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Τ

ὰ καρδιαγγειακὰ νοσήματα ἀποτελοῦν τὴν
πρώτη αἰτία θανάτου, συνολικά, στὸν κόσμο.
Σύμφωνα μὲ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὸν Παγκόσμιο
Ὀργανισμὸ Ὑγείας (WHO 2015) εὐθύνονται γιὰ τὸ
31% τοῦ συνόλου τῶν θανάτων παγκοσμίως, μὲ
περίπου τοὺς μισοὺς ἀπὸ αὐτοὺς νὰ ὀφείλονται
στὴ στεφανιαία νόσο (Εἰκόνα 1), μὲ κύρια ἔκφραση
αὐτῆς, τὸ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου.
Ἡ παθογένεια τῆς στεφανιαίας νόσου ἀφορᾶ
στὴν ἀθηροσκληρυντικὴ διαδικασία καὶ τὴ δημιουργία τῶν ἀθηρωματικῶν πλακῶν στὰ στεφανιαῖα
ἀγγεῖα. Στὴ διαδικασία αὐτὴ ἐνέχονται παράγοντες
γενετικοί, ὀξειδωτικοί, θρομβωτικοὶ καὶ φλεγμονώδεις, μὲ συμμετοχὴ τοῦ ἀγγειακοῦ τοιχώματος καὶ
τοῦ ἐνδοθηλίου, τῶν ὀξειδωμένων λιπιδίων καὶ παραγόντων τοῦ αἵματος. Δυσλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ ἐξωγενεῖς
παράγοντες, ὅπως τὸ κάπνισμα καὶ ἡ παχυσαρκία,
διαμορφώνουν τὸ ἀθηρωματικὸ τοπίο τοῦ κάθε ἀν-

Εἰκόνα 1. Σχηματικὴ ἀναπαράσταση αἰτιῶν θανάτου παγκοσμίως, γιὰ τὸ 2015, σύμφωνα μὲ τὸν WHO.
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Εἰκόνα 2. Ἠλεκτροκαρδιογράφημα μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἀσθενοῦς.

θρώπου, ἀπὸ τὰ πρώιμα μέχρι τὰ τελικὰ στάδια,
καὶ τὴν ἐνδεχόμενη ἐμφάνιση τοῦ ὀξέος ἰσχαιμικοῦ
στεφανιαίου ἐπεισοδίου.
Τὸ αἷμα, μὲ ὅλα τὰ ἔμμορφα στοιχεῖα του (λευκά,
ἐρυθρά, αἱμοπετάλια), τοὺς παράγοντες γλοιότητας
καὶ πήξης συμμετέχουν σημαντικὰ στὴν ἀθηροσκληρυντικὴ διαδικασία, στὴ δημιουργία τῆς πλάκας καὶ
ἐν συνεχείᾳ στὴν ἀθηροθρόμβωση. Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὡστόσο, ὅτι παραμένουν ἀκόμα ἐρωτήματα
σχετικὰ μὲ πολὺ πιὸ εἰδικοὺς μοριακοὺς μηχανισμούς,
ποὺ διέπουν τὴν παθογένεση καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς
ἀθηροσκλήρυνσης. Ἕνας νέος ἐρευνητικὸς ὁρίζοντας ἔχει πρόσφατα προσελκύσει τὸ ἐνδιαφέρον
καὶ ἀφορᾶ στὴ συσχέτιση Μυελοϋπερπλαστικῶν
Νεοπλασμάτων (ΜΥΝ) μὲ θρομβωτικὲς ἐπιπλοκές,
οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν ἰδιαίτερα στὴ Στεφανιαία Νόσο
(ΣΝ). Ὡς θρομβοκυττάρωση ὁρίζεται ἡ αὔξηση τοῦ
ἀριθμοῦ τῶν αἱμοπεταλίων ≥450x109/L. Αὐτὴ μπορεῖ
νὰ εἶναι ἀντιδραστικὴ (ἤ δευτεροπαθής), κλωνικὴ
διαταραχὴ στὰ πλαίσια ΜΥΝ καὶ οἰκογενὴς ἤ κληρονομική. Ὁ ὅρος ΜΥΝ ἀναφέρεται τυπικὰ στὴν Ἰδιοπαθῆ
Θρομβοκυττάρωση (ΙΘ), Ἀληθῆ Πολυκυτταραιμία
(ΑΠ) καὶ Πρωτοπαθῆ Μυελοΐνωση (ΠΜ). Σύμφωνα
μὲ τὰ πρόσφατα διαγνωστικὰ κριτήρια τοῦ Παγκόσμιου Ὀργανισμοῦ Ὑγείας (ποΥ), ἡ διάγνωση τῆς
ΙΘ ἀπαιτεῖ: 1) παρουσία σταθερὰ αὐξημένων τιμῶν

αἱμοπεταλίων (≥450x109/L), 2) ἀποκλεισμὸ ἄλλης
φύσεως ἀντιδραστικῆς θρομβοκυττάρωσης, 3)
ἀνίχνευση κάποιας ἀπὸ τὶς μεταλλάξεις, τῆς Κινάσης Ἰανὸς 2 (JAK2), τῆς Καλρετικουλίνης (CALR) ἤ
τῆς Μυελοϋπερπλαστικῆς Λευχαιμίας (MPL) καὶ 4)
εὑρήματα συμβατὰ μὲ τὴ νόσο ἀπὸ τὴν ἐξέταση
βιοψίας μυελοῦ τῶν ὀστῶν2 .
