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Εισαγωγή: Αιμόσταση είναι ο φυσιολογικός μηχανισμός, ο οποίος διατηρεί 
το αίμα εντός της κυκλοφορίας σε υγρή κατάσταση. Η πήξη του αίματος 
ρυθμίζεται από δύο παραμέτρους: τα κυτταρικά στοιχεία του αίματος και τις 
διαλυτές πρωτεΐνες του πλάσματος. 
Οι διαταραχές της αιμόστασης που απαντούν στους ασθενείς με χρόνια νεφρική 
νόσο (ΧΝΝ), ή σε αυτούς που υποβάλλονται σε μεθόδους υποκατάστασης 
της νεφρικής λειτουργίας, όπως είναι η χρόνια αιμοκάθαρση (ΧΑ) ή η συνεχής 
φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ), είναι πολυπαραγοντικές και μπορεί να 
εκδηλωθούν με αιμορραγία ή θρομβοεμβολικά επεισόδια1.
Η ΧΝΝ χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό διαταραχών των αιμοπεταλίων 
(ΑΜΠ), των ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC), καθώς και των παραγόντων 
πήξης. Στον υγιή, η ισορροπία μεταξύ των αντιπηκτικών παραγόντων και της 
αιμόστασης λειτουργεί υπέρ της δεύτερης παραμέτρου, ενώ στον ασθενή με 
ΧΝΝ επικρατούν οι εκδηλώσεις της αιμορραγικής διάθεσης ή της θρόμβωσης.

Η αιμορραγία ως κλινική εκδήλωση της 
ΧΝΝ αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από 
τον Giovan Batista Morgagni το 1764 και 
στη συνέχεια από τον R. Bright το 1827. 
Έκτοτε, περιγράφεται συχνά ως μία από τις 
κύριες επιπλοκές της ουραιμίας, η οποία 
σχετίζεται με τη βαρύτητα και τη διάρκειά 
της και βελτιώνεται με την αιμοκάθαρση. 
Παρόλα αυτά, η ίδια η αιμοκάθαρση έχει 
διαπιστωθεί ότι συμβάλλει στις διαταραχές 
της αιμόστασης.

Μετά την έναρξη της ΧΑ, η νοσηρότητα και 
η θνητότητα από την αιμορραγική διάθεση της 
ουραιμίας βελτιώθηκε σημαντικά. Εντούτοις, 
πολλές μελέτες περιγράφουν αυτόματες και 
απειλητικές για τη ζωή αιμορραγίες σε ασθε-
νείς που υποβάλλονται σε ΧΑ2,3.

Οι επιπλοκές που οφείλονται σε αιμορραγία 
έχουν μελετηθεί σε μεγαλύτερο βαθμό στους 
ασθενείς με ΧΝΝ4-8, σε σχέση με αυτές που 
οφείλονται σε αυξημένη πηκτικότητα του 
αίματος και οι οποίες απαντούν ιδιαίτερα 
στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ΧΑ1,9. 
Η αιμορραγία στους ασθενείς με ΧΝΝ αποδί-
δεται σε διαταραχές της λειτουργικότητας των 
ΑΜΠ10. Η κλινική έκφραση των αιμορραγικών 

εκδηλώσεων είναι ήπια, συνήθως εκδηλώ-
νεται αυτόματα και χαρακτηρίζεται κυρίως 
από εκχυμώσεις, πορφύρα ή επίσταξη, ενώ 
η αιμορραγία από το γαστρεντερικό σύστημα 
(ΓΣ), το αιμοπερικάρδιο ή το υποσκληρίδιο 
αιμάτωμα απαντούν σε μικρότερη συχνότητα11 
(πίνακας 1). 

Οι μεγάλες αιμορραγίες από το ΓΣ, οι 
οπισθοπεριτοναϊκές ή οι ενδοκρανιακές αι-
μορραγίες σπάνια εκδηλώνονται αυτόματα, 
αλλά συχνά αντανακλούν τη συνέπεια μιας 
παθολογικής διεργασίας. Οι αιμορραγικές 
εκδηλώσεις της ΧΝΝ από τα διάφορα όργανα 
μειώθηκαν σημαντικά ή ελέγχονται καλύτερα 
μετά την ευρεία κλινική εφαρμογή της ΧΑ. 
Σε κάθε περίπτωση, η υποκείμενη αιτία της 

αιμορραγικής διάθεσης παραμένει αδιάγνω-
στη και, για το λόγο αυτό, ασθενείς με ουραι-
μία οι οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργική 
επέμβαση, δυνητικά έχουν αυξημένο κίνδυνο 
εμφάνισης βαριάς αιμορραγίας.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι 
Remuzzi και συν. (1982)12, με τις κλασικές 
πλέον μελέτες τους για την αιμόσταση στη 
ΧΝΝ, επεσήμαναν την πολυπαραγοντική φύ-
ση της διαταραχής των ΑΜΠ στην εκδήλωση 
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της αιμορραγίας, καθώς και τη συμμετοχή 
τους στην εμφάνιση της θρόμβωσης και της 
αθηροσκλήρωσης. Οι παρατηρήσεις αυτές 
στηρίχθηκαν στα αποτελέσματα κλινικών και 
πειραματικών μελετών, οι οποίες έδειξαν ότι η 
αυξημένη συγκέντρωση αραχιδονικού οξέος 
προκαλεί σημαντικά μικρότερη παραγωγή 
μαλονδιαλδεΰδης σε ΑΜΠ που λαμβάνο-
νται από ασθενή με ουραιμία, σε σχέση με 
αυτά του υγιούς ατόμου. Αντίθετα, όταν χρη-
σιμοποιήθηκαν μικρότερες συγκεντρώσεις 
αραχιδονικού οξέος ελήφθησαν διαμετρικά 
αντίθετα αποτελέσματα.

Εκτός από τα ΑΜΠ, στην εκδήλωση θρομ-
βωτικών επιπλοκών στη ΧΝΝ συμμετέχουν 
και άλλοι παράγοντες όπως: η μείωση της 
αντιπηκτικής ικανότητας της πρωτεΐνης C, η 
αυξημένη συχνότητα των αντιφωσφολιπιδι-
κών (antiphospholipid, APL) αντισωμάτων 
και η αύξηση του ινωδογόνου13,14.

Από την άλλη πλευρά, λίγα είναι γνωστά 
όσον αφορά την υπερπηκτική κατάσταση 
που απαντά σε ασθενείς που υποβάλλονται 
σε ΧΑ15.

Οι θρομβωτικές επιπλοκές της ουραιμίας 
απαντούν συχνότερα στους ασθενείς που 
υποβάλλονται σε ΧΑ και αφορούν κυρίως 
τις αρτηριοφλεβικές (Α-Φ) επικοινωνίες, όπως 
είναι για παράδειγμα η τοποθέτηση καθετήρα 
στην υποκλείδια φλέβα. Παρατηρούνται, επί-
σης, στις στεφανιαίες αρτηρίες, τα εγκεφαλικά 
αγγεία, τις φλέβες του αμφιβληστροειδούς 
και του πέους (πριαπισμός). 

Οι διαταραχές της λειτουργίας των Α-Φ 
επικοινωνιών αποτελούν τη συχνότερη αιτία 
θνητότητας και εισαγωγής στο νοσοκομείο 
των ασθενών σε ΧΑ, ενώ ευθύνονται σε 
μεγάλο ποσοστό και για το αυξημένο κόστος 
νοσηλείας16.

Η στάθμη στο πλάσμα της λιποπρωτεϊνης 
(a), ενός ανεξάρτητου παράγοντα κινδύνου 
για αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή (ΚΑ) 
νόσο, ανευρίσκεται σημαντικά αυξημένη σε 
ασθενείς με ΧΝΝ που υποβάλλονται σε ΧΑ 
ή ΣΦΠΚ17.

