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Εισαγωγή

Τα κατάγματα ισxίου συνοδεύονται από υψηλή νοσηρότητα και σημαντική θνητότητα και

αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Η προφύλαξη με τη χρήση χαμηλού

μοριακού βάρους ηπαρίνης (ΧΜΒΗ) έχει μειώσει την συχνότητα σοβαρότερων

θρομβoεμβολικών επεισοδίων. Όμως, η επαγόµενη από την ηπαρίνη θροµβοκυτταροπενία

(HIT), που προκαλεί φαρμακευτική ανοσολογική αντίδραση στην ηπαρίνη εξακολουθεί να

αποτελεί µια σοβαρή επιπλοκή της αντιπηκτικής αγωγής σε αυτούς τους ασθενείς

Υλικό και μέθοδος

Συζήτηση
Γυναίκα 75 ετών υπεβλήθη σε ενδομυελική ήλωση διατροχαντηρίου κατάγματος (Gamma Nail ).
Την 4η ΜΤΧ παρατηρήθηκε σημαντική πτώση στον αριθμό των αιμοπεταλίων (57.000/μl). Αρχικά

εστάλησαν ανοσολογικές εξετάσεις για την ανίχνευση αντιηπαρινικών αντισωμάτων και εν

συνεχεία έγινε αλλαγή της αντιπηκτικής αγωγής που λάμβανε από βεραπαμίνη σε

φονταπαρινόξη. Το ίδιο βράδυ η ασθενής ανέφερε αιφνίδιο άλγος, υπαιθησία και διαταραχές

στην κινητικότητα του κάτω άκρου. Μετά την επιδείνωση των συμπτωμάτων και την απουσία

κλινικά περιφερικών σφύξεων διενεργήθηκε ct αγγειογραφία η οποία ανέδειξε εκτεταμένη

θρόμβωση στην επιπολής μηριαία αρτηρία. Η ασθενής οδηγήθηκε άμεσα στο χειρουργείο όπου

και υποβλήθηκε σε εμβολεκτομή από τους αγγειοχειρουργούς.

Οι ασθενείς με κατάγματα ισχίου ανήκουν στην κατηγορία των ασθενών που είναι υψηλού

κινδύνου για εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) και πνευμονική εμβολή. Η υπερπηκτικότητα

που προκαλείται μπορεί να παραμείνει έως και έξι εβδομάδες μετά από το κάταγμα. Η

θρομβοπροφύλαξη με ΧΜΒΗ έχει μειώσει τα ποσοστά DVT στο 60% αλλά οι ορθοπαιδικοί

συχνά δεν γνωρίζουν τις ανεπιθύμητες ενέργειες από την χορήγηση της ηπαρίνης.

Η θρομβοκυτταροπενία λόγω χορήγησης ηπαρίνης τύπου II είναι μια ανοσολογικής αιτιολογίας

αντίδραση στην οποία δημιουργούνται αντισώματα έναντι του συμπλέγματος της ηπαρίνης και

του παράγοντα 4 των αιμοπεταλίων (pf 4) και συνοδεύεται από σοβαρά θρομβοεμβολικά

επεισόδια. Συχνότερες είναι οι φλεβικές θρομβώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ΠΕ, ενώ

πιο σπάνια εκδηλώνονται αρτηριακά συμβάντα σε ποσοστό 1-3%.
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Η αρτηριακή εμβολή είναι μια σπάνια επιπλοκή θρομβοκυτταροπενίας από ηπαρίνη. Απαιτείται

υψηλός δείκτης υποψίας και παρακολούθηση του αριθμού των αιμοπεταλίων για την έγκαιρη

διάγνωση και αποφυγή τέτοιων καταστάσεων που μπορούν να αποβούν μοιραίες τόσο για το

μέλος όσο και για τη ζωή του ασθενούς.
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Εμφανίζεται συνήθως 5-15 ημέρες μετά την έναρξη της θρομβοπροφύλαξης, αλλά μπορεί

και άμεσα σε περίπτωση που ο ασθενής έχει λάβει αγωγή με ηπαρίνη τους τελευταίους τρεις

μήνες. Η συχνότητα εμφάνισής της στους ορθοπαιδικούς ασθενείς είναι 0,3 % για την

ΧΜΒΗ και 3% για την κλασική ηπαρίνη. Η μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων θα πρέπει

να εγείρει την υποψία της HIT, να διενεργούνται εξετάσεις για την ανίχνευση των

αντισωμάτων ενώ κάθε μορφής ηπαρίνη είναι απαραίτητο να διακόπτεται και στη θέση της

να χορηγούνται άλλα αντιπηκτικά φάρμακα DTI
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