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ΠΕΡIΛΗΨΗ
Η απηνάλνζε αηκνιπηηθή αλαηκία (ΑΙΗΑ) είλαη κηα απηνάλνζε δηαηαξαρή ζηελ νπνία δηάθνξνη
ηύπνη απηναληηζσκάησλ θαηεπζύλνληαη έλαληη ησλ εξπζξώλ θπηηάξσλ ηνπ αίκαηνο,
πξνθαιώληαο κείσζε ηνπ ρξόλνπ επηβίσζήο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ αηκνιπηηθή αλαηκία.
Η εηήζηα επίπησζε ηεο AIHA εθηηκάηαη ζε 1/35.000-1/80.000 ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θαη ηε Γπηηθή
Δπξώπε. Θεξκά απηναληηζώκαηα (δξαζηηθά ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 37-40 °C) επζύλνληαη γηα
ην 60-70% ησλ πεξηπηώζεσλ, ςπρξά απηναληηζώκαηα (δξαζηηθά ζε ζεξκνθξαζίεο θάησ ησλ 30
°C) επζύλνληαη γηα ην 13-15 % ησλ πεξηπηώζεσλ, κηθηνύ ηύπνπ παξαηεξνύληαη ζε ιηγόηεξν
από 10% ησλ πεξηπηώζεσλ θαη ε εηήζηα επίπησζε AIHA πνπ πξνθαιείηαη από θάξκαθα
εθηηκάηαη ζε 1/1.000.000.
Η λόζνο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία θαη ππάξρεη κηα ειαθξά ππεξνρή ησλ
πεξηπηώζεσλ ζηηο γπλαίθεο (60%). Η AIHA ραξαθηεξίδεηαη από αηκνιπηηθή αλαηκία, ε νπνία πην
ζπρλά εθδειώλεηαη κε αζπλήζε αδπλακία, θόπσζε κε ηαρπθαξδία, δύζπλνηα ζηελ θόπσζε,
θαζώο επίζεο θαη ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο κε ίθηεξν, ππέξρξσζε νύξσλ ή / θαη ζπιελνκεγαιία.
Η AIHA κπνξεί λα είλαη πξσηνπαζήο (ηδηνπαζήο), δεπηεξνπαζήο κεηά από ινίκσμε ή
ζπζρεηηδόκελε κε αζζέλεηεο, όπσο ιεκθώκαηα Β-θπηηάξσλ, άιιεο ζπζηεκαηηθέο ή εηδηθέο
απηνάλνζεο αζζέλεηεο, λόζνο Hodgkin, επαηίηηδα ή πξσηνπαζείο αλνζναλεπάξθεηεο, ή
θαξκαθνεπαγώκελε AIHA, πνπ πξνθαιείηαη από αληίδξαζε ζε θάξκαθα. Η θαηάζηαζε κπνξεί
λα εμειηρζεί ζηαδηαθά ή νμέσο. Υπάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ππόηππνη ηεο AIHA αλάινγα κε ηελ
δξαζηηθόηεηα ησλ απηναληηζσκάησλ ζηελ ζεξκνθξαζία: ζεξκή AIHA, ςπρξή AIHA ( ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ ςπρξή λόζν ηεο αγινπηηλίλεο, ηελ CAD θαη ηελ παξνμπζκηθή
θξπναηκνζθαηξηλνπξία ή PCH), κηθηνύ ηύπνπ AIHA θαη επαγόκελε από θάξκαθα AIHA. Οη κηζέο
πεξηπηώζεηο ζεξκήο AIHA είλαη ηδηνπαζείο, ελώ ζρεδόλ όιεο νη κνξθέο ςπρξήο AIHA είλαη
δεπηεξνπαζείο.
Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε θιηληθέο ή εξγαζηεξηαθέο ελδείμεηο αηκόιπζεο θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ
απηναληηζσκάησλ κε ηε βνήζεηα ηεο δνθηκαζίαο άκεζεο αληη-ζθαηξίλεο (DAT).
Η βηνινγηθή δηαθνξηθή δηάγλσζε πεξηιακβάλεη άιια κε-απηνάλνζα αίηηα αηκνιπηηθήο αλαηκίαο.
Η ζεξαπεία εμαξηάηαη από ηελ ζσζηή δηάγλσζε. Οη πεξηπηώζεηο AIHA πνπ πξνθαινύληαη από
θάξκαθα ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνύλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί αλ ε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ ζα
πξνθαιέζεη ππνηξνπή. Γηα ηε ζεξκή AIHAs, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή
αθνινπζνύκελα, εάλ είλαη απαξαίηεην, από ζπιελεθηνκή. Οξζκέλεο ζηνρεπκέλεο ζεξαπείεο,
όπσο ε ξηηνπμηκάκπε (αληη-CD20 κνλνθισληθό αληίζσκα), έρνπλ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα.
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιια αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα. Γηα ηελ ςπρξή AIHA, ε
δηαηήξεζε ηνπ αζζελνύο δεζηνύ κπνξεί λα είλαη επαξθήο θαη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή θαζώο θαη ε
ζπιελεθηνκή πξέπεη λα απνθεύγνληαη, δεδνκέλνπ όηη είλαη γλσζηό όηη είλαη αλαπνηειεζκαηηθά.
Η ξηηνπμηκάκπε έρεη απνδεηρζεί σο κία ζρεηηθά απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιήο επηινγή γηα ηε
ζεξαπεία αζζελώλ κε ζπκπησκαηηθή ρξόληα ςπρξή λόζν ηεο αγινπηηλίλεο. Η κεηάγγηζε κπνξεί
λα είλαη απαξαίηεηε ζε πεξηπηώζεηο κε αλεπαξθή αληαπόθξηζε ζηε ζεξαπεία θαη απεηιεηηθή γηα
ηε δσή επηδείλσζε ηεο αλαηκίαο. Ωζηόζν, ε κεηάγγηζε κπνξεί λα παξνπζηάζεη επηπινθέο ιόγσ
ηεο παξνπζίαο ησλ απηναληηζσκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα απμήζνπλ πεξαηηέξσ ηελ
θαηαζηξνθή ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπ δόηε.
Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηελ ππνθείκελε αηηία ηεο λόζνπ θαη από ην εάλ ηα ζπκπηώκαηα
δηαγηγλώζθνληαη νξζά θαη έγθαηξα, αιιά ν ζάλαηνο επέξρεηαη ζπάληα.
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε 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.
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