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:: Zespół szarych płytek 
 

 

Orpha number: ORPHA721 

 

STRESZCZENIE 

Zespół szarych płytek (GPS) to rzadkie, wrodzone zaburzenie krzepnięcia charakteryzujące się 

makrotrombocytopenią, włóknieniem szpiku, splenomegalią i typowym szarym zabarwieniem 

płytek w rozmazie krwi obwodowej barwionej metodą Wrighta. Dokładna częstość występowania 

nie jest znana. Do dnia dzisiejszego w literaturze opisano około 60 przypadków w różnych 

populacjach na całym świecie. Choroba dotyczy kobiet i mężczyzn w równym stopniu. Objawy 

pojawiają się najczęściej w okresie noworodkowym lub we wczesnym dzieciństwie, ale wiek 

ustalenia rozpoznania jest zmienny. Objawy obejmują obniżona liczbę płytek, skłonność do 

wybroczyn, wydłużony czas krzepnięcia i krwawienie z nosa. U pacjentów często występuje 

zwłóknienie szpiku i splenomegalia. U pacjentów z GPS z łagodną trombocytopenią skłonność 

do krwawień jest najczęściej łagodna do umiarkowanej. Jednakże trombocytopenia i zwłóknienie 

szpiku w GPS są z natury postępujące; w wyniku GPS może dojść do śmiertelnych krwotoków, 

zwłaszcza w wieku dojrzałym, gdy poziom krwinek jest znacznie obniżony. U kobiet mogą 

występować obfite miesiączki (menorrhagia). GPS spowodowane jest mutacjami w genie 

<NBEAL2>. Przyczyną choroby jest brak lub wyraźne zmniejszenie ilości ziarnistości typu alfa w 

płytkach krwi. Ziarnistości typu alfa to najliczniejsze pęcherzyki w płytkach krwi, w których 

znajdują się białka wydzielane podczas aktywacji płytek umożliwiające ich adhezję i gojenie się 

ran. Diagnoza opiera się na objawach klinicznych i wymaga potwierdzenia braku lub wyraźnego 

zmniejszenia liczby ziarnistości typu alfa w mikroskopie elektronowym (EM). Brak ziarnistości 

typu alfa to jedyny objaw GPS; ciałka gęste i inne organelle płytek oraz leukocyty 

polimorfonuklearne są w obrazie EM prawidłowe. W rozmazie krwi obwodowej widoczne są 

typowe duże, jasno szare płytki. Większość pacjentów ma także wysoki poziom witaminy B12 w 

osoczu. Biopsja szpiku kostnego nie jest wymagana do postawienia diagnozy GPS, ale może 

być niezbędna do oceny zwłóknienia szpiku występującego w GPS i aby wykluczyć inne 

schorzenia. Diagnostyka różnicowa obejmuje inne choroby płytek krwi takie jak: 

makrotrombocytopenie (zespół Bernarda-Souliera, trombocytopenia związana z MYH9, 

makrotrombocytopenia z niewydolnością zastawki dwudzielnej, makrotrombocytopenia 

śródziemnomorska), małopłytkowość samoistna (sprawdź te terminy), a także inne schorzenia z 

obniżoną liczbą ziarnistości lub szarymi płytkami, takie jak zespół mielodysplastyczny (MDS, 

sprawdź ten termin), zawał mięśnia sercowego, inne przyczyny powiększenia śledziony oraz 

wrodzone choroby, takie jak niedobór ziarnistości typu alfa i delta, zespół białych płytek oraz 

skaza krwotoczna płytkowa Quebec (sprawdź te terminy). Badanie pod mikroskopem 

elektronowym pozwala odróżnić GPS od wariantu autosomalnie dominującego i wariantu 

sprzężonego z chromosomem X, opisanego jako sprzężona z chromosomem X 

trombocytopenia z talasemią spowodowana mutacjami w genie <GATA1> (sprawdź ten termin>. 

Te warianty wykazują nieprawidłowości, które nie ograniczają się tylko do ziarnistości typu alfa. 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa jeżeli mutacja NBEAL2> została zidentyfikowana w 

rodzinie. GPS dziedziczony jest w sposób autosomalny recesywny (dziedziczenie autosomalne 
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dominujące zostało odnotowane tylko w jednej rodzinie). Rodzeństwo dotkniętych chorobą 

pacjentów jest objęte 25% ryzykiem GPS, natomiast ryzyko dla potomstwa pacjenta z GPS nie 

jest istotnie wyższe od populacyjnego. Nie ma specyficznego leczenia, opieka polega na 

przewidywaniu i zapobieganiu ryzyku krwawienia (np. transfuzja płytek przed planowaną 

operacją). Leczenie może obejmować podawanie desmopresyny. Należy rozważnych usunięcie 

śledziony u pacjentów, u których liczba płytek spadła poniżej 30,000/mikrolitr. Rokowanie jest 

raczej dobre we wczesnym okresie życia gdy trombocytopenia jest łagodna. U pacjentów z 

GPS, u których liczba płytek spada poniżej 30,000/mikrolitr, zwiększa się ryzyko krwawienia 

zagrażającego życiu. 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