Ἡ ΙΘ χαρακτηρίζεται ἀπὸ αὐξημένο ἀριθμὸ
αἱμοπεταλίων καὶ αὐξημένο κίνδυνο θρομβωτικῶν
κυρίως ἀλλὰ καὶ αἱμορραγικῶν ἐπιπλοκῶν. Τὸ 2011,
τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίκτυο Λευχαιμιῶν (ΕΔιΛ) κατηγοριοποίησε τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ΙΘ σὲ χαμηλοῦ καὶ ὑψηλοῦ
κινδύνου, ἀνάλογα μὲ τοὺς ἑξῆς παράγοντες κινδύνου:
α) ἡλικία >60 ἔτη, β) αἱμοπετάλια >1500x109/L καὶ γ)
ἱστορικὸ θρόμβωσης. Ἄν ἔστω κι ἕνας παράγοντας
κινδύνου εἶναι παρών, ὁ ἀσθενὴς θεωρεῖται ὑψηλοῦ
κινδύνου.3
Ἡ σύγχρονη πρακτικὴ περιλαμβάνει τὴ θεραπεία τῶν χαμηλοῦ κινδύνου ἀσθενῶν μὲ χαμηλὲς
δόσεις ἀσπιρίνης (100 mg/ἡμέρα) καὶ τὴ θεραπεία
τῶν ὑψηλοῦ κινδύνου ἀσθενῶν μὲ χαμηλὲς δόσεις
ἀσπιρίνης σὲ συνδυασμὸ μὲ κυτταροστατικὴ ἀγωγή4.

Παρουσίαση περιστατικοῦ
Ἄνδρας, 56 ἐτῶν, μεσογειακῆς καταγωγῆς, μὲ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Εἰκόνα 3. Στένωση δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας.

Εἰκόνα 4. Λήψη μετὰ ἀπὸ ἀγγειοπλαστικὴ δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας.

ἐλεύθερο ἀτομικὸ ἰατρικο-φαρμακευτικὸ ἱστορικό,
προσῆλθε στὸ Τμῆμα Ἐπειγόντων Περιστατικῶν,
ἀναφέροντας παροδικὸ ὀπισθοστερνικὸ ἄλγος. Ὁ
πόνος εἶχε ἔναρξη ἀρκετὲς ὧρες πρὶν τὴν ἰατρικὴ
ἐξέταση, διήρκησε περίπου 15-20 λεπτά, περιγράφηκε ὡς ὀξὺς πιεστικοῦ χαρακτῆρα, ποὺ δὲν ἄλλαζε
ἔνταση ἤ χαρακτῆρα μὲ τὶς ἀναπνευστικὲς ἤ λοιπὲς
κινήσεις καὶ ὑφέθηκε προοδευτικά, χωρὶς τὴ λήψη
παυσίπονου. Ἦταν καπνιστής, ἐνῶ τὸ λοιπὸ ἀτομικὸ
καὶ οἰκογενειακό του ἱστορικὸ ἦταν ἐλεύθερο.
