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Οι υπάρχουσες ενδείξεις υποστηρίζουν
ότι το αγγειακό ενδοθήλιο υφίσταται βλάβη
στη ΧΝΝ102,103. Οι ενδείξεις ενδοθηλιακής
βλάβης εκφράζονται από την αυξημένη
στάθμη στο πλάσμα του vWF και της ΤΜ,
στους ασθενείς σε ΧΑ. Η συγκέντρωση στο
πλάσμα του vWF, λόγω του μεγάλου ΜΒ
του, δεν επηρεάζεται από τη μείωση του
GFR. Από την άλλη μεριά, η ΤΜ, η οποία
λειτουργεί ως υποδοχέας του ενδοθηλιακού κυττάρου, αποτελεί μια πρωτεΐνη
συμπαράγοντα της θρομβίνης, η οποία είναι
απαραίτητη για την ταχεία ενεργοποίηση
της πρωτεΐνης C και ελευθερώνεται στην
κυκλοφορία ως διαλυτό μόριο σε βλάβη
του ενδοθηλίου. Η στάθμη του vWF και
της ΤΜ μετά τη συνεδρία της αιμοκάθαρσης αυξάνουν. Γίνεται παραδεκτό σήμερα
ότι η βλάβη του ενδοθηλιακού κυττάρου
από τις ουραιμικές τοξίνες, την υπέρταση,
τη δυσλιποπρωτεϊναιμία, την υπερουριχαιμία και το δευτεροπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό οδηγεί σε ενεργοποίηση
του μηχανισμού της πήξης. Επιπλέον, η
βλάβη του ενδοθηλιακού κυττάρου είναι
δυνατό να επιδεινώνεται και από την ίδια
την αιμοκάθαρση. Στις περιπτώσεις ασθενών με ΧΝΝ και βλάβη του ενδοθηλίου,
η στάθμη των κυτταροκινών, ιδιαίτερα του
TNF-α και της ΙL-1, είναι αυξημένη και είναι
πιθανό να συμβάλλουν στην επιδείνωση
της διαταραχής του ενδοθηλίου και να
πυροδοτήσουν έτσι τον καταρράκτη της
πήξης. Πράγματι, ο TNF-α και η IL-1 είναι δυνατό να επάγουν την έκφραση από
το ενδοθηλιακό κύτταρο παραγόντων με
προθρομβωτικές δραστηριότητες, όπως
είναι ο TF, ο υποδοχέας του FIX, ο PAF και
ο PAΙ-1, ενώ παράλληλα καταστέλλουν
την έκφραση αντιθρομβωτικών παραγόντων όπως η ΤΜ και η θειϊκή επαράνη104
(εικόνα 1).
Οι παραπάνω κυτταροκίνες είναι σε θέση
να επάγουν την έκφραση από τα κυκλοφορούντα μονοκύτταρα του ΤF, ενώ ο TNF-α
και η IL-1 επάγουν την έκφραση από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα των μορίων προ-

σκόλλησης των λευκοκυττάρων, ιδιαίτερα
των VCAM-1, τα οποία προκαλούν την
προσκόλληση των μονοκυττάρων στην
επιφάνεια της αρτηρίας. Η διεργασία αυτή
θεωρείται ότι αποτελεί το πρώτο βήμα στη
δημιουργία της αθηρογένεσης, την οποία
στη συνέχεια διεγείρουν οι παράμετροι του
αιμοστατικού συστήματος.
Βασικό ρόλο στην παθογένεια της αθηροθρόμβωσης φαίνεται ότι παίζουν και οι
πρωτεΐνες του πλάσματος που είναι αυξημένες στη ΧΝΝ, όπως είναι ο vWF, o PAI-1,
το ινωδογόνο και η λιποπρωτεΐνη (a). Η
ινική ανευρίσκεται σε αξιοσημείωτα ποσά
στην αθηροσκληρωτική πλάκα και αποτελεί
το δομικό υλικό για τη μετανάστευση των
ΛΜΚ και τη θέση σύνδεσης των διαφόρων
ουσιών της πλάκας, όπως είναι η θρομβίνη,
η ινονεκτίνη και οι λιποπρωτεΐνες. Η θρομβίνη προστατεύει από την αδρανοποίηση
που μπορεί να προκαλέσουν οι ανασταλτές
όταν ενώνονται με την ινική, ενώ ασκεί
και άμεση δράση στον αναδιπλασιασμό
των ΛΜΚ105,106. Η Lp(a), λόγω των ειδικών
θέσεων σύνδεσης στη λιποπρωτεΐνη (a),
εμφανίζει μεγάλη συγγένεια με την ινική
και οδηγεί στη συσσώρευση στις πλάκες
της ινικής λιπιδίων που προέρχονται από
λιποπρωτεΐνες. Σε υψηλό sheer stress,
ο vWF τροποποιεί τη συσσώρευση των
ΑΜΠ στην υπενδοθηλιακή θεμέλια ουσία,
διεργασία που αποτελεί βασικό στάδιο
της αθηρογένεσης. Μετά την ενεργοποίησή τους, τα ΑMΠ εκκρίνουν μιτογόνους
ουσίες, όπως είναι ο PDGF, η β-ΤG και
η σεροτονίνη, οι οποίες διεγείρουν την
υπερπλασία των ΛΜΚ107. Στα τελικά στάδια σχηματισμού της αθηρογένεσης, στον
ασθενή με ΧΝΝ, οι αθηρωματικές πλάκες
υφίστανται σχάση, η οποία λειτουργεί ως
ένα δυνητικό ερέθισμα που πυροδοτεί την
καταρράκτη της πήξης, στη διάρκεια του
οποίου ο ΤF εκτίθεται στη ροή του αίματος,
ενεργοποιώντας τους παράγοντες επαφής.
Στο πλαίσιο αυτό, η αυξημένη στάθμη στο
πλάσμα του PAI-1, μειώνοντας την ινωδολυτική απάντηση, είναι δυνατό να ευνοεί το
σχηματισμό θρόμβου, ο οποίος αποφράσει
το αγγείο, με συνέπεια την εκδήλωση αγγειακών διαταραχών, όπως είναι το έμφραγμα
του μυοκαρδίου (εικόνα 2).

Η υπερπηκτικότητα της ουραιμίας συνοδεύεται από αύξηση της συγκέντρωσης
του PAI-1, ιδιαίτερα σε ασθενείς με θρόμβωση των αγγειακών προσπελάσεων19. Σε
ουραιμικούς ασθενείς με θρόμβωση της
Α-Φ επικοινωνίας και στεφανιαία νόσο, έχει
βρεθεί αυξημένη συγκέντρωση στο πλάσμα
του FVII, ενώ ο FVΙΙΙ έχει βρεθεί αυξημένος
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Εικόνα 1. Επίδραση του ΤΝF-α και της IL-1 στη
λειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου. Hs=
θειϊκή επαράνη, FIX rec= υποδοχέας FIX, ELAM=
μόριο προσκόλλησης των λευκοκυττάρων στο
ενδοθήλιο, ICAM= ενδοκυττάριο μόριο προσκόλλησης, VCAM= μόριο προσκόλλησης στο
αγγειακό κύτταρο, TF= ιστικός παράγοντας.
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Εικόνα 2. Απεικονίζονται οι μηχανισμοί υπερπηκτικότητας και αθηροεμβολικών επιπλοκών
στη ΧΝΝ.
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ΠΙνακας 1. Μετρηση των παραγοντων πηξης
σε διαφορες πειραματικες ομαδες

*
**

ΘΕ

ΧΘΕ

ΟΕ

Εικόνα 3. Απεικονίζεται η στάθμη των F1+2 στις
ομάδες με ΘΕ, ΧΘΕ και στην ΟΕ. *: P <0,001 για τις
ομάδες με ΘΕ και ΧΘΕ έναντι της ΟΕ. **: P <0,05
για την ομάδα με ΘΕ έναντι εκείνης ΧΘΕ15.

