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Посвещение
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които живеят по целия свят и които никога не съм имала въз-
можността да срещна. Тяхната непоколебимост да живеят 
и да печелят ме мотивира и  ми дава сила да се присъединя 
към тяхната битка. Техният огромен кураж и безкрайно тър-
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IXVIII

Посвещение

Международната Таласемична Федерация (МТФ) е създа-
дена през 1986г. с  цел  поощряване политиката на  превен-
ция и подходящото клинично лечение на таласемия навсякъ-
де по света. 
Създаването и разширяването на национални таласемич-
ни организации, подобряването и предоставянето на обра-
зователна програма за специалисти работещи в областта 
на таласемията, с продължаващо обучение са между най 
– важните средства, с които МТФ се стреми да постигне 
тези цели. В този контекст, МТФ придава особено значение 
на подсилването на националните пациентски/родителски 
групи, тъй като те представляват най-важната форма на на-
тиск  върху здравните власти, за да бъде създадена нацио-
нална политика за ефективна превенция и адекватни ме-
дицински услуги за таласемия. Таласемичните асоциации 
също така играят безспорно ключова роля в кампаниите за 
осведомяване на обществото, много важна част от всяка 
програма отдадена на контролирането на таласемията. 
МТФ също така придава особено значение на създаването 
на продуктивна образователна програма, организиране-
то на национални, регионални и международни работни 
срещи, семинари и конференции, и на публикуването на 
широк кръг от материали преведени на много езици, кои-
то включват основна информация за пациенти, родители и 
голяма част от обществото, съдържащи знания за заболява-
нето, лечението и превенцията му, до по-специализирани 
научни текстове за лекари участващи в лекуването на паци-
енти с таласемия. 
Тази книга ще даде голям принос в усилията насочени към 
предоставянето на достъп на пациенти и родители до нео-
ценим източник на съвременна, точна информация пред-
ставена по прост, частично илюстриран начин, покриващ 
всички аспекти на таласемията, от причината и естеството 
на заболяването до неговото лечение, превенция, социални 
и емоционални измерения.
МТФ е изключително благодарна на своя Научен Координа-
тор, д-р Андрула Елефтериу, за приемането на предизвика-
телната задача да се напише тази книга. 

Надявам се – всъщност, уверен съм, че този нов и  напълно 
осъвременен труд ще помогне и ще даде на пациенти и 
родители надеждата и трайната подкрепа, от която се нуж-
даят, за да се изправят и борят с таласемията.
Панос Енглезос
Председател МТФ



XIX

От автора

Скъпи приятели,
Когато председателят на борда на Международната Тала-
семична Федерация ме помоли да обмисля написването 
на книга за таласемия фокусирана върху нуждите на па-
циенти и родители, аз се колебаех върху тази плашещо из-
глеждаща задача – изключително  успешна и много попу-
лярна публикация беше написана няколко години по-рано 
от водещи учени с отлични постижения в областта на тала-
семията. От тогава все пак беше отбелязан многостранен и 
значителен напредък във всички аспекти свързани с контро-
ла на таласемията.  
Реших да приема предизвикателството и да напиша тази 
книга, не само за да включа всички тези нови развития, но 
също така и по редица други причини. Първо, аз съм дълбо-
ко свързана с МТФ и дълбоко ангажирана да популяризи-
рам техните цели. Още по – важното е, че аз много обичам 
световното таласемично семейство, от което се чувствам 
неразделна част.
Вложих много усилия да направя книга, главно за пациенти 
и родители, която да включва точна и осъвременена инфор-
мация за таласемия – за заболяването, лечението и превен-
цията му. Бяха положени всички усилия да се представи тази 
информация на ясен и прост език. Това не винаги беше лес-
но осъществимо, особено в главите, в които се притеснявах, 
че свръхопростяването на езика може да обезсмисли точ-
ното значение. Все пак, се надявам, че богатият речник  пуб-
ликуван в края на тази книга, както и многото илюстрации и 
графики, ще помогнат на читателите да разберат по – до-
бре текста, в който не е възможно опростяването на езика.
Читателят ще забележи, че е дадено по – голямо значение 
на определени глави. Решението да дам повече детайли в 
някои раздели беше взето за тези глави, за които имах усе-
щането, че покриват критична част от терапевтичния режим 
за пациента и за неговото/нейното оцеляване и качество на 
живот. В други случаи, като например в случая с кардиоло-
гичния раздел, използването на значителна медицинска и 
техническа терминология ме възпря да пиша повече. 
Всяка информация включена в книгата е взета от публикува-
ни доклади и рецензии и МТФ може да предложи на читате-
ля при поискване съответната публикация/и по която и да е 

тема или  издание цитирани/обсъждани в тази книга. 
Тази книга, заедно с играта „Играй и учи за таласемията” и 
комиксът „За таласемията”, които са в процес на подготов-
ка и  ще бъдат готови скоро, ще помогнат на пациенти от 
всички възрасти и на техните родители да се запознаят по-
добре с таласемията и нейното лечение. 
Надявам се също, че тези публикации ще изиграят полезна 
роля при запознаването на пациентите и родителите с мно-
го медицински термини, които могат да срещнат при раз-
говор с медицинския персонал или четейки за таласемия в 
по-научно ориентирани книги и списания.  
Пациентите с хронични заболявания в страни с установени 
политики за повишаване на общественото внимание  и за 
контролиране на таласемията и други генетични заболя-
вания, често са добре информирани за тяхното заболява-
не и периодично търсят информация и осъвременяването 
й с нови разработки. Обаче пациентите в развиващите се 
страни често се нуждаят от помощ за осигуряването на на-
деждна и съвременна информация – информация, която е 
критична и за да помогнат сами на себе си, на хора които 
се борят със заболяването, и да помогнат на тези които са 
решили да се борят, за да убедят държавните власти да оси-
гурят адекватно лечение. 
И накрая, тази книга включва малка глава за това как да се 
предотврати раждането на дете засегнато от таласемия -  
важна тема както и за преспективите пред общественото 
здраве, така и за условието да се осигури качествено лече-
ние достъпно за съществуващите пациенти. Допълнително 
раждане на засегнати деца сериозно ограничава налич-
ните ресурси за осигуряване на адекватно лечение на съ-
ществуващите пациенти.    

Д-р Андрула Елефтериу
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Кръв и Таласемия
Таласемичните синдроми са група заболявания, които не 
позволяват на организма да синтезира достатъчно количе-
ство високо качествена кръв. Както ще видим, човешкото 
тяло е зависимо от кръвта, за да оцелее, ето защо е важно 
да разбираме всеки проблем, който се отразява на кръвта 
и как организмът се справя с него. 
Кръв – „реката на живота” 
Кръвта е жизнената течност, която доставя хранителни веще-
ства на органите и тъканите в тялото и отстранява отпадъчни-
те им субстанции. Здрав възрастен човек има около 5 – 6 ли-
тра кръв – приблизително 7-8% от общото му телесно тегло.
Кръвта се движи в тялото чрез сърцето, което изпомпва кръв 
през мрежа от „тръби” наречени кръвоносни съдове. Има 
три различни вида кръвоносни съдове: артерии, вени и ка-
пиляри (виж 1a, 1b), всеки с различен размер и функция. 
Заедно тези кръвоносни съдове са познати като кръвоносна 
система (виж 1a).
Ролята на кръвта
Кръвта изпълнява редица важни функции:

(i) Пренася кислород: Организмът разчита на кръвта да му 
доставя основни хранителни вещества необходими за 
неговото функциониране и да отстранява отровните от-
падъчни продукти, от които трябва да се освободи. На-
пример, всички клетки и живи организми се нуждаят от 
кислород – газ намиращ се във въздуха, който дишаме 
– за да оцелеят и функционират. Кръвта взема кисло-
род от белите дробове и го пренася до различни части 
на тялото.  

(ii) Взема въглеродния диоксид, друг газ, който е отпадъчен 
продукт образуван от клетките, пренася го обратно до 
белите дробове, за да бъде освободен в околния въздух. 
Кръвта събира и други

1a червен цвят= оксигенирана кръв
син цвят = неоксигенирана кръв

1b

Глава 1

кръв 
напускаща 
алвеола

кръв 
навлизаща 
в алвеола

алвеола

капиляр
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Накрая отпадъчните продукти се отстраняват от кръвта в ури-
ната и фецеса (виж 1c).Кръвта също:
(iii) Транспортира специални химически субстанции на-

речени хормони, които регулират функциите на важни 
системи на тялото, като ендокринната, половата и ре-
продуктивната системи.

(iv) Доставя хранителни вещества до различни части на тя-
лото – протеини, мазнини и въглехидрати, получени при 
разграждането на храната в храносмилателната систе-
ма (виж 1d, 1e)

(v) Помага на тялото да се бори с инфекции и заболява-
ния чрез клетки, които са част от защитната му система 
– имунната система.

състав на кръвта
Кръвта се образува в костния мозък (виж 1f), тъкан, която се 
намира в средата (централната кухина) на костите. При бе-
бета кръвните клетки се образуват в различни тъкани на ор-
ганизма. При възрастни хора кръвните клетки се образуват 
единствено в костния мозък на черепните кости, гръбначния 
стълб, ребрата и таза.     