Ἡ κλινικὴ ἐξέταση δὲν ἀνέδειξε κάποιο ἰδιαίτερο
εὕρημα καὶ ἀκολούθησε παρακλινικὸς ἔλεγχος μὲ
ἠλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), ἀκτινογραφία θώρακος, ἠχοκαρδιογράφημα (ΗΧΚΓ) καὶ ἐξετάσεις
αἵματος. Τὸ ΗΚΓ ἔδειξε φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ μὲ καρδιακὴ συχνότητα 90 σφ./λεπτό, μὲ ἀρνητικὰ Τ στὶς
ἀπαγωγὲς τοῦ κατώτερου καὶ πλάγιου τοιχώματος
(II, III, aVF, V5-V6) (Εἰκόνα 2). Στὸ ΗΧΚΓ δὲν καταγράφηκαν διαταραχὲς κινητικότητας καὶ τὸ κλάσμα
ἐξωθήσεως ἦταν ἱκανοποιητικό. Χωρὶς παθολογικὰ
εὑρήματα, μὲ φυσιολογικὸ καρδιοθωρακικὸ δείκτη
ἦταν ἡ ἀκτινογραφία θώρακα. Ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς βιοχημικὲς ἐξετάσεις φάνηκαν παθολογικὰ ἐπίπεδα τῆς
τροπονίνης Τ (HS) 41,5 pg/ml. Ἡ νεφρική του λειτουργία ἦταν ἄριστη μὲ ὑπολογιζόμενο GFR 111.
Aπό τὸν αἱματολογικὸ ἔλεγχο διαπιστώθηκε, τόσο

κατὰ τὴν εἰσαγωγὴ ὅσο καὶ κατὰ τὶς ἑπόμενες ἡμέρες
νοσηλείας τοῦ ἀσθενοῦς, ἀξιοσημείωτη θρομβοκυττάρωση (PLTs: 1400 x 10⁹ K/μl), ὅπως ἐπίσης ἤπια
λευκοκυττάρωση (WBC: 12300 /μL).
Ἀκολούθησε εἰσαγωγὴ τοῦ ἀσθενοῦς στὸ Καρδιολογικὸ Τμῆμα τοῦ Νοσοκομείου, μὲ διάγνωση
εἰσόδου ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου (ΟΕΜ), χωρὶς ανάσπαση τοῦ ST τμήματος (Non ST Elevation
Myocardial Infarction-NSTEMI), ὅπως προκύπτει ἀπὸ
τὴν συμπτωματολογία, τὰ εὑρήματα ἀπὸ τὸ ΗΚΓ καὶ
τὴν παθολογικὴ τιμὴ τῆς Τροπονίνης Τ (HS).
Κατὰ τὴν μικροσκοπικὴ ἐξέταση ἐπιχρίσματος
περιφερικοῦ αἵματος διαπιστώθηκε θρομβοκυττάρωση μὲ ἀνισομεγέθη καὶ μεγάλα αἱμοπετάλια,
ἐνδεικτικὰ πιθανῆς μυελοϋπερπλαστικῆς νόσου. Ὁ
ἔλεγχος γιὰ τὴν παρουσία τῆς μετάλλαξης JAK2
V617F ἀπέβη θετικὸς καὶ ἀκολούθησε Ὀστεομυελικὴ
Βιοψία (ΟΜΒ), ὅπου τὰ εὑρήματα ἦσαν ὑπερπλασία
κοκκιώδους καὶ μεγακαρυοκυτταρικῆς σειρᾶς, ὑπερκυτταρικὸς μυελὸς μὲ ἐπιμέρους εὑρήματα, ποὺ σὲ
συνδυασμὸ μὲ τὰ κλινικοεργαστηριακὰ δεδομένα
ἑρμηνεύτηκαν στὰ πλαίσια ΜΥΝ τοῦ τύπου τῆς ΙΘ
μὲ ἤπιου βαθμοῦ ἴνωση.
Με τὴ χρήση τοῦ συστήματος βαθμολόγησης
GRACE ἔγινε ἐκτίμηση κινδύνου θνητότητας, ὅπου
ἦταν 6%5, προγραμματίστηκε καὶ ἔγινε στεφανιογραφία
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Σχῆμα 1. Ἡ δομὴ τῶν Janus κινασῶν.