Πρόσφατα, η χρήση της ανασυνδυασμένης 
ανθρώπινης ερυθροποιητίνης (EPΟ), των πε-
ρισσότερο βιοσυμβατών μεμβρανών, καθώς 
και όλες οι άλλες εξελίξεις στην αντιμετώπιση 
των ασθενών με ΧΝΝ, έχουν βελτιώσει, προς 
το φυσιολογικότερο, το ουραιμικό περιβάλ-
λον των ασθενών. Παρόλα αυτά, οι εξελίξεις 
αυτές θεωρούνται υπεύθυνες για την αύξηση 
των θρομβοεμβολικών επιπλοκών. Οι επι-
δράσεις της EPO στην αλληλεπίδραση ΑΜΠ-
αγγείων του αίματος έχουν αποκαλύψει το 
δυνητικό ρόλο της υπερπηκτικότητας στους 
ασθενείς με ΧΝΝ.

Δεδομένου ότι η συσσώρευση των ΑΜΠ 
παίζει βασικό ρόλο στο σχηματισμό του 
θρόμβου, οι αντιαιμοπεταλιακοί παράγο-

ντες έχουν χρησιμοποιηθεί με ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του προ-
βλήματος αυτού, για το οποίο απαιτούνται 
πλέον αποτελεσματικές θεραπείες.

Η μελέτη της διαδικασίας της πήξης στην 
ουραιμία, παρουσιάζει ιδιαίτερο κλινικό ενδι-
αφέρον και περιλαμβάνει την περιγραφή της 
εσωτερικής και εξωτερικής οδού, τα φυσικά 
αντιπηκτικά, την ινωδόλυση, τα APL αντι-
σώματα, τους διάφορους δείκτες βλάβης 
των ενδοθηλιακών κυττάρων, καθώς και 
της φλεγμονής.

Τα τελευταία χρόνια, οι μελέτες που διε-
ρευνούν τους μηχανισμούς της πήξης, στους 

ασθενείς σε ΧΝΝ, έχουν στραφεί: α) στις δια-
ταραχές της πήξης, β) στη σχέση που διέπει τις 
στάθμες των κυκλοφορούντων παραγόντων 
πήξης, της ινωδόλυσης και της θρομβοφιλίας, 
γ) στο ρόλο της βλάβης του ενδοθηλιακού 
κυττάρου στην υπερπηκτικότητα του αίματος 
και δ) στο ρόλο των APL αντισωμάτων στη 
θρόμβωση των αγγειακών προσπελάσεων.

Μολονότι οι θρομβωτικές επιπλοκές της 
ουραιμίας είναι συχνές και έχουν μελετηθεί 
σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια, ο 
μηχανισμός τους παραμένει άγνωστος. Αυτή 
η αδυναμία αποτελεί την Αχίλλειο πτέρνα της 
σύγχρονης αιμοκάθαρσης.

Ινωδόλυση
Ο ενεργοποιημένος χρόνος μερικής θρομ-

βοπλαστίνης (aPTT), ο χρόνος προθρομβίνης 
και η θρομβίνη ανευρίσκονται σε φυσιολογικά 
επίπεδα στην ουραιμία, ενώ το ινωδογόνο και 
ο παράγων (F) VIII:C, συνήθως, είναι αυξη-
μένα. Από την άλλη πλευρά, οι κύριοι ανα-
σταλτές της πήξης παρουσιάζουν μεταβολές. 
Μετρήσεις της στάθμης της αντιθρομβίνης ΙΙΙ 
(ATIII) έχουν δώσει αντιφατικά αποτελέσματα, 
με τάση να είναι μειωμένη. 

Η παρατήρηση αυτή, συνδυαζόμενη με τη 
μείωση της αντιπηκτικής δραστηριότητας της 
πρωτεΐνης C, τη φυσιολογική λυτική (ami-
dolytic) δραστηριότητα της πρωτεΐνης C και 
τη μείωση της πρωτεΐνης S, είναι πιθανό να 
συμβάλλουν στην επιβάρυνση της θρομβω-
τικής τάσης13,18. Η θρομβίνη αναπαράγεται σε 
συνεχή βάση, όπως φαίνεται από την αύξηση 
της στάθμης του συμπλέγματος θρομβίνης-
ATΙΙΙ, των D-dimers και του ινωδοπεπτιδίου 
Α.

Η μείωση της ινωδόλυσης, όπως εκφράζεται 
από την αυξημένη στάθμη στο πλάσμα του 
αναστολέα των ενεργοποιητών του πλασμι-
νογόνου-1 (PAI-1) (εικόνα 1), πυροδοτεί στη 
συνέχεια όλες τις διεργασίες που οδηγούν 
στο σχηματισμό πλασμίνης, ενός ενζύμου 
το οποίο δυνητικά μπορεί να καταλύει τη 
διάλυση του πήγματος.15,19

Ανεπαρκής έκκριση του ιστικού ενεργοποι-
ητή του πλασμινογόνου (t-PA) στην ουραιμία 
μπορεί να προλάβει τη λύση του πήγματος20 

(εικόνα 2). Η χορήγηση της 1-διαμινο-8-D–αρ-
γινίνης-βαζοπρεσίνης (DDAVP) προκαλεί όχι 
μόνο έκκριση του παράγοντα von Willebrand 
(vWF) από το ενδοθήλιο, αλλά και αύξηση 
της προσκόλλησης των ΑΜΠ στο αγγειακό 
τοίχωμα, ενώ αποτελεί και σταθερό ερέθισμα 
της ινωδόλυσης. Είναι, επίσης, γνωστό ότι 
η έκκριση του t-PA από το ενδοθήλιο είναι 

το σyστημΑ τησ πhξησ 
στην ουρΑιμiΑ

διΑτΑρΑχh των πΑρΑγoντων 
τησ πhξησ κΑι τησ ινωδoλυσησ

60

50

40

30

20

10

0
ΘΕ ΧΘΕ

ΡΑΙ-1*

**

ng
/m
l

ΟΕ

Εικόνα 1. Απεικονίζεται η στάθμη του PAI-1 σε υγιείς 
και σε ασθενείς με θρομβωτικές επιπλοκές (ΘΕ) και 
χωρίς ΘΕ (ΧΘΕ)21.

Εικόνα 2. Ινωδόλυση. Η σύνδεση της ινικής στο 
ενδοθηλιακό κύτταρο έχει ως συνέπεια την έκκριση 
του t-PA, ο οποίος μετατρέπει το ανενεργό πλασμι-
νογόνο σε πλασμίνη, η οποία στη συνέχεια διασπά 
το πήγμα της ινικής με επακόλουθο την επούλωση 
του αγγειακού τραύματος22.
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Εικόνα 3. Απεικονίζονται οι μεταβολές της στάθμης 
του FVIIΙ σε υγιείς και σε ασθενείς με ΘΕ και ΧΘΕ21.
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ανεπαρκής στην ουραιμία μετά τη χορήγηση 
DDAVP.

Δεδομένου ότι η πρωτεΐνη C αδρανοποεί 
τον ανασταλτή του t-PA (PAI), ανεπάρκεια 
της δραστηριότητας της πρωτεΐνης C είναι 
δυνατό να περιορίσει την ήδη ανεπαρκούσα 
ινωδόλυση.

Επιπρόσθετα, η στάθμη των FVIΙI και FVII 
ανευρίσκεται αυξημένη στο πλάσμα (εικόνα 
3), ενώ εκείνη του ενεργοποιημένου FΧΙΙa 
είναι σταθερά χαμηλή. Σημειώνεται ότι η 
στάθμη της πρωτεΐνης C, της ATΙΙΙ και του 
πλασμινογόνου συχνά ανευρίσκονται χα-

μηλές. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν ότι 
στη ΧΝΝ υφίσταται υπερπηκτική κατάσταση. 
Όσον αφορά δε το ινωδολυτικό σύστημα, 
υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσματα. Οι αρ-
χικές μελέτες έχουν περιγράψει μείωση της 
ινωδολυτικής δραστηριότητας, απόλυτη ή 
σχετική, ανάλογα με την έκταση της ενεργο-
ποίησης της πήξης. 