Цяла кръв
Цялата кръв е съставена от две части: 
(i) неклетъчна – частта, която не съдържа клетки – и (ii)клетъч-
на – частта, която съдържа клетки. 
Нашите тела са изградени от трилиони микроскопични час-
тици – малки строителни блокчета наречени клетки. Клетки-
те са прекалено малки, за да се видят с невъоръжено око. 
В повечето тъкани те са слепени една за друга. Но в кръвта 
клетките се носят свободно. Всяка клетка има три основни 
съставни части: център или ядро, субстанцията около ядрото 
позната като цитоплазма, и структурата ограждаща клет-
ката – клетъчната мембрана (виж 1g). Редица други малки 
структури се намират вътре в тези основни клетъчни части, 
всяка със специфични функции. Все пак голяма част от вся-
ка клетка е вода, заедно с протеини, мазнини, въглехидрати, 
нуклеинови киселини, разтворими молекули и неорганични 
йони. Протеините са „работните коне” на нашите клетки и 
има 100,000 различни вида протеини в телата ни. Някои от 
функциите на протеините в клетката включват:
• Осигуряват строителните блокчета за 

повечето клетъчни структури
• Действат като ензими – катализатори 

на химически реакции, които правят 
живота възможен

• Контролират взаимодействията меж-
ду клетъчните повърхности 

• Контролират експресията на гените 
• Копират генетичния материал
(i)Неклетъчната част на кръвта е жълте-
никава течност наречена плазма, която представлява около 
55% от цялата кръв. Плазмата е образувана от вода и соли, 
както и от важни протеини, които тя разнася из цялото тялото, 
като: 
• албумин, основният протеин на кръвта 
• глобулини, включително и гама глобулин, който се състои 

1g Клетка

Ядро 

Ядро 
(контролира 
функциите на 
клетката. Съдържа 
инструкции за 
производството на 
нови клетки)

Митохондрий

Цитоплазма 
(тя е като желе 
и в нея протичат 
химични 
реакции, които 
поддържат клет-
ката жива)

Клетъчна мембрана 
(това е тънка обвив-
ка около клетката. Тя 
придава на клетката 
нейната форма и 
контролира какво 
навлиза и излиза 
от нея)

ТИПИЧНА ЧОВЕШКА КЛЕТКА

1f Костен мозък

1c

Кожа 
отделя урея и други 
соли чрез потта

Бели дробове
отделят въглероден 
диоксид

черен дроб
отделя отпадни 
химични субстан-
ции чрез жлъчните 
сокове

Бъбреци
отделят урея и 
други соли 

1d Обмяна между кръвта и тъканната течност през капиляр-
ните стени

Tissue fluid in spaces
between  cells 

Glucose Hormones

Neutriphil from blood Tissue cells

Amino acids

Blood
capillary

Direction of 
blood flow

Red cell
Oxygen

Carbon 
dioxide

Direction of 
blood flow

Waste 
substances

Tissue products
(e.g. hormones)

Viatmins

Fatty acids

Minerals

Monocyte from 
blood

1e Храносмилателната 
система

Твърдо небце

Устна кухина

Език

Дъвченето на храната 
подпомага преглъщането 
и действието на ензимите

Трахея

Хранопровод

Диафрагма

Епиглотисът спира навли-
зането на храна в трахеята 
докато гълтаме

Жлъчният мехур съби-
ра жлъчна течност

Цекумът няма функция при 
хората. При тревопасните жи-
вотни той съдържа бактерии, 
които разграждат скорбялата 
до глюкоза

Ректумът събира несмляната 
храна наречена фецес преди 
преминаването й през ануса

Слюнчените жлези сек-
ретират слюнка в устната 
кухина

Черният дроб произвежда 
жлъчни сокове, които се 
събират в жлъчния мехур. 
Жлъчните сокове се осво-
бождават в тънките черва

Стомахът секрети-
ра стомашен сок

Панкреасът произвежда 
панкреатичен сок, който 
се освобождава в  тънките 
черва

Тънките черва произвеждат 
тънкочревен сок. Абсорб-
цията на смляната храна 
се осъществява предимно 
в тънките черва

Дебело черво, в което се 
абсорбира по-голямата 
част от водата
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от десетки хиляди антитела, които помагат на 
организма да се бори с инфекции и заболява-
ния 
• фибриноген, който помага на кръвта     да 
се съсири, ограничавайки изтичането й от ор-
ганизма при нараняване

(ii) Клетъчната част на кръвта е съставена 
от три различни вида клетки: червени кръв-
ни клетки или еритроцити, бели кръвни 
клетки или левкоцити и кръвни плочици или 
тромбоцити (виж 1h).

Червени кръвни клетки или еритроцити. Тялото съдържа око-
ло 4,500,000-5,000,000/mm3 еритроцити – почти 45% от целия 
кръвен обем. Еритроцитите имат най-дългата средна пре-
живяемост в сравнение с всички други клетъчни елементи 
на кръвта – 100 – 120 дни.

Основната функция на червените кръвни клетки е да 
пренасят кислород из цялото тяло, свързвайки кисло-
рода с химическо съединение наречено хемоглобин, 
който после го доставя до всяка клетка на организма. 
Червените кръвни клетки съдържат много молекули хе-
моглобин – около 300 милиона – които дават червения 
цвят на кръвта. Всъщност, в еритроцитите има толкова 
много хемоглобин, че те не съдържат някои компонен-
ти, които се намират в другите клетки, като например 
ядро (виж 1g). 
Мембраната или външният слой на червената кръвна 
клетка е много гъвкава, като на сапунен мехур. Това 
позволява на клетката да се прегъва в много посоки 
без да се разруши, особено когато преминава през 
най-тънките кръвоносни съдове (капилярите), за да дос-
тави кислород навсякъде, където е необходим. 

Еритроцитите също така съдържат и големи количества от 
ензим познат като карбоанхидраза, който играе важна роля 
при транспортирането на въглероден диоксид от тъканите 
към белите дробове.      
Белите кръвни клетки или левкоцитите (виж 1h), съставляват 
само 1% от кръвта. Те играят жизнено важна роля, действай-
ки като първа линия на защита на организма срещу проник-
налите в него инфекциозни агенти като бактерии, вируси, 
гъби и паразити. Белите кръвни клетки са различни групи от 

клетъчни типове, всяка допринасяща по различен начин за 
преодоляване и предпазване от инфекции и увреждане на 
тъканите. Те обикновено се класифицират съгласно техните 
морфологични характеристики: 
•  Гранулоцити или полиморфонуклеарни клетки, нарече-

ни така поради техния гранулиран вид и налобени ядра. 
Те се подразделят в зависимост от цвета, който придоби-
ват при оцветяване в лабораторни условия: 

 - неутрофили (виж 1i) (72% от белите кръвни клетки), които 
са сини при оцветяване 

 - еозинофили (виж 1j) (1.5% от белите кръвни клетки), които 
са червени при оцветяване 

 - базофили (виж 1k) (0.5% от белите кръвни клетки), които 
са тъмновиолетови при оцветяване

•  Други бели кръвни клетки са:
 - моноцити (виж 1l) (4% от белите кръвни клетки)
 - лимфоцити (24% от белите кръвни клетки) (виж 1h)
Белите кръвни клетки са по-големи от червените кръвни клет-
ки, но те са много по- малко на брой – около 7,000/mm3  
кръв – и тяхната преживяемост е много по–кратка – само 
18 – 36 часа.
Тромбоцитите са с друга, решаваща роля в кръвта – те за-
почват процеса на коагулация (образуване на кръвен съси-
рек) за да предпазят организма от кръвозагуба през повре-
ден кръвоносен съд. Тромбоцитите са най-малките кръвни 
клетки в тялото (виж 1h). Техният брой е около 200,000 тром-
боцити/mm3 кръв, с преживяемост от 9-10 дни.
И белите кръвни клетки и тромбоцитите (но не и червените 
кръвни клетки) съдържат централна част наречена ядро и 
по-отдалечена част наречена цитоплазма. 
Трите типа кръвни клетки – червените кръвни клетки, белите 
кръвни клетки и тромбоцитите – всички произлизат от една и 
съща родоначална (или прекурсорна) клетка, позната като 
хемопоетична родоначална клетка (stem cell). Родоначални-
те клетки се възпроизвеждат изключително бързо. Само за 
четири седмици 10 родоначални клетки могат да се умно-
жат (мултиплицират) до 30 трилиона червени кръвни клетки, 
30 билиона бели кръвни клетки и 1.2 трилиона тромбоцити 
– достатъчно да възстановят всяка кръвна клетка в организма. 