γιὰ περαιτέρω ἔλεγχο καὶ θεραπεία: ἐπιβεβαιώθηκε
στένωση δεξιᾶς στεφανιαίας ἀρτηρίας (ὑφολικὴ
ἀπόφραξη, 99%, στὸ ἄπω τμῆμα) καὶ ἀκολούθησε
διάνοιξη μὲ ἀγγειοπλαστικὴ καὶ τοποθέτηση stent
(Εἰκόνες 3, 4).
Ἡ θεραπευτικὴ προσέγγιση συμπεριελάμβανε
ἀντιαιμοπεταλιακὰ σκευάσματα (ἀσπιρίνη καὶ τικαγρελόρη), στατίνες, ἀναστολεῖς β-αδρενεργικῶν
ὑποδοχέων, ἀναστολεῖς τοῦ μετατρεπτικοῦ ἐνζύμου
τῆς ἀγγειοτασίνης (AMEA) καὶ τὴν ἡπαρίνη χαμηλοῦ μοριακοῦ βάρους ἐνοξαπαρίνη. Ὁ ἀσθενὴς
παρέμεινε αἱμοδυναμικὰ σταθερός, ἀνεπίπλεκτος
καθ᾽ ὅλη τὴ διάρκεια νοσηλείας του. Ἀκολούθως,
προστέθηκε καὶ ὑδροξυουρία στὴ φαρμακευτικὴ
ἀγωγὴ τοῦ ἀσθενοῦς, μὲ πολὺ καλὴ αἱματολογικὴ
ἀνταπόκριση.
Συνοψίζοντας, ὁ ἀσθενὴς τοῦ περιστατικοῦ μὲ
Ὀξὺ Στεφανιαῖο Σύνδρομο ἔφερε τὴ μετάλλαξη στὸ
γονίδιο JAK2 καὶ παρουσίαζε ἀξιοσημείωτη θρομβοκυττάρωση καὶ ἤπια αὐξημένη τιμὴ λευκῶν αἱμοσφαιρίων, στὰ πλαίσια διάγνωσης τῆς ΙΘ.
Κατὰ τὴν ἔξοδό του ἔλαβε ὁδηγίες γιὰ κλινικὴ
ἐπανεκτίμηση καὶ συχνὲς ἐργαστηριακὲς ἐξετάσεις,
γιὰ παρακολούθηση τῶν αἱματολογικῶν δεικτῶν του.

Συζήτηση
Ἡ ἀθηρωματικὴ ἀγγειοπάθεια, ποὺ περιλαμβάνει τὴν ἰσχαιμικὴ καρδιακὴ νόσο καὶ τὸ ἀγγειακὸ
ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς κύριες
αἰτίες νοσηρότητας καὶ θνητότητας, παγκοσμίως.
Στὴν παθογένεση τῆς ἀθηροσκλήρυνσης συμβάλλουν πολλαπλοὶ παράγοντες, ποὺ ἐμπλέκουν τόσο τὰ
ἔμμορφα στοιχεῖα τοῦ αἵματος, λευκὰ αἱμοσφαίρια,
ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια καὶ αἱμοπετάλια, ὅσο καὶ τοὺς
πηξιολογικοὺς παράγοντες, τὴ γλοιότητα τοῦ αἵματος

καὶ τὴν κατάσταση τοῦ ἐνδοθηλίου τῶν ἀγγείων.
Ἡ κινάση Ἰανὸς 2 (Janus Kinase 2-JAK2) εἶναι
μέλος μίας οἰκογένειας κινασῶν, ποὺ ὀνομάζονται
Ἰανός, ὄνομα ἐμπνευσμένο ἀπὸ τὸν ὁμώνυμο θεὸ
τῆς Ρωμαϊκῆς Μυθολογίας μὲ τὰ δύο πρόσωπα,
ἐξαιτίας ἀκριβῶς τῆς ἰδιαιτερότητάς τους νὰ συνδέονται μὲ τὰ δύο ἀντίθετα ἄκρα τους σὲ διαφορετικὰ
σημεῖα καὶ νὰ ὑπεισέρχονται σὲ ἐντελῶς διαφορετικὲς
λειτουργίες.
Ἡ μετάλλαξη JAK2V617F ἀνακαλύφθηκε ἀρχικὰ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΥΝ, τὸ 20056. Τὰ ΜΥΝ ἔχουν ὡς
βασική τους ἐκδήλωση τὴν θρόμβωση (≈10-39%)7.