Fg (mg/dL)
Παράγοντας VII ενεργός (%)
Παράγοντας Χ ενεργός (%)
Παράγοντας V ενεργός (%)
Παράγοντας II ενεργός (%)
vWF (%)
Συγκέντρωση ΡC (%)
ΑΤ-ΙΙΙΙ ενεργός (%)
t-ΡΑ (ng/mL)
Πλασμινογόνο (%)
ΑΡCr·(n ratio)

Ασθενείς με ΘΕ
382 ± 17,7
119,2 ± 8,2
103,5 ±15
76,3 ±11
90,2 ± 5,1
223 ± 14
87 ± 4,65
102 ± 4,56
2,6 ± 0,77
90 ± 13
1 ± 0,02

Ασθενείς χωρίς ΘΕ
Υγιείς
400 ±32,5
265 ± 40
116,6 ±8,1
100 ± 25
95 ± 14
100 ± 25
83 ± 7
80 ± 20
85,5 ± 13
100 ± 25
225 ± 13
110 ± 10
92 ± 3
98 ± 15
108 ± 3,2
98,4 ± 15,4
1,7 ± 1,3
7,5 ± 4,8*
83 ± 4,9
135 ± 12
0,95 ± 0,01
>0,75

*: Ρ <0,001 σε σχέση με τις ομάδες με ΘΕ και χωρίς ΘΕ.
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Εικόνα 4. Απεικονίζεται η στάθμη των IgG-ACA
(A) και IgM-ACA (B) στις ομάδες με ΘΕ, ΧΘΕ και
στην ΟΕ. (Α) *: P <0,001 για την ομάδα με ΘΕ
έναντι εκείνης ΧΘΕ και της ΟΕ (Β) *: P <0,001 για
την ομάδα με ΘΕ έναντι εκείνης ΧΘΕ και της ΟΕ,
**: P <0,05 για την ομάδα ΧΘΕ έναντι της ΟΕ15.
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Εικόνα 5. Απεικονίζεται η στάθμη των IgG-aPT (A)
και IgM-aPT (B). (A) *: P <0,005 για τις ομάδες με
ΘΕ και ΧΘΕ έναντι της ΟΕ, (Β) *: P <0,001 για την
ομάδα με ΘΕ έναντι της ΟΕ, **: P <0,05 για την
ομάδα ΧΘΕ έναντι της ΟΕ15.
34

ή φυσιολογικός, και σε καμία περίπτωση
δε μπορεί να θεωρηθεί ως ειδικός δείκτης
της δυσλειτουργίας της Α-Φ επικοινωνίας.
Ιδιαίτερο κλινικό ενδιαφέρον παρουσιάζει
η διαπίστωση, από πολλές μελέτες, ότι
η στάθμη των IgM αντισωμάτων έναντι
της καρδιολιπίνης είναι αυξημένη στους
ασθενείς σε ΧΑ, ανεξάρτητα από την παρουσία θρομβωτικών επεισοδίων. Tα ACA
αναστέλλουν τη δράση της πρωτεΐνης C
και επάγουν την έκφραση προπηκτικών
παραγόντων61,65,66.
Στο πλαίσιο αυτό, οι Molino et al. (2004)15
μελέτησαν τις οδούς της πήξης και τους παράγοντες ινωδόλυσης, οι οποίοι είναι ικανοί
να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Α-Φ
επικοινωνίας. Διαπίστωσαν ότι ο PAI-1, ο
FVIII, η ενεργοποίηση των κλασμάτων 1+2
της προθρομβίνης (F1+2), το ινωδογόνο
(Fg), τα ACA-IgG και τα αντισώματα έναντι
της προθρομβίνης (aPT) είναι αυξημένα
σε ασθενείς με θρομβωτικές επιπλοκές
(ΘΕ) των αγγειακών προσπελάσεων. Τα
ACA-IgM, μολονότι βρέθηκαν αυξημένα,
δε διαφέρουν στους ασθενείς με ΘΕ σε
σχέση με αυτούς χωρίς θρομβωτικές επιπλοκές (ΧΘΕ). Προκειμένου να μελετηθεί
η επίδραση των παραγόντων που μπορούν
να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Α-Φ
επικοινωνίας σε σχέση με εκείνους που δεν
προκαλούν, διερευνήθηκαν οι ακόλουθες
παράμετροι: α) οι δείκτες θρομβοφιλίας στη
ΧΑ, β) ο ρόλος των APL αντισωμάτων στη
θρόμβωση της αγγειακής προσπέλασης,
γ) ο ρόλος των φωσφολιπιδικών αντισωμάτων στη ΧΑ και δ) η επίδραση της ΧΑ
στον καταρράκτη της πήξης. Μελετήθηκαν
40 ασθενείς από τους οποίους οι 20 παρουσίασαν θρόμβωση της αγγειακής προσπέλασης (ομάδα ΘΕ), ενώ οι υπόλοιποι
δεν παρουσίασαν (ομάδα ΧΘΕ)15.
Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων

για τους παράγοντες που αναφέρονται
στον πίνακα 1. Ο t-PA ήταν ο ίδιος και στις
δύο ομάδες, αλλά σημαντικά μειωμένος
σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (OE) (P
<0,001). Στην εικόνα 3 φαίνονται οι μέσες
τιμές στο πλάσμα για τα κλάσματα F1+2
για τις τρεις ομάδες με ΘΕ, ΧΘΕ και για την
ΟΕ που ήταν αντίστοιχα 5,42±1,25ng/mL,
4,58±0,99ng/mL και 0,35±0,35ng/mL.
Στατιστική ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά (P <0,001) για την ομάδα
με ΘΕ έναντι εκείνης ΧΘΕ και της ΟΕ, καθώς
και για την ομάδα ΧΘΕ με την ΟΕ. Η στάθμη
στο πλάσμα των ACA-IgM είναι σημαντικά
υψηλότερη στην ομάδα με ΘΕ σε σχέση
με εκείνη ΧΘΕ και στην ΟΕ (P <0,001).
Στην εικόνα 5 απεικονίζεται η στάθμη των
IgM-αPT τα οποία παρουσιάζουν στατιστικά
σημαντική αύξηση (P <0,001) στην ομάδα
με ΘΕ σε σχέση με εκείνη ΧΘΕ και στην
ΟΕ. Η στάθμη των IgG-αPT ήταν σημαντικά
χαμηλότερη στην ΟΕ σε σχέση με εκείνες
με ΘΕ και ΧΘΕ (P <0,05).
Στον πίνακα 2 φαίνονται οι διαφορές
μεταξύ των παραγόντων της πήξης σε
ασθενείς με ΘΕ και ΧΘΕ. Στην ομάδα των
ασθενών ΧΘΕ η στάθμη των PAI-1, F1+2,
Fg, του FVII, των IgA-ACA και των IgG-aPT
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση σε σχέση
με την ΟΕ.
Η κλινική σημασία των διαφορών που
παρουσιάζουν μεταξύ τους τα δεδομένα
σε ασθενείς με ΘΕ και σε εκείνους ΧΘΕ
μπορεί να γίνει αντιληπτή αν μελετηθεί ο
καταρράκτης της πήξης (εικόνα 6). Είναι
πιθανό ότι στην ομάδα με ΘΕ και, σε
μικρότερο βαθμό, και σε εκείνη ΧΘΕ τα
ενδοθηλιακά κύτταρα απελευθερώνουν
τον PAI-1 στον αυλό, ο οποίος προκαλεί
ινωδόλυση (εικόνα 7).
Η παρουσία στο πλάσμα αυξημένης
στάθμης του FVIII ενεργοποιείται από το
ενδοθηλιακό κύτταρο που έχει υποστεί