1h състав на кръвта
1i

1j

1k

1l

1f
КОсТ

Надкостница Твърда кост

Нерви

Порести кости

Кръвоносен съд

Костен мозък

неутрофил

Еозинофил

Базофил

Моноцит

От Sysmex постер
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Кръвни групи 
Съществуват четири основни кръвни групи: A, B, AB и O, оп-
ределени чрез типа на протеина – познат също като маркер 
или антиген – намиращ се на повърхността на червените 
кръвни клетки. Кръвта на всеки човек спада към една от тези 
основни групи на A, B, AB или O, т.е. всеки индивид има чер-
вени кръвни клетки, които принадлежат към една от тези гру-
пи.  
Кръвна група A – червените кръвни клетки притежават анти-
ген A на повърхността си.
Кръвна група B – червените кръвни клетки притежават анти-
ген B на повърхността си. 
Кръвна група AB – червените кръвни клетки притежават и два-
та A и B антигени на повърхността си. 
Кръвна група O – червените кръвни клетки не притежават 
нито A, нито B антигени на повърхността си. 
Червените кръвни клетки също така могат да притежават и 
друг антиген, несвързан с кръвната група – Резус (Rh) фак-
тор. Кръвта съдържаща Rh фактор се описва като Rh поло-
жителна, докато кръвта без  Rh фактор се описва като Rh 
отрицателна.
Повече от 20 други кръвногрупови антигенни системи са от-
крити, но посочените по-горе са най-важни и най-добре по-
знати.
Има много причини, поради които на човек може да се на-
ложи да знае неговата/нейната кръвна група. Най–важната 
е когато на един индивид се наложи да получи кръв от друг 
индивид, т.е. когато трябва да се направи хемотрансфузия 
(кръвопреливане) (виж 1w). При кръвопреливане кръвта на 
донора (лицето, което дава кръв) и кръвта на реципиента 
(индивида, който получава кръв) трябва да бъдат изследвани 
много внимателно, така че организмът на реципиента да не 
отхвърли кръвта на донора. Изследването на кръвната група 
и Резус фактора на донора, съответно с тези на реципипен-
та, обикновенно се прави в лабораторията на кръвна бан-
ка и представлява кръстосана проба за съвместимост или 
разширени тестове за съвместимост. Ако кръвната група и 
Резус фактора не са идентични, организмът на реципиента 
ще идентифицира дарената кръв като чужд „нарушител” и 
ще се опита да я разруши. Усилията на организма да уни-
щожи „чуждата” несъвместима кръв може да доведат до 
сериозно заболяване и дори смърт, ако усложнението не 
се диагностицира и лекува незабавно.

Заболявания на кръвта
Много заболявания са причинени от нару-
шения на кръвта. Тези нарушения се кла-
сифицират в зависимост от това коя част 
на кръвта е засегната: има заболявания на 
червените кръвни клетки, на белите кръвни 
клетки или нарушения в коагулацията. 
Заболяванията на червените кръвни клет-
ки включват и таласемията. Едно от най-
честите заболявания на червените кръвни 
клетки е анемията – заболяване, при което в организма има 
необичайно нисък брой червени кръвни клетки или ниско 
ниво на хемоглобина. Най-характерният симтом на анеми-
ята е изтощението (умората), вследствие на това, че кръв-
та не може да осигури достатъчно количество кислород за 
организма. Най-честият вид анемия е желязодефицитната 
анемия, при която костният мозък не произвежда достатъч-
но количество червени кръвни клетки. Пациентите с този тип 
анемия често се излекуват като просто приемат препарати, 
които съдържат желязо. 
Други видове анемия, все пак, са по-сериозни. При хемо-
литичните анемии, например, организмът разрушава чер-
вените кръвни клетки много бързо. При Таласемия майор, 
червените кръвни клетки се разрушават почти веднага след 
като са синтезирани и костният мозък не може да произве-
де достатъчно количество за да ги възстанови. Тези заболява-
ния са наследствени – предават се от родителите на техните 
деца – и са много тежки. Дълги години се е считало, че те 
са нелечими, и че пациентите неизбежно ще умрат в ранна 
възраст. Днес ние все пак знаем, че с правилно лечение па-
циентите могат да водят дълъг и пълноценен живот.  

Таласемия майор
Таласемия майор, позната също като Средиземноморска 
Анемия или Анемия на Кулей, се е смятало, че е ограниче-
на в региона на Средиземно море, откъдето идва и име-
то Средиземноморска Анемия  или таласемия (thalassa – 
анемия)— второто произхожда от гръцката дума „thalassa” 
означаваща море, т.е. анемия, която се среща в държави 
около морето – Средиземно море. Заболяването също 
така е наречено Анемия на Кулей на името на Томас Кулей, 
американски педиатър, който заедно с д-р Пърл Лий първи 
описва и съобщава през 1927 год. за някои от характерни-
те клинични прояви на заболяването, правейки наблюдения 
върху пациенти с италиански произход.

Кръвна група Група Донор на Приема от
А А и АВ А и 0

Б В и АВ В и 0

АВ АВ всички групи

0 всички групи 0

1w1m Какво правят тромбоцитите

1. Кожата е наранена и кръвта за-
почва да изтича навън от тялото.

2.  Има протеин в кръвта наречен 
фибриноген. Когато тромбоцити-
те влязат в контакт с въздуха те пре-
връщат фибриногена във фибри-
нови нишки. Фибриновите нишки 
изграждат мрежа около мястото 
на нараняване.

   3. Червените кръвни клетки се залавят 
в мрежата и образуват кръвен съ-
сирек, който изолира мястото на 
нараняване.

  4. Кръвният съсирек изсъхва и се пре-
връща в коричка. Под коричката 
се развива нова кожа

Trapped red 
blood cell Platelet

Fibrin
meshwork
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Таласемия майор, най-тежката форма на таласемията, е 
основната тема на настоящата книга. Заболяването е ха-
рактерно за регионите на света, които са с умерен климат. 
Все пак миграцията на хора по целия свят води до появата 
на таласемия в много райони на света, в които преди това 
не е била обичайно срещана. Например, в някои северни 
държави като Англия, САЩ, Канада и Германия сега има 
значителен брой пациенти с таласемия във връзка с имигра-
цията от Южна Европа и Азия.  

Генетика и Таласемия 
Таласемията е наследствено генетично заболяване, т.е. 
предава се от родителите на децата чрез гените. Тя не се 
предава чрез кръв, въздух или вода, или при физически или 
сексуален контакт с пациенти, нито може да се причини от 
недостатъчно хранене или друго заболяване.

Гени
Гените са уникалния отпечатък на всеки един организъм, 
осигуряващи цялата биологична информация необходима 
за контролиране на растежа и развитието му  през целия 
живот – биологичните единици на наследствеността. Ключо-
вата част на всеки един ген е химическа субстанция наре-
чена дезоксирибонуклеинова киселина или ДНК. 
ДНК (виж 2a) – ДНК е подобна на стълба структура, съста-
вена от две паралелни части, които поддържат поредица от 
стъпала. Всяко стъпало се състои от две химически съедине-
ния наречени бази, свързани заедно. Всяка база се означа-
ва с различна буква: C, G, A, T - C за цитозин, G за гуанин, A 
за аденин, T за тимин. Тези четири бази винаги се свързват в 
двойка по строго определен начин: 
A с T и C с G (виж 2a). Редът, по който базите се подреждат 
по „стълбата” определя генетичния код на организма. Взети 
заедно, всички ДНК на организма се означават като „геном” 
(виж 2b). Човешкият геном се състои от хиляди гени. 
ДНК осигурява инструкции за изграждането 
на всички молекули отговорни за биологич-
ните функции на организма, като напри-
мер протеините. Процесът по изграждане 
на молекула от един ген включва биологичен 
механизъм в клетката, чрез който се „прочита” информаци-
ята носена от гена. Тази информация се копира върху мо-
лекула подобна на ДНК, наречена РНК или рибонуклеинова 
киселина. Както и ДНК, РНК съдържа базите гуанин, аденин 
и тимин, (G, A и T), но вместо цитозин (C), четвъртата база в 
РНК е урацил (U). РНК също така е различна от ДНК по това, 
че е единична вместо двойно- усукана подобна на стълба 
структура. Функцията на РНК е да бъде „куриер” (mРНК) и да 
пренася информация от ДНК до биологичния механизъм на 
клетката, който е  отговорен  за синтеза на биологични про-
дукти, напр. протеини. Голям брой гени са необходими за 
да се осъществят многото и сложни функции на човешкия 
организъм.

2a ДнК 

ДНК  ДВОйНА СПИРАЛА

2a ДнК

2b Геном

Глава 2
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Тези гени са съединени заедно в клетката в дълги сегменти 
от ДНК, наречени хромозоми. Всяка човешка клетка (с из-
ключение на сперматозоида/яйцеклетката) съдържа две ко-
пия на всяка хромозома, едно от майката и едно от бащата. 
Различните видове организми имат различен брой хромозо-
ми. Хората имат 23 чифта хромозоми или 46 броя хромозо-
ми (виж 2c). Двадесет и два чифта или общо 44 хромозоми 
са еднакви за мъжете и жените и се наричат автозоми, до-
като един чифт -  двете полови хромозоми, определят пола. 
При хората всеки хромозомен чифт съдържа по една хро-
мозома от тяхната майка и една от техния баща. 
След дълги години проучвания стана възможно да се иден-
тифицират голям брой гени, които ако бъдат засегнати при-
чиняват различни болести, означавани като генетични нару-
шения.
Генетичните нарушения могат да бъдат разделени в четири 
групи:

1. Хромозомни аномалии – те са резултат от делеция (от-
падане) на цели хромозоми или на големи сегменти от 
тях, на дупликация (удвояване) или алтерация (измене-
ние).