Ὅμως, ὁ παθογενετικὸς ρόλος τῆς μετάλλαξης στὴν
ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν αἱματολογικῶν διαταραχῶν
καὶ στὸν κίνδυνο τῆς θρομβογόνου διεργασίας παραμένει μέχρι σήμερα ἀσαφής.
Ἡ θρομβοκυττάρωση, ἡ ἐρυθροκυττάρωση
καὶ ἡ λευκοκυττάρωση θεωροῦνται συχνὰ ὡς ἕνα
ἀντιδραστικὸ φαινόμενο ἤ ἐπιπλοκὴ λοίμωξης, στὴ
διάρκεια ἑνὸς καρδιαγγειακοῦ ἐπεισοδίου καὶ δὲν
ἐπιζητεῖται περαιτέρω ἔλεγχος. Ἔτσι, εὔκολα μπορεῖ
νὰ ἀγνοηθοῦν ὡς αἱματολογικὰ εὑρήματα καὶ νὰ
μὴν κατευθύνουν στὴν ἔγκαιρη ἐντόπιση τῆς διάγνωσης. Ἡ ἀναζήτηση, ὅμως, τῆς μοριακῆς μετάλλαξης JAK2 V617F θὰ μποροῦσε νὰ ἑρμηνεύσει τὴ
διεργασία ὡς νεοπλασματικὴ καὶ νὰ ἐξαιρέσει τὴν
ἀντιδραστικὴ φύση της. Ἡ συμμετοχὴ τῶν λευκῶν
αἱμοσφαιρίων στὴ διαδικασία τῆς θρομβογένεσης
ὑποστηρίζεται ἀπὸ ἀρκετὲς μελέτες, ποὺ ἀναδεικνύουν πὼς ἡ πιθανότητα τῆς θρόμβωσης ἐπηρεάζεται
περισσότερο ἀπὸ τὰ λευκὰ αἱμοσφαίρια κι ὄχι τόσο
ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ τῶν αἱμοπεταλίων8.
Στὸ ἀνθρώπινο εἶδος, τὸ γονίδιο JAK2 ἑδράζεται
στὸ χρωμόσωμα 9p24 καὶ περιλαμβάνει 25 ἐξώνια,
ποὺ κωδικοποιοῦν μία πρωτεΐνη 1.132 ἀμινοξέων.
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Μέχρι σήμερα ἔχουν ταυτοποιηθεῖ τέσσερα μέλη
αὐτῆς τῆς οἰκογένειας: JAK1, JAK2, JAK3 καὶ Tyk2.
Μέλη τῆς οἰκογένειας τῆς πρωτεΐνης JAK2 ἔχουν ἑπτὰ
ὁμόλογες δομὲς (JH), ποὺ ἀριθμοῦνται ἀπὸ 1-7. Ἡ
δομὴ JH1 δρᾶ ὡς κινάση, ἡ ὁποία περιέχει τὶς περιοχὲς
δέσμευσης τῆς τριφωσφορικῆς ἀδενοσίνης (ATP) καὶ
ἐνεργοποίησης τῶν ὁδῶν σηματοδότησης. Ἡ δομὴ
JH2 εἶναι μία ψευδοκινάση, ποὺ εἶναι ὁμόλογη μὲ
τὴ δομὴ JH1. Στερεῖται καταλυτικῆς δραστηριότητας
καὶ ἐπιτελεῖ μία ἀνασταλτικὴ λειτουργία στὴ βασικὴ
δραστηριότητα καὶ στὴν ἐνεργοποίηση ποὺ ἐπάγεται
ἀπὸ κυτοκίνες τῆς JAK πρωτεΐνης (Σχῆμα 1).
