
Πρωτοπαθής
Αυτοάνοση 
Θρομβοπενία
Μια πιο λεπτομερής ματιά

ITP

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση  
του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν  
τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμοδίου επαγγελματία υγείας.



ITP σε ενήλικες

Οι περισσότερες περιπτώσεις ITP σε 
ενήλικες είναι επίμονες με διάρκεια 
πάνω από έξι μήνες ή χρόνιες με δι-
άρκεια πάνω από ένα έτος.1 

Ένας πολύ μικρός αριθμός ανθρώπων 
καταλήγει λόγω της νόσου ή των θε-
ραπειών, ενώ μερικοί αναρρώνουν 
(επιτυγχάνουν ίαση).

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πό-
σοι ενήλικες πάσχουν από ITP, επο-
μένως οι εκτιμήσεις ποικίλλουν. Η 

κές ομάδες, περίπου ο ίδιος αριθμός 
ανδρών και γυναικών διαγιγνώσκεται 
με ITP.2

Δεδομένου ότι η διάγνωση της ITP γί-
νεται εξ αποκλεισμού, είναι πολύ ση-
μαντικό να αποκλειστούν όλες οι άλ-
λες αιτίες χαμηλών αιμοπεταλίων. 
Υπάρχουν πολλές ασθένειες με χα-
μηλό αριθμό αιμοπεταλίων και οι θε-
ραπείες διαφέρουν. Ένας ασθενής με 
ITP μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό να 
εξαλείψει άλλες αιτίες της ITP αναφέ-
ροντας οποιαδήποτε νέα φάρμακα, 
τη συχνή κατανάλωση τόνικ, την έκ-
θεση σε τοξίνες ή συμβάντα που συ-
μπίπτουν με την ανακάλυψη των χα-
μηλών αιμοπεταλίων.

τελευταία μελέτη ανασκόπησης ανα-
φέρει ότι η επίπτωση της ITP σε ενήλι-
κες (ο αριθμός των ατόμων που διαγι-
γνώσκονται κάθε χρόνο) είναι 3,3 ανά 
100.000 ενήλικες/έτος.3 

Ο επιπολασμός (ο αριθμός των ενηλί-
κων που πάσχουν από ITP ανά πάσα 
στιγμή) είναι περίπου 9,5 περιπτώσεις 
ανά 100.000. Στην ηλικιακή ομάδα 
των 30 έως 60 ετών, περισσότερες γυ-
ναίκες πάσχουν από τη νόσο σε σχέ-
ση με τους άνδρες. Σε άλλες ηλικια-
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Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις για 
τη θεραπεία της ITP ανάλογα με τον 
αριθμό των αιμοπεταλίων, τα αιμορ-
ραγικά συμπτώματα, την προτίμηση 
του ασθενούς, την ηλικία, τον τρό-
πο ζωής και άλλα θέματα υγείας. Εί-
ναι σημαντικό ο ασθενής και ο για-
τρός να σταθμίσουν προσεκτικά τους 
πιθανούς κινδύνους έναντι των πιθα-
νών οφελών κατά τη λήψη της από-
φασης σχετικά με τη θεραπεία. Οι θε-
ραπείες πρέπει να προσαρμόζονται 
στο άτομο και όχι να βασίζονται στον 
αριθμό των αιμοπεταλίων.

Θεραπείες



Η ITP στα παιδιά θεωρείται συχνά δια-
φορετική ασθένεια από την ITP στους 
ενήλικες, επειδή τα παιδιά συνήθως 
αναρρώνουν (επιτυγχάνουν ίαση) πιο 
εύκολα. Ωστόσο, η ITP στους εφήβους 
μοιάζει περισσότερο με την ITP στους 
ενήλικες με μεγαλύτερες πιθανότητες 
να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.

Η επιπλοκή της ITP που φοβόμα-
στε περισσότερο είναι η ενδοκρανια-
κή αιμορραγία, μια αιμορραγία στον 
εγκέφαλο, όπως ένα εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Ευτυχώς, αυτή είναι σπά-
νια και εμφανίζεται σε λιγότερο από 
το 0,5 έως 1,0% των παιδιών που  
διαγνώστηκαν με ITP.

Περίπου 4,3 έως 5,3 ανά 100.000 
παιδιά διαγιγνώσκονται με ITP κάθε 
χρόνο.1,2 Δεδομένου ότι τα παιδιά με 
ITP συνήθως αναρρώνουν, ο αριθμός 
των παιδιών που πάσχουν από ITP 
ανά πάσα στιγμή είναι περίπου ίσος 
με εκείνον που διαγιγνώσκονται ετη-
σίως.3

Επειδή η διάγνωση της ITP γίνεται εξ 
αποκλεισμού, είναι σημαντικό να απο-
κλειστούν άλλες αιτίες χαμηλών αιμο-
πεταλίων και να ενημερωθεί ο γιατρός 
για συμβάντα που θα μπορούσαν να 
έχουν προκαλέσει τα χαμηλά αιμοπε-
τάλια.
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ITP σε παιδιά

Θεραπείες
Οι θεραπείες για την ITP σε παιδιά μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον 
αριθμό των αιμοπεταλίων του παιδιού, το επίπεδο δραστηριότητας και τα 
αιμορραγικά συμπτώματα. Οποιοδήποτε και αν είναι το θεραπευτικό σχή-
μα, είναι σημαντικό για το παιδί να έχει όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική 
ζωή. Επειδή πολλά παιδιά αναρρώνουν και οι θεραπείες μπορεί να είναι 
δύσκολες, ορισμένοι παιδιατρικοί αιματολόγοι προτείνουν μια προσέγγι-
ση αναμονής με τακτική παρακολούθηση. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του 
2011 της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας συνιστούν τη διαχείριση 
των παιδιών μόνο με παρατήρηση εάν παρουσιάζουν μόνο ήπια ή καθό-
λου αιμορραγικά συμπτώματα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αιμοπετα-
λίων.4 Νέες θεραπείες για παιδιά μελετώνται σε κλινικές δοκιμές.



Υπάρχουν άλλα μέλη του ευρύτερου 
οικογενειακού σας περιβάλλοντος που 
έχουν χαμηλά αιμοπετάλια;

Μερικές φορές γίνεται διάγνωση ITP σε 
ασθενείς ενώ έχουν μια εντελώς δια-
φορετική ασθένεια, την κληρονομική ή 
οικογενή θρομβοπενία, όπου τα χαμη-
λά αιμοπετάλια οφείλονται σε γενετική 
μετάλλαξη και όχι σε αυτο-αντισώμα-
τα. Η σωστή διάγνωση είναι εξαιρετι-
κά σημαντική. Ο προσδιορισμός της 
σωστής νόσου βοηθά στην αποφυγή 
περιττών θεραπειών, στη λήψη της πιο 
αποτελεσματικής φροντίδας και στη δι-
αχείριση του κινδύνου εμφάνισης σχε-
τικών συμπτωμάτων.