2. Моногенни нарушения – те възникват когато една промя-
на или мутация се осъществява в един ген, причинявайки 
промени или предотвратяване на синтеза на продукта 
на този ген.

3. Мултифакторни – тези нарушения са резултат от проме-
ни (мутации) в множество гени, често свързани с при-
чини идващи от околната среда – т.е. много фактори 
трябва да действат заедно преди се създаде болестно 
състояние.

4. Митохондриални – нарушения причинени от промени 
(мутации) в не-хромозомна ДНК, намираща се в мал-
ки структури в цитоплазмата на клетката, познати като 

митохондрии (виж 2d), енергийните станции на 
клетката.
Таласемията е моногенно заболяване. Моноген-
ните заболявания се предават от родителите на 
децата по един от четирите основни закона, опи-
сани за първи път от монаха Грегор Мендел през 
1865 г. Те са: 

(i) Автозомно доминантно 
(ii) Автозомно рецесивно 
(iii) Х-свързано доминантно и
(iv) Х-свързано рецесивно  
Това са термини използвани в генетиката, за да се опише 
дали клиничната проява, вид (фенотип) резултираща от ге-
нетична аномалия (генотип) може да бъде унаследен от (i) 
само единия родител (автозомно доминантно), или от (ii) 
двамата родители (автозомно рецесивно), или само чрез 
(iii) една аномалия в половодетерминиращата хромозома 
от единия родител (Х-свързано доминантно), или като резул-
тат от (iv) полово определящите хромозоми и на двамата 
родители (Х-свързано рецесивно).
Таласемията е моногенно заболяване, което се предава от 
родителите на детето по т. нар. автозомно-рецесивен път на 
унаследяване. 
Една автозомна болест може да засегне еднакво мъжете и 
жените, тъй като аномалията е в една от автозомите – т.е. не 
е в хромозомите отговорни за определяне пола на детето. 
„Рецесивно” означава, че детето трябва да унаследи де-
фектния ген от двамата родители, бащата и майката, за да 
се развие тежкото клинично състояние на Таласемия ма-
йор. 
Лица, които унаследяват по един дефектен ген от двамата 
си родители, и от тяхната майка и от техния баща, се оз-
начават като хомозиготи – в случая с β-таласемия, те се оз-
начават като пациенти с хомозиготна β-таласемия. Те може 
също да се означават и като пациенти с Таласемия майор, 
Средиземноморска Анемия или Анемия на Кулей. Тези 
пациенти ще развият всички симптоми свързани с тежката 
форма на заболяването. 
Тези индивиди, които унаследяват един нормален ген от еди-
ния родител и един дефектен ген от другия родител, се озна-
чават като хетерозиготи, или в случая с β-таласемия като хе-
терозиготи за β-таласемия. Други използвани означения са 
носители на β-таласемия или индивиди с таласемия минор. 
Такива лица няма да развият симптоми на заболяването, но 
все пак могат да предадат дефектния ген на децата си.     

Дефектът в червените кръвни клетки, който води до Тала-
семия майор 
Както беше описано в Глава 1, таласемията е наследствено 

2c Хромозоми

2d Митохондрий 
(дишане)

DTMs

Захар и 
кислород

Нагънатата вътрешна 
повърхност дава много 
голяма обща площ

Енергия за клетката, 
въглероден диоксид 
и вода

Химични субстанции 
събрани заедно в мем-
браната 
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генетично заболяване на кръвта; по-точно това е заболяване 
дължащо се на нарушения в синтеза на хемоглобиновата 
молекула, съдържаща се в червените кръвни клетки.

Хемоглобин и желязо
Хемоглобинът (виж 2e) е специфичен тип сложна молекула 
– протеин – намираща се в червените кръвни клетки, чиято 
основна функция е да пренася кислород навсякъде,  където 
е необходим в тялото. 
Всяка червена кръвна клетка съдържа 300 милиона молеку-
ли хемоглобин. 
Молекулата на хемоглобина има две части:  

i) Протеин наречен глобин, съставен от четири протеинови 
вериги, подредени в съответстващи си двойки (виж 2e+f). 
Има няколко типа вериги - α-вериги, α2,  и не-α вериги, β2, 
γ2, δ2, ζ2, ε2,  свързани в двойки като: α2γ2, α2β2, α2δ2, α2ζ2 и 
α2ε2.

ii) Хем-желязо – пръстеновидна  структура синтезирана в 
клетъчните митохондрии и цитозол. Молекула желязо съ-
държаща се в хем-желязото прави възможно транспор-
тирането на кислород в тялото. Причината за това е, че 
желязото лесно свързва и съответно освобождава кисло-
род, което осигурява перфектен начин за доставяне на 
кислород до тъканите и клетките.

Здрав възрастен човек има 4g желязо в организма си, от 
което 75% – т.е около 3g – се използва за синтез на хемогло-
бина. 
Производството и синтеза на хемоглобин (Hb) се контроли-
рат от редица гени: α-гените върху хромозома 16 и β-, γ-, δ- 
гените върху хромозома 11. Има четири гена, които кодират 
α - вериги и два гена, които кодират β-вериги (виж 2g).  Без 

значение какъв е броят на гените отговорни за контролиране 
синтезата на α - и β- вериги, тези два вида вериги се синтези-
рат в абсолютно еднакви количества.
Различните типове хемоглобин се образуват в резултат на 
свързване на различни вериги, така също през всеки етап 
от живота се произвежда различен тип хемоглобин (виж 2h), 
както е показано по-долу:

"α" вери-
га

"не- α "  
верига

Hb име на хе-
моглобина

Етап от живота, през който 
се произвежда

ζ ε ζ2ε2 Gower 1 Първите осем седмици от 
бременността

α ε α2ε2 Gower 2 Първите осем седмици от 
бременността 

ζ γ ζ2γ2 Hb Portland Първите седмици от бре-
менността и при хидропс 
феталис дължащ се на 
хомозиготна α-таласемия

α γ α2γ2 HbF Преобладаващ Hb от 6-та 
седмица на бременност-
та до раждането. <1% при 
здрави възрастни

α β α2β2 HbA До 10% при здрав плод след 
най-малко 8-мата седмица 
на бременността. Преоб-
ладаващ Hb при здрави 
възрастни

α δ α2δ2 HbA2 Малко количество Hb, чието 
производство представлява 
1/30-та от количеството на 
HbA и е свързан с него. <3% 
при здрави възрастни

2e Хемоглобин

2g α- и β- глобиновите 
генни групи върху 
хромозоми 16 и 11, 
съответно 

2h

2f

2h
Мястото на еритропоеза 
по време на развитието и 
различните типове глобино-
ви вериги синтезирани на 
всеки етап

От “Guidelines for the Clinical 
management of Thalassaemia” на МТф 
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Гени контролиращи синтеза на глобин
Точният дефект, който води до β-таласемия майор, се нами-
ра в гена контролиращ производството на β-вериги в глоби-
новата част на хемоглобина.
В резултат на този генетичен дефект не се синтезират изоб-
що β-вериги или се синтезира много малко количество от 
тях, така че червените кръвни клетки съдържат само един тип 
вериги, α - веригите. Тази липса на баланс пречи за произ-
водството на нормален хемоглобин, който изисква наличи-
ето и на двете α- и β- вериги, за да функционира правилно.  
В резултат на това, ефективното производство на червени 
кръвни клетки, процес познат като еритропоеза (от гръцки 
erythra, означаващо червени кръвни клетки и poeisis, озна-
чаващо производство) е тежко засегнато. Дефектът в гена, 
който е отговорен за производството на β-вериги на хемо-
глобина, е причинен, както споменахме по-горе, от еди-
нични промени в една базова двойка (точкова мутация) или 
защото липсват части от гена (делеции). Идентифицирани 
са повече от 200 различни мутации, които могат да засегнат 
нормалното функциониране на β-глобиновия ген.  В зависи-
мост от типа на мутация, глобиновият синтез може да бъде 
засегнат в по – голяма или в по-малка степен, което води до 
умерена или по-тежка форма на таласемия.
Определени мутации имат умерен (β++) до значителен (β+) 
ефект върху производството на β - вериги, докато други (β0) 
фактически спират напълно техния синтез. 
Тези индивиди, които унаследят β+ ген и от двамата родите-
ли е възможно да развият умерена форма на таласемия. 
За разлика от тях, тези индивиди, които унаследят β0 ген и 
от двамата родители, ще имат недостиг на β-вериги почти 
напълно и най-вероятно ще развият най-тежката форма на 
таласемия. Когато се унаследят смесен тип гени, все пак, 
не е лесно да се предскаже крайният фенотип – напр. β+β++ 

или β+β0 или β++β+0.
При β-таласемия са възможни следните примери:

