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:: Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα 

Αξηζκόο Orphanet: 3002 

 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η ηδηνπαζήο ζξνκβνπεληθή πνξθύξα (ή απηνάλνζε ζξνκβνθπηνπελία : ΙΣΡ) είλαη κηα απηνάλνζε 

δηαηαξαρή ηεο πήμεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη από κεκνλσκέλε ζξνκβνπελία (αξηζκόο αηκνπεηαιίσλ 

<100.000 / ml), κε απνπζία νπνηαζδήπνηε ππνθείκελεο δηαηαξαρήο πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

ζξνκβνπελία .Η εηήζηα επίπησζε ζε ελήιηθεο εθηηκάηαη κεηαμύ 1/62.500 θαη 1/25.600, κε 

αλαινγία ζήιεα πξνο άξξελα 1.3:1. Παξά ην γεγνλόο όηη ε ITP κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο δείρλεη κηα αλάινγε κε ηελ ειηθία δηθόξπθε 

θαηαλνκή γηα ηνπο άλδξεο κε δύν  κέγηζηα επίπησζεο,  ζηα αγόξηα (θάησ ησλ 18 εηώλ) θαη 

ζηνπο ειηθησκέλνπο. Μεηαμύ ησλ γπλαηθώλ, ε ζπρλόηεηα εκθάληζεο είλαη ζηαζεξή. Η ΙΣΡ είλαη 

αζπκπησκαηηθή ζην έλα ηξίην ησλ πεξηπηώζεσλ.  Η βιελλνγνλνδεξκαηηθή αηκνξξαγία κε 

πνξθύξα είλαη ε πην ζπρλή θιηληθή εθδήισζε θαη εκθαλίδεηαη όηαλ ν αξηζκόο ησλ αηκνπεηαιίσλ 

είλαη θάησ από 30.000 / microL. Η ζνβαξή ζπιαγρληθή αηκνξξαγία (αηκαηνπξία, γαζηξεληεξηθή 

αηκνξξαγία ή εγθεθαιηθή αηκνξξαγία) παξαηεξείηαη θπξίσο όηαλ ε ζξνκβνπελία είλαη θάησ από 

10.000 / microL. Αλάινγα κε ηε δηάξθεηα ηεο λόζνπ, ε ΙΣΡ ηαμηλνκείηαη ζε νμεία, επίκνλε 

(δηάξθεηα 3-12 κήλεο) θαη ρξόληα (δηάξθεηα ≥ 12 κελώλ). Η ΙΣΡ νξίδεηαη σο ζνβαξή όηαλ ε 

παξνπζία αηκνξξαγίαο θαηά ηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ επαξθεί γηα λα δηθαηνινγήζεη ηε 

ζεξαπεία ή όηαλ ε εκθάληζε λέσλ αηκνξξαγηθώλ ζπκπησκάησλ απαηηεί επηπιένλ ζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε. Η αηηηνινγία είλαη άγλσζηε. Ωζηόζν, ε πξνέιεπζε ηεο λόζνπ δελ είλαη γελεηηθή 

θαζώο νη νηθνγελείο πεξηπηώζεηο δελ είλαη ηππηθέο. Η θαηαζηξνθή ησλ αηκνπεηαιίσλ, πνπ 

πξνθαιείηαη από απηναληηζώκαηα, θπξίσο ζηνλ ζπιήλα, ζπλδέεηαη ηόζν κε ηελ κεησκέλε 

παξαγσγή αηκνπεηαιίσλ όζν θαη  κε ηελ δηακεζνιαβνύκελε από ηα  Σ-θύηηαξα θαηαζηξνθή 

απηώλ. Η δηάγλσζε ηεο ITP γίλεηαη πηζαλή  όηαλ ην ηζηνξηθό, ε θπζηθή εμέηαζε, ε γεληθή αίκαηνο 

θαη ε εμέηαζε ηνπ επηρξίζκαηνο ηνπ πεξηθεξηθνύ αίκαηνο δελ δείρλνπλ άιιε αηηηνινγία γηα ηελ 