ΠΙνακας 2. Διαφορες μεταξυ των
ομαδων με ΘΕ και χωρις ΘΕ
Ασθενείς
χωρίς ΘΕ
=
=
=
=
=
=
^ι
^ι^ι
^ι

Θεραπεία
Ηπαρίνη LMW

Δοσολογία
4.000IU/ημέρα για 3-6 μήνες SC.
Η δόση πρέπει να μειωθεί
στις 2.000IU/ημέρα SC εάν η [Cr] >200μmol/L

Στρεπτοκινάση

Δόση εφόδου: 50.000IU IV σε χρόνο >30 λεπτά
από περιφερική φλέβα.
Δόση συντήρησης: 10.000IU/ώρα IV για 24 ώρες

Θεραπεία

Στρεπτοκινάση

Δόση εφόδου: 250.000 IU IV
από περιφερική φλέβα.
Δόση συντήρησης: 100.000 IU/ώρα για 72 ώρες

Θεραπεία

Ουροκινάση

80.000IU/ώρα μέσω νεφρικής αρτηρίας.
10mL στην Α-Φ επικοινωνία

Θεραπεία

^ι

Ασθενείς
με ΘΕ
FΙΙ
=
FV
=
FVII
=
FΧ
=
FΧΙΙ
=
ΑΤ-ΙΙΙ
=
vWF
^ι
FVIII
^ι
Fg
^ι
tPA		
PAI-1
^ι
F1+2
^ι
ACA-IgG
^ι
ACA-IgM
^ι
aPT-IgG
^ι
aPT-IgM
^ι

Πίνακας 3. Προφυλαξη και θεραπεια
θρομβοεμβολικου επεισοδιου σε ασθενη με ΝΣ

^ι^ι
^ι^ι
^ι^ι
^ι^ι
^ι
^ι^ι

Αντιπηκτικά		
Ηπαρίνη/Βαρφαρίνη		

^ι

Εικόνα 6. Απεικονίζονται οι μηχανισμοί που συγκροτούν τη δευτεροπαθή
αιμόσταση, = Προπηκτικοί παράγοντες, = Αντιπηκτικοί παράγοντες,
-> = Διεγερτικοί παράγοντες, .....
> = Ανασταλτικοί παράγοντες15.

βλάβη, με συνέπεια την ενεργοποίηση του
καταρράκτη της πήξης, όπως φαίνεται από
την αύξηση της στάθμης των F1+2 και του
ινωδογόνου.
Τα IgM-ACA είναι ικανά να παρεμβαίνουν
στο σύστημα της πρωτεΐνης C, η οποία
αποτελεί δυνητικά αντιπηκτικό παράγοντα
που αδρανοποιεί τον συμπαράγοντα Va και
VIIIa108. Είναι, επίσης, ικανά να επάγουν την
έκφραση προπηκτικών παραγόντων στην
επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυττάρων.
Συμπερασματικά, η υπερπηκτική κατάσταση στην ουραιμία προκαλείται από
μεταβολές των παραγόντων της πήξης και
της ινωδόλυσης και ευθύνεται για τη δυσλειτουργία των αγγειακών προσπελάσεων
και της θρόμβωσης διαφόρων αγγείων.

Θεραπεiα υπερπηκτικων
καταστασεων

Η δυνατότητα αποτελεσματικής θεραπευ-

Ενδείξεις
Προφύλαξη

Θεραπεία		

Εικόνα 7. Μηχανισμός πήξης και ινωδόλυσης στην ουραιμία. = Προπη
κτικοί παράγοντες, = Αυξημένη στάθμη του παράγοντα, = Μειωμένη
στάθμη του παράγοντα, -> = Διεγερτικοί παράγοντες, .....
> = Ανασταλτικοί
15
παράγοντες .

τικής αντιμετώπισης του ασθενούς με υπερπηκτική διαταραχή είναι περιορισμένη και
δεν υπάρχει τρόπος για πλήρη αναστροφή
όπως για παράδειγμα της προδιάθεσης.
Με βάση τις in vitro παρατηρήσεις, στις
περισσότερες περιπτώσεις, η θεραπεία θα
πρέπει να στρέφεται στους μηχανισμούς της
πήξης όπως είναι: η αύξηση της αναστολής
της θρομβίνης, η μείωση του σχηματισμού
της, καθώς και η μείωση του ινωδογόνου,
ή η βελτίωση της ινωδόλυσης, παρά η
άμεση αναστολή της συσσώρευσης των
ΑΜΠ109.
Ασθενείς με ΝΣ και θρόμβωση της νεφρικής φλέβας ή άλλη θρομβοεμβολική
επιπλοκή πρέπει να αντιμετωπίζονται με
χορήγηση ηπαρίνης ή βαρφαρίνης (πίνακας 3).
Τα δεδομένα για τη δόση και τη διάρκεια
της αγωγής δεν είναι επαρκή. Τα υπάρχοντα
δεδομένα υποστηρίζουν ότι η διάρκεια της
αγωγής πρέπει να κυμαίνεται από 3-12 μήνες, αλλά σε μερικούς ασθενείς η διάρκεια