Οἱ κινάσες Janus σχετίζονται μὲ τὶς ἐνδοκυττάριες
δομὲς τῶν ὑποδοχέων κυτοκίνης. Κυτοκίνες ὅπως
ἰντερλευκίνες, αὐξητικοὶ παράγοντες, ἰντερφερόνη,
ἐρυθροποιητίνη καὶ θρομβοποιητίνη ἐνεργοποιοῦν
τὴ μετάδοση τοῦ σήματος μέσῳ τῆς JAK/STAT σηματοδοτικῆς ὁδοῦ (Σχῆμα 2). Οἱ περισσότεροι ἀπὸ
αὐτοὺς τοὺς ὑποδοχεῖς ἀνήκουν σὲ μία οἰκογένεια
ὑποδοχέων τύπου I-ομοδιμερῶν, ποὺ περιλαμβάνουν τοὺς ὑποδοχεῖς ἐρυθροποιητίνης καὶ θρομβοποιητίνης. Ἡ δέσμευση τῶν κυτοκινῶν προκαλεῖ
ἀλλαγὴ διαμόρφωσης τοῦ ὑποδοχέα, ποὺ ἐπηρεάζει
τὶς σχετιζόμενες JAKS στὸ κυτταρόπλασμα, προκαλώντας ἐνεργοποίηση καὶ φωσφορυλίωση. Τὰ
φωσφορυλιωμένα τυροσινικὰ ὑπολείμματα στὶς
JAKs δροῦν ὡς θέσεις δέσμευσης γιὰ τὶς δομὲς SH2
(Src Homology 2) στὴν ὁδὸ σηματοδότησης. Οἱ
φωσφορυλιωμένες STAT πρωτεΐνες βρίσκονται στὸ
κυτταρόπλασμα, σχηματίζουν διμερῆ καὶ ἀκολούθως
μεταναστεύουν στὸν πυρῆνα, ὅπου ρυθμίζουν τὴ
γονιδιακὴ ἔκφραση9.
Τὸ 2005, στὸ ἐξώνιο 14 τοῦ γονιδίου JAK2 ταυτοποιήθηκε μία χωρὶς νόημα μετάλλαξη στὴ θέση
g.1849, ἡ ὁποία προκαλεῖ μεταλλαγὴ γουανίνης σὲ
θυμίνη (g.1849 G>T). Αὐτὴ ἡ μετάλλαξη καταλήγει
στὴν ἀντικατάσταση τῆς βαλίνης ἀπὸ φαινυλαλανίνη στὴ θέση τοῦ ἀμινοξέος p617, ποὺ ἐπηρεάζει
τὴ δομικὴ περιοχὴ τῆς ψευδοκινάσης τῆς πρωτεΐνης
(JH2). Αὐτὴ ἡ ἀλλαγὴ προκαλεῖ ἀστάθεια καὶ ἀνώμαλη ἐνεργοποίηση τῆς δομῆς JH, ἡ ὁποία καταλήγει σὲ ἀπώτερη ἐνεργοποίηση τῆς μεταγραφῆς
στὸ γονίδιο τοῦ κυτταρικοῦ πολλαπλασιασμοῦ.
Τὸ φαινόμενο ἐξελίσσεται διαμέσου τῶν JAK/STAT
σηματοδοτούμενων ὁδῶν μετάδοσης, κυρίως τῶν
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Σχῆμα 2. Ἡ JAK/STAT σηματοδοτικὴ ὁδός.

STAT3 καὶ STAT5, ποὺ συντελοῦν σ᾽ ἕναν ἀνεξέλεγκτο
κυτταρικὸ πολλαπλασιασμό.
Ἡ μετάλλαξη JAK2 V617F εἶναι παροῦσα στὴν
πλειοψηφία τῶν ἀσθενῶν μὲ ΑΠ (~95%) καὶ σ᾽ ἕνα
ἀξιόλογο ποσοστὸ ἀσθενῶν μὲ ΙΘ καὶ ΜΠ (~50-60%).
Οἱ φορεῖς δὲ τῆς μετάλλαξης βρίσκονται σὲ αὐξημένο
κίνδυνο κυρίως γιὰ ἀρτηριακὴ ἀλλὰ καὶ γιὰ φλεβικὴ θρόμβωση, σὲ σύγκριση μὲ ἀσθενεῖς χωρὶς τὴ
μετάλλαξη10. Ἡ θνητότητα ἐξαιτίας τῆς θρόμβωσης
κυμαίνεται ἀπὸ 35-70% σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΜΥΝ11. Φαίνεται, λοιπόν, πὼς ἡ παρουσία τῆς μετάλλαξης JAK2
V617F ἀποτελεῖ ἕναν σημαντικὸ παράγοντα κινδύνου
θρόμβωσης καὶ ἡ συνοδὸς λευκοκυττάρωση, ποὺ
παρατηρεῖται σ᾽ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς, μπορεῖ νὰ
ὑποδηλώνει τὴν παθογόνο συμμετοχὴ καὶ τῶν λευκῶν αἱμοσφαιρίων στὴ θρομβογόνο διεργασία12.
