MIC-I. HEMATOLOGIA
CLASSE-16
Alteracions plaquetàries
•
•
•
•
•
•

Aspectes biològics de les plaquetes
Trombocitopènies adquirides
Trombocitopènia autoimmune (PTAI, PTI)
Trombocitopaties adquirides
Patologia plaquetària genètica
Seudotrombocitopènies
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PLAQUETES I TROMBOCITOPOESI
Plaqueta
• anucleada, biconvexa (el·lipsoide oblat)
• mesures (aprox.) 2-4 μm diàmetre major
0,3-0,9 μm diàmetre menor
• s’activa fàcilment: seudopodis, esferificació
• hemostàsia primària
• col·laboració a coagulació
• viu 7-9 dies

PLAQUETES: FUNCIÓ
Fase inicial

Repòs

1ª Activació

Adhesió

Agregació /
coagulació

Secreció
Segona fase
(amplificació)

2ª Activació

2ª Adhesió

2ª Agregació /
coagulació

PLAQUETES: FUNCIÓ
Adhesió, Agregació
GPIIb-IIIa
GPIb-V-IX
Fibrinògen
Fc v Willebrand

Secreció, amplificació (*)

Citoplasma: activació > tromboxà *
Grànul dens:
ADP *, serotonina *, adrenalina ...
Grànul alfa:
factors creixement...
Sistema canalicular obert

Activitat procoagulant: fosfolípids de membrana
Vasoconstricció: adrenalina de grànuls densos

CINÈTICA DE LES PLAQAUETES
TROMBOCITOPOESI

MEDUL.LA ÒSSIA

CIRCULACIÓ, FUNCIÓ

SANG PERIFÈRICA

(7-9 dies)

RESERVA,
DESTRUCCIÓ

MELSA

(1/3 retingudes)

PATOLOGIA HEMATOLÒGICA
De les cèl.lules sanguínies: Plaquetes
• Quantitativa: ↓ o ↑ del nombre
Trombocitopènia
• Qualitativa: ↓ o ↑ de la funció
Trombocitopatia
• Mixta
ETIOLOGIA
Del plasma
Adquirida
• Coagulació
- neoplàsica
• Altres
- no neoplàsica
(autoimmune, secundària. . .)
Genètica (↓ nombre i/o funció)

Diàtesi hemorràgica ≠ Hemorràgies

•PÚRPURA: petèquies, equimosis, hematomes pell
•HEMORRÀGIES MUCOSES: menorràgies, epistaxis...
•HEMORRÀGIES INTERNES: hematomes musculars,
hemartrosis…
↓ hemostàsia primària (vasos, plaquetes) → pell i mucoses
↓ hemostàsia secundària o coagulació → internes

Trombocitopènia

HEMOGRAMA NORMAL
Sèrie roja
Hemoglobina (g/L)
Hematòcrit (L/L)
Hematies (× 1012/L)
VCM (fL)
HCM (pg)
CCMH (g/L)
RDW (%)

Sèrie blanca
Leucòcits totals
Neutròfils seg.*
Neutròfils en banda
Limfòcits*
Monòcits
Eosinòfils
Basòfils
Altres

D 140 - H 160 (±20)
D 0,42 - H 0,47 (±0,1)
D 4,8- H 5,5 (±1,0)
90 (±7)
29 (±2)
340 (±2)
< 15

%

× 109/L

55 - 70
0,2 - 6
17 - 45
2-8
1-4
0,2 - 1,2

4 - 10
2,5 - 7,5
0,01 - 0,02
1,3 - 4, 0
0,1 - 0,9
0, 1 - 0,5
0,01 - 0,15

Plaquetes (× 109/L)

150 - 350

VPM (fL)

6,5 - 10,5

Reticulòcits

%

× 1012/L

0,5 – 2,0

0,02 – 0,10

N

TROMBOCITOPÈNIA = Plaquetes <150 x 109/L
TROMBOCITOPATIA = Plaquetes normals
o poc baixes + diàtesi hemorràgica

SEUDOTROMBOCITOPÈNIA = Plaquetes
variablement baixes + NO diàtesi hemorràgica

Aquestes alteracions es poden presentar combinades

TROMBOCITOPÈNIES ADQUIRIDES
CLASSIFICACIÓ
Perifèriques
•Hiperdestrucció immune (PTAI)
•Hiperconsum: CID, microangiopatia trombòtica...
•Hiperdestrucció no immune: hemodiàlisi...
•Pèrdues no recuperades o hemodilució
Per segrest o distribució anormal
•Hiperesplenisme...
Centrals
•Insuficiència medul.lar (hipoplàsia) global o
específica: fàrmacs, tòxics, irradiació...
•Trombocitopoesi ineficaç global o específica: SMD,
enolisme, megaloblastosi...
Mixtes

TROMBOCITOPÈNIA AUTOIMMUNE (PTAI, PTI)
Les plaquetes recobertes per autoanticossos
antiplaquetaris son destruïdes pel SMF (melsa)
Clínica i diagnòstic
•Púrpura i hemorràgies mucoses d’inici agut
•Si persisteix > 6 mesos → forma crònica
•Sense altra patologia causant de trombopènia
•Diagnòstic: observació frotis, anticossos antiplaquetaris
•{Medul.la òssia;Cinètica plaquetària}
Evolució i tractament
•No tractar si plaquetes > 30-50 x 109/L i poca diàtesi
hemorràgica (valorar risc hemorràgic)
•Ocasionals remissions espontànies
•Prednisona, Esplenectomia
•Altres tractaments: immunosupressors, citostàtics,
estimuladors de la trombopoesi (anàlegs TPO)...