Ορισμένοι τύποι κληρονομικής θρομ-
βοπενίας είναι εύκολο να εντοπιστούν. 
Τα αιμοπετάλια μπορεί να είναι σχεδόν 

Οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να 
θέσετε είναι οι εξής:

•  Τα αιμοπετάλια ήταν πάντα χαμηλά;

• Έχουν διαφορετική εμφάνιση;

•  Υπάρχει ιστορικό χαμηλών αιμο-
πεταλίων ή λήψη θεραπείας για ITP 
στην οικογένεια;

•  Έχει το άτομο άλλες συγγενείς ανω-
μαλίες;

Εάν κάποιες από αυτές τις απαντήσεις 
είναι «ναι», συζητήστε την πιθανότητα 
της κληρονομικής θρομβοπενίας με 

τον γιατρό και συνεχίστε να διαβάζετε 
σχετικά με αυτό το θέμα.

Πρόκειται για έναν εξελισσόμενο και 
συναρπαστικό τομέα έρευνας. Καθώς 
οι επιστήμονες συνεχίζουν να διερευ-
νούν τη γενετική σύνθεση των ατόμων 
με υποψία κληρονομικής θρομβοπε-
νίας, βρίσκουν περισσότερες μεταλ-
λάξεις και επιπλέον ταξινομήσεις της 
νόσου, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλά μη διαγνωσμένα 
και εσφαλμένα διαγνωσμένα περι-
στατικά.

Υπάρχουν αρκετά διαφορετικά γενετι-
κά προβλήματα που είναι γνωστό ότι 
προκαλούν χαμηλά αιμοπετάλια και 
πολλά ακόμη βρίσκονται υπό έρευνα.

τόσο μεγάλα όσο τα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια ή πολύ μικρά και συχνά συνοδεύ-
ονται από πρόσθετα σωματικά προ-
βλήματα. Ωστόσο υπάρχουν άλλες 
περιπτώσεις που είναι πολύ δύσκολο 
να διαγνωστούν ή δε διαγιγνώσκονται 
επειδή δεν υπάρχουν ειδικές εξετάσεις 
για την ανίχνευση αυτής της ομάδας 
ασθενειών. Το μέγεθος των αιμοπετα-
λίων μπορεί να είναι φυσιολογικό, εν-
δεχομένως να εμπλέκονται πολλά γονί-
δια και δεν έχουν όλοι όσοι φέρουν τις 
γονιδιακές μεταλλάξεις συμπτώματα, 
συμπεριλαμβανομένων των γονέων.

ITP και οικογένειες



ITP στην εγκυμοσύνη

Τοκετός
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η καισαρική τομή είναι 
ασφαλέστερη για το μωρό όταν η μητέρα έχει χα-
μηλό αριθμό αιμοπεταλίων. Επομένως η απόφα-
ση για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική τομή θα 
πρέπει να λαμβάνεται με βάση ποια είναι η κα-
λύτερη μέθοδος τοκετού δεδομένων των συν-
θηκών της μητέρας.1 Οι περισσότεροι γιατροί 
συνιστούν τη διατήρηση ενός αριθμού αι-
μοπεταλίων άνω των 20.000 έως 30.000 
αιμοπεταλίων ανά μικρολίτρο καθ ‘όλη 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και άνω 
των 50.000 κοντά στην ημερομη-
νία τοκετού. Για επισκληρίδιο 
αναισθησία απαιτείται υψηλό-
τερος αριθμός μεταξύ 80.000 
και 100.000 ανά μικρολίτρο.

Μόνο ένα πολύ μικρό πο-
σοστό των βρεφών που γεν-
νιούνται από μητέρες με ITP 
έχει χαμηλό αριθμό αιμο-
πεταλίων κατά τη γέννηση. 
Η προσπάθεια μέτρησης του 
αριθμού των αιμοπεταλίων του 
εμβρύου ενέχει σημαντικό κίν-
δυνο και γι’ αυτό δεν συνιστάται. 
Ωστόσο, είναι καλό να κάνετε μια εξέ-
ταση αίματος ομφάλιου λώρου μετά 
τον τοκετό.2

Πολλές γυναίκες με χαμηλά αιμοπετάλια ανησυχούν σχετικά με την τεκνοποίηση. Ο 
χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων δεν εμποδίζει μια γυναίκα να μείνει έγκυος ή να γεν-
νήσει ένα υγιές μωρό. Ωστόσο, η κατάσταση απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και στενό συ-
ντονισμό μεταξύ του αιματολόγου, του γυναικολόγου-μαιευτήρα και του παιδιάτρου 
της γυναίκας.

Μερικές φορές παρατηρείται χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων όταν μια γυναίκα είναι 
έγκυος. Σε αυτή την περίπτωση, είναι σημαντικό να προσδιοριστεί εάν ο χαμηλός 
αριθμός αιμοπεταλίων σχετίζεται με την εγκυμοσύνη (θρομβοπενία κύησης) ή εάν 
οφείλεται σε άλλη αιτία, όπως η ITP. Το άρθρο «How I treat thrombocytopenia in 
pregnancy» (Τρόπος αντιμετώπισης της θρομβοπενίας κατά την εγκυμοσύνη) περιέχει 
πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν τα χαμηλά αιμοπετάλια 
κατά την εγκυμοσύνη οφείλονται σε ITP ή σε κάποια άλλη αιτία, καθώς και την καλύ-
τερη θεραπεία για αυτήν την κατάσταση.

Θεραπείες
Εάν μια γυναίκα έχει ITP και μείνει έγκυος, ο αριθμός των αιμοπεταλίων της 
μπορεί να μειωθεί στο τρίτο τρίμηνο ή μπορεί η ίδια να παρουσιάσει υπο-
τροπή. Ωστόσο, μπορούν να χορηγηθούν θεραπείες όπως η IVIg ή η πρεδ-
νιζόνη προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των αιμοπεταλίων για τον τοκετό. 
Ορισμένες θεραπείες που χρησιμοποιούνται για την ITP, ιδιαίτερα εκείνες που 
καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα (εκτός από την αζαθειοπρίνη) ή 
διεγείρουν την παραγωγή αιμοπεταλίων, δεν αποτελούν καλές επιλογές για 
έγκυες γυναίκες, επειδή μπορεί να βλάψουν το έμβρυο. Σε κάθε περίπτωση, 
ο ιατρός σας θα σας συμβουλέψει κατάλληλα ζυγίζοντας τη σχέση οφέλους- 
ρίσκου για κάθε θεραπεία.
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Θηλασμός
Ο θηλασμός μπορεί να διεξαχθεί με ασφάλεια μετά τον τοκετό σε 
εγκυμοσύνες επιπλεγμένες λόγω ITP ή θρομβοπενίας κύησης. Μετα-
ξύ ορισμένων ιατρών υπάρχει προβληματισμός επειδή τα αντιαιμο-
πεταλιακά αντισώματα μπορούν να περάσουν στο νεογέννητο μέσω 
του μητρικού γάλακτος των μητέρων με ITP. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι τα παιδιά που θηλάζουν από μητέρες με ITP διατρέχουν 
αυξημένο κίνδυνο. Εάν ο χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων του νεο-
γνού επιμένει, η διακοπή του θηλασμού μπορεί να αποβεί χρήσιμη.5

ITP στην εγκυμοσύνη



Κάποτε θεωρούσαν ότι η ITP ήταν μια 
απλή νόσος, δηλαδή τα επικαλυμμένα 
με αντισώματα αιμοπετάλια καταστρέ-
φονταν μέσω του σπληνός, και έτσι ο 
αριθμός αιμοπεταλίων ήταν μειωμέ-
νος. Ωστόσο, καθώς οι ερευνητές με-
λετούν κάθε βήμα, από την παραγωγή 
των αιμοπεταλίων έως την καταστροφή 
τους, συνεχίζουν να ανακαλύπτουν λε-
πτά σημεία αυτής της διαδικασίας που 
έχουν επηρεάσει το πώς θεωρείται και 
αντιμετωπίζεται η νόσος.