β0/β0 -- Таласемия майор 
β+/β+ -- Таласемия майор
β++/β++ -- Таласемия интермедия (умерената форма на 
заболяването) 
β+/β++ -- Таласемия майор / Таласемия интермедия

Генотип/фенотип
Откритието, че специфични генетични мутации (генотипове) 
може да корелират с клиничната тежест на едно заболява-
не (фенотип), както беше описано по – горе, е много ва-

жно. Различни комбинации на трите различни гена (β++, β+ и 
β0), които са свързани с таласемията, определят различни 
степени на тежест на заболяването. В същото време, раз-
личните страни имат свои характерни генни комбинации и 
най-често срещани мутации. 
Примери за тежки (о), по-малко тежки (+) и умерени мута-
ции (++) са показани  по-долу: 

β++ мутации β+ мутации β0 мутации

-101, -87, -88, -28 IVS1-110 IVS1-1
IVS1-106 IVS11-745  IVS11-1

IVS1-5 IVS1-[-25]
C39

Редица други генетични състояния могат също да намалят 
тежестта на заболяването, като например:

i) Понижен синтез на α-вериги. Някои пациенти с Таласе-
мия майор, например, могат да унаследят мутация, 
която намалява синтеза на α-вериги, допълнително към 
мутацията понижаваща синтеза на β-вериги. В такива 
случаи липсата на баланс между α- и β- вериги е по-
малка и заболяването протича в умерена форма.

ii) Повишен синтез на γ-вериги. Кръвта на здрав възрастен 
човек съдържа около 1% фетален хемоглобин или HbF, 
съставен от една двойка α-вериги и една двойка γ-вериги 
(α2γ2). При пациенти с таласемия организмът увеличава 
производството на γ-вериги в опит да компенсира лип-
сата на синтез на HbA, като увеличава производството 
на HbF. Все пак това повишаване на синтеза не е дос-
татъчно, за да замени функциите на липсващия HbA. Ня-
кои пациенти с таласемия обаче, могат също така да 
унаследят и състояние познато като Наследствена Пер-
систенция на Фетален Хемоглобин или HPFH, при кое-
то нивата на  HbF са дори по–високи и се запазват така 
през целия живот. Някои пациенти така също могат да 
унаследят мутации, които са свързани със стимулира-
не на γ-глобиновите гени (напр. γXmn полиморфизъм) 
или други състояния като δβ-таласемия, при която също е 
повишен синтеза на фетален хемоглобин при възрастни 
(около 5-20%) и поради тази причина намалява тежестта 
на таласемията, тъй като се редуцира липсата на ба-
ланс в количеството на глобиновите вериги.

Патофизиология на таласемията
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недостиг на β-вериги и излишък от α-вериги 
По време на бременността кръвта на плода съдържа спе-
циален вид хемоглобин наречен фетален хемоглобин 
(HbF) съставен, както споменахме по-горе, от една двой-
ка α-вериги и една двойка γ-вериги (α2γ2). Този хемоглобин 
изпълнява същите функции по отношение пренасяне на 
кислород в организма, каквито изпълнява и нормалният хе-
моглобин при по-големи деца и при възрастни. След раж-
дането феталният хемоглобин нормално продължава да 
функционира през първите шест месеца от живота, след 
което постепенно се замества с възрастов хемоглобин 
(HbA), съставен от две α-вериги и две β-вериги (α2β2).
При Таласемия майор обаче, никакви β-вериги не се син-
тезират – или много малко количество от тях - което спира 
синтезата на нормален възрастов хемоглобин и нарушава 
силно способността на червените кръвни клетки да прена-
сят кислород. Организмът на детето противодейства като 
продължава да синтезира фетален хемоглобин. Все пак, 
той не може да синтезира достатъчно количество за да се 
посрещнат нуждите на развиващия се организъм на дете-
то и да се заместят кислородните транспортни функции на 
нормалния възрастов хемоглобин α2β2. 
Малкото количество – или отсъствието – на β-вериги има и 
други негативни ефекти. Тъй като организмът продължава 
да произвежда нормални количества α-вериги, но недоста-
тъчно количество β-вериги, с които да се свързват в двойки, 
излишните α-вериги започват да се натрупват. Тези излишни 
α-вериги пречат на организма да синтезира червени кръвни 
клетки, редуцирайки производството им до 95%. Със силно 
ограничен брой зрели червени кръвни клетки в кръвта, орга-
низмът развива тежка анемия. 
В допълнение, излишните α-вериги се складират в цирку-
лиращите в кръвоносната система зрели червени кръвни 
клетки, увреждайки тяхната мембрана и водейки до разру-
шаването им, което допълнително утежнява анемията. Про-
цесът, при който червените кръвни клетки се разрушават е 
познат като хемолиза (от гръцки haem, означаващо кръв, 
и lysis, означаващо разрушаване). Хемолизата повишава 
над нормата нивата на билирубина, жълта химическа суб-
станция - продукт на метаболизма на хемоглобина, която 
се освобождава от разрушените червените кръвни клетки 
в процеса на хемолиза. Освободеното голямо количество 
билирубин придава на очите и кожата на пациентите с Та-
ласемия майор жълтеникав цвят (понякога се използва тер-
мина „иктерични”). В резултат на тежката анемия причине-
на от Таласемия майор, пациентите са бледи, изтощени и 
страдат от тахикардия - необичайно бърз ритъм на сърце-

то – във връзка с това, че сърцето се опитва да компенсира 
понижения капацитет на кръвта за транспорт на кислород, 
като бие по–бързо. Това от своя страна причинява уголемя-
ване на сърцето. Пациентите са със забавени темпове на 
растеж и изпитват затруднения в упражняването на нормал-
на физическа активност. Те страдат от постоянната анемия, 
която не се повлиява от лечение. Децата отслабват, стават 
летаргични (сънливи), раздразнителни и плачат повече от 
обикновено. 
Тежката анемия отключва също и няколко защитни механи-
зма на организма, като най–значителният от тях е експанзи-
ята (или хиперактивността) на костния мозък. Както описа-
хме по–горе червените кръвни клетки се образуват в костния 
мозък. В усилието си да компенсира недостатъчното коли-
чество от червени кръвни клетки в кръвоносната система, 
костният мозък се разраства около 30 пъти повече от нор-
малните си размери, за да синтезира повече клетки. Тази 
експанзия на костния мозък причинява разрастване на кос-
тите, предизвиквайки деформации на черепа, изпъкване на 
горната челюст (горните зъби) и изкривяване на ребрата и 
гръбначния стълб. Костите стават тънки (остеопения) и по–чу-
пливи, което често води до фрактури. 
Червените кръвни клетки се филтрират в слезката – орга-
нът нормално отговорен за разрушаването на червените 
кръвни клетки в края на жизнения им цикъл. При пациенти 
с таласемия обаче, слезката трябва да се справи с голям 
брой червени кръвни клетки, които са произведени от хипе-
рактивния костен мозък. В резултат на това самата слезка 
става свръхактивна и започва да се уголемява, стараейки 
се да разруши многото червени кръвни клетки – състояние 
познато като хиперспленизъм. Освен, че разрушава оста-
релите червени кръвни клетки свръхактивната слезка разру-
шава също някои бели кръвни клетки, тромбоцити и млади 
червени кръвни клетки, което допълнително влошава анеми-
ята. Червените кръвни клетки циркулиращи в организма на 
пациентите с таласемия имат абнормна форма заради 
липсата на нормални хемоглобинови молекули в тях, и чес-
то биват уловени в слезката – което увеличава допълнител-
но размера й. Последно, слезката може също да се опита 
да противодейства на анемията в организма, като започне 
сама да произвежда червени кръвни клетки (екстрамеду-
ларна еритропоеза), което допълнително допринася за уве-
личаване на размера й. 
И така, излишъкът от α-вериги и нарушеният баланс в броя 
на α- спрямо броя на β-веригите е основна причина за па-
тофизиологията при Таласемия майор – функционалните 
промени придружаващи заболяването.

излишък от α-глобинови вериги

• Основна причина за ане-
мия

• Преципитират в ранните 
нуклеарни еритроидни 
предшественици в костния 
козък

• Води до неефективна ерит-
ропоеза 

• Преципитират в зрелите 
червени кръвни клетки

• Води до хемолиза

• Претърпяват протеолиза
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Организмът се опитва да компенсира тежката анемия като 
усвоява повече желязо от храната, която преминава през 
гастроинтестиналния тракт. Това обаче само влошава си-
туацията още повече: пациентите с таласемия страдат от 
анемия защото организмът им е неефективен производи-
тел на червени кръвни клетки, а не защото не им достига же-
лязо. С абсорбирането на повече желязо организмът сам 
се излага на нова опасност – свръхтовар желязо.