TROMBOCITOPÈNIA AUTOIMMUNE
Forma infantil
•Aguda. Antecedent de virasi o vacunació en les
3 darreres setmanes
•Remissió espontània (90%)
•Hemorràgia intracranial (1%)
•No tractament, o individualitzat (≈ a adult)
Formes associades
•Al VIH
•A síndromes limfoproliferatives...
Diagnòstic diferencial
•Patologia genètica
•Seudotrombocitopènia

TROMBOCITOPATIES ADQUIRIDES
Per fàrmacs
•Aspirina → anul·la la producció de tromboxà (irreversible)
•Altres antiinflamatoris → id. (més o menys reversible)
•Clopidogrel → inhibeix els receptors d’ADP
•Antibiòtics beta-lactàmics: → inhibeixen unió FvW a GP
•Altres: antidepressius (metabolisme serotonina)
Hepatopatia → mecanisme mixt
Insuficiència renal crònica → mecanisme mixt

PATOLOGIA PLAQUETÀRIA GENÈTICA
Combinació de trombocitopènia + trombocitopatia
CLASSIFICACIÓ
•Trombocitopènies amb plaquetes gegants i lleu o nul.la
disfunció; exemple: anomalia de May-Hegglin
•Patologia de la membrana (adhesió, agregació, procoagulant)
•Patologia dels grànuls α i densos
•Patologia de l’activació o transducció
•Patologia de la trombocitopoesi
•Anomalies complexes o de mecanisme desconegut
•Patologia secundària a anomalies genètiques no plaquetàries

PATOLOGIA PLAQUETÀRIA GENÈTICA
Combinació de trombocitopènia + trombocitopatia
CLASSIFICACIÓ
•Trombocitopènies amb plaquetes gegants i lleu o nul.la
disfunció
•Patologia de la membrana (adhesió, agregació, procoagulant)
•Patologia dels grànuls α i densos
•Patologia de l’activació o transducció
GPIIb-IIIa
GPIb-V-IX
•Patologia de la trombocitopoesi
Fibrinògen
•Anomalies complexes o de mecanisme desconegut
Fc v Willebrand
•Patologia secundària a anomalies genètiques no plaquetàries
Sd. Bernard-Soulier, Malaltia de von Willebrand
Tromoboastènia de Glanzmann, Hipofibrinogenèmia

PATOLOGIA PLAQUETÀRIA GENÈTICA
Secreció, amplificació (*)

Combinació de trombocitopènia + trombocitopatia
Citoplasma: activació > tromboxà *

CLASSIFICACIÓ
Grànul dens:
•Trombocitopènies amb plaquetes gegants
i lleu o*nul.la
ADP *, serotonina
, adrenalina ...
Grànul alfa:
disfunció
factors creixement...
•Patologia de la membrana (adhesió, agregació, procoagulant)
•Patologia dels grànuls α i densos (secreció)
•Patologia de l’activació o transducció (producció tromboxà)
•Patologia de la trombocitopoesi
•Anomalies complexes o de mecanisme desconegut
•Patologia secundària a anomalies genètiques no plaquetàries
* funció d’amplificació de la resposta

PATOLOGIA PLAQUETÀRIA GENÈTICA
Combinació de trombocitopènia + trombocitopatia
CLASSIFICACIÓ
•Trombocitopènies amb plaquetes gegants i lleu o nul.la
disfunció
•Patologia de la membrana (adhesió, agregació, procoagulant)
•Patologia dels grànuls α i densos
•Patologia de l’activació o transducció
•Patologia de la trombocitopoesi: insuficiència medul.lar
restringida a megacariòcits, de causa genètica
•Anomalies complexes o de mecanisme desconegut
•Patologia secundària a anomalies genètiques no plaquetàries

PATOLOGIA PLAQUETÀRIA GENÈTICA
Combinació de trombocitopènia + trombocitopatia
CLASSIFICACIÓ
•Trombocitopènies amb plaquetes gegants i lleu o nul.la
disfunció
•Patologia de la membrana (adhesió, agregació, procoagulant)
•Patologia dels grànuls α i densos
•Patologia de l’activació o transducció
•Patologia de la trombocitopoesi
•Anomalies complexes o de mecanisme desconegut;
exemple: síndrome de Wiskott-Aldrich
•Patologia secundària a anomalies genètiques no plaquetàries

SÍNDROME DE WISKOTT-ALDRICH

Tríada: trombocitopènia + immunodeficiència + eczema
- Diàtesi hemorràgica greu des del naixement
- Trombocitopènia greu amb plaquetes microcítiques
- Immunodeficiència greu amb infeccions repetides
- Eczema tipus atòpic que no desapareix
- Tendència desenvolupar limfomes

PATOLOGIA PLAQUETÀRIA GENÈTICA
Combinació de trombocitopènia + trombocitopatia
CLASSIFICACIÓ
•Trombocitopènies amb plaquetes gegants i lleu o nul.la
disfunció
•Patologia de la membrana (adhesió, agregació, procoagulant)
•Hemangioma gegant
•Patologia dels grànuls α i densos
•Malformació esplènica...
•Patologia de l’activació o transducció
•Patologia de la trombocitopoesi
•Anomalies complexes o de mecanisme desconegut
•Patologia secundària a anomalies genètiques no plaquetàries

SEUDOTROMBOCITOPÈNIA IMMUNE

Concepte
•Trombocitopènia que es normalitza al fer el recompte al
microscopi
•Produïda per agregats plaquetaris deguts a un
autoanticòs circulant dirigit contra un criptoantígen
Importància
•Diagnòstic erroni de trombocitopènia
•Possible associació a patologia autoimmune,
a vegades no coneguda