Παραγωγή 
αιμοπεταλίων
Τα αιμοπετάλια απελευθερώνονται 
από κύτταρα του μυελού των οστών 
που ονομάζονται μεγακαρυοκύτταρα. 
Θραύσματα από το μεγακαρυοκύτταρο 
αποσπώνται και επιμηκύνονται, δημι-
ουργώντας μια μακρά αλυσίδα προ-αι-
μοπεταλίων. Στη συνέχεια, η αλυσίδα 
προ-αιμοπεταλίων διασπάται απελευ-
θερώνοντας τα αιμοπετάλια μεμονωμέ-

ρεάσουν την αύξηση της TPO και πώς 
αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων.

Λειτουργία  
των αιμοπεταλίων
Η κύρια δουλειά των αιμοπεταλίων εί-
ναι να σχηματίζουν θρόμβους και να 
σταματούν την αιμορραγία. Επειδή τα 
άτομα με ITP έχουν λιγότερα αιμοπε-
τάλια, είναι πιο επιρρεπή σε παρατε-
ταμένη αιμορραγία. Τα αιμοπετάλια 
είναι επίσης υπεύθυνα για τη διασφά-
λιση της ακεραιότητας των τοιχωμάτων 
των αιμοφόρων αγγείων. Σφραγίζουν 
μικρές τρύπες και σχηματίζουν θρόμ-
βους όταν τα τοιχώματα των αγγείων 
τραυματίζονται. Χωρίς επαρκή αριθμό 
αιμοπεταλίων για τη συντήρηση των 
τοιχωμάτων των αιμοφόρων αγγείων, 

οι άνθρωποι αναπτύσσουν αυθόρμη-
τους μώλωπες ή σημειακές αιμορραγί-
ες που ονομάζονται πετέχειες.

Τα αιμοπετάλια μεταφέρουν σεροτο-
νίνη, έναν νευροδιαβιβαστή που ανε-
βάζει τη διάθεση. Τα αιμοπετάλια με-
ταφέρουν επίσης τη «μητρική» ή 
πρόδρομη χημική ουσία της σεροτονί-
νης, την L-τρυπτοφάνη1. Αυτές οι ου-
σίες εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως 
οι κύκλοι ύπνου/αφύπνισης, οι βιολο-
γικοί ρυθμοί, η όρεξη, η ρύθμιση της 
διάθεσης κ.λπ.

Τα αιμοπετάλια μπορεί επίσης να δι-
αδραματίσουν κάποιο ρόλο στο 
ανοσοποιητικό σύστημα. Μπο-
ρούν να προάγουν τη φλεγμονή, να  
βοηθήσουν στη ρύθμιση του εγγενούς 
ανοσοποιητικού σας συστήματος2 (αυτό 

να ή σε ομάδες. Αυτά τα αιμοπετάλια 
που έχουν απελευθερωθεί εξακολου-
θούν να θεωρούνται κύτταρα, αν και 
στερούνται πυρήνα.

Η φυσιολογική παραγωγή αιμοπεταλί-
ων είναι 35.000 ανά μικρολίτρο ημε-
ρησίως και μπορεί να αυξηθεί πολύ 
περισσότερο σε ασθενείς με ITP. Ωστό-
σο, σε άτομα με ITP, τα αντισώματα 
μπορεί να παρέμβουν στη λειτουργία 
των μεγακαρυοκυττάρων και να μειώ-
σουν την ικανότητα τους να αυξήσουν 
τον ρυθμό παραγωγής αιμοπεταλίων.

Η θρομβοποιητίνη (TPO), μια πρωτεΐ-
νη που παράγεται στο ήπαρ, ταξιδεύ-
ει μέσω της κυκλοφορίας του αίματος 
και στέλνει σήμα στο μυελό των οστών 
να παράγει περισσότερα αιμοπετάλια. 
Σε άλλες νόσους με χαμηλό αριθμό αι-
μοπεταλίων, η ποσότητα της TPO στο 
αίμα αυξάνεται. Για πολλούς λόγους, 
το επίπεδο της TPO συνήθως δεν αυ-
ξάνεται σε άτομα με ITP. Μπορείτε να 
συζητήσετε με το γιατρό σας σχετικά με 
το πώς οι θεραπείες μπορούν να επη-

Περισσότερες πληροφορίες  
για τα αιμοπετάλια
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με το οποίο γεννηθήκατε) και να αλληλεπιδράσουν άμεσα με μικροοργανισμούς, όπως τα βακτήρια. Επειδή 
φθάνουν πρώτα στο σημείο του τραύματος, είναι πλέον κατάλληλα να κατευθύνουν την αντίδραση του σώματος 
σε βακτηριακές λοιμώξεις. Τα αιμοπετάλια μπορούν να αλληλεπιδράσουν με βακτήρια απευθείας ή μέσω δια-
φόρων πρωτεϊνών που κυκλοφορούν στο αίμα.3

Οι ερευνητές συνεχίζουν να μαθαίνουν περισσότερα για τα αιμοπετάλια. Μέχρι στιγμής γνωρίζουν ότι τα αιμοπε-
τάλια περιέχουν περισσότερες από 5.000 διαφορετικές πρωτεΐνες, συμμετέχουν σε περισσότερες από 13.500 δι-
αφορετικές αντιδράσεις και περιέχουν σχεδόν 1.000 στόχους φαρμάκων.5

Περισσότερες πληροφορίες  
για τα αιμοπετάλια

Αντισώματα  
αιμοπεταλίων
Τα αντισώματα μπορεί να προσκολληθούν στα αιμο-
πετάλια επειδή τμήματα των αιμοπεταλίων μπορεί να 
μοιάζουν με έναν ιό ή βακτήριο που καταπολεμά ο 
οργανισμός, λόγω ελαττώματος του ανοσοποιητικού 
συστήματος ή για άλλους λόγους.