Άλλες μελέτες διαπίστωσαν, αντίθετα, ενερ-
γοποίηση της ινωδόλυσης στην ουραιμία με 
αύξηση του συμπλέγματος πλασμίνης-αντι-
πλασμίνης και των προϊόντων αποδόμησης 
του ινωδογόνου και της ινικής23, μείωση της 

δραστηριότητας του PAI-1, τόσο στη ΧΝΝ, 
όσο και μετά τη συνεδρία της αιμοκάθαρ-
σης24,25.

Τα ευρήματα αυτά εκφράζουν πιθανώς μια 
ινωδολυτική απάντηση δευτεροπαθή στην 
εναπόθεση ινικής, η οποία μπορεί να συμβαί-
νει, επίσης, αν η ινωδολυτική δραστηριότητα 
στο σύνολό της κατασταλεί. Οι διαταραχές 
της πήξης ή της ινωδόλυσης αποκαθίστανται 
μερικώς με την αιμοκάθαρση26, παρόλ’ αυτά 
προδιαθέτουν τον ουραιμικό ασθενή στην 
εκδήλωση θρόμβωσης παρά αιμορραγίας. 
Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
διαπίστωση ότι η στάθμη της πρωτεΐνης C 
και του συμπαράγοντά της S μειώνεται ση-
μαντικά μετά τη χορήγηση EPO. Το εύρημα 
αυτό είναι δυνατό να συμβάλλει στην αύξηση 
του κινδύνου αγγειακής θρόμβωσης στους 
ασθενείς που λαμβάνουν EPO.

Οι διαταραχές της ινωδόλυσης σχετίζονται 
αιτιολογικά με τη θρόμβωση, καθώς επίσης 
και με την αθηροσκλήρωση σε πολλές κα-
ταστάσεις. Η παρατήρηση αυτή ερμηνεύει 
το ενδιαφέρον που παρατηρείται στη μελέτη 
της ινωδόλυσης σε ασθενείς με ΧΝΝ που 
υποβάλλονται σε ΧΑ. Τα αποτελέσματα των 
μελετών δεν είναι πάντοτε σαφή1,27,28.

Σε ασθενείς σε ΧΑ, οι οποίοι ευρίσκονται 
σε κίνδυνο για την εκδήλωση ΚΑ επιπλοκών 
και αγγειακών θρομβώσεων, μελετήθηκαν 
πριν και μετά την αιμοκάθαρση διάφορες 
πρωτεΐνες της πήξης ανασταλτικές και ινωδο-
λυτικές (πίνακας 2). Διαπιστώθηκε ότι, παρά τη 
διαφυγή μέσω του φίλτρου, η δραστηριότητα 
του FΙΧ στο πλάσμα, του vWF και η συγκέ-
ντρωση του ινωδογόνου μειώθηκαν μετά την 
αιμοκάθαρση, ενώ οι άλλες παράμετροι της 
πήξης παρουσίασαν μικρή μεταβολή1.

Τα τελευταία 25 χρόνια έχει περιγραφεί 
σημαντικός αριθμός διαταραχών της πήξης 
στους ασθενείς με ΧΝΝ, πλην όμως η ακρι-
βής φύση της αιμορραγίας δεν είναι ακόμη 
γνωστή.

πΑθογενειΑ ΑιμορρΑγικων 
επιπλοκων στη χνν

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 

ΤΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΤΗ ΧΝΝ

• Δυσλειτουργία των ΑΜΠ
•  Διαταραχή της αλληλεπίδρασης ΑΜΠ-αγ-

γείων
• Αναιμία
• Διαταραχή παραγωγής ΝΟ
• Φάρμακα

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Αιμοστατικοί παράμετροι  Αιμοκάθαρση
 ΠΡΟ ΜΕΤΑ
Χρόνος ροής Παρατεταμένος Μερική βράχυνση
Αριθμός ΑΜΠ Φυσιολογικός ή μειωμένος Ελαφρά μείωση
Προσκολλητικότητα ΑΜΠ Μειωμένη Μερική διόρθωση
Β-Θρομβογλοβουλίνη Αυξημένη Μεγαλύτερη αύξηση
ΡF4 Φυσιολογικός, Αυξημένος
Δραστηριότητα vWF Υψηλή
Αντιγόνο vWF Υψηλή Μεγαλύτερη αύξηση
Θρομβομοντουλίνη Υψηλή Μεγαλύτερη αύξηση
Ινωδογόνο Υψηλό
Δραστηριότητα προθρομβίνης Χαμηλή
Αντιγόνο προθρομβίνης Φυσιολογικό
Δραστηριότητα παράγοντα VII Φυσιολογική, αυξημένη
Αντιγόνο παράγοντα VII Χαμηλό
Δραστηριότητα παράγοντα VIII Φυσιολογική
Δραστηριότητα παράγοντα IX Χαμηλή
Αντιγόνο παράγοντα IX Υψηλή
Δραστηριότητα παράγοντα Χ Χαμηλή
Αντιγόνο παράγοντα Χ Φυσιολογική
Δραστηριότητα παράγοντα XI Φυσιολογική
Δραστηριότητα παράγοντα XII Χαμηλή
Αντιγόνο παράγοντα XIII Φυσιολογική
Ινονεκτίνη Φυσιολογική
Δραστηριότητα αντιθρομβίνης III Χαμηλή
Αντιγόνο αντιθρομβίνης III Χαμηλή
Αντιπηκτική δραστηριότητα πρωτεΐνης C Χαμηλή, φυσιολογική Αυξημένη
Αντιγόνο Πρωτεΐνης C Φυσιολογική
Ελεύθερη πρωτεΐνη S Χαμηλή
Ολική πρωτεΐνη S Υψηλό
Οδός αναστολέα ΤF Υψηλή
Κλάσμα Προθρομβίνης 1+2 Υψηλό
Ινοπεπτίδιο Α Υψηλό
ΤΑΤ Υψηλό
D-Dimer Υψηλό
Ινωδολυτική δραστηριότητα Χαμηλή Αυξημένο
Δραστηριότητα πλασμινογόνου Χαμηλό, Φυσιολογική
Αντιγόνο πλασμινογόνου Χαμηλό
Δραστηριότητα t-ΡΑ Χαμηλή, Φυσιολογική Αυξημένο
Αντιγόνο t-ΡΑ Φυσιολογικό, Υψηλό Αυξημένο
Δραστηριότητα ΡΑΙ-Ι Φυσιολογική, Υψηλή Φυσιολογικό
Αντιγόνο ΡΑΙ-Ι Φυσιολογικό
ΡΑΙ-3 Χαμηλό Αυξημένο
Αντιγόνο u-ΡΑ Φυσιολογικό
Δραστηριότητα α2-αντιπλασμίνης Χαμηλή, Φυσιολογική
Αντιγόνο α2-αντιπλασμίνης Φυσιολογικό
Λιποπρωτεΐνη (α) Υψηλή
ΙνοπεπτίδιοΒβ15-42 Υψηλό
Σύμπλεγμα πλασμίνης-αντιπλασμίνης Υψηλό



Οι πρωτοπαθείς διαταραχές που συμβάλ-
λουν στην πρόκληση αιμορραγίας στη ΧΝΝ 
περιλαμβάνουν: α) την αναιμία, β) τη βλάβη 
του τοιχώματος των αγγείων και γ) τις διατα-
ραχές των ΑΜΠ.