μπορεί να είναι μεγαλύτερη72α. Επιπλέον,
δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η θρομβολυτική
αγωγή πλεονεκτεί έναντι της αντιπηκτικής,
παρόλο που μερικές μελέτες έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα με τη χορήγηση
στρεπτοκινάσης και ουροκινάσης110-112.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, με βάση
in vitro παρατηρήσεις, η θεραπεία πρέπει
να κατευθύνεται πρωτίστως στην πήξη,
με στόχο την αύξηση της αναστολής της
θρομβίνης, ή τη βελτίωση της ινωδόλυσης,
παρά στην αναστολή της συσσώρευσης
των ΑΜΠ.
1. Αύξηση αναστολής της θρομβίνης. Η
ηπαρίνη ασκεί την αντιπηκτική της δράση
σχηματίζοντας σύμπλοκο με την ΑΤΙΙΙ και
αυξάνοντας, έτσι, το ρυθμό αδρανοποίησης
της θρομβίνης από την ΑΤΙΙΙ (εικόνα 8).
• Για την επίτευξη επαρκούς αντιπηκτικής
αγωγής στον ασθενή με ΝΣ, απαιτούνται
μεγάλες δόσεις ηπαρίνης, οι οποίες μειώνουν τη στάθμη της ΑΤΙΙΙ και επιπλέον
είναι δυνατό να μεταβάλλουν το φορτίο
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στην επιφάνεια της ηπαρίνης.
• Η θεραπευτική αξία της ηπαρίνης στον
ασθενή με ΝΣ δεν έχει προσδιοριστεί, γιατί
η αυξημένη στάθμη της α2-μακροσφαιρίνης
δρα ως αναστολέας της θρομβίνης.
• Η ηπαρίνη αναστέλλει τη σύνθεση
της α2-μακροσφαιρίνης στη θρομβίνη, η
οποία παρουσία χαμηλής στάθμης ΑΤΙΙΙ
ασκεί θρομβογόνο δράση.
2. Μείωση παραγωγής θρομβίνης. Τα
κουμαρινικά παράγωγα παρεμβαίνουν στο
σχηματισμό θρομβίνης μέσω ενεργοποίησης του FVII.
• Δεδομένου ότι η σύνδεση της πρωτεΐνης
στο φάρμακο είναι >99%, τα κουμαρινικά παράγωγα εμφανίζουν διαφορετική
φαρμακοκινητική παρουσία υπολευκωματιναιμίας.
3. Μείωση της στάθμης του ινωδογόνου. Δεν υπάρχει ειδικό φάρμακο για τη
μείωση της στάθμης του ινωδογόνου σε
κλινική χρήση.
• Οι φιμπράτες μειώνουν το ινωδογόνο
σε ποσοστό 20 έως 40% σε ασθενείς με
υπερλιπιδαιμία, αλλά η χρήση της στο ΝΣ
μένει να αποδειχθεί.
4. Βελτίωση της ινωδόλυσης. Δεδομένου
ότι η λευκωματίνη δρα ως συμπαράγοντας
στην ένωση του πλασμινογόνου με την
ινική, αναμένεται ότι η αντιπρωτεϊνουρική
αγωγή θα βελτιώσει την ινωδόλυση. Έχει
δειχθεί ότι η χορήγηση ΑΜΕΑ μειώνει τη
στάθμη της Lp(a).

Θρoμβωση Α-Φ επικοινωνiας
Οξεία θρόμβωση
Η θεραπεία εκλογής της οξείας θρόμβωσης της Α-Φ επικοινωνίας είναι αναμφισβήτητα η χειρουργική θρομβεκτομή.
Η φαρμακευτική αγωγή είναι λιγότερο
αποτελεσματική, παρόλο ότι δεν υπάρχουν
μελέτες που να συγκρίνουν την αποτελεσματικότητα της χειρουργικής θρομβεκτομής με εκείνη της θρομβόλυσης, μετά από
χορήγηση φαρμάκων, ούτε είναι γνωστό
το κόστος-ωφέλεια από τη χρήση των δύο
αυτών μεθόδων.
Η IV χορήγηση στρεπτοκινάσης, σε
δόση εφόδου 250000IU σε 200mL 5%
διαλύματος γλυκόζης σε χρόνο 30min
ακολουθούμενη από δόση συντήρησης
100000IU/ώρα IV για 8-12 ώρες, έδωσε
ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ποσοτό
60% των ασθενών113 (πίνακας 4). Σε άλλη
μελέτη 79 ασθενών η στρεπτοκινάση χορηγήθηκε στο θρόμβο της Α-Φ επικοινωνίας
σε δόση 100000IU σε χρόνο 60-90min
με ικανοποιητικά αποτελέσματα στο 68%
των ασθενών.
Σε ποσοστό 7% των περιπτώσεων δια36

Πινακας 4. Φαρμακολογικη προσεγγιση της θρομβωσης
της Α-Φ επικοινωνιας
Θεραπεία
Στρεπτοκινάση

Δοσολογία
Δόση εφόδου: 250.000 IU IV σε 200mL
5% δεξτρόζης σε χρόνο >30min.
Δόση συντήρησης: 100.000IU/ώρα IV για 8-12 ώρες

Ενδείξεις
Θεραπεία

Στρεπτοκινάση

Μέχρι 100.000IU IV στη θρομβωμένη επικοινωνία
σε χρόνο > 60-90min

Θεραπεία

Ουροκινάση

1.000.000 έως 1.250.000 IU IV
με ρυθμό 20.000IU/min σε μικροσταγόνες
μετά συστηματικό ηπαρινισμό

Θεραπεία

Ενεργοποιητής
ιστικού πλασμινογόνου

10mg IV σε 2 ώρες μέχρι 30mg σε 10mL
στη θρομβωμένη επικοινωνία

Θεραπεία

Αντιαιμοπεταλιακοί
παράγοντες*		
ΑSΑ**

160mg/ημέρα ΡΟ

Διπυριδαμόλη

75mg x 3 ΡΟ

Προφύλαξη		

ΑSΑ + Διπυριδαμόλη** 325mg/ημέρα ΡΟ, 75mg x 3 ΡΟ
*: Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα σε Α-Φ μοσχεύματα.
**: Κίνδυνος αιμορραγίας από το ΓΣ.

Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση της χημικής δομής και του μηχανισμού δράσης των UF και LMW
ηπαρινών στον FXa.

πιστώθηκε στην αγγειογραφία ασυμπτωματική εμβολή114.
Σε μελέτη 14 ασθενών σε ΧΑ με απόφραξη της Α-Φ επικοινωνίας χορηγήθηκε
ουροκινάση σε δόση 1-1,25 εκατομμύρια
IU σε έγχυση 20000IU/min με την τεχνική
της διασταύρωσης του καθετήρα με τη
χρήση παιδιατρικής αντλίας μετά από συστηματικό ηπαρινισμό115.
Η ουροκινάση αποκατέστησε τη βλάβη
σε 1 ώρα χωρίς την εμφάνιση σημαντικών
επιπλοκών στους 11 από τους 14 ασθε-

νείς. Σε 15 ασθενείς (14 με θρόμβωση
μοσχεύματος και σε 1 Α-Φ επικοινωνίας)
χορηγήθηκε t-PA απευθείας στην επικοινωνία σε δόση 10mg κάθε 2 ώρες με
μέγιστη δόση 30mg.
Η αγγειογραφία έδειξε μείωση του όγκου
του πήγματος σε όλες τις περιπτώσεις και
αποκατάσταση της λειτουργίας του μοσχεύματος σε 10 ασθενείς116.

Προφυλακτική αγωγή
Η αποτελεσματική προφυλακτική αγωγή

Πινακας 5. Aντιπηκτικη αγωγη σε διαλειπουσα αιμοκαθαρση (δοση συντηρησης, ΔΣ)
Ενδείξεις
Δόση
Κλασική ηπαρίνη (UFΗ)			
Κλασική ηπαρίνη
Ασθενής με «φυσιολογικό»
Αρχική δόση: 50IU/kg
κίνδυνο αιμορραγίας
ΔΣ: 500-1500ΙU/h
			
Μικρή δόση ηπαρίνης (με ΔΣ)
Ασθενής με «αυξημένο»
Αρχική δόση: 10-25IU/kg
ΔΣ: 250-500ΙU/h
κίνδυνο αιμορραγίας		
Πολύ λίγη ηπαρίνη (χωρίς ΔΕ ή ΔΣ)

Ασθενής με πολύ «υψηλό»
κίνδυνο αιμορραγίας ή ενεργό
αιμορραγία
		

Παρατηρήσεις
Στόχος ΑCΤ: 80% πάνω
από το όριο ανάλογα
με τον τύπο φίλτρου
Στόχος ΑCΤ: 40% πάνω
από το όριο στη φλεβική γραμμή