Στα περισσότερα άτομα με ITP, τα αντισώματα προ-
σκολλώνται στα αιμοπετάλιά τους μέσω μιας επιφα-
νειακής πρωτεΐνης που ονομάζεται γλυκοπρωτεΐνη 
IIB/IIIA. Ωστόσο, τα αντισώματα μπορούν να προ-
σκολληθούν και σε άλλα μέρη των αιμοπεταλίων 
τους. Παρότι οι ερευνητές έχουν προσπαθήσει πολύ 
σκληρά να δημιουργήσουν μια εργαστηριακή εξέτα-
ση για τη διάγνωση της ITP μετρώντας τα αντι-αιμοπε-
ταλιακά αντισώματα, αυτό δεν ήταν επιτυχές, καθώς 
ορισμένα άτομα με ITP δεν έχουν ανιχνεύσιμα αντι-
σώματα ενώ ορισμένα άτομα με φυσιολογικό αριθμό 
αιμοπεταλίων φέρουν αντι-αιμοπεταλιακά αντισώμα-
τα σύμφωνα με αυτές τις διαγνωστικές εξετάσεις.

Διάρκεια ζωής  
των αιμοπεταλίων
Στα άτομα με ITP, τα αιμοπετάλια παραμένουν στην 
κυκλοφορία του αίματος για λίγες ημέρες έως λίγες 
ώρες ανάλογα με τη σοβαρότητα της νόσου. Το διά-
στημα αυτό είναι πολύ μικρότερο από τη φυσιολογι-
κή διάρκεια ζωής των αιμοπεταλίων, που είναι οκτώ 
έως δέκα μέρες. Τα επικαλυμμένα με αντισώματα αι-
μοπετάλια περικλείονται και καταστρέφονται από τα 
μακροφάγα (κύτταρα σχεδιασμένα για να απομακρύ-
νουν υπολείμματα) στον σπλήνα και μερικές φορές 
στο ήπαρ. Τα αιμοπετάλια μπορούν επίσης να κατα-
στραφούν μέσω των Τ-κυττάρων4,6 (ένας τύπος λευ-
κών αιμοσφαιρίων).



ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

(ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ)

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

(ΟΠΩΣ ΣΤΟΝ ΣΠΛΗΝΑ)

Ενώ κανείς δεν γνωρίζει την ακριβή αιτία της ITP προς το πα-
ρόν, οι ερευνητές συνεχίζουν να σημειώνουν πρόοδο στην κα-
τανόησή της και στις ομοιότητες που παρουσιάζει με άλλες 
αυτοάνοσες ασθένειες.  Δεδομένου ότι η ITP μπορεί να διαφέ-
ρει σημαντικά μεταξύ των ατόμων, οι αιτίες της ITP μπορεί επί-
σης να διαφέρουν. Σημειώστε ότι οι θεωρίες σε αυτή τη σελί-
δα παρατίθενται ξεχωριστά (με αλφαβητική σειρά), ωστόσο 
πιθανότατα να επικαλύπτονται.  Για παράδειγμα, κάποιος μπο-
ρεί να έχει ένα ελάττωμα στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού 
συστήματος που τον καθιστά πιο επιρρεπή στην ανάπτυξη ITP 
μετά από ανοσοποίηση ή προσβολή από H. pylori.

Παραπροϊόντα  
των βακτηρίων και ιών
Η θεωρία αυτή υποδηλώνει ότι η ITP (και άλλα αυτοάνοσα 
νοσήματα) μπορεί να προκληθεί επειδή το ανοσοποιητικό σύ-
στημα ενός ατόμου μπερδεύει τα δικά του κύτταρα με ιούς και 
βακτήρια που έχουν εισβάλει.

Όταν ένας ιός ή ένα βακτήριο εισβάλλει στο σώμα μας, ειδι-
κά κύτταρα τον τεμαχίζουν σε χιλιάδες θραύσματα και τοπο-
θετούν μερικά από αυτά τα θραύσματα σε ένα είδος θύλακα 
για να απενεργοποιηθούν από το ανοσοποιητικό σύστημα.  Τα 
Τ-κύτταρα (ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρίων) προσκολλώνται 
στα θραύσματα του θύλακα και στέλνουν σήματα για να κατα-
στραφούν όλοι οι ιστοί που έχουν την ίδια ή παρόμοια σύνθε-
ση.  Το πρόβλημα προκύπτει όταν το θραύσμα που πρέπει να 
καταστραφεί μοιάζει με μέρος ενός αιμοπεταλίου.  Στην περί-
πτωση αυτή, τα αντισώματα προσκολλώνται στα αιμοπετάλια 

Αιτίες ΙΤΡ

καθώς και στα θραύσματα άλλων κυττά-
ρων με αποτέλεσμα την καταστροφή τόσο 
των εισβολέων όσο και των αιμοπεταλίων. 
 
Σύμφωνα με μια παρόμοια θεωρία, όταν το 
σώμα μας καταπολεμά μια αντίδραση, πα-
ράγει μια ένωση που ονομάζεται ιντερλευ-
κίνη-12 κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής 
ανοσολογικής απόκρισης. Στη συνέχεια, η 

ιντερλευκίνη-12 δημιουργεί πολλές άλλες 
ανοσολογικές ενώσεις ειδικές για ένα συ-
γκεκριμένο μικρόβιο. Οι ερευνητές πιστεύ-
ουν ότι αυτή η έντονη δραστηριότητα μπο-
ρεί να ενεργοποιήσει οποιαδήποτε αδρανή 
αυτοαντιδρόντα κύτταρα κοντά στη μόλυν-
ση. (Εάν το αυτοαντιδρόν κύτταρο είναι για 
τα αιμοπετάλια, θα έχετε ITP)



Βλάβες από  
ελεύθερες ρίζες  
(Οξειδωτικό στρες)
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, το DNA στα κύτταρά μας μπορεί να  
τροποποιηθεί από δραστικές ουσίες στο σώμα μας. Όταν το τροπο-
ποιημένο DNA αποτελεί μέρος της λειτουργίας του ανοσοποιητι- 
κού ελέγχου, μπορεί να οδηγήσει σε μια συγκεκριμένη αυτοά-
νοση νόσο.

Οι ελεύθερες ρίζες είναι σωματίδια με ασταθή μοριακή δομή 
που δρουν ως ρακοσυλλέκτες στο σώμα και κλέβουν ηλεκτρό-
νια από άλλα μόρια.  Η παραγωγή τους επιταχύνεται από το άγ-
χος, τη ρύπανση, τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα συντα-
γογραφούμενα φάρμακα, το αλκοόλ, την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, κλπ. 

Το σώμα μας διαθέτει ενσωματωμένες μεθόδους για τον έλεγ-
χο των ελεύθερων ριζών και τη μετατροπή τους σε ουδέτερες 
ουσίες. Αυτοί οι μηχανισμοί αποτοξίνωσης απαιτούν ειδικά έν-
ζυμα για την καλή λειτουργία τους.  Εάν το σώμα μας δεν δια-
θέτει τις βιταμίνες και τα μέταλλα που απαιτούνται για τη σύνθε-
ση των ενζύμων ή αν ο μηχανισμός αποτοξίνωσης έχει υποστεί 
βλάβη, προκύπτει ένα πλεόνασμα ελεύθερων ριζών και άλλων 
τοξικών ουσιών.