Παρόλα αὐτά, ἀνίχνευση τῆς μετάλλαξης JAK2
V617F ἔχει ἀναφερθεῖ καὶ σὲ ἄτομα ἀπὸ τὸ γενικὸ
πληθυσμὸ ἤ νοσηλευόμενους ἀσθενεῖς χωρὶς σημεῖα ΜΥΝ, μὲ ποικίλλουσα συχνότητα ποὺ κυμαίνεται
μεταξὺ 0,2-10%13,14. Σὲ κάποια ἄτομα ἡ παρουσία τῆς
μετάλλαξης ἔχει συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένη νοσηρότητα
καὶ θνητότητα. Ἐπιπλέον, μία σχετικὰ ὑψηλὴ ἀναλο-
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γία ἀσθενῶν μὲ σπλαγχνικὴ φλεβικὴ θρόμβωση
(12-74%), καθὼς καὶ ἕνας ἀξιοσημείωτος ἀριθμὸς
ἀσθενῶν μὲ ἐγκεφαλικὴ φλεβικὴ θρόμβωση (5,6%),
χωρὶς ἐμφανῆ σημεῖα ΜΥΝ, ἀνιχνεύτηκαν ὡς φορεῖς
τῆς μετάλλαξης σὲ διάφορες μελέτες15,16.
Σὲ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀναδρομικὲς μελέτες, ποὺ περιελάμβανε 1.589 ἀσθενεῖς μὲ Στεφανιαία
Νόσο καὶ 987 ἄτομα ἀπὸ τὸ γενικὸ πληθυσμό, ἡ
ἀνίχνευση τῆς JAK2 V617F μετάλλαξης βρέθηκε σὲ
1,32% καὶ 0,61% τῶν ἀσθενῶν, ἀντίστοιχα. Παρὰ τὸ
γεγονὸς πὼς τόσο ἡ συχνότητα ὅσο καὶ τὸ φορτίο
τῶν μεταλλαγμένων ἀλληλίων ἦταν ὑψηλότερο στοὺς
στεφανιαίους ἀσθενεῖς, αὐτὴ ἡ διαφορὰ δὲν ἦταν
στατιστικὰ σημαντική. Στὴν ἴδια μελέτη ἡ ἐπίπτωση
τῆς ΙΘ στοὺς στεφανιαίους ἀσθενεῖς ἦταν 0,188%,
ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ μία αὐξημένη μέχρι 5 φορὲς τάση
τῶν περιπτώσεων, συγκριτικὰ μὲ τὸ γενικὸ πληθυσμό17. Ἡ ἐπίπτωση τῆς ΝΣ σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΙΘ καὶ ΑΠ
ἀναφέρεται 9,4% καὶ 11,4%, ἀντίστοιχα18, ἐνῶ σὲ μία
πρόσφατη ἀναδρομικὴ μελέτη διαπιστώθηκε ἀρκετὰ
χαμηλότερη 5,2% καὶ 5,6%19.
Ὑπάρχουν πολὺ λίγες ἀναφορὲς περιπτώσεων
ΙΘ, οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται μὲ πρώτη ἐκδήλωση ὀξὺ
στεφανιαῖο ἐπεισόδιο. Αὐτὸ ὅμως μπορεῖ νὰ ὀφείλεται
ὄχι τόσο στὴ σπανιότητα αὐτῆς τῆς ἐπιπλοκῆς ὅσο
στὴν ὑποεκτίμηση τῶν αἱματολογικῶν διαταραχῶν
καὶ στὴν ἀστοχία ἀνίχνευσης τῆς ὑποκείμενης νόσου.
Πρόσφατα, στὴ διεθνῆ βιβλιογραφία, ἀναφέρονται
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τρεῖς περιπτώσεις ἀσθενῶν, ἡλικίας 32-66 ἐτῶν,
χωρὶς ἰδιαίτερους παράγοντες κινδύνου, οἱ ὁποῖοι
ἐκδήλωσαν ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο (NSTEMI),
χωρὶς σοβαρὴ ἀθηροσκληρωτικὴ στένωση στὶς
στεφανιαῖες ἀρτηρίες, στὸν στεφανιογραφικὸ ἔλεγχο στὴν ὀξεία φάση καὶ μὲ εὑρήματα ἤπιας ἕως
μέτριας θρομβοκυττάρωσης. Ἕνα ἀξιοσημείωτο
εὕρημα τῆς ἀναφορᾶς εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς
εἶχαν παθολογικά, ἀλλὰ σχετικὰ χαμηλότερα ἀπὸ
τὰ συνήθη, ἐπίπεδα αἱμοπεταλίων (<600.000 κκχ)20.