Χορήγηση στο φίλτρο
Στόχος ΑCΤ: Καμία αλλαγή
με 5000-20000IU ηπαρίνης, ορού από τη βασική τιμή
ξέπλυμα με 2L NaCl ορού.
Διατήρηση ροής αίματος >=250mL/min
Διαλειπόντως χορήγηση NaCl

LMWH

Βελτίωση λιπιδίων, πιθανότατα λιγότερο: οστεοπόρωση,
Έλεγχος: Μέτρηση δραστηριότητας anti-Xa
κνησμός, απώλεια μαλλιών, μεταγγίσεις, σε σύγκριση με UFH.
στη φλεβική γραμμή (aPTT και ACT
			
αναξιόπιστες)
Δόση επιλεγμένων φαρμάκων (σύμφωνα με τις οδηγίες)
Dalteparin (Fragmin)
Σε ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο αιμορραγίας: 85IU/kg anti-Xa σε ώσεις (σε ΑΚ μέχρι 5 ώρες),
ή έναρξη σε ώσεις 30-35IU/kg
ΔΣ: 10-15IU/kg/h (στόχος στάθμη anti-Xa: >=0,5IU/mL)
Σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας: Έναρξη: Ώση: 5-10IU/kg,
ΔΣ: 4-5IU/kg/h (στόχος στάθμη anti-Xa: 0,2-0,3 μέγιστη: 0,4IU/mL)
Enoxaparin (Clexane)

100IU/kg anti-Xa σε 1 ώση (σε σχηματισμό πήγματος: επανάληψη 50-100IU/kg anti-Xa)
Σε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας:
50IU/kg anti-Xa με καθετήρα διπλού αυλού, 75IU/kg anti-Xa με καθετήρα μονού αυλού

Nadroparin (Fraxiparin)

Με φυσιολογικό κίνδυνο αιμορραγίας και ΑΚ πάνω από 4 ώρες:
ΒΣ <50kg: 2850IU anti-Xa σε 1 ώση, ΒΣ 50-69kg: 3800IU anti-Xa σε 1 ώση, ΒΣ >70kg: 5700IU anti-Xa σε 1 ώση

Tinzaparin (Innohep)

4500IU σε 1 ώση στην αρτηριακή γραμμή, αύξηση κατά 500IU για την επόμενη ΑΚ.
Εάν πήγμα μείωση κατά 500IU για την επόμενη ΑΚ.

Ηπαρινοειδείς ουσίες			
Danaparoid (Orgaran)
Σε ΗΙΤ τύπου ΙΙ
Ξέπλυμα συστήματος με 750IU
		
Η δόση της ώσης ανάλογα με ΒΣ
<55kg		>55kg
		
Πριν την 1η ΑΚ
2500ΙU		3750IU
		
Πριν τη 2η ΑΚ
2500ΙU		3750IU
		
Πριν την 3η ΑΚ και για τις επόμενες:		
		
Μέτρηση στάθμης anti-Xa, στη φλεβική γραμμή με στόχο:
		
Μέχρι 0,5-0,8IU/mL προσαρμογή δόσης με βάση
		
anti-Xa <0,3
2000ΙU		3000IU
		
anti-Xa 0,3-0,35
2000IU		2500IU
		
anti-Xa >0,35
1500IU		2000IU
Αναστολείς θρομβίνης
Hirudin, Lepitudin (Refludan)
Σε ΗΙΤ τύπου ΙΙ
Δόση σε μεμβράνες υψηλής διαπερατότητας
Σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας
			
δεν υπάρχει αντίδοτο
		
1η ΑΚ: Ώση 0,1mg/kg
Στόχος στάθμης Hirudin: 0,5-0,8μg/mL
		
Για τις επόμενες ΑΚ η δόση ανάλογα
Στόχος aΡΤΤ: 50-75s
		
με aΡΤΤ πριν την ΑΚ: Ώση 0,05-0,1mg/kg
Argatroban
Σε ΗΙΤ τύπου II
0,1mg/kg ΔΕ πριν την ΑΚ
aPTT στόχος: 1,5-3 φορές
		
ΔΣ: 0,1-0,2mg/kg/h
η μέση φυσιολογική τιμή
		
(σε φυσιολογική λειτουργία ήπατος)
Κιτρικά
Σε ασθενείς με αυξημένο 3mmol κιτρικού/L ροής αίματος
Στόχος ACT: 200-250s
κίνδυνο αιμορραγίας
(45mmol/h σε παροχή αίματος 250mL/min)
στη φλεβική γραμμή
		
Χορήγηση Ca: 1mmol/L ροής αίματος
Χωρίς Ca και Na2+ στο διάλυμα
		
στη φλεβική γραμμή
Στόχος διατήρηση Ca
ΔΕ = Δόση εφόδου, ΔΣ = Δόση συντήρησης

με τη χρήση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων έχει μελετηθεί σε μικρό αριθμό
κλινικών μελετών.
Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών
δεν είναι επαρκή για τη λήψη οριστικών
αποφάσεων (πίνακας 4).
Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα που
έχουν χρησιμοποιηθεί και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα των μελετών έχουν ως
ακολούθως:

Ασπιρίνη - Διπυριδαμόλη
Σε 44 ασθενείς χορηγήθηκαν 160mg/
ημέρα ασπιρίνη σε διπλή–τυφλή τυχαιοποιημένη μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι η
ομάδα που πήρε ασπιρίνη είχε καλύτερα
αποτελέσματα, με μείωση της επίπτωσης
της θρόμβωσης από 0,46 σε 0,16 επεισόδια ανά μήνα (p <0,005) σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου117.
Άλλες μελέτες διαπίστωσαν ότι και μι-

κρές δόσεις ασπιρίνης παρατείνουν ακόμη
περισσότερο το χρόνο ροής, με συνέπεια
μερικοί ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη
με στόχο την πρόληψη της θρόμβωσης
του μοσχεύματος να εμφανίζουν βαριά
αιμορραγία από το ΓΣ. Μετα-ανάλυση εννέα
μελετών, οι οποίες συνέκριναν 418 ασθενείς118 (Antiplatelet Triaslists collaboration
1994) έδειξαν ότι η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, η οποία περιλάμβανε ασπιρίνη μόνη ή
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Ασθενείς με ενεργό αιμορραγία, έλκος
ΓΣ, περικαρδίτιδα, θρομβοπενία, πρόσφατο
τραύμα, πριν ή μετά αιματηρή χειρουργική
παρέμβαση (π.χ. μεταμόσχευση), θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση
αιμορραγικών επιπλοκών. Στις περιπτώσεις
αυτές, η αντιπηκτική αγωγή στη διάρκεια της
ΧΑ επιτυγχάνεται με τη χορήγηση ηπαρίνης
(πίνακας 5), σε διαφορετικά δοσολογικά
σχήματα.