Οι περίσσειες ελεύθερες ρίζες και άλλα επιβλαβή παραπροϊό-
ντα μιας αποτυχημένης διαδικασίας αποτοξίνωσης περιπλανώ-
νται στο σώμα μας και επιτίθενται στους πιο αδύναμους κρίκους 
μας. Ανάλογα με το DNA που δέχεται επίθεση, η αρπαγή ηλε-
κτρονίων μπορεί να προκαλέσει αυτοάνοση νόσο, συμπεριλαμ-
βανομένης της ITP.

Αιτίες ΙΤΡ



Ελλείμματα  
του ανοσοποιητικού  
συστήματος
Τόσο τα πρόδρομα όσο και τα ώριμα T και B κύτταρα (τύποι λευ-
κών αιμοσφαιρίων) έχουν εμπλακεί στην ανάπτυξη της ITP. 

Το ανοσοποιητικό σύστημα έχει έναν τρόπο να διακρίνει τους 
ξένους εισβολείς από τους φυσιολογικούς ιστούς.  Πρόκειται 
για μια περίπλοκη διαδικασία με διάφορα σημεία ελέγχου.  
Όταν ένα ή περισσότερα από αυτά τα σημεία ελέγχου είναι 
ελαττωματικά, τα αντισώματα μπορεί να στοχεύσουν ση-
μαντικούς ιστούς, όπως τα αιμοπετάλια.

Τα Τ-ρυθμιστικά κύτταρα (ένας τύπος λευκών αιμοσφαιρί-
ων) καταστέλλουν την ανοσολογική απόκριση άλλων κυτ-
τάρων.  Διατηρούν το ανοσοποιητικό σύστημα υπό έλεγ-
χο διακόπτοντας την ανοσολογική αντίδραση μετά την 
απομάκρυνση ενός ιού ή βακτηρίου και εμποδίζοντας την 
υπερβολική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος 
και την επίθεσή του έναντι φυσιολογικών κυττάρων, όπως 
τα αιμοπετάλια. Σε μια μελέτη ποντικών με ITP, οι ερευνητές 
διαπίστωσαν ότι τα Τ-ρυθμιστικά κύτταρα διατηρήθηκαν στο 
θύμο αδένα αντί να απελευθερωθούν στο αίμα όπου θα μπο-
ρούσαν να κάνουν τη δουλειά τους όσον αφορά την εξισορρό-
πηση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα άτομα με ITP έχουν επίσης λιγότερα B-ρυθμιστικά κύτταρα.  Τα 
κύτταρα αυτά είναι σημαντικά για τη ρύθμιση των T-ρυθμιστικών κυτ-
τάρων, ενώ διαδραματίζουν επίσης ρόλο στην απόφαση σχετικά με το 
ποια κύτταρα είναι φυσιολογικά και ποια δεν είναι φυσιολογικά και πρέ-
πει να εξαλειφθούν.
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Εντερικές μεταβολές
Το σώμα μας περιέχει περίπου 100 τρισεκατομμύρια μικρόβια, όπου τα περισσό-
τερα από αυτά είναι βακτήρια και ζουν στο πεπτικό σύστημα. Αυτά τα μικρόβια 
συμμετέχουν στη λειτουργία του προσαρμοστικού ανοσοποιητικού μας συστή-
ματος, το τμήμα του ανοσοποιητικού συστήματος που απενεργοποιεί επιβλαβείς 
ιούς και βακτήρια. Όταν τα ευεργετικά βακτήρια που ζουν στο έντερο τροποποι-
ούνται λόγω της διατροφής, αντιβιοτικών ή παθογόνων εισβολέων, το ανοσοποι-

ητικό σύστημα μπορεί να μεταβληθεί και σωματίδια μπορούν να διαφύγουν από 
το πεπτικό σύστημα. Αυτές οι διαταραχές του εντερικού ανοσοποιητικού συστήμα-
τος μπορούν να οδηγήσουν σε διάφορες εντερικές παθήσεις και συνδέονται ολο-
ένα και περισσότερο με ανοσοδιαμεσολαβούμενες ασθένειες εκτός του εντέρου, 
όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η σκλήρυνση κατά πλάκας και άλλες αυτοάνο-
σες παθήσεις.



Πιθανά σημεία και συμπτώματα 
αυτοάνοσης θροβοπενίας

Κανείς δεν γνωρίζει τί προκαλεί το ανο-
σοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στα αι-
μοπετάλια και, δυστυχώς, δεν γνωρί-
ζουμε πώς να αποτρέψουμε την έναρξη 
της ITP. Υπάρχουν, ωστόσο, διάφορα 
σημεία και συμπτώματα που ενδεχο-
μένως να υποδηλώνουν ITP και, όταν 
προσδιοριστούν άμεσα, μπορεί να 
βοηθήσουν στην έγκαιρη ανίχνευση. 
Τα σημεία και τα συμπτώματα μπορεί 
να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από 
άτομο σε άτομο, και ορισμένα άτομα 
με ITP μπορεί να μην παρουσιάζουν 
κανένα σημείο της πάθησης. Γενικά, 
όσο χαμηλότερος είναι ο αριθμός των 
αιμοπεταλίων σας, τόσο περισσότερα 
σημεία και συμπτώματα μπορεί να έχε-
τε, όπως:

•  Σημάδια (πράγματα που βλέπετε)

•  Πετέχειες – μικρές, ιωδοκόκκινες κηλίδες που μοιάζουν με 
εξάνθημα, αλλά δεν είναι ανυψωμένες

•  Μώλωπες ή πορφύρα - σκουροκόκκινοι ή μωβ μώλωπες 
(μαύρα και μπλε σημάδια) χωρίς γνωστή αιτία

•  Οποιαδήποτε αιμορραγία που μπορεί να είναι ασυνήθιστη, 
βαρύτερη ή μεγαλύτερης διάρκειας από το συνηθισμένο:

•  Βαριά έμμηνος ρύση στις γυναίκες

•  Συχνές, βαριές ή επίμονες ρινορραγίες

•  Αιμορραγία στο εσωτερικό του στόματος στην περιοχή των 
μάγουλων (αιματηρές φλύκταινες) ή από τα ούλα χωρίς 
γνωστή αιτία

•  Αίμα στα ούρα ή στα κόπρανα

•  Συμπτώματα (πράγματα που αισθάνεστε)

•  Κόπωση

•  Κατάθλιψη



Διάγνωση της ITP

Η διάγνωση της ITP γίνεται εξ αποκλεισμού άλλων 
νόσων και αιτίων. Όταν εξεταστούν και αποκλειστούν 
όλες οι άλλες αιτίες χαμηλών αιμοπεταλίων, τίθεται η 
διάγνωση της ITP. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές πιθανές 
αιτίες χαμηλών αιμοπεταλίων και κάθε χρόνο ανακα-
λύπτονται όλο και περισσότερες. Ως εκ τούτου, είναι 
πιθανό να τίθεται η διάγνωση της ITP ενώ υπάρχει μια 
υποκείμενη πάθηση, γενετική ανωμαλία, περιβαλλο-
ντικό ερέθισμα ή κάποιος άλλος λόγος ύπαρξης χα-
μηλών επιπέδων αιμοπεταλίων. Μια λανθασμένη διά-
γνωση μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη ή δυνητικά 
επιβλαβή θεραπεία.