ζξνκβνπελία. Γελ ππάξρεη εηδηθή εμέηαζε πνπ κπνξεί λα νξίζεη κε βεβαηόηεηα ηε δηάγλσζε. Μηα 

ζεηηθή αληαπόθξηζε ζε εηδηθή γηα ηελ ITP ζεξαπεία κε, πρ ελδνθιέβηα αλνζνζθαηξίλε (IVIg) θαη / 

ή ζηεξνεηδή, είλαη ππνζηεξηθηηθή ηεο δηάγλσζεο. Η βηνςία κπεινύ ησλ νζηώλ (ελδείθλπηαη κεηά 

ηελ ειηθία ησλ 60, ζε πεξίπησζε αλσκαιηώλ ησλ άιισλ θπηηαξηθώλ ζεηξώλ, ή όηαλ ε 

ζξνκβνθπηηαξνπελία δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεξαπείεο πξώηεο γξακκήο) δείρλεη έλαλ 

θπζηνινγηθό κπειό.Ωζηόζν αλ ππάξρεη ππόλνηα κπεινδπζπιαζηηθνύ ζπλδξόκνπ ζα πξέπεη λα 

εθηηκάηαη ε κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ θαη επηπιένλ λα γίλνληαη θπηηαξνγελεηηθέο δνθηκαζίεο. Η 

δηαθνξηθή δηάγλσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αηηίεο δεπηεξνπαζνύο ΙΣΡ (ΙΣΡ πξνθαινύκελε 

από θάξκαθα), απηνάλνζα λνζήκαηα (όπσο ζπζηεκαηηθόο εξπζεκαηώδεο ιύθνο), ινίκσμε από 

HIV θαη επαηίηηδα C. Η ζεξαπεπηηθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ηόζν ζηελ 

ζνβαξόηεηα ηεο λόζνπ όζν θαη  ζηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο. πάληα ελδείθλπηαη ζεξαπεία ζε 

αζζελείο κε αξηζκό αηκνπεηαιίσλ πάλσ από 30x109 / L θαη ζε απνπζία αηκνξξαγίαο. Σα 

θνξηηθνζηεξνεηδή είλαη ε ηππηθή ζεξαπεία πξώηεο γξακκήο. Η ρξήζε ηεο αλνζνζθαηξίλεο 

κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε ζε αζζελείο κε αηκνξξαγία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε 

πξεδληδνιόλε. ηελ πεξίπησζε ηεο ρξόληαο ζνβαξήο ITP, ε ζεξαπεία αλαθνξάο είλαη ε 
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ζπιελεθηνκή. Μπνξεί επίζεο λα πξνηαζεί ζεξαπεία κε  κνλνθισληθό αληίζσκα αληη-CD20 

(ξηηνπμηκάκπε). Οη αγσληζηέο ηνπ ππνδνρέα ηεο ζξνκβνπνηεηίλεο(ΣΡΟ) (ειηξνκπνπάγθε θαη ην 

νξθαλό θάξκαθν ηεο EU ξνκηπινζηίκε) έρνπλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα θαη ελδείθλπληαη ζε 

αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ζπιελεθηνκή ή όηαλ ε ζπιελεθηνκή αληελδείθλπηαη. 

Λόγσ ηνπ κεραληζκνύ δξάζεο ησλ αγσληζηώλ ησλ ΣΡΟ ππνδνρέσλ, ζεσξνύληαη ζεξαπεία 

ζπληήξεζεο. Πξνθαιεί αλεζπρία ε ππνηξνπή ηεο ζξνκβνπελίαο κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο. 

Οη θπηηαξνηνμηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα πξννξίδνληαη γηα ηηο ζπάληεο πεξηπηώζεηο αζζελώλ 

πνπ παξνπζηάδνπλ αλζεθηηθόηεηα ζηηο πξναλαθεξζείζεο ζεξαπείεο. Σν πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο 

είλαη γεληθά θάησ από 2%, αιιά κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 10% ζηηο ζπάληεο πεξηπηώζεηο 

αζζελώλ  πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ζπιελεθηνκή θαη ζηελ ζεξαπεία πξώηεο θαη δεύηεξεο 

γξακκήο. 
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Σν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