Εάν ο κίνδυνος αιμορραγίας κλινικά είναι
υψηλού βαθμού, η διενέργεια της αιμοκάθαρσης επιβάλλεται να γίνεται χωρίς τη
χρήση ηπαρίνης. Στις περιπτώσεις αυτές
πρέπει να χρησιμοποιούνται μεμβράνες
χαμηλής θρομβογόνου δράσης (όπως είναι
οι μεμβράνες πολυσουλφόνης), με μείωση
του χρόνου αιμοκάθαρσης σε 2-3 ώρες
και υψηλή παροχή αίματος >200mL/min.
Επιπλέον, η αποφυγή δημιουργίας μεγάλου
αριθμού πηγμάτων αίματος επιτυγχάνεται
με επαναλαμβανόμενο πλύσιμο του φίλτρου με 25-150mL φυσιολογικού ορού,
το οποίο χορηγείται από την αρτηριακή
γραμμή κάθε 15-30min. Με τη μέθοδο
αυτή έχει διαπιστωθεί ότι η ηπαρίνη χορηγείται σε ποσοστό 7% των συνεδρίων,
λόγω παρουσίας πηγμάτων, ενώ σε ποσοστό 2% των συνεδρίων παρατηρείται
απόφραξη του εξωσωματικού συστήματος.
Προσδιορισμός της κάθαρσης έδειξε ότι
δε διαφέρει σημαντικά από εκείνη με τη
χρήση της κλασικής δόσης ηπαρίνης. Η
εφαρμογή της συνεδρίας ΤΝ χωρίς τη χρήση
ηπαρίνης σε δόση συντήρησης καλείται
«αιμοκάθαρση ελεύθερη ηπαρίνης».
Παρόλα αυτά, με την έναρξη της αιμοκάθαρσης ο ασθενής λαμβάνει μικρή
δόση ηπαρίνης, καθώς το σύστημα της
εξωσωματικής κυκλοφορίας συνδέεται με
την κυκλοφορία του ασθενούς. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, η ηπαρίνη η
οποία έχει προσροφηθεί από τη μεμβράνη
μπορεί να ελευθερωθεί από τα πολυμερή
και να φθάσει στον ασθενή. Τα ποσά όμως
αυτά της ηπαρίνης είναι πολύ μικρά και δεν
αυξάνουν τον aPTT ή τον ACT.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση που ο ασθενής έχει εμφανίσει
αντισώματα εναντίον της ηπαρίνης, διότι
τότε ακόμη και μικρά ποσά ηπαρίνης είναι
δυνατό να πυροδοτήσουν εκ νέου την
ανοσολογική διεργασία. Στην περίπτωση
HIT τύπου ΙΙ πρέπει να αποφεύγεται με
κάθε τρόπο η είσοδος ακόμη και μικρών
ποσών ηπαρίνης στην κυκλοφορία του
ασθενούς119.

Χαμηλές δόσεις ηπαρίνης
Η ηπαρίνη χορηγείται σε δόση 25005000IU αρχικά για τον ηπαρινισμό του
συστήματος φίλτρο-γραμμές αιμοκάθαρσης. Στη συνέχεια, το σύστημα ξεπλένεται
με 2L διαλύματος φυσιολογικού ορού για
την απομάκρυνση της αντιπηκτικής ουσίας, η οποία δεν έχει προσκολληθεί στην
επιφάνεια της μεμβράνης του φίλτρου. Στη
διάρκεια της συνεδρίας του τεχνητού νεφρού (ΤΝ), η ηπαρίνη χορηγείται σε μικρές
δόσεις, έτσι ώστε ο ACT να διατηρείται σε
επίπεδα ≤ 40 % των βασικών τιμών.

Τοπικός ηπαρινισμός με ηπαρίνη
και πρωταμίνη
Ο τοπικός ηπαρινισμός χρησιμοποιείται
για να ελαχιστοποιήσει τις επιδράσεις της
συστηματικής αντιπηκτικής αγωγής. Στην
περίπτωση αυτή, η ηπαρίνη χορηγείται
σε συνεχή έγχυση μέσω της αρτηριακής
γραμμής, ενώ η θειϊκή πρωταμίνη εγχέεται στο φλεβικό σκέλος του φίλτρου πριν
την επιστροφή του αίματος στον ασθενή.
Τονίζεται ότι ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση η χορήγηση ηπαρίνης συνοδεύεται
από αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας34. Η

Πινακας 6. Αντιπηκτικη αγωγη σε ασθενεις με ΧΑ με ΗΙΤ
Ενδείξεις
Παράμετροι
Danaparoid
Lepirudin
CVVHD
Ρυθμός χορήγησης
2500 Αντι-FXa U ώσεις. Έναρξη:
		
Μετά 600U/h x 4h
0,005-0,01mg/kg/h
		
Μετά 600U/h x 4h		
		
Μετά 200-600U/h 		
		
με βάση τα επίπεδαβ
Τεστ παρακολούθησης Στάθμη anti-FXa
aPTT
Αποτέλεσμα στόχουγ
0,5-1,0U anti-FXa
1,5-2,0 φορές
			
η μέση φυσιολογική
			
τιμή
Αιμ/θαρση Αγωγή σε ώσεις
3750U anti-FXa σε
0,15mg/kg σε ώση
		
ώσεις πριν τις πρώτες
πριν την ΑΚ
		
2 θεραπείες ΑΚ.
		
Μετά προσαρμογή
		
της δόσης με βάση
		
επίπεδα
Θεραπεία χορήγησης
Τεστ παρακολούθησης Στάθμη anti-FXa
aPTT
Αποτέλεσμα στόχουγ
0,0-0,4U anti-FXa
2,0-2,5 φορές
		
προ ΑΚ
η μέση φυσιολογική
			
τιμή
Κλείδωμα
Συγκέντρωση / Όγκος
750U σε 50mL
5mg/mL ανάδ ??
καθετήρα		
φυσιολογικού ορού.
		
Μετά 5-10mL ανά ?

Argatrobanα
Έναρξη:
0,5-1,0μg/kg/min
και προσαρμογή
δόσης με βάση aPTT
aPTT
1,5-2,0 φορές
η μέση φυσιολογική
τιμή
0,1mg σε ώση
πριν την ΑΚ

0,1-0,2mg/kg/ώρα
aPTT
1,5-3,0 φορές
η μέση φυσιολογική
τιμή
Δεν αναφέρεται

α. CVVHD = Συνεχής φλεβο-φλεβική αιμοκάθαρση.
β. Χορήγηση μετά έλεγχο ηπατικής λειτουργίας. Προσαρμογή δόσης σε ηπατική ανεπάρκεια.
γ. Σε ΒΣ < 50Κg χρήση μικρότερης δόσης ώσης.
δ. Χορήγηση με βάση δοκιμασίες πήξης.
ε. Να απομακρύνεται πριν την ΑΚ.

σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη, μείωσε
τον κίνδυνο της αγγειακής απόφραξης κατά
70%. Η μέση διάρκεια των μελετών ήταν
μόνο 2 μήνες. Η ευεργετική επίδραση της
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς με μόσχευμα παρά σε
αυτούς με Α-Φ επικοινωνία. Η χορήγηση
διπυριδαμόλης σε δόση 75mg 3 φορές την
ημέρα έδωσε καλύτερα αποτελέσματα στη
διατήρηση της βατότητας του μοσχεύματος
(PTFE) μετά 1 έτος45, όταν χορηγήθηκε στην
ίδια δόση με 325mg/ημέρα ασπιρίνης.
Ο βαθμός βατότητας του μοσχεύματος
ήταν 79% στους ασθενείς που πήραν μόνο
διπυριδαμόλη, σε σύγκριση με 75% σε
αυτούς που πήραν το συνδυασμό διπυριδαμόλη-ασπιρίνη.
Η ευεργετική επίδραση της διπυριδαμόλης εκδηλώθηκε στην ομάδα των ασθενών
με νέο μόσχευμα, ενώ εκείνοι στους οποίους προϋπήρχε θρόμβωση στο μόσχευμα
δεν παρουσίασαν βελτίωση.
Ένα εύρημα της μελέτης αυτής, με ιδιαίτερη κλινική σημασία, ήταν η διαπίστωση
ότι η ασπιρίνη μόνη δε διέφερε από το
εικονικό φάρμακο και επιπλέον αύξησε το
ρυθμό θρόμβωσης του μοσχεύματος σε
σύγκριση με την ομάδα της διπυριδαμόλης
ή την ΟΕ.
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λειτουργία της πρωταμίνης συνίσταται στην
προσκόλληση της ηπαρίνης, με συνέπεια
να προλαβαίνει τη σύνδεσή της με το μόριο της ΑΤΙΙΙ και να ανταγωνίζεται έτσι τη
δράση της ηπαρίνης. Ένα mg πρωταμίνης
ανταγωνίζεται περίπου 100IU ηπαρίνης.

ϊνών 1000-4000 φορές, ενώ δεν επηρεάζει
τη θρομβίνη ή τον FXa, εάν εντοπίζονται
στο θρόμβο ή συνδέονται με την ινική, ή
τα ενεργοποιημένα ΑMΠ. Στις περιπτώσεις
αυτές, ο θρόμβος μπορεί να συνεχίζει να
αυξάνει ή να επανενεργοποιείται το πήγμα
μετά τη διακοπή της ηπαρίνης.

Αντιπηκτικh αγωγh με κλασικeς και

Εναλλακτικeς μeθοδοι

χαμηλοy μοριακοy βaρους ηπαρiνες

Δομή και μηχανισμός δράσης
Η κλασική ηπαρίνη (unfractionated
heparin, UFH) είναι μίγμα πολυανιονικών
κλάδων των γλυκοζαμινογλυκανών με
μεγάλο εύρος ΜΒ μεταξύ 6000-30000d
(μέσο ΜΒ 15000d, με περίπου 45 κλάδους μονοσακχαρίτη). Παράγεται από τον
εντερικό βλεννογόνο του χοίρου και τον
πνεύμονα του βοός. Στον άνθρωπο απαντά
στα μαστοκύτταρα και στα βασεόφιλα κοκκιοκύτταρα. Επιπλέον, στην επιφάνεια των
ενδοθηλιακών κυττάρων απαντούν ουσίες
που μοιάζουν με την ηπαρίνη, οι οποίες
τροποποιούν την αιμοστατική διεργασία
αντιδρώντας με συστατικά της αιμόστασης
όπως είναι η ΑΤ και ο vWF.
Χορηγούμενη σε φαρμακολογικές δόσεις
ποσοστό 30% της UFH συνδέεται με την
ΑΤ με μεγάλη συγγένεια, προκαλώντας
μετασχηματισμό του μορίου με αποτέλεσμα
τη μετατροπή της ΑΤ από βραδύ σε ταχύ
(1000-4000 φορές) ανασταλτή της δράσης
της θρομβίνης. Εκτός από τη θρομβίνη, η
ΑΤ αντιδρά και αδρανοποιεί τον FXa, καθώς και άλλα συστατικά της αιμόστασης,
όπως είναι οι παράγοντες IXa, XIa και XIIa,
η πλασμίνη, η καλλικρεΐνη και η θρυψίνη.
Η απαραίτητη βασική χημική αλληλουχία
για τη σύνδεση της ηπαρίνης με την ΑΤ είναι
ένας πεντοσακχαρίτης που αποτελείται από
τρία μόρια θειϊκής γλυκοζαμίνης και δύο
ουρονικού οξέος. Με την αδρανοποίηση
της θρομβίνης, η UFH αναστέλλει όχι μόνο το σχηματισμό της ινικής, αλλά και την
ενεργοποίηση των ΑΜΠ που προκαλεί η
θρομβίνη120.
H αδρανοποίηση της θρομβίνης από
το σύμπλεγμα ηπαρίνης-ΑΤ απαιτεί την
παρουσία ενός μορίου ηπαρίνης το οποίο
να αποτελείται από 18 τουλάχιστον μονοσακχαρίτες. Σε αντίθεση, μικρότερα μόρια
που περιέχουν τη συνέχεια των ως άνω
μονοσακχαριδίων είναι ικανά να αναστέλλουν τον FXa. Η ικανότητά τους αυτή ερμηνεύει γιατί οι χαμηλού ΜΒ ηπαρίνες (Low,
Molecular Weight Heparin, LMWH) (Μέσο
ΜΒ 3000-9000d), οι οποίες παράγονται
από τις UFH με την επίδραση ενζυματικού
αποπολυμερισμού εμφανίζουν ισχυρότερη
ανασταλτική δράση του FXa σε σύγκριση

αντιπηκτικhς αγωγhς σε ασθενεiς
σε

Εικόνα 9. Παθοφυσιολογικός μηχανισμός δημιουργίας θρομβοπενίας από την ηπαρίνη.

με τη θρομβίνη (εικόνα 8).
Οι LMWH χρησιμοποιούνται ευρέως στην
κλινική πράξη γιατί είναι περισσότερο αποτελεσματικές και φιλικές προς τον ασθενή
σε σχέση με τις UFH. Τα πλεονεκτήματά
τους συνίστανται σε παράταση του χρόνου
ημιζωής, μικρότερη επίπτωση συνδρόμου
ΗΙΤ τύπου ΙΙ, μικρότερο κίνδυνο οστεοπενίας
και περισσότερο προβλέψιμη αντιπηκτική
δράση, η οποία περιορίζει την ανάγκη
συχνών εργαστηριακών μετρήσεων.
Παρόλα αυτά, πολλές μελέτες δεν περιλαμβάνουν ειδικές ομάδες ασθενών λόγω
του κινδύνου να εκδηλώσουν απρόβλεπτες φαρμακοκινητικές δράσεις, όπως είναι
παχύσαρκα άτομα, ενήλικες και ασθενείς
που πάσχουν από ΧΝΝ σταδίου IV και V.
Στη νεφρική ανεπάρκεια, ο χρόνος ημιζωής όλων των LMWH είναι σημαντικά
παρατεταμένος. Η ιδιότητά τους αυτή έχει
ως συνέπεια την εκδήλωση βαριάς ενίοτε δε και θανατηφόρου αιμορραγικής
επιπλοκής μετά από μη προσαρμογή της
δόσης121-125.
Η ηπαρίνη επηρεάζει το σύστημα της
πήξης με τρεις τρόπους. Καταρχήν, η άμεση
προπηκτική ενεργοποίηση και συσσώρευση
των ΑΜΠ είναι μικρής σημασίας σε σχέση με την αντιπηκτική δράση. Σε μεγάλες
δόσεις η ηπαρίνη συνδέεται με «τον FII»
(παράγοντας ΙΙ σύνδεσης με ηπαρίνη). Η
κύρια δράση της ασκείται έμμεσα λόγω
της σύνδεσής της με την ΑΤ (παράγοντας Ι
σύνδεσης με ηπαρίνη). Η ηπαρίνη αυξάνει
τη δραστηριότητα των αντιπηκτικών πρωτε-