Βοηθήστε τον γιατρό σας  
να προσδιορίσει τη σωστή διάγνωση
Ακολουθεί μια λίστα με 25 στοιχεία που πρέπει να αναφέρετε στον γιατρό 
σας εάν εσείς ή το παιδί σας εμφανίσετε επεισόδιο χαμηλών αιμοπεταλίων:

1   Ιστορικό αριθμού αιμοπεταλίων

2   Εάν έχετε καταναλώσει κάποιες τροφές ή ροφήμα-
τα πριν από τη μείωση των αιμοπεταλίων (όπως το 
νερό κινίνης-τόνικ)

3   Εάν λάβατε οποιαδήποτε νέα συνταγογραφούμε-
να ή μη συνταγογραφούμενα φάρμακα πριν από τη 
μείωση των αιμοπεταλίων

4   Εάν είχατε λάβει εμβόλιο ή ενέσεις εντός του μήνα 
πριν από τη μείωση των αιμοπεταλίων

5   Εάν πήρατε οποιαδήποτε νέα συμπληρώματα, βι-
ταμίνες ή βότανα πριν από τη μείωση των αιμοπε-
ταλίων

6   Εάν εκτεθήκατε σε φυτοφάρμακα, ζιζανιοκτόνα ή 
άλλες χημικές ουσίες

7   Εάν έχετε διαγνωστεί με λέμφωμα, λύκο, ηπατίτιδα 
C ή HIV

8   Εάν έχετε υποτροπιάζοντες στομαχόπονους ή έλκος

9   Εάν είχατε πυρετό ή νιώθατε αδιαθεσία πριν από 
τη μείωση των αιμοπεταλίων ή εάν δεν νιώθετε επί 
του παρόντος καλά

10   Εάν σας τσίμπησε κάποιο έντομο πριν από τη μεί-
ωση των αιμοπεταλίων

11   Εάν σας γρατζούνισε ή σας δάγκωσε κάποιο ζώο 
ή είχατε επαφή με κάποιο νέο ζώο πριν από τη 
μείωση των αιμοπεταλίων

12   Εάν είχατε εξάνθημα από δηλητηριώδη κισσό ή 
άλλο ερεθισμό του δέρματος

13   Εάν έχετε ταξιδέψει πρόσφατα σε άλλη χώρα

14    Εάν άλλα μέλη της οικογένειάς σας πάσχουν από 
αυτοάνοση νόσο, όπως λύκο, σκλήρυνση κατά 
πλάκας, ρευματοειδή αρθρίτιδα ή θυρεοειδή 
νόσο

15    Εάν άλλα μέλη της οικογένειάς σας ή πρόγονοί 
σας έχουν αιμορραγική διαταραχή ή σχηματίζουν 
εύκολα μώλωπες

16   Εάν πάντα σχηματίζατε εύκολα μώλωπες

17   Εάν έχετε μακρύ ιστορικό εμφάνισης περισσότε-
ρων κρυολογημάτων, γρίπης ή άλλων λοιμώξε-
ων σε σύγκριση με τους φίλους σας

18   Εάν έχετε πρόβλημα ακοής

19   Εάν παρουσιάσατε πρήξιμο ή πόνο στις αρθρώ-
σεις σας, εξανθήματα λόγω ευαισθησίας στον 
ήλιο, απώλεια μαλλιών ή αίσθημα μουδιάσμα-
τος ή «μυρμηγκιάσματος» στα άκρα σας

20   Εάν έχετε ιστορικό προβλημάτων με τον θυρεοει-
δή αδένα σας

21   Εάν έχετε πρόσφατα υποβληθεί σε έντονο στρες

22   Εάν νοσηλευτήκατε πρόσφατα ή λάβατε θερα-
πεία για άλλη πάθηση

23   Εάν αλλάξατε τη διατροφή σας ή ξεκινήσατε ένα 
νέο πρόγραμμα σωματικής άσκησης

24   Εάν καταναλώνετε περισσότερα από πέντε αλκο-
ολούχα ποτά την εβδομάδα

25   Εάν σας φαίνεται ότι τα χαμηλά αιμοπετάλια ακο-
λουθούν μηνιαίους ή περιοδικούς κύκλους



Τα αιμοπετάλια είναι πολύ ευαίσθητα και 
μπορούν να αντιδράσουν σε πολλές ου-
σίες, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η 
ικανότητά τους να προκαλούν πήξη ή να 
διεγείρεται η απομάκρυνσή τους από την 
κυκλοφορία.  Μην παραλείψετε να ενημε-
ρώσετε τον γιατρό σας εάν η μείωση των 
αιμοπεταλίων σας ή η υπερβολική αιμορ-
ραγία συνέπεσε με οποιαδήποτε νέα τρο-
φή, φάρμακα, βότανα, συμπληρώματα ή 
περιβαλλοντική έκθεση.  «Αρκετές εκατο-
ντάδες φάρμακα, τοξίνες και βότανα έχουν 
αναφερθεί ότι προκαλούν ανωμαλίες στο 
αίμα, ενώ τα φάρμακα ευθύνονται για το 
20-40% όλων των περιπτώσεων κυτταρο-
πενίας»1

Αυτή η σελίδα περιέχει μερικές από τις πιο 
γνωστές αιτίες της θρομβοπενίας που επά-
γεται από ουσίες και της σχετιζόμενης αι-
μορραγίας. Εάν υποψιάζεστε ότι κάτι που 
λαμβάνετε, τρώτε ή αναπνέετε μπορεί να 
είναι η αιτία των χαμηλών αιμοπεταλίων 
σας ή της υπερβολικής αιμορραγίας και 
δεν βλέπετε τον σύνδεσμο σε αυτή τη σε-
λίδα, δοκιμάστε να κάνετε αναζήτηση στο 
Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τους όρους 
«αιμοπετάλια ουσίας» ή «θρομβοπενία 
ουσίας» αντικαθιστώντας την λέξη «ου-
σία» με το ύποπτο στοιχείο.  Ενώ δεν 

μπορούμε να σας το εγγυηθούμε, είναι πι-
θανό η αφαίρεση ή η διακοπή της ενοχο-
ποιητικής ουσίας να έχει θετική επίδραση 
στον αριθμό των αιμοπεταλίων σας.  Είναι 
σημαντικό να επικοινωνείτε με τον γιατρό 
σας όταν σκέφτεστε το ενδεχόμενο να κά-
νετε ή όταν κάνετε αλλαγές. 