Εἶναι, λοιπόν, γεγονός, πὼς ἡ θεραπεία τῶν
ἀσθενῶν μὲ ΝΣ καὶ ΙΘ μόνο μὲ ἀντιαιμοπεταλιακοὺς
παράγοντες δὲν ἐπαρκεῖ. Εἶναι ἀπαραίτητη κυτταροστατικὴ θεραπεία, ποὺ συμβάλει στὴν πρόληψη τῶν
ὑποτροπῶν21. Ἡ συμπληρωματικὴ κυτταροστατικὴ
θεραπεία μὲ Ὑδροξυουρία ἔχει δύο στόχους: (1) τὴ
μείωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν αἱμοπεταλίων <450x109/L
καὶ (2) τὴν ἀποκατάσταση τῆς λευκοκυττάρωσης
(WBC ≥11x109/L), ἄν αὐτὴ ὑπάρχει. Ἡ διόρθωση τῆς
λευκοκυττάρωσης θεωρεῖται πολὺ σημαντική, ἐνῶ ἡ
διόρθωση τῶν αἱμοπεταλίων μπορεῖ νὰ διατηρεῖται
πιὸ ἐλαστική.
Ἀντίθετα, ἡ θεραπεία μόνο μὲ ἀντιπηκτικοὺς ἤ
ἀντιαιμοπεταλιακοὺς παράγοντες θεωρεῖται ἐπαρκὴς
σὲ στεφανιαίους ἀσθενεῖς μὲ ταυτόχρονη παρουσία
τῆς JAK2 V617F μετάλλαξης καὶ χωρὶς σημεῖα ΜΥΝ,
ἔτσι ὥστε ἐπιπρόσθετη κυτταροστατικὴ θεραπεία
δὲν ἐπιβάλλεται22. z

Συμπεράσματα
Ἡ παρουσίαση τοῦ περιστατικοῦ ἀποτελεῖ μία
ἐνδιαφέρουσα περίπτωση συσχετισμοῦ ΝΣ καὶ
ΜΥΝ μὲ παρουσία τῆς JAK2 V617F μετάλλαξης,
ἀπουσίᾳ ἄλλων ἐπιβαρυντικῶν παραγόντων. Ἄν
ἡ JAK2 V617F μετάλλαξη σχετίζεται αὐτὴ καθαυτὴ
μὲ ὑπερπηκτικότητα, παραμένει ἀσαφές. Παρὰ
τὸ γεγονὸς πὼς ὑπάρχουν ἰσχυρὲς ἐνδείξεις γιὰ
συσχέτιση τῆς μετάλλαξης τόσο μὲ αὐξημένη
ἐνεργοποίηση τῶν λευκῶν αἱμοσφαιρίων καὶ τῶν
αἱμοπεταλίων ὅσο καὶ μὲ μεγαλύτερη τάση γιὰ
θρομβωτικὲς ἐπιπλοκές, ὁ ἀκριβὴς μηχανισμὸς
παραμένει ἀδιευκρίνιστος.

Προσθήκη, στὴ συνήθη φαρμακευτικὴ καὶ
ἐπεμβατικὴ καρδιολογικὴ θεραπευτικὴ προσέγγιση, καὶ κυτταροστατικῆς ἀγωγῆς, ἀποτελοῦν τὴ
βέλτιστη ἀντιμετώπιση.
Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ πρόοδος τῆς τεχνολογίας σὲ νέες βελτιωμένες, εἰδικὲς τεχνικὲς γιὰ
τὴν ἀνίχνευση τῆς ἀθηροσκλήρυνσης δὲν ἔχει
ἀποδώσει: πρώιμη ἐντόπιση τῆς νόσου καὶ σημαντικὴ μείωση ἐμφάνισης ὀξέων ἐμφραγμάτων
καὶ ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων δὲν ἔχει ἐπιτευχθεῖ. Τὸ
πεδίο τῆς ἔρευνας πρὸς σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση
συνεχῶς ἐξελίσσεται.
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