ΧΑ με HIT

Η ηπαρίνη χρησιμοποιείται ευρέως ως
δραστικό αντιπηκτικό φάρμακο για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της φλεβικής
και αρτηριακής θρόμβωσης. Τα τελευταία 30 χρόνια αναφέρονται σποραδικές
περιπτώσεις εμφάνισης θρομβοπενίας και
ενίοτε και θρόμβωσης σε ασθενείς που
λάμβαναν κλασική ηπαρίνη. Η θρομβοπενία ως ανεπιθύμητη ενέργεια της θεραπείας με ηπαρίνη είναι γνωστή ως θρομβοπενία από ηπαρίνη (Heparin induced
thrombocytopenia, HIT) και εκδηλώνεται
με δυο διαφορετικούς τύπους. Ο τύπος Ι
έιναι συχνότερος, συχνά αναφέρεται ως
θρομβοπενία προκαλούμενη από ηπαρίνη
και απαντά σε ποσοστό 10% εώς 20% των
ασθενών που λαμβάνουν ηπαρίνη. Είναι
μη ανοσολογικής αρχής, καλοήθης και
δε συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο
θρομβώσεων. Χαρακτηρίζεται από ήπια
και παροδική θρομβοπενία, η οποία σπάνια είναι <100.000 ΑΜΠ/μL. Εμφανίζεται
πρώιμα (τις δυο πρώτες ημέρες από τη
χορήγηση ηπαρίνης) και υποχωρεί μετά τη
διακοπή της. Ο τύπος ΙΙ είναι ανοσολογικής
αρχής, χαρακτηρίζεται από την παρουσία
αντισωμάτων εναντίον της ηπαρίνης και
συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων126-129.
Η παθοφυσιολογία του HIT σε μοριακό
επίπεδο αρχίζει με το σχηματισμό αντισωμάτων. Έτσι, μετά τη χορήγηση ηπαρίνης
ο PF4, ο οποίος φυσιολογικά απαντά στην
επιφάνεια του ενδοθηλιακού κυττάρου και
τα α-κοκκία των ΑΜΠ ενώνονται με την
ηπαρίνη και σχηματίζουν το σύμπλεγμα
PF4-ηπαρίνη (εικόνα 9).
Ο PF4 είναι ένα θετικά φορτισμένο μόριο,
η βιολογική λειτουργία του οποίου είναι
άγνωστη και φυσιολογικά απαντά στα ακοκκία. Όταν τα ΑΜΠ ενεργοποιούνται, ο
PF4 εκκρίνεται στην κυκλοφορία και μερικοί
από αυτούς συνδέονται στην επιφάνεια των
ΑΜΠ. Λόγω του αρνητικού τους φορτίου,
η ηπαρίνη και οι γλυκοζαμινογλυκάνες
(GAG) συνδέονται με το μόριο του PF4,
εκφράζοντας (μετά τη σύνδεσή τους με
τον PF4) νεοεπίτοπους, οι οποίοι δρουν
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Εικόνα 10. Παθοφυσιολογικός μηχανισμός της θρομβοπενίας από ηπαρίνη. Η ιδιοπαθής παραγωγής IgG αντισωμάτων μετά την έκθεση σε ηπαρίνη οδηγεί στην αλληλεπίδραση με το σύμπλεγμα
PF4-ηπαρίνη, την ενεργοποίηση των ΑΜΠ, την παραγωγή θρομβίνης και την κλινική εκδήλωση
θρομβοεμβολικών επεισοδίων132.

ανοσογεννητικά και παράγουν IgG (συνήθως) αντισώματα (εικόνα 10), εναντίον του
συμπλέγματος PF4-ηπαρίνης με συνέπεια
την ενεργοποίηση των ΑΜΠ και την έκκριση
μικροσωματίων πλούσιων σε προπηκτικές
ιδιότητες (εικόνα 11). Τα IgG αντισώματα
συνδέονται με το σύμπλεγμα PF4-ηπαρίνη
στην επιφάνεια των ΑΜΠ μέσω του τμήματος Fab. Το Fc τμήμα του αντισώματος
συνδέεται με το Fc τμήμα του υποδοχέα
των ΑΜΠ και πυροδοτεί την ενεργοποίηση
και συσσώρευσή τους. Τα ενεργοποιημένα
ΑΜΠ εκκρίνουν PF4, με συνέπεια να διαιωνίζεται ο κύκλος της ενεργοποίησης των
ΑΜΠ από την ηπαρίνη. Τα μικροσωμάτια
πυροδοτούν την παραγωγή θρομβίνης και
επιπλέον υποστηρίζεται ότι παίζουν βασικό
ρόλο στην εκδήλωση των θρομβωτικών
επεισοδίων128.
Τέλος, λόγω της παρουσίας στην επιφάνεια του ενδοθηλιακού κυττάρου μορίων
που μοιάζουν με ηπαρίνη (όπως η θεϊκή
επαράνη), το σύμπλεγμα IgG-PF4-θεϊκή
επαράνη που σχηματίζεται στην επιφάνειά
του είναι δυνατό να επάγει την έκφραση του TF, με συνέπεια την παραπέρα
ενεργοποίηση του καταρράκτη της πήξης
και την παραγωγή θρομβίνης. Η θρομβοπενία στο HIT οφείλεται στην κάθαρση των ενεργοποιημένων ΑΜΠ, καθώς
και εκείνων που φέρουν τα αντισώματα
από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. H
συχνότητα της θρομβοπενίας από ηπαρίνη (Heparin induced thrombocytopenia,
HIT) στο γενικό πληθυσμό κυμαίνεται από
1-5%. Δεδομένου ότι οι ασθενείς που
υποβάλλονται σε ΧΑ εκτίθενται συνεχώς
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στην ηπαρίνη, υπόκεινται στον κίνδυνο
εμφάνισης αντισωμάτων εναντίον του αιμοπεταλικού F4 της ηπαρίνης (PF4/H). Στους
ασθενείς σε ΧΑ η συχνότητα εμφάνισης
αντισωμάτων κυμαίνεται από 0-12%130131
. Παρουσία ηπαρίνης τα αντισώματα
αυτά γίνονται παθογόνα και οδηγούν στην
κλινική εκδήλωση του συνδρόμου HIT,
συχνά με καταστροφικές συνέπειες για
τον οργανισμό. Πρέπει όμως να τονιστεί
ότι η παρουσία των PF4/H αντισωμάτων
από μόνα της δε συνεπάγεται διάγνωση
HIT εάν δεν συνυπάρχουν οι αντίστοιχες
κλινικές ενδείξεις133-134.
Η χρήση εναλλακτικών μεθόδων αντιπηκτικής αγωγής συνιστάται μόνο όταν
εκδηλωθούν τα κλινικά συμπτώματα του
HIT που είναι: θρομβοπενία, συστηματική
θρόμβωση, δημιουργία πηγμάτων στο
σύστημα της εξωσωματικής κυκλοφορίας
ή θρόμβωση της Α-Φ επικοινωνίας. Στις
περιπτώσεις αυτές, η κλινική διάγνωση
των ΗΙT πρέπει να επιβεβαιωθεί από τις
αντίστοιχες εργαστηριακές δοκιμασίες. Στη
φάση αναμονής των αποτελεσμάτων η ηπαρίνη αντικαθίσταται από την εναλλακτική
αντιπηκτική αγωγή (πίνακας 6).
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