Φαρμακοεπαγόμενη 
θρομβοπενία
Όταν τα φάρμακα είναι η αιτία των χαμη-
λών αιμοπεταλίων, η νόσος ονομάζεται 
φαρμακοεπαγόμενη θρομβοπενία (drug-
induced thrombocytopenia, DITP).  Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, όπως και στα χη-
μειοθεραπευτικά φάρμακα, η μείωση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων οφείλεται σε 
αλλαγές στο μυελό των οστών.  Σε άλ-
λες περιπτώσεις, μπορεί να αναπτυχθούν 
αντισώματα τόσο στο φάρμακο όσο και 
στα αιμοπετάλια ταυτόχρονα, προκαλώ-
ντας μείωση των αιμοπεταλίων.  Μερικές 
φορές τα φάρμακα προκαλούν έναν συν-
δυασμό προβλημάτων τόσο στο μυελό 
των οστών όσο και στο ανοσοποιητικό 
σύστημα.42 Η DITP είναι σπάνια, μπορεί να 
συμβεί με οποιοδήποτε φάρμακο και δεν 
είναι πιο πιθανή σε ασθενείς με ΑΠΘ σε 

σχέση με άλλους, από όσο γνωρίζουμε.  
Ωστόσο, μερικές φορές οι ασθενείς διαγι-
γνώσκονται λανθασμένα με ΑΘΠ όταν μια 
ουσία που κατανάλωσαν προκάλεσε τη 
μείωση των αιμοπεταλίων τους.  Επίσης 
έχει συμβεί ασθενείς που διαγνώστηκαν 
με ΑΘΠ να μας αναφέρουν ότι ένα νέο 
φάρμακο προκάλεσε περαιτέρω μείωση 
των αιμοπεταλίων τους.

Στην περίπτωση της DITP που προκαλείται 
από μια ανοσολογική αντίδραση, τα αιμο-
πετάλια συνήθως μειώνονται εντός μίας ή 
δύο εβδομάδων μετά τη λήψη του προ-
βληματικού φαρμάκου.  Ωστόσο, τα χα-
μηλά αιμοπετάλια μπορεί να εμφανιστούν 
σχεδόν αμέσως μετά τη λήψη ορισμένων 
φαρμάκων που παρεμβαίνουν στην πα-
ραγωγή θρόμβων αίματος.  Εάν διακοπεί 
η λήψη του φαρμάκου που ευθύνεται για 
τα χαμηλά αιμοπετάλια, τα αιμοπετάλια 
μπορεί να αρχίσουν να επανέρχονται σε 
μία ή δύο ημέρες, αλλά τα αντισώματα 
έναντι του φαρμάκου μπορεί να παρα-
μείνουν στην κυκλοφορία του αίματος 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και 
να προκαλέσουν μελλοντικά προβλήμα-
τα.2,42 Συχνά η αντίδραση στο φάρμακο εί-
ναι ειδική και το φάρμακο μπορεί να αντι-
κατασταθεί με μια παρόμοια ένωση χωρίς 
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επιβλαβή επίδραση.42 Εάν διακοπεί η λήψη 
του ύποπτου φαρμάκου και τα αιμοπετά-
λια επανέλθουν, και στη συνέχεια χορη-
γηθούν άλλα φάρμακα χωρίς πρόβλημα, 
αποκλειστούν άλλες αιτίες θρομβοπενίας 
και μετά χορηγηθεί ξανά το ύποπτο φάρ-
μακο και τα αιμοπετάλια μειωθούν, τότε 
υπάρχει βέβαιη διάγνωση DITP.  Εάν πλη-
ρούνται μόνο τα πρώτα κριτήρια, η DITP 
αποτελεί ενδεχόμενη αιτία της θρομβο-
πενίας. Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια 
εκτός από τα τελευταία, η DITP αποτελεί 
πιθανή αιτία.

Ορισμένα φάρμακα έχουν αναφερθεί ότι 
προκαλούν περισσότερες περιπτώσεις 
DITP από άλλα.  Θειικά φάρμακα, βανκο-
μυκίνη, πενικιλλίνη, ριφαμπικίνη, κεφτρι-
αξόνη, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξα-
ζόλη και λινεζολίδη (αντιβιοτικά), άλατα 
χρυσού, βαλπροϊκό οξύ (για επιληψία), 
αμρινόνη (για καρδιακά προβλήματα), 

βιοφωσφορικά (π.χ.  Fosamax), κινι-
δίνη (για μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθ-
μό), καρβαμαζεπίνη (έλεγχος επιληπτικών 
κρίσεων), μιρταζαπίνη (αντικαταθλιπτικό), 
οξαλιπλατίνη και σουραμίνη (χημειοθε-
ραπείες), αναστολείς της γλυκοπρωτεΐ-
νης IIb/IIIa, αμπσιξιμάμπη, τιροφιμπάνη 
και επτιφιμπατίδη, ηπαρίνη (αντιπηκτικοί 
παράγοντες) και κινίνη (βλ. παρακάτω) 
προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Μην 
παραλείψετε να ενημερώσετε τον γιατρό 
σας εάν παίρνετε οποιαδήποτε φυτικά 
φάρμακα ή κοινά μη συνταγογραφού-
μενα φάρμακα, όπως ακεταμινοφαίνη ή 
ιβουπροφαίνη καθώς αυτά μπορεί επίσης 
να προκαλέσουν DITP.42,45 Θα πρέπει να 
υπάρχει επιτακτικός λόγος για τη λήψη 
οποιουδήποτε φαρμάκου και πρέπει να 
αναζητηθεί ιατρική φροντίδα σε περίπτω-
ση οποιασδήποτε παρενέργειας, όπως 
μώλωπες/αιμορραγίες.

Κινίνη: μια ξεχωριστή 
περίπτωση
Η κινίνη βρίσκεται σε ορισμένα φάρμα-
κα, καθώς και στο τόνικ, το πικρολέμονο 
και τα πικρά πεπόνια.  Αρκετά άτομα των 
οποίων τα χαμηλά αιμοπετάλια οφείλο-
νταν στην κατανάλωση των παραπάνω δι-
αγνώστηκαν εσφαλμένα με ΑΘΠ.

Σε μια μελέτη 343 ασθενών, 28 (8%) 
βρέθηκαν να έχουν φαρμακοεπαγόμενη 
θρομβοπενία και 13 από αυτές τις περι-
πτώσεις είχαν προκληθεί από κινίνη.  Τρία 
από τα άτομα αυτά υποβλήθηκαν σε πε-
ριττή σπληνεκτομή.2
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Βότανα, τρόφιμα  
και συμπληρώματα
Ορισμένα τρόφιμα, βότανα και συμπληρώματα μπορούν να μειώσουν τον αριθμό 
των αιμοπεταλίων για διάφορους λόγους.  Η λίστα αυτή περιλαμβάνει τις ουσίες που 
έχουν τεκμηριωθεί σε επιθεωρήσεις ή άλλα άρθρα.  Δεν είναι γνωστό εάν τα στοιχεία 
σε αυτήν την λίστα είναι λίγα ή εάν δεν έχουν αναφερθεί επαρκώς. Εάν τα αιμοπετά-
λια σας μειωθούν αφού καταναλώσετε κάτι καινούργιο, ενημερώστε το γιατρό σας.

Περιβαλλοντικοί  
κίνδυνοι
Η έκθεση σε τοξίνες και οικιακές χημικές ου-
σίες μπορεί να προκαλέσει μείωση των αι-
μοπεταλίων σε ορισμένους ανθρώπους. Πα-
ρακάτω ακολουθεί μια λίστα με τοξίνες που 
έχουν τεκμηριωθεί ότι προκαλούν χαμηλά 
αιμοπετάλια.