Παρά το γεγονός ότι τα αίτια της αιμορραγι-
κής διάθεσης στην ουραιμία δεν είναι γνωστά, 
έχει υποστηριχθεί η πολυπαραγοντική φύση 
αυτών. Ενώ οι διαταραχές των παραγόντων 
της πήξης, οι μεταβολές του ινοδωλυτικού 
συστήματος και οι βλάβες του αγγειακού 
τοιχώματος δίνουν αντιφατικά αποτελέσμα-
τα, η δυσλειτουργία των ΑΜΠ αποτελεί τη 
διαταραχή η οποία περιγράφεται σταθερά 
(πίνακας 3). Η κύρια αιτία της αιμορραγικής 
διάθεσης αφορά στην πρωτοπαθή αιμόσταση 
(αντίδραση ΑΜΠ-ΑΜΠ και ΑΜΠ-αγγειακού 
τοιχώματος)29. Η βλάβη της πρωτοπαθούς 
αιμόστασης στην ουραιμία χαρακτηρίζεται από 
δυο σταθερά εκδηλούμενες διαταραχές: τη 
μειωμένη προσκόλληση των ΑΜΠ στο τοίχω-
μα των αγγείων και τη διαταραχή του χρόνου 
ροής (Skin bleeding time). Στο πλαίσιο αυτό, 
η μείωση της μάζας των RBC ή η αύξηση της 
διαμέτρου του αυλού των αγγείων (κάτω από 
την επίδραση της αγγειοδιασταλτικής δράσης 
της προστακυκλίνης και του ΝΟ) μειώνει την 
περιφερική διασπορά των ΑΜΠ και την επαφή 
τους με το τοίχωμα των αγγείων (εικόνα 4). Ο 
χρόνος ροής εξαρτάται από τον αριθμό και τη 
λειτουργικότητα των ΑΜΠ, την ακεραιότητα 
του ενδοθηλιακού κυττάρου και τον αιματο-
κρίτη (Ηt) και αποτελεί τον καλύτερο δείκτη 
μέτρησης της πρωτοπαθούς αιμόσταστης30. 
Έχει διαπιστωθεί ακόμα ότι υπάρχει άμεση 
σχέση μεταξύ της παράτασης του χρόνου 

ροής και της κλινικά έκδηλης αιμορραγίας 
στη ΧΝΝ4.

Επιπλέον, οι παράγοντες της πήξης δεν 
παρουσιάζουν αξιοσημείωτες μεταβολές, ενώ 
το σύστημα ινωδόλυσης δε φαίνεται να επη-
ρεάζεται σημαντικά. Εντούτοις, τα υπάρχοντα 
δεδομένα υποστηρίζουν ότι οι φυσικοί ανα-
σταλτές (natural inhibitors) της πήξης έχουν 
τροποποιηθεί στην ουραιμία. Η ΑΤΙΙΙ είναι 
αυξημένη, ενώ η αντιπηκτική δραστηριότητα 
της πρωτεΐνης C είναι μειωμένη, διαταραχή 
που οφείλεται σε έναν ανασταλτή ο οποίος 
παρεμβαίνει με τις αντιπηκτικές του ιδιότητες 
στην ενεργοποίηση της πρωτεϊνης C13.

Παράλληλα, έχουν μελετηθεί και αναγνω-
ριστεί οι επιδράσεις της υπερινωδογοναιμίας, 
της αύξησης του PAI-1, η αδυναμία έκκρι-
σης ή αναστροφής του t-PA, η αυξημένη 
επίπτωση των APL αντισωμάτων, καθώς 
και η έκθεση του αγγειακού δένδρου στη 
δράση της υπερομοκυστεϊναιμίας και της 
αύξησης του οξειδωτικού stress. Συνέπεια 
όλων αυτών των διαταραχών θεωρούνται η 
θρόμβωση της Α-Φ επικοινωνίας, καθώς και 
η καλσιφύλαξη. Επιπλέον, η αθηροσκληρω-
τική νόσος, η οποία αποτελεί την κύρια αιτία 
νοσηρότητας και θνητότητας στους ασθενείς 
με ΧΝΝ, φαίνεται ότι επιδεινώνεται κάτω από 
τη συνδυασμένη δράση μερικών από τους 
πιο πάνω παράγοντες31.

Διαταραχές της λειτουργίας 
των ΑΜΠ

Κάθε φάση της λειτουργίας των ΑΜΠ, όπως 
είναι η προσκόλληση, η συσσώρευση, η 
έκφραση της προπηκτικής τους δραστηριό-
τητας και η συστολή του θρόμβου, φαίνεται 
ότι είναι διαταραγμένη στους ασθενείς με 
ουραιμία32 (πίνακας 4).

Μολονότι ο αριθμός των ΑΜΠ κυμαίνεται 
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ABC

ABC

Poή αίµατος
Ηt > 30%

ΑΜΠ

Ενδοθηλιακά κύτταρα

Τοίχωµα 
αγγείου

ABCPoή αίµατος
Ηt > 25%

ΑΜΠ

Εικόνα 4. Επίδραση της αναιμίας στην αιμόσταση. Σε 
ροή του αίματος στα αγγεία με σχετικά φυσιολογικό 
Ht >30%, τα RBC καταλαμβάνουν το κέντρο του 
αγγείου, ενώ τα ΑΜΠ την περιφέρεια, σε επαφή με 
την επιφάνεια του ενδοθηλίου. Αυτή είναι η ιδανική 
σχέση, για την αλληλεπίδραση ΑΜΠ-ενδοθηλιακού 
κυττάρου και το σχηματισμό θρόμβου από ΑΜΠ. 
Παρουσία αναιμίας με Ht < 25%, όπως συμβαίνει σε 
ασθενείς με ΧΝΝ, τα RBC και τα ΑΜΠ διασπείρονται 
κατά τη ροή του αίματος στο αγγείο και δημιουργούν 
μια κατάσταση η οποία δεν είναι ιδανική για την 
πρωτοπαθή αιμόσταση

Εικόνα 5. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της σχέσης 
μεταξύ απουσίας της δραστηριότητας του ADAMTS 
13 in vivo, της αυξημένης συσσώρευσης των ΑΜΠ 
και της ΤΤΡ. Α) Σε φυσιολογικά άτομα, το μόριο του 
ADAMTS 13 (η μεταλλοπρωτεΐνη που διασπά τον 
vWF) προσκολλάται στη θέση σύνδεσής του στην 
επιφάνεια του ενδοθηλιακού κυττάρου και διασπά 
το πολυμερές του vWF, μετά την έκκρισή του από το 
ενδοθηλιακό κύτταρο. Τα μικρά μόρια του vWF, που 
σχηματίζονται μετά τη διάσπαση των πολυμερών, δεν 
προσκολλώνται στο ενδοθηλιακό κύτταρο και δεν 
προκαλούν συσσώρευση των ΑΜΠ, κατά τη διάρκεια 
φυσιολογικής ροής του αίματος. Ο ADAMTS 13 είναι 
δυνατό να προσκολληθεί στην επιφάνεια του ενδοθη-
λιακού κυττάρου με δύο τρόπους: είτε με τη χρήση της 
περιοχής που μοιάζει με τη θρομβοσπονδίνη-1, είτε με 
τη συνέχεια αργινίνη, γλυκίνη, ασπαρτάση (RDG). Β) H 
απουσία ή η μείωση της δραστικότητας του ADAMTS 
13 σε ασθενείς με ΤΤΡ προλαβαίνει τη διάσπαση των 
πολυμερών του vWF, τα οποία προσκολλώνται στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα και προκαλούν τη συσσώρευση 
των ΑΜΠ. Συγγενής ανεπάρκεια της δραστηριότητας 
του ADAMTS 13 ή επίκτητη διαταραχή (όπως αυτή 
που προκαλούν τα αυτοαντισώματα, ή μεταβολές στην 
παραγωγή ή επιβίωση των πρωτεϊνών) είναι δυνατό 
να οδηγήσουν σε ΤΤΡ. Στοιχεία τα οποία είναι δυνατό 
να παρέμβουν στην προσκόλληση του ADAMTS 13 
στο ενδοθηλιακό κύτταρο (όπως είναι η κατάληψη των 
υποδοχέων του ADAMTS 13 από αυτοαντισώματα) 
μπορεί να προκαλέσουν ΤΤΡ σε ασθενείς με φυσιο-
λογική δραστηριότητα του ADAMTS 13. 