Диагностициране на таласемия 
Дете родено с таласемия няма да прояви видими признаци 
на заболяването. Дори лабораторните изследвания може 
да се провалят и да не се диагностицира таласемия,  осо-
бено ако родителите не са били изследвани, ако не са на-
правени пренатални тестове и няма друго засегнато дете 
в семейството. Причината за трудността да се диагности-
цира таласемия в толкова ранна възраст е наличието на 
достатъчно количество фетален хемоглобин (HbF) осигуря-
ващ баланс в броя на глобиновите вериги - α и γ – които 
образуват HbF, защитавайки по този начин новороденото от 
неефективния процес на производство на червени кръвни 
клетки описан по-горе. 
Възможно е да се диагностицира таласемия в толкова ран-
на възраст чрез молекулярни методи, които идентифицират 
мутациите унаследени от детето от двамата му родители. 
Все пак обичайно е този тест да се прави само при поява 
на специфични съмнения – например, когато родителите 
открият след раждането на бебето, че са носители на тала-
семичен ген. За съжаление дори там, където има устано-
вени програми за скрининг на новородени, диагностичните 
тестове включени за идентифициране на Таласемия майор 
са неубедителни в толкова ранна възраст. Все пак скринин-
гът може да се използва за диагностициране наличието на 
хемоглобинови варианти като HbE или HbS. 
В повечето случаи Таласемия майор може да се диагности-
цира преди 2 годишна възраст. Таласемия интермедия оба-
че, може да остане недиагностицирана за по-дълъг период 
от време. Таблицата по-долу показва резултатите от работа-
та на някои изследователи на тази тема. 
Възраст, на която се проявява при деца Таласемия майор 
(TM) или Таласемия интермедия (ТИ) (от Modell и Berdoukas 
1984)

Възраст (години) ТМ ТИ

<1  75-62% 4-11%
1-2 35-29% 11-30%
>2  11-9% 22-59%

Хематологични методи обичайно използвани за диаг-
ностициране на Таласемия майор
(i) Хематологични показатели. Тези хематологични пара-

метри се измерват с електронен анализатор – брояч на 
червени кръвни клетки – използван за да се определи раз-
мера и обема на червените кръвни клетки и количество-
то на хемоглобина, който се съдържа в тях. Таласемия се 
диагностицира, когато размерът и обемът на червените 
кръвни клетки, както и концентрацията на хемоглобина 
в тях са значително намалени, с нива на хемоглобина 
между 2-6g/dl.

 Някои от хематологичните показатели най-често измер-
вани при пациентите с таласемия са показани по-долу:

Средна стойност Гранични стойности

Hb g/dl  6.8 3.9-9.3
MCH pg  20.9 15-26
MCV FL  65.8 57-75
MCHC g/dl 30.9 26-34

 
 Броят на белите кръвни клетки може  да изглежда уве-

личен, което се дължи на наличието на голям брой не-
зрели (съдържащи ядро) червени кръвни клетки, които 
клетъчният брояч може погрешно да идентифицира като 
бели кръвни клетки. Все пак това погрешно преброяване 
лесно може да се изясни при последващи лабораторни 
изследвания.  

(ii) Кръвна картина и морфология на червените кръвни клет-
ки. Наблюдавани под микроскоп, червените кръвни клет-
ки изглеждат по-бледи (виж 2k) (хипохромни), по-малки 
(микроцитни) от нормалните и – много важно – повечето 
от тях имат анормална форма: анизоцитоза, пойкило-
цитоза.

(iii) Електрофореза на хемоглобин. Това е метод, при който 
се разделят различните фракции на хемоглобиновата 
молекула – т.е. HbA, HbA2 и HbF. Критерий за диагнозата 
Таласемия майор е когато нивата на феталния хемо-
глобин са по-високи от нормалното и могат да варират 
между 20-90%. HbA2, който обикновено е около 3% от хе-
моглобина на здрав възрастен човек, може да липсва, 
да е намален, нормален или леко по-висок.  

(iv) Молекулярни методи. Това са специализирани способи 
използвани за потвърждаване или получавене на по–спе-
цифична информация, използвайки ДНК изследване с 
цел да се идентифицират мутациите, които причиняват

2k



20 21

състоянието – информация, която в допълнение потвържда-
ва диагнозата и може също така да даде представа за кли-
ничната тежест на заболяването.   
Изследването на хематологичните параметри, както и на ге-
нетичните мутации на α, β и γ гените са основна стъпка не 
само за потвърждаване на диагнозата таласемия, но и за 
вземането на решение по отношение започването на лече-
ние. Въпреки, че диагностицирането на β-таласемия майор 
обикновено е сравнително лесно, затруднения може да се 
появят, особено в развиващите се страни където наличие-
то на заболявания като малария могат да усложнят поста-
вянето на правилна диагноза. Маларията, например, може 
да причини анемия и спленомегалия и, въпреки че хемато-
логичните лабораторни изследвания са съвсем различни, 
може да се наложи лечение на пациента с анти-маларий-
ни лекарства преди да се преоценят състоянието и диагно-
зата му.
Други състояния също могат да причинят анемия и сплено-
мегалия, както и повишени нива на HbF, което налага про-
веждането на допълнителни клинични и лабораторни тесто-
ве, за да се постави правилно диагнозата. Много е важно да 
се потвърди прецизно диагнозата Таласемия майор преди 
започването на лечение.
Основни хемоглобинови нарушения

нарушения на 
α-глобиновите вериги

нарушения на β-глобиновите 
вериги 

α-таласемии 
HbH болест 
α-таласемия hydrops 
foetalis
(= Hb Bart's hydrops 
foetalis)

сърповидно - клетъчни наруше-
ния 
сърповидно - клетъчна анемия 
(HbSS) 
HbS/β-таласемия
HbSC болeст 
HbSD болeст
други редки сърповидни наруше-
ния
β-таласемии
β-таласемия майор
β-таласемия интермедия
HbE/β-таласемия
други редки таласемични синд-
роми

лечението на β-таласемия майор
През последните три десетилетия, клинични наблюдения и 
проучвания са установили, че Таласемия майор е заболя-
ване, което може да се лекува. Проучвания показват, че ре-
гулярната трансфузионна терапия с безопасна и правилно 
обработена кръв, комбинирана с регулярна и ефективна 
желязо–хелатираща терапия, увеличават изключително пре-
живяемостта и качеството на живот на пациентите.
Този препоръчителен лечебен режим е фокусиран върху 
овладяването на анемията, която е основна при таласемия 
и на всичките й последствия, както и върху предпазване от 
прогресиращото натрупване на желязо в тъканите, което е в 
резултат на самото заболяване и на хемотрансфузионната 
терапия използвана за да се лекува анемията. 
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Трансфузионна терапия
Регулярната трансфузионна терапия значително допринася 
за качеството и продължителността на живота на пациенти-
те с Таласемия майор, и е била централен аспект в лечени-
ето на таласемията от 60те години на миналия век. 
Ако не се контролират ефективно, тежката анемия и свръх-
експанзията на костния мозък, които са характерни за Тала-
семия майор, може да доведат до:
• забавени темпове на растеж
• деформация на лицеви и други кости
• чупливост на костите и костни фрактури
• увеличаване на далака и черния дроб (органомегалия)
• понижена физическа активност
Регулярните хемотрансфузии за цял живот – поне докато не 
се открие лечение за Таласемия майор – може да противо-
действат или дори да предотвратят развитието на тези симп-
томи. Все пак, няколко фактора трябва да се имат предвид 
при започването на хемотрансфузионна терапия.
В тази глава се обсъжда: 
I. Кога трябва да започне трансфузионната терапия
II. Как да се осигурят безопасни трансфузии 
III. Какво да се прелива и
Iv. Как да се установи най-подходящият режим за трансфу-

зионна терапия

Кога трябва да започне трансфузионната терапия 
Трансфузионната терапия трябва да започне само тогава 
когато диагнозата Таласемия майор е потвърдена. Както 
беше споменато по-горе, потвърдена диагноза Таласемия 
майор се базира на:
(i)лабораторни тестове (в т.ч. хематологични, молекулярни 

или електрофореза на хемоглобина и други лаборатор-
ни тестове като йонообменна хроматография или HPLC)

(ii)генетичен анализ за идентифициране естеството на 
бета- и алфа- таласемичните мутации, така както и нали-
чието на Xmn1 ограничително ензимно място – показател, 
който може да предскаже тежестта на заболяването и да 
помогне за определянето на най-подходящият лечебен 
режим за всеки един пациент. 

Тежестта на анемията обикновено се преценява на база-
та на нивата на хемоглобина (Hb) в кръвта. Той се мери в 

грамове (g) на децилитър (dl – 1/100тна от литъра) кръв. Хе-
моглобинът се измерва лесно в лаборатория, обикновено 
с апарат наречен клетъчен брояч. Стари методи  като тех-
никата на Sahli могат също да бъдат надеждни за измерва-
не на хемоглобина. За граници на нормалните нива на хе-
моглобина най-общо се приема между 13-16 g/dl за мъже 
и 11-14 g/dl за жени и деца. При всички мъже и жени нива 
на хемоглобина между 8-11 g/dl се приемат като умерена 
анемия, докато тежка анемия е при нива под 8 g/dl.
Пациентите трябва да започнат трансфузионна терапия 
само тогава, когато таласемията е била потвърдена чрез 
лабораторна диагностика и молекулярни изследвания (като 
описаните  по-горе) и когато:
• Нивата на Hb са измерени по-ниски от 7 g/dl в два после-

дователни случая, през период по–голям от две седмици.
Понякога пациентите растат добре и се развиват нормал-
но с нива на Hb между 6-7 g/dl, но решението да не се 
трансфузират при тези обстоятелства изисква голям кли-
ничен опит и внимателно наблюдение.   