•  Αρωματικοί υδρογονάνθρακες

•  Πολυουρεθάνη1010

•  τολουόλιο (μεθυλοβενζόλιo)

•  (μυρίζει σαν διαλυτικό χρωμάτων, που 
χρησιμοποιείται σε πολλές βιομηχανικές 
διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της πα-
ραγωγής βενζίνης και Coca-cola)11

•  συντηρητικά ξύλου και διαλύτες12

•  Εντομοκτόνα, χλωριωμένοι υδρογονάνθρα-
κες και οργανικές φωσφορικές ενώσεις41

•  Μυκοτοξίνες (τοξίνες που μπορούν να πα-
ραχθούν από μούχλες, ζύμες και μανιτάρια)

•  μούχλα (μπορεί να είναι στον αέρα, στα 
τρόφιμα ή σε χαρτόνι13

•  P. sorghina (μούχλα σε σπόρους)14

•  τριχοθηκίνες (μια οικογένεια μυκοτοξινών)15

•  αλκοόλη3,44 (ονομάζεται επίσης θρομ-
βοπενία επαγόμενη από αιθανόλη)

•  ασπαρτάμη5

•  αγελαδινό γάλα*6

•  χυμός μύρτιλλου*6

•  ερουκικό οξύ (λάδι του Λορένζο,  
κάποιοι σπόροι ελαιοκράμβης και 
σιναπέλαιο)46

•  τσάι jui (ένα κινέζικο φαρμακευτικό 
τσάι)*7

•  L-τρυπτοφάνη*8

•  φασόλια λούπινο (Lupinus termis) 
(καλλιεργούνται στην Αίγυπτο, πρω-
τεϊνικό συμπλήρωμα διατροφής που 
περιέχει  αλκαλοειδή κινολιζιδίνης)6

•  νιασίνη (ηπατική βλάβη λόγω παρατε-
ταμένης έκθεσης) 9

•  ταχίνι (πολτοποιημένο σουσάμι)*6

* αλλεργική ή διασταυρούμενη αντίδρα-
ση στα αιμοπετάλια σε άτομα με ευαι-
σθησία στην εν λόγω ουσία, παρόμοια 
με φαρμακοεπαγόμενη θρομβοπενία
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Φυτοφάρμακα
Διάφορα φυτοφάρμακα αυξάνουν το οξει-
δωτικό στρες (που εμπλέκεται στην ΑΘΠ) και 
μπορούν να προάγουν την καταστροφή των 
αιμοπεταλίων στον σπλήνα σύμφωνα με πει-
ράματα σε ψάρια.43

Έρευνα
Τρόφιμα και συμπληρώματα 
που παρεμβαίνουν στη  
λειτουργία των αιμοπεταλίων
Αυτή η λίστα περιέχει τροφές και συμπληρώ-
ματα που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο 
λειτουργίας των αιμοπεταλίων και να κατα-
στήσουν πιο δύσκολη την πήξη του αίματός 
σας. Δεν μειώνουν τον αριθμό των αιμοπε-
ταλίων, εκτός εάν αναγράφεται. Μια μικρή 
ποσότητα αυτών των ουσιών θα είναι πιθα-
νώς ακίνδυνη και δεν θα προκαλέσει κανένα 
πρόβλημα. 

Υπάρχουν πολλά φάρμακα, όπως το Plavix 
και το Coumadin, που έχουν σχεδιαστεί για 
να παρεμβαίνουν στη λειτουργία των αιμο-
πεταλίων καθώς και άλλα φάρμακα, όπως η 
ασπιρίνη, που μειώνουν τη λειτουργία των αι-
μοπεταλίων ως παρενέργεια των άλλων χρή-

σεών τους.  Τα τρόφιμα και τα συμπληρώμα-
τα που παρατίθενται μπορούν να ενισχύσουν 
την επίδραση αυτών των φαρμάκων.

Πολλές από τις ουσίες που παρατίθενται είναι 
επίσης αντιοξειδωτικά ή έχουν άλλες ιδιότη-
τες που προάγουν την επούλωση. Η ισορ-
ροπία είναι σημαντική. Δημοσιεύουμε αυτή 
τη λίστα για να γνωρίζετε ότι κάποιες ουσίες 
καθημερινής χρήσης ή εύκολα διαθέσιμες 
μπορεί να έχουν επίδραση στα αιμοπετάλια, 
ωστόσο η αντιπηκτική τους δράση είναι πολύ 
ασθενέστερη σε σχέση με τα φαρμακευτικά 
προϊόντα. 

Εάν έχετε σχετικά υψηλό αριθμό αιμοπεταλί-
ων και λίγα αιμορραγικά συμπτώματα, πολ-
λά από τα στοιχεία σε αυτή τη λίστα δεν θα 
σας προκαλέσουν προβλήματα εκτός εάν 
καταναλώσετε μεγάλες ποσότητες. Κατά ει-
ρωνικό τρόπο, ορισμένοι ασθενείς με ΑΘΠ 
έχουν πρόβλημα πήξης και λαμβάνουν επί-
σης αντιπηκτικά ως θρομβοπροφύλαξη, 
επειδή χρειάζεται. Άλλοι μπορεί να έχουν 
πρόβλημα πήξης και να μην το γνωρίζουν. Η 
πηκτική τάση και η φαρμακευτική κατάσταση 
είναι σημαντικοί παράγοντες κατά την εξέτα-
ση των διατροφικών επιλογών. Προτείνεται 
να συζητήσετε οποιεσδήποτε ανησυχίες έχετε 
με τον γιατρό σας.

•  αλκοόλ (μπορεί επίσης να 
μειώσει τον αριθμό των 
αιμοπεταλίων)44

•  ασπαρτάμη (μπορεί επίσης 
να μειώσει τον αριθμό των 
αιμοπεταλίων)16

•  μπύρα (συμπεριλαμβανο-
μένης της μπύρας χωρίς 
αλκοόλ)17,18

•  μύρτιλλα19

•  σοκολάτα (μαύρη)20

•  καφές21

•  βότανο feverfew  
(Tanacetum parthenium)22

•  σκόρδο23

•  κρεμμύδια24

•  gingko biloba25

•  τζίντζερ26

•  τζίνσενγκ27

•  πράσινο τσάι28

•  γκουαρανά (συμπλήρωμα 
διατροφής)29

•  ακτινίδιο30

•  λιπαρά οξέα ωμέγα 3 
(σπόροι κάνναβης,  
ιχθυέλαιο)31, 32

•  πυκνογενόλη (εκχύλισμα 
φλοιού πεύκου)33

•  κερσετίνη, ρουτίνη και συ-
ναφή βιοφλαβονοειδή34, 35

•  προϊόντα κόκκινου/μωβ 
σταφυλιού (χυμός σταφυ-
λιού, κόκκινο κρασί,  
σταφίδες, σπόροι σταφυ-
λιού)36

•  κόκκινο κρασί37
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