
ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ 

Η θρομβοφιλία είναι η διαταραχή παραγόντων πήξης του αίματος, που μπορεί να 

οδηγήσει σε αυξημένη τάση του αίματος και εμφάνιση θρόμβωσης. Η θρομβοφιλία 

δεν είναι νόσος.  Στις περισσότερες περιπτώσεις ένας άνθρωπος ενδέχεται να έχει 

θρομβοφιλία, αλλά να μην υποστεί θρόμβωση ποτέ. Επίσης κάποιος να κάνει 

θρόμβωση χωρίς να έχει θρομβοφιλία. Η θρομβοφιλία απλώς αυξάνει την 

πιθανότητα θρόμβωσης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. 

Διαχωρίζεται σε κληρονομική και επίκτητη θρομβοφιλία.  

Με τον όρο κληρονομική εννοούμε την ύπαρξη θρομβοφιλίας εξαιτίας παραλλαγών 

κάποιων γονιδίων, που θεωρείται ότι εμπλέκονται στην αυξημένη προδιάθεση για 

θρόμβωση. Αυτά τα γονίδια ελέγχονται με αιματολογικές εξετάσεις. Τα βασικά είναι 

ο παράγων V Leiden η παραλλαγή G20210A της προθρομβίνη και το  γονιδίου της 

ομοκυστεϊνης (MTHFR).  

Η επίκτητη θρομβοφιλία προκαλείται από μία ομάδα νοσημάτων (το κάπνισμα, η 

παχυσαρκία, ο διαβήτης) ή παθολογική παρουσία ουσιών στον οργανισμό , που 

δημιουργούν αυξημένη προδιάθεση θρόμβωσης, διότι εμπλέκονται άμεσα στον 

μηχανισμό πήξης.  Κατ’, ουσίαν αναφερόμαστε στην παθολογική παρουσία του 

«αντιπηκτικού του λύκου» και στην παρουσία αντισωμάτων έναντι της 

καρδιολιπίνης και της β2 γλυκοπρωτείνης. 

  

Θρομβοφιλία και Εγκυμοσύνη 

 Ο ρόλος της πήξης του αίματος σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 

καθοριστικός. Από την σύλληψη κιόλας, η πήξη του αίματος επιτελεί καθοριστική 

λειτουργία, αφού η σωστή ροή αίματος (και επομένως οξυγόνου και θρεπτικών 

συστατικών) βοηθάει στην εμφύτευση, ανάπτυξη και ωρίμανση του 

γονιμοποιημένου ωαρίου. Αργότερα, στην εξέλιξη της εγκυμοσύνης, η απρόσκοπτη 

τροφοδοσία του πλακούντα εξαρτάται από την καλή αιμάτωσή του. 

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης η πίεση που προκαλεί η διογκωμένη μήτρα στα 

αγγεία της κοιλιάς σε συνδυασμό με την πιθανή ύπαρξη θρομβοφιλίας, μπορεί να 

οδηγήσουν στην υπερπηκτικότητα του αίματος της εγκύου. Αυτό σημαίνει ότι 

αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης και απόφραξης των αιμοφόρων αγγείων του 

πλακούντα που μπορεί   

 να οδηγήσει στη πρόωρη γήρανση του,  στο σύνδρομο αναστολής της ανάπτυξης 

του εμβρύου, την προεκλαμψία,( αύξηση πίεσης της μητέρας) τον πρόωρο τοκετό ή 

και τον ενδομήτριο θάνατο. 



Η μέλλουσα μητέρα πραγματοποιεί για αυτό το λόγο μια απλή εξέταση αίματος , η 

οποία περιλαμβάνει τον βασικό (παράγοντες πήξης και πρωτεΐνες) και γονιδιακό 

έλεγχο της θρομβοφιλίας. 

Στις περιπτώσεις όπου μια γυναίκα διαγνωστεί με θρομβοφιλία δεν σημαίνει ότι θα 

έχει προβληματική εγκυμοσύνη απαραίτητα, θα χρειαστεί απλά να ακολουθήσει 

ειδική αντιπηκτική αγωγή που θα της χορηγηθεί από τον γυναικολόγο της, ανάλογα 

με τα αποτελέσματα των αιματολογικών της εξετάσεων. 

 

 