• Нивата на Hb са > 7 g/dl, но  се забелязват съпътстващи 
физически изменения като: 

 - лицеви промени
 - забавени темпове на растеж и ограничено наддаване 

на тегло
 - костни фрактури
 - екстрамедуларна хемопоеза, водеща до образуване 

на туморни маси
Когато се наблюдават тези критерии трансфузионната те-
рапия не трябва да се отлага. 

Осигуряване на безопасна трансфузионна терапия
Адекватност или наличност 
• Тъй като кръвопреливането е доживотно лечение при тала-

семия, здравните власти трябва да поощряват политика в 
областта на кръводаряването, която да осигурява задово-
лителни и непрекъснати доставки на кръв за пациентите.

Предотвратяване предаването 
на инфекциозни агенти
• Хемотрансфузионната те-

рапия трябва да се направи 
възможно най-безопасна за 
пациента. Това означава, че 
рискът да бъдат предадени 
инфекциозни агенти като ви-
руси, бактерии или паразити 

Глава 3
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чрез дарителската кръв на пациента трябва да бъде све-
ден до абсолютния минимум. За да се намали до мини-
мум риска от предаване на инфекциозни агенти чрез да-
ряването на кръв, националните здравни власти трябва да:

 - Насърчават политика целяща подбора на здрави дари-
тели и да насърчават регулярното доброволно и безвъз-
мездно кръводаряване. Платените дарители трябва да се 
избягват, както  и не трябва да се изисква от пациентите да 
намират близки и родственици, които да даряват равно 
на използваното количество кръв (семейни донори).

 - Дарената кръв трябва да се скринира за клинично зна-
чимите инфекциозни агенти, като хепатитните вируси (В 
и С), HIV 1+2 (СПИН причиняващите агенти) и сифилис. В 
някои държави може да е необходимо скринирането и за 
други инфекциозни агенти, като малария, там където те 
са широко разпространени.

 - Трябва да е сигурно, че националните трансфузионни 
служби, включително лаборатории и други услуги осигу-
рявани от кръвните банки, като съхранение и транспорт 
на кръвни продукти,  отговарят на националните стандар-
ти.

Кръвногрупово типизиране
Безопасността на кръвта се свързва също и с други фак-
тори, като сигурността, че пациентите са изследвани (типи-
зирани) за възможно най-много от важните кръвногрупови 
системи. Например, пациентите трябва да бъдат изслед-
вани, за да се установи тяхната кръвна група и дали те са 
с положителен или отрицателен Rhesus фактор, заедно с 
други кръвногрупови системи като Kell, Kidd и Duffy. Веднъж 
като започне трансфузионната терапия може да е трудно 
да се определи наличието на всички кръвногрупови типове. 
Ето защо е важно да се изследва пълният фенотип на клет-
ките от червената кръвна редица преди първата трансфу-
зия. В идеалния случай пациентите трябва да се изследват 
за наличието на нови антиеритроцитни антитела преди вся-
ка трансфузия. Съвпадението на възможно най-голям брой 
от кръвногруповите системи на пациента и на донора е от 
особено важно значение, за да се намалят реакциите свър-
зани с несъответстващи или несъвместими кръвни групи. 
Червените кръвни клетки имат 26 кръвногрупови системи, 
включващи 600 различни антигена. Докато е невъзможно да 
съвпаднат всички от тях, трябва да се направи всяко усилие 
за съвпадането поне на най-често срещаните, като ABO, 
Rhesus и Kell системите.

Какво да се прелива

Кръвта взета от един дарител се нарича цяла кръв, която до-
пълнително освен червените кръвни клетки, също така съдър-
жа плазма, бели кръвни клетки и тромбоцити. Около 450 ml 
цяла кръв – една единица – се взема от всеки дарител. След 
като плазмата, белите кръвни клетки и други клетки се от-
странят, около 250 ml червени кръвни клетки – една единица 
еритроцитен концентрат – остават за преливане. Други теч-
ности, като антикоагулант и адитивен (добавъчен) разтвор, 
също се добавят в сака - количеството на добавените течно-
сти зависи от това как е обработена кръвната единица. 
Пациентите с Таласемия майор страдат от недостиг на чер-
вени кръвни клетки. Ето защо, пациентите получаващи хемо-
трансфузионна терапия в идеалния вариант би трябвало да 
получават само червени кръвни клетки, които не съдържат 
никои от другите компоненти на цялата кръв – напр. плазма, 
бели кръвни клетки и тромбоцити. Ако пациент получи цяла 
кръв, има риск кръвоносната му система да бъде прето-
варена, развивайки усложнения като сърдечна недостатъч-
ност и събиране на течност в областта на гърдите (белодро-
бен оток). Отстраняването на левкоцитите и тромбоцитите 
от цялата кръв също намалява риска от нежелани реакции 
като втрисане по време и след кръвопреливане. Въпреки, 
че такива симптоми могат да се лекуват, трябва да бъдат 
положени всички усилия да се избягват каквито и да е ус-
ложнения, като на пациента се осигурява само този кръвен 
компонент, от който конкретно се нуждае. 

Как се получават еритроцитните концентрати 
Еритроцитите се отделят от цялата кръв в лаборатория чрез 
процес на въртене на кръвта (центрофугиране), при който 
се отделя над 70%  от плазмата и от левкоцитите намиращи 
се в цялата кръв. По време на центрофугирането еритро-
цитите се отделят от останалите компоненти, като остават 
на дъното, докато плазмата, левкоцитите и тромбоцитите се 
издигат нагоре, което прави лесно отделянето им. Опреде-
лени разтвори могат да бъдат добавени към еритроцитите, 
като антикоагуланти, които предпазват клетките от залепва-
нето им една за друга, и адитивни разтвори, които могат да 
удължат живота им и да запазят качествата на еритроцитите. 
SAGM (физиологичен разтвор, аденин, глюкоза, манитол), 
PAGGS-M (фосфат, аденин, глюкоза, гуанозин, физиологи-
чен разтвор - манитол), AS-3 (Nutricell system) и ADSL (аде-
нин, декстроза, физиологичен разтвор - манитол) са някои 
от използваните адитивни разтвори. CPD (цитрат, фосфат, 
декстроза), CPDA-1 (цитрат, фосфат, декстроза, аденин) 
и CP2D (цитрат, фосфат, двойно количество декстроза) са 
антикоагуланти. 
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В Европа се използва комбинация от CPD/SAG-M, за да се 
поддържа жизнеспособността на еритроцитите, запазвайки 
ги за 42-48 дни, докато в САЩ се използва комбинация от 
CPDA-1/AS-3 или CP2D/AS-3. 
Препоръчително е пациентите с таласемия да получават 
еритроцитен концентрат не по-стар от 7 дни. Дори когато са 
добавени описаните по–горе адитивни разтвори, на паци-
ентите не трябва да се преливат еритроцитни концентрати 
по–стари от две седмици, защото все още няма надеждни 
проучвания потвърждаващи, че съхранените за по-дълъг пе-
риод еритроцити са толкова полезни за лечението на Тала-
семия майор, колкото и тези съхранявани за по-кратък пе-
риод.
Други методи на обработка, които могат да подобрят ка-
чеството и сигурността на кръвта включват:
i.  Промит еритроцитен концентрат. Наличието на протеини 

в прелятата кръв може да причини умерени до тежки ре-
акции при пациентите. Въпреки, че процесът на центро-
фугиране описан по-горе отстранява повече от 70% от 
плазмата и протеините съдържащи се в цялата кръв, ка-
чеството на еритроцитният концентрат може да бъде зна-
чително подобрено като той се промие с физиологичен 
разтвор, за да се премахне възможно най-голямо коли-
чество от плазмата и протеините. Този процес обикнове-
но не се изисква за повечето пациенти. След като веднъж 
вече еритроцитите са промити, обикновено трябва да се 
използват до 24 часа. 

ii.  Обезлевкоцитен еритроцитен концентрат. Международ-
ните методични ръководства препоръчват съдържанието 
на бели кръвни клетки в единица еритроцитен концентрат 
да бъде под 1x106 , за да се намалят до минимум неже-
ланите реакции свързани с левкоцитите. Смята се, че тези 
реакции обикновено причиняващи втрисане, са резултат 
от метаболитните продукти на левкоцитите познати като 
цитокини. В допълнение, отстраняването на белите кръвни 
клетки, също така предотвратява трансфузионното пре-
насяне на инфекциозните агенти носени от левкоцитите, 
като бактерията Yersinia Enterocolitica, CMV, EBV, B19 и HAV 
– патогени, за които няма скрининг в кръвните банки, но 
които при определени обстоятелства могат да причинят 
тежки инфекции. 