gplb-IX

IX

Ibβ

ΙΙa

ΙΙa

vWF

ΙΙb

gplIb/IIIa Ινωδογόνο

Μεµβράνη

Εικόνα 6. Σχηματική απεικόνιση των gpIb και gpIIb/IIIa 
στην επιφάνεια των ΑΜΠ. Φαίνονται, επίσης, οι θέσεις 
σύνδεσης με τον vWF και το ινωδογόνο40.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΤΩΝ ΑΜΠ ΣΤΗ ΧΝΝ

• Προσκόλληση

- ú Προσκόλλησης ΑΜΠ in vivo
- ú Προσκόλλησης ΑΜΠ in vitro

• Έκκριση
- ú Παραγωγής gbIb 
- Σημαντική ú παραγωγής vWF
- ú Κοκκίων: ADP, Σεροτονίνη

• Συσσώρευση
-  Διαταραχή συσσώρευσης, σε απάντηση 

σε õ [ADP, Αραχιδονικού, Επινεφρίνης, 
θρομβίνης, κολλαγόνου] 

• Έκφραση προπηκτικής δραστηριότητας
- ú ΤΑ2 σε απάντηση σε θρομβίνη
- ú PF3

-  õ  [Ca2+] στο κυτταρόσωμα και õ  του 
cAMP
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στα φυσιολογικά επίπεδα στους ασθενείς 
με ουραιμία, είναι σημαντικά μικρότερος 
σε σχέση με υγιείς εθελοντές, γεγονός που 
δείχνει υπερκατανάλωση με ανεπαρκή παρα-
γωγή τους33. Εάν ο αριθμός των ΑΜΠ είναι 
μειωμένος ή αυξημένος στη ΧΝΝ αποτελεί 
αντικείμενο μελέτης. Η λειτουργικότητά τους 
όμως παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές που 
περιλαμβάνουν μείωση της συγκέντρωσης 
του ADP και της σεροτονίνης, διαταραχή στο 
μηχανισμό παραγωγής και απελευθέρωσης 
της πρωτεΐνης των α-κοκκίων και της β-θρομ-
βοσφαιρίνης (β-TG), αύξηση του cAMP και 
μείωση της παραγωγής της Α

2
 θρομβοξάνης 

(ΤXΑ
2
). Μείωση της έκκρισης ΑΤP, σε επίπεδα 

μικρότερα του φυσιολογικού εκφράζει διατα-
ραχή στην παραγωγή των κοκκίων34.

Από την άλλη μεριά, πολλοί ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι η συσσώρευση των ΑΜΠ 
είναι κατεσταλμένη στη ΧΝΝ, ενώ άλλοι 
παρουσίασαν ενδείξεις αυξημένης συσσώ-
ρευσης10,33. Σε ασθενείς που υποβάλλονταν 
σε ΧΑ και παρουσίαζαν υπερτριγλυκεριδαι-
μία και σημαντική αύξηση της στάθμης των 
VLDL, η συσσώρευση των ΑΜΠ in vitro, μετά 
διέγερση με ADP και επινεφρίνη, βρέθηκε 
αυξημένη35.

Σε πλάσμα ασθενών με ουραιμία, πτωχό σε 
ΑΜΠ, διαπιστώθηκε αυξημένη συγκέντρωση 
β-TG με φυσιολογικές τιμές για τον παράγοντα 
4 των ΑΜΠ (PF4). Είναι γνωστό ότι η β-TG και 
ο PF4 αποτελούν δυο ειδικές πρωτεΐνες που 
εκκρίνονται από τα α-κοκκία στις ίδιες ποσότη-
τες κατά την ενεργοποίηση των ΑΜΠ. Παρόλα 
αυτά, ο PF4 προσλαμβάνεται, αμέσως μετά 
την έκκρισή του, από τα ενδοθηλιακά κύτταρα, 
τα οποία εμφανίζουν ειδικές θέσεις σύνδεσης, 
ενώ η κυκλοφορούσα β-TG αποκαθαίρεται 
από τα σωληναριακά κύτταρα ως πρωτεΐνη 
των σωληναρίων. Συνεπώς, η αύξηση της 

στάθμης της β-TG στο πλάσμα ουραιμικών 
ασθενών εκφράζει αύξηση της έκκρισής της 
από την κατανάλωση των ΑΜΠ στο πλάσμα ή 
αδυναμία των νεφρών να την αποκαθαίρουν. 
Η ΣΦΠΚ και η ΧΑ φαίνεται ότι αποκαθιστούν 
μερικώς τη δυσλειτουργία των ΑΜΠ (πίνακας 
2) και βελτιώνουν την αιμορραγική διάθεση, 
πιθανώς γιατί απομακρύνουν ουσίες που 
διαταράσσουν την ακεραιότητά τους, ή που 
συνδεόνται με τους υποδοχείς τους.

Διαταραχή της αλληλεπίδρασης 
των ΑΜΠ

Τα δεδομένα που αφορούν στην αλλη-
λεπίδραση των ΑΜΠ είναι αντιφατικά. Αυτά 
περιλαμβάνουν ελλειμματική συσσώρευσή 
τους, ως απάντηση σε διάφορα ερεθίσματα 
και μειωμένη παραγωγή ΤΧΑ

2
, ως απάντηση 

σε ενδογενές και εξωγενές ερέθισμα, η οποία 
δε διορθώνεται με χορήγηση θρομβίνης. 
Επιπλέον, σε υποπληθυσμό ασθενών με 
ουραιμία, η χορήγηση του παράγοντα ενεργο-
ποίησης των ΑΜΠ (Platelet activating factor, 
PAF) δημιουργεί προσωρινή αναστολή της 
συσσώρευσής τους, η οποία αποδίδεται στη 
μειωμένη ικανότητά τους να συνθέτουν ΤΧΑ

2
 

ως απάντηση στον PAF. Αυτή η διαταραχή 
είναι ανεξάρτητη της παρουσίας στο πλάσμα 
και πιθανώς οφείλεται στη μειωμένη ικανότητα 
των ΑΜΠ να παράγουν ΤΧΑ

2
.

Διαταραχή της προσκόλλησης 
των ΑΜΠ

Η προσκόλληση των ΑΜΠ είναι η λει-
τουργία της αλληλεπίδρασής τους με τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα. Σε φυσιολογικές 
συνθήκες, η προσκόλληση εξαρτάται από 
τον vWF, τους υποδοχείς της μεμβράνης 
των ΑΜΠ, την ινονεκτίνη και παράγοντες 
των RBC, στους οποίους περιλαμβάνεται το 

μέγεθος, η συγκέντρωση και η διατήρηση 
της μορφολογίας τους.

Αιμοπετάλια από ορό ασθενών με ου-
ραιμία παρουσιάζουν διαταραχή της προ-
σκόλλησης in vivo36, η οποία οφείλεται στην 
αδυναμία αλληλεπίδρασης του vWF με τη 
γλυκοπρωτεΐνη (gp) Ib, η οποία λειτουργεί 
ως υποδοχέας37.

Δεδομένου ότι η δομή του gpIb είναι φυ-
σιολογική στην ουραιμία, το ενδιαφέρον 
των ερευνητών έχει στραφεί στη μελέτη του 
vWF. Το ενδοθηλιακό κύτταρο παράγει, ως 
γνωστόν, φυσιολογικά μόρια του vWF. Έχει 
διαπιστωθεί ότι στην ουραιμία η στάθμη του 
vWF και του FVΙΙΙ είναι φυσιολογική ή αυξη-
μένη. Τα αυξημένα επίπεδα των παραγόντων 
αυτών μπορεί να οφείλονται σε παρατεταμένη 
και μεγάλου βαθμού βλάβη του ενδοθηλίου 
ή σε επαναλαμβανόμενη ενεργοποίηση των 
ΑΜΠ κατά την αιμοκάθαρση. 

Λειτουργικές μελέτες του vWF, με προσ-
διορισμό της δραστηριότητας της ristocetin, 
έδειξαν ότι αυτή είναι μειωμένη στην ουραιμία. 
Στο πλάσμα o vWF κυκλοφορεί ως πολυμερές 
(εικόνα 5), μορφή η οποία είναι απαραίτητη 
για την αλληλεπίδραση με τα ΑΜΠ. Στον 
ορό ασθενών με ΧΝΝ έχει διαπιστωθεί η 
παρουσία διαταραγμένου μορίου του vWF, 
με μειωμένα ή ανύπαρκτα ποσά του πολυ-
μερούς vWF38.

Παρόλο που η δομική και λειτουργική 
διαταραχή του μορίου του vWF δεν ανευρί-
σκεται σταθερά στην ουραιμία, η χορήγηση 
κρυοϊζήματος ή δεσμοπρεσσίνης (DDAVP), 
παραγόντων που αυξάνουν τη στάθμη του 
vWF, αποκαθιστά το χρόνο ροής στους ασθε-
νείς39.

Διαταραχή του υποδοχέα των ΑΜΠ
Βασικό ρόλο στο σχηματισμό αιμοπετα-

Εικόνα 7. Συνολική θεώρηση των διεργασιών που οδηγούν σε ενεργοποίηση και συσσώρευση, 
καθώς και σε αναστολή της συσσώρευσης των ΑΜΠ από τους ανασταλτές των υποδοχέων 
της gpIIb/IIIa. Η ενεργοποίηση των ΑΜΠ συνεπάγεται μεταβολές στο σχήμα τους, καθώς και 
μετασχηματισμό του gpIIb/IIIa υποδοχέα μετατρέποντάς τον από μη δεκτικό σε δεκτικό συνδέτη. 
Ο τελευταίος συνδέεται με το μόριο του ινωδογόνου, το οποίο σχηματίζει γέφυρες μεταξύ των 
παρακείμενων ΑΜΠ και διευκολύνει τη συσσώρευσή τους. Οι αναστολείς των υποδοχέων της 
gpIIb/IIIa, συνδέονται με τον υποδοχέα gpIIb/IIIa, αναστέλουν τη σύνδεση του ινωδογόνου και 
παρεμποδίζουν τη συσσώρευση των ΑΜΠ41.

Ca2+

[Ca2+]i

∆ίαυλος Ca2+

Υψηλό Shear Stress

vWF

GP Ib/IX

GP IΙb/IΙΙa

AMΠ

AMΠ AMΠ

Συσσώρευση

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση του προτεινόμενου μηχανισμού 
συσσώρευσης των ΑΜΠ με την επίδραση του shear stress. Η 
σύνδεση του πολυμερούς μορίου του vWF με τον υποδοχέα gpIb, 
σε καταστάσεις υψηλού shear stess, πυροδοτεί το άνοιγμα των 
διαμεμβρανικών διαύλων Ca2+, με συνέπεια την είσοδό του στο 
εσωτερικό των ΑΜΠ. Η αύξηση της ενδοκυττάριας [Ca2+] ενεργοποιεί 
διεργασίες που οδηγούν σε λειτουργικές μεταβολές του υποδοχέα 
gpIIb/IIIa, οι οποίες τον καθιστούν ικανό να συνδεθεί με τον vWF, 
διαδικασία που ευνοεί τη συσσώρευση των ΑΜΠ44.



λιακού θρόμβου, στη θέση βλάβης του 
αγγείου, παίζουν τέσσερις πρωτεΐνες, δύο 
από τις οποίες λειτουργούν ως μόρια προ-
σκόλλησης (το ινοδωγόνο και ο vWF) και 
δύο ως υποδοχείς των ΑΜΠ (η γλυκοπρω-
τεΐνη (gp) Ib και το σύμπλεγμα gpΙΙb/IIIa). Η 
σύνδεση του vWF με τον υποδοχέα gpIb-ΙΧ 
είναι βασικής σημασίας για τη φυσιολογική 
προσκόλληση των ΑΜΠ.

Ο υποδοχέας gpIb-IX είναι ένα σύμπλεγμα 
γλυκοπρωτεΐνης που απαντά στην επιφάνεια 
της μεμβράνης των ΑΜΠ (εικόνα 6). Είναι 
ένα ετεροδιμερές που αποτελείται από δυο 
αλυσίδες: την α-αλυσίδα, η οποία περιέχει 
τις θέσεις σύνδεσης με τον vWF και τη β-

αλυσίδα. Με μια άλλη γλυκοπρωτεΐνη της 
μεμβράνης του ΑΜΠ των gpIX σχηματίζει 
το σύμπλοκο gpIb-IX, το οποίο αποτελεί 
τον υποδοχέα για την πρόσκληση των ΑΜΠ 
σε καταστάσεις υψηλού shear stress, όπως  
αυτές που αναπτύσσονται στην αρτηριακή 
κυκλοφορία.

Το σύμπλεγμα της gpIIb/IIIa αποτελείται από 
δύο υπομονάδες, την α και τη β, οι οποίες 
εξαρτώνται από το Ca

2+
 (εικόνα 6). Η gpIIb/IIIa 

ανήκει στις β3-ιντεγκρίνες (πίνακας 5), οι οποί-
ες αποτελούν υποδοχείς προσκόλλησης και 
αναγνωρίζουν τα τριπεπτίδια που περιέχουν 
τη συνέχεια Arg-Gly-Asp (RGD).

Η σύνδεση των μορίων αυτών είναι φυσι-

ολογική στην ουραιμία, πλην όμως ο ολικός 
αριθμός των gpIb υποδοχέων είναι μειωμέ-
νος, ενώ ο vWF φαίνεται ότι είναι λειτουργικά 
και δομικά φυσιολογικός. Η μείωση του 
αριθμού των υποδοχέων gpIb-IX συνοδεύ-
εται από αυξημένη στάθμη στον ορό ενός 
παράγοντα, της διαλυτής γλυκοκαλισίνης 
(αποτελεί διαλυτό πρωτεολυτικό κλάσμα 
της gpIb), που οφείλεται πιθανόν στην πρω-
τεολυτική βλάβη της gpIb στη μεμβράνη. Η 
φυσιολογική έκφραση αυτού του υποδοχέα 
στην επιφάνεια των ΑΜΠ και η μείωση του 
συνολικού αριθμού τους ευθύνονται για την 
ανακατανομή τους από την ενδοαιμοπετα-
λιακή δεξαμενή σε εκείνη της επιφάνειας 
των ΑΜΠ.

Διέγερση των ΑΜΠ με αγωνιστή οδηγεί στο 
σχηματισμό του συμπλέγματος gpIΙb/IIIa, ενός 
υποδοχέα ο οποίος μετέχει στη συσσώρευση 
των ΑΜΠ (εικόνα 7).

Από την άλλη πλευρά, ΑΜΠ από ασθενή 
με ουραιμία παρουσιάζουν διαταραχή της 
λειτουργίας του υποδοχέα gpIIb/IIIa, όπως 
φαίνεται από την ελλειμματική σύνδεση του 
ινωδογόνου με τον vWF40,42. Οι ενδείξεις λει-
τουργικού ελλείμματος στην αλληλεπίδραση 
του vWF με τον υποδοχέα gpΙΙb/IIIa γίνονται 
αντιληπτές παρουσία υψηλού shear stress και 
μπορεί να συμβάλλουν στην ελλειμματική 
προσκόλληση των ΑΜΠ43. Η διαταραχή αυτή 
αποκαθίσταται με την εφαρμογή της αιμοκά-
θαρσης, γεγονός που υποσημαίνει το ρόλο 
των ουραιμικών τοξινών στη δυσλειτουργία 
των ΑΜΠ στην ουραιμία. Η μείωση της ικα-
νότητας σύνδεσης του gpIIb/IΙΙa μπορεί να 
οφείλεται επίσης και στην κατάληψή του από 
κλάσματα του ινωδoγόνου που απαντούν 
στην ουραιμία. Η διαταραχή της ενεργοποί-
ησης του gpIIb/IIIa στην ουραιμία μπορεί να 
εξηγήσει και τη μειωμένη ικανότητα συσσώ-
ρευσης των ΑΜΠ, καθώς και τη μείωση της 
προσκόλλησης που εξαρτάται από τον vWF 
και το σχηματισμό του θρόμβου43.

Η κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας 
του shear stress γίνεται αντιληπτή από την 
περιγραφή του μηχανισμού των Ikeda et al. 
(1993)44, ο οποίος απεικονίζεται σχηματικά 
στην εικόνα 8.

Σύμφωνα με την εικόνα 8, παρουσία 
υψηλού shear stress ευνοείται η σύνδεση 
του πολυμερούς μορίου του vWF με τον 
υποδοχέα gpIb, με αποτέλεσμα τη συσσώ-
ρευση των ΑΜΠ, η οποία εξαρτάται από 
την είσοδο του Ca2+ στο ΑΜΠ. Η αύξηση 
της ενδοκυττάριας συγκέντρωσής του Ca2+ 
λειτουργεί ως ενδοκυττάριος αγγελιοφόρος 
και με μηχανισμό που δεν είναι κατανοη-
τός προκαλεί ενεργοποίηση του υποδοχέα 
gpIIb/IIIa, ο οποίος ενώνεται με τον vWF και 
προκαλεί μη αναστρέψιμη συσσώρευση 
των ΑΜΠ45.
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Εικόνα 9. Μεταβολισμός αραχιδονικού οξέος και σύνθεση PG στη μεμβράνη των ΑΜΠ και στο ενδοθηλιακό 
κύτταρο των αγγείων. Σε ουραιμικό περιβάλλον η ισορροπία μετακινείται με μείωση της παραγωγής της ΤΧ 
των ΑΜΠ και αύξηση της παραγωγή της προστακυκλίνης των αγγείων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΓΛΥΚΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΥΠΟΔΟΧΕίΣ) ΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΤΩΝ ΑΜΠ 
ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΤΟΥΣ

Υποδοχείς Συνδέτης Δράση που εξαρτάται  Συνέχεια αμινοξέων
  από τους υποδοχείς που αναγνωρίζει
Ιντεκρίνες   
α2β1(gpla/lla) Κολλαγόνο Προσκόλληση DGEA*
α5β1(gplc/lla) Ινονεκτίνη Προσκόλληση RGD
α6β1 Λαμινίνη Προσκόλληση Δεν προσδιορίστηκε
αllbβ3(gpllb/lla) Ινωδογόνο Συσσώρευση KQAGDV ή RGD
 Ινονεκτίνη  RDG*
 vWF  RDG
 Βιτρονεκτίνη  RDG
ανβ3 Βιτρονεκτίνη Προσκόλληση RDG
 Ινωδογόνο  RDG
 Ινωδογόνο  RDG
 Ινονεκτίνη  RDG
 vWF  

Μη Ιντεγκρίνες   
Γλυκοπρωτεΐνη lb vWF Προσκόλληση Δεν προσδιορίστηκε
Γλυκοπρωτεΐνη lb Θρομβοσπονδίνη Προσκόλληση CSVTCG
 Κολλαγόνο  ?

ΑΡΑΧΙΔΟΝΙΚΟ ΟΞΥ

ΕΝΔΟΘΗΛΙΑΚΑ 
ΚΥΤΤΑΡΑ

Κυκλοοξυγενάση

Ενδοπεροξειδάσες

Θρομβοξάνη Α2 (ΤχΑ2)

Θρομβοξάνη Β2 (ΤχΒ2)

Προστακυκλίνη
(PG12)

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΜΠ
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Μεταβολές στην παραγωγή PG 
από τα ΑΜΠ και τα ενδοθηλιακά 
κύτταρα

Διαταραχή της ισορροπίας στην παραγωγή 
προσταγλανδινών (PG) μεταξύ ΑΜΠ και 
ενδοθηλιακών κυττάρων, σε ασθενείς με 
ουραιμία, φαίνεται ότι συμβάλλει στις πα-
ρατηρούμενες διαταραχές στην πρωτοπαθή 
αιμόσταση (εικόνα 9).

Παράλληλα, τα ΑΜΠ εμφανίζουν διατα-
ραχή στην κινητοποίηση και το μεταβολισμό 
του αραχιδονικού οξέος με συνέπεια τη 
μείωση της παραγωγής TXA

1
 και ΤΧΒ

2
, οι 

οποίες αποτελούν δυνητικούς διεγέρτες 
της συσσώρευσης των ΑΜΠ. Οι διατα-
ραχές αυτές έχουν αποδοθεί σε έλλειμμα 
στη λειτουργία της κυκλοοξυγενάσης, ενώ 
άλλοι υποστηρίζουν ότι ευθύνονται ουσίες 
που απαντούν στο ουραιμικό πλάσμα, οι 
οποίες αναστέλλουν το μεταβολισμό του 
αραχιδονικού οξέος.

Σε ασθενείς με ουραιμία, καθώς και σε πει-
ραματικά πρότυπα με νεφρική ανεπάρκεια, 
παρατηρείται αυξημένη σύνθεση από τα 
ενδοθηλιακά κύτταρα της προστακυκλίνης, 
μιας δυνητικά αγγειοδιασταλτικής ουσίας, 
η οποία αναστέλλει και τη λειτουργία των 
ΑΜΠ.

Τα αίτια της διαταραχής αυτής έχουν απο-
δοθεί είτε στην παρουσία αγνώστων ακόμη 
ουσιών στο ουραιμικό πλάσμα, οι οποίες 
διεγείρουν την παραγωγή προστακυκλίνης, 
είτε σε χρόνια διέγερση του ενδοθηλιακού 
κυττάρου. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι μπορεί 
να υπάρχει και αύξηση της δραστηριότητας 
της αδενυλικής κυκλάσης (ΑΚ) από άγνωστη 
ουραιμική ουσία. Παρόλο ότι η προστακυ-
κλίνη αναστέλλει άμεσα τη λειτουργία των 
ΑΜΠ, δεν έχει βρεθεί άμεση σχέση μεταξύ 
του παρατεταμένου χρόνου ροής και της 
αύξησης της στάθμης της προστακυκλίνης. 
Επίσης, η στάθμη της προστακυκλίνης δεν 
επηρεάζεται από την αιμοκάθαρση46,47.

Ουραιμικές τοξίνες
Υποστηρίζεται ότι οι διάφορες ουραιμικές 

τοξίνες, οι οποίες, διέρχονται τη μεμβρά-
νη του φίλτρου, όπως είναι η ουρία, η 
κρεατινίνη, η φαινόλη, το φαινολικό οξύ 
ή το γουανιδινοσουκινικό οξύ μπορεί να 
ευθύνονται για τη δυσλειτουργία των ΑΜΠ 
στην ουραιμία. Οι υπάρχουσες όμως ενδεί-
ξεις δεν είναι πειστικές. Για παράδειγμα, το 
γουανιδινοσουκινικό οξύ, το οποίο συσσω-
ρεύεται στο πλάσμα ασθενών με ουραιμία 
αναστέλλει το δεύτερο κύμα συσσώρευσης 
των ΑΜΠ, όταν ADP προστίθεται σε φυσιο-
λογικό πλάσμα πλούσιο σε ΑΜΠ. Επίσης, 
το φαινολικό οξύ σε συγκεντρώσεις που 
απαντούν στο ουραιμικό πλάσμα, διατα-
ράσσει την πρωτοπαθή συσσώρευση των 

ΑΜΠ στο ADP. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 
υποστηρίζουν ότι μειώνοντας τη στάθμη των 
ουσιών αυτών στο πλάσμα, είναι δυνατό 
να βελτιωθούν οι διαταραχές της αιμόστα-
σης που απαντούν στον ασθενή με ΧΝΝ. 
Παρόλα αυτά δε διαπιστώθηκε συσχέτιση 
μεταξύ του χρόνου ροής ή της συσσώρευ-
σης των ΑΜΠ και της στάθμης στον ορό 
των διηθούμενων μεταβολιτών48.

Ο ρόλος του ΝΟ
Πειραματικά και κλινικά δεδομένα υπο-

στηρίζουν ότι ο χρόνος ροής στην ουραιμία 
σχετίζεται με την αυξημένη παραγωγή ΝΟ, 
το οποίο αποτελεί ένα δυνητικά αγγειοδρα-
στικό μόριο, που αναστέλλει τη λειτουργία 
των ΑΜΠ. Η συγκέντρωση στο πλάσμα ου-
ραιμικών πειραματοζώων με παρατεταμένο 
χρόνο ροής των σταθερών μεταβολιτών 
του ΝΟ, όπως είναι τα nitrites και nitrates, 
είναι μεγαλύτερη σε σχέση με εκείνη της 
ομάδας ελέγχου. Η αυξημένη παραγωγή ΝΟ 
που απαντά στην κυκλοφορία προέρχεται 
από τα αγγεία, όπως προκύπτει από την 
αυξημένη δραστηριότητα της συνθετάσης 

του ΝΟ (NOS) και την αυξημένη έκφραση 
τόσο της προκλητής NOS (iΝΟS), όσο και 
της ενδοθηλιακής NOS (eNOS), στην αορτή 
ουραιμικών πειραματόζωων49.

Το ΝΟ χορηγούμενο σε εθελοντές (με 
εισπνοές) προκαλεί παράταση του χρόνου 
ροής. Η πιθανότητα ότι αυξημένο ΝΟ στην 
κυκλοφορία προκαλεί διαταραχή της πρωτο-
παθούς αιμόστασης στην ουραιμία ενισχύεται 
από την παρατήρηση κατά την οποία η χορή-
γηση Ν-μονομεθυλ-L-αργινίνης (L-NMMA), 
ενός ειδικού αναστολέα της σύνθεσης του 
ΝΟ, αποκαθιστά σε φυσιολογικά επίπεδα 
το χρόνο ροής των ουραιμικών πειραματο-
ζώων50. Επιπλέον, η αύξηση της στάθμης 
του cGMP στα ΑΜΠ ουραιμικών ασθενών, 
του δεύτερου αγγελιοφόρου για το ΝΟ, 
παρέχει επιπρόσθετες ενδείξεις για το ρόλο 
του ΝΟ στην πολυπαραγοντική φύση της δι-
αταραχής της προσκόλλησης των ΑΜΠ στην 
ουραιμία51,52. Στα ίδια πειραματικά πρότυπα 
η βράχυνση του χρόνου ροής που προκαλεί 
η χορήγηση συνεζευγμένων οιστρογόνων 
καταργείται με τη χορήγηση L-NMMA, η 
οποία συνοδεύεται με αποκατάσταση στο 

Ε ι κ ό ν α  1 0 .  Α ) 
Μετατροπή της [3H] 
L- Αργινίνης σε [3H] 
L-Κιτρουλλίνη σε 
ΑΜΠ από ασθενείς 
με και χωρίς ουραι-
μία. Β) Ενδοκύτταρια 
παραγωγή cGMP σε 
ΑΜΠ από ασθενείς με 
και χωρίς ουραιμία. Γ) 
Μετατροπή της [3H] 
L-Αργινίνης σε [3H] 
L- Κιτρουλλίνη από 
ανθρώπινα ενδοθηλι-
ακά κύτταρα αγγείων 
(HUVEC) τα οποία εί-
χαν εκτεθεί ή όχι σε 
ουραιμικό πλάσμα51.
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φυσιολογικό της στάθμης των μεταβολιτών 
του ΝΟ και την αγγειακή έκφραση των ισοενζύ-
μων της ΝΟS. Η πιθανότητα να μετέχει το ΝΟ 
στην παθογένεια της αιμορραγικής διάθεσης 
της ουραιμίας έχει επιβεβαιωθεί πέρα από τα 
πειραματικά και από κλινικά δεδομένα ασθε-
νών σε ΧΝΝ, στους οποίους διαπιστώθηκε 
ότι η διαταραχή στη συσσώρευση των ΑΜΠ 
συνοδεύεται από μεγαλύτερη σύνθεση ΝΟ 
σε σχέση με εκείνη των φυσιολογικών ΑΜΠ 
(εικόνα 10Α και Β).

Επιπλέον, πλάσμα από ασθενείς που υπο-
βάλλονται σε ΧΑ αυξάνει την παραγωγή 
ΝΟ όταν προστεθεί σε καλλιέργειες ενδο-
θηλιακών κυττάρων από φλέβα ομφάλιου 
λώρου (HUVEC) (εικόνα 10Γ). Το γεγονός 
αυτό δείχνει ότι στο πλάσμα των ουραιμικών 
ασθενών συσσωρεύονται ουσίες, οι οποίες 
υπερρυθμίζουν την οδό σύνθεσης του ΝΟ. 
Ουσίες που ευθύνονται για τη διεγερτική 
αυτή δράση είναι ο TNF-α και η IL-1β. Οι 
κυτταροκίνες αυτές επάγουν την παραγωγή 
και κυκλοφορία σε αυξημένα ποσά της iNOS 
στο πλάσμα ασθενών με ΧΝΝ ή αυτών που 
υποβάλλονται σε ΧΑ.

Διαταραχές της ομοιόστασης του Ca2+

Οι διαταραχές της ομοιόστασης του Ca2+ 
υποστηρίζεται ότι συμβάλλουν στη δυσλει-
τουργία των ΑΜΠ που παρατηρείται στην 
ουραιμία.

Το Ca2+ των ΑΜΠ ασθενών με ΧΝΝ ανευ-
ρίσκεται αυξημένο, ενώ μετά από διέγερση, 
η κινητοποίησή του είναι διαταραγμένη. Η 
διαταραχή αυτή αποδίδεται στην αύξηση 
της δραστηριότητας της ΑΚ, η οποία με τη 
σειρά της προκαλεί ποιοτικές μεταβολές στην 
gpIb, με αποτέλεσμα τη μείωση της σύνδε-
σης των ΑΜΠ με τον vWF και την αδυναμία 
προσκόλλησής τους στο ενδοθηλιακό κύτ-
ταρο53. Η αυξημένη [Ca2+] των ΑΜΠ, καθώς 
και η διαταραχή της κινητοποίησής τους 
στρέφουν την προσοχή και στην πιθανότητα 
να ευθύνεται η παραθορμόνη (PTH) για τη 
δυσλειτουργία τους στην ουραιμία.

Αν λάβουμε υπόψη ότι πολλές λειτουργίες 
των ΑΜΠ απαιτούν την παρουσία Ca2+ εντός 
και εκτός του κυττάρου, υποστηρίζεται ότι 
η διαταραχή αυτή συμμετέχει στη δυσλει-
τουργία των ΑΜΠ, η οποία συνοδεύεται 
με αιμορραγικές διαταραχές στην ουραι-
μία. Οι διαταραχές όμως αυτές του Ca2+ δε 
μπορούν να αποδοθούν στην αυξημένη 
[PTH], μολονότι αυτή είναι αυξημένη στη 
ΧΝΝ. Από την άλλη πλευρά, ενώ η PTH 
αναστέλλει τη συσσώρευση των ΑΜΠ και 
την έκκριση της σεροτονίνης in vitro, δεν 
έχει διαπιστωθεί η παρουσία σχέσης μεταξύ 
της στάθμης της PTH και της διαταραχής 
της συσσώρευσης των ΑΜΠ. Επιπλέον, σε 
ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεο-

ειδισμό και αυξημένη [PTH], η λειτουργία 
των ΑΜΠ είναι φυσιολογική. Επιπρόσθετα, 
ο χρόνος ροής δε σχετίζεται με τη στάθμη 
της άθικτης PTH στον ορό ή των κλασμάτων 
της. Οι παρατηρήσεις αυτές συνηγορούν 
υπέρ της άποψης ότι η PTH δε φαίνεται να 
παίζει βασικό ρόλο στη δυσλειτουργία των 
ΑΜΠ στην ουραιμία.
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