Методите за намаляване съдържанието на белите кръвни 
клетки (делевкоцитизиране) включват:

(a)Филтрация. Белите кръвни клетки и свързаните с тях ин-
фекциозни агенти могат ефективно да бъдат отстране-
ни от кръвта на донора чрез използването на специални 
филтри свързани с кръвния сак. Международните мето-
дични ръководства препоръчват забавяне на филтраци-
ята на кръвта до 4-8 часа след вземането й, като в този 
промеждутък от време тя се съхранява в хладилник. Това 
забавяне на филтрацията може да позволи на ензими в 
белите кръвни клетки (фагоцити) да унищожат бактерии 
(фагоцитоза) като например Yersinia Enterocolitica, която 
може да навлезе и да се размножи в белите кръвни клет-
ки.  Филтрацията може да бъде осъществена в кръвната 
банка или до леглото на пациента по време на транс-
фузията. Все пак, колкото и ефективно да се премахват 
левкоцитите чрез  филтрация до леглото на пациента, въз-
можно е по-трудното осигуряване на качествен контрол. 

Делевкоцитизирането започва да има значителна роля през 
последните години, особено за млади пациенти с бета–та-
ласемия с предстояща или вече направена костно-мозъчна 
трансплантация. Това е така, защото белите кръвни клетки 
са свързани с вирус наречен цитомегаловирус (CMV), кой-
то може да причини тежка или дори смъртоносна инфекция 
при пациенти с компрометирана имунна система (имуно-
супресирани) – както е в случая с трансплантираните паци-
енти. 
Там, където кръвните банки не са в състояние да сепарират 
плазмата, или да промият или филтрират кръвта по начина 
описан по-горе, взетата от един дарител цяла кръв трябва да 
се съхрани в хладилник при 4oC за 24-48 часа, което позво-
лява еритроцитите да се съберат на дъното на сака, докато 
плазмата, левкоцитите, тромбоцитите и разрушените клет-
ки, познати  като левкоцитна пелена, се издигат на повърх-
ността, от където могат да бъдат отстранени доколкото е въз-
можно повече, с помощта на елементарно лабораторно 
оборудване. Все пак този процес е 1000 пъти по-неефекти-
вен отколкото филтрацията. 

Ефективност на различните методи за отстраняване 
на левкоцитите:
• Отстраняване на левкоцитната пелена от кръв оставена 

в хладилник и сепарирана по „естествен” път: остават 
<1.2x109 бели кръвни клетки/единица кръв.

• Червени кръвни клетки сепарирани чрез центрофугиране 
и промити с физиологичен разтвор: остават <1x107 бели 
кръвни клетки/единица кръв. 

Обезлевкоцитяващ филтър

фагоцит изпълнен с бактерии
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• Еритроцитен концентрат филтриран до леглото на паци-
ента: остават <5x106 бели кръвни клетки/единица кръв

• Еритроцитен концентрат филтриран в лабораторни усло-
вия в кръвната банка: остават <5x106 бели кръвни клетки/
единица кръв

• Филтрация на червените кръвни клетки преди съхранение-
то: остават <1x106 бели кръвни клетки/единица кръв

В идеалния вариант на всички пациенти с Таласемия майор 
би трябвало да се преливат еритроцити, които са филтри-
рани преди съхранение, промити, напълно съвместими и 
с добавени антикоагулантни/хранителни разтвори. Все пак 
там където това е невъзможно, специална обработка на 
кръвта трябва да се обмисли за пациенти със специфични 
изисквания: 
1.  Промити еритроцитни концентрати трябва да се пригот-

вят за пациенти с дефицит на специален протеин в кръв-
та им, наречен IgA, и за тези, които често имат сериозни 
алергични реакции във връзка с трансфузионната тера-
пия. Някои пациенти без IgA дефицит, които въпреки това 
правят повтарящи се втрисания с филтрирана кръв, може 
също да се нуждаят от промити еритроцити за трансфу-
зия.

2. Замразени или крио–консервирани еритроцити трябва 
да се преливат на пациенти с редки еритроцитни анти-
гени, за които е трудно да се намерят напълно съвмести-
ми кръводарители. В Европа и в САЩ замразени еритро-
цитни концентрати от редки кръвни групи се съхраняват в 
специализирани медицински центрове, замразени при - 
60oC в 40% разтвор на глицерол – състояние, в което могат 
да бъдат съхранени до 10 години.

3. Олъчени еритроцитни концентрати трябва да се приготвят 
за трансплантирани пациенти, или за кандидати за транс-
плантация, за да бъдат предпазени от тежко състояние 
познато като реакция на трансплантат срещу хазяйн.(виж 
по нататък)

4. Обезлевкоцитени еритроцитни концентрати трябва да се 
осигуряват за пациенти, които често получават реакции 
след кръвопреливане свързани с левкоцитите. Такива би 
трябвало да се използват и при новооткрити млади паци-
енти, които планират костно-мозъчна трансплантация, за 
да се избегне инфекция с цитомегаловирус (CMV), така 
също и за трансплантирани вече пациенти, в случай че се 
нуждаят от кръвопреливане, за да се избегне повторна ин-
фекция с CMV.

създаване на трансфузионен режим 

изчисляване обема на необходимата кръв
Обемът на необходимата кръв, от която се нуждае паци-
ента и скоростта на кръвопреливане зависят от възрастта 
му и клиничният му статус, както и от добавените кръвокон-
сервиращи разтвори при обработката на червените кръвни 
клетки, хематокрита (показател подобен на хемоглобина) 
на дарителските еритроцити, и таргетното ниво на хемогло-
бина. 
При умерен – противоположно на хи-
пер- или супер- трансфузионен 
режим (препоръчван от повечето 
специалисти по таласемия), паци-
ентите обикновено получават 10-15 
ml еритроцитен концентрат на kg 
телесна маса (обем), преливан в 
рамките на 3-4 часа (базирано на 
75% хематокрит на дарителските 
еритроцити) (скорост), на всеки 2 
до 5 седмици (интервал). Неспле-
нектомирани пациенти изискват при-
близително 180 ml еритроцитен концентрат/kg/годишно, до-
като спленектомираните пациенти изискват около 133 ml/
kg/годишно. 
Когато пациентите страдат от сърдечни усложнения или ко-
гато кръвопреливането започва при нива на хемоглобина 
под 5 g/dl, се прилагат по–малки обеми еритроцитен кон-
центрат, с по-ниска скорост на трансфузията – например, 
2-5 ml червени кръвни клетки/kg/час. Различни таблици и гра-
фики (3а, 3b) са на разположение на медицинския персо-
нал за да помогнат при изчисляването на точния обем кръв, 
от който се нуждае пациента. 
Трансфузионният режим трябва да 
цели поддържане нивото на хемоглоби-
на на пациента между 9–10,5 g/dl преди 
кръвопреливане и не повече от 15 g/dl 
след кръвопреливане. При такъв режим 
пациентът ще има:
• минимална експанзия на костният 

мозък
• нормален растеж и повишена физическа активност 
• липсващо или забавено увеличаване на далака
• намален вискозитет на кръвта, който се свързва с риск от 

тромбоемболични усложнения, главоболие и кървене от 
носа и

• по-малко натрупване на излишно желязо в органите.

3a
Количество на дарена-
та кръв, зависещо от 
хематокрита, така че да 
се повиши нивото на Hb на 
пациента с 1g/dl
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От “Guidelines for the Clinical 
management of Thalassaemia” на МТф 

3b
Препоръки за установяване 
на необходимото количе-
ство кръв за преливане

От “Guidelines for the Clinical 
management of Thalassaemia” на МТф 

желAано пови-
шаване на ни-
вото на Hb

Хематокрит на дарителските червени кръвни клетки

50% 60% 75% 80%

1g/dl 4,2 ml/kg 3,5 ml/kg 2,8 ml/kg 2,6 ml/kg

2g/dl 8,4 ml/kg 7,0 ml/kg 5,6 ml/kg 5,2 ml/kg

3g/dl 12,6 ml/kg 10,5 ml/kg 8,4 ml/kg 7,8 ml/kg

4g/dl 16,8 ml/kg 14,0 ml/kg 11,2 ml/kg 10,4 ml/kg
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 Интервалът между трансфузиите също така може да 
зависи от други фактори включващи работата или училищ-
ният график на пациента и разстоянието, което той /тя тряб-
ва да изминава за да стигне до трансфузионния център. До 
толкова, до колкото е възможно времето на трансфузията 
трябва да е организирано така, че едновременно да удо-
влетворява начина на живот на пациента и медицинските 
изисквания.     

Оценяване ефективността на трансфузионния ре-
жим
Ефективността на трансфузионният режим обикновено се 
измерва чрез скоростта на спадане на нивото на хемогло-
бина, която не трябва да  превишава 1 g/dl/седмично при 
спленектомирани пациенти и 1,5 g/dl/седмично при не-
спленектомирани пациенти. 
Ако се установи , че нивата на хемоглобина спадат с по–
голяма скорост, може да се провери за следните причини:
• Антитела (алоимунизации) срещу червените кръвни клет-

ки (виж странични ефекти при хемотрансфузия)
• Увеличаване на далака (хиперспленизъм) и/или на чер-

ния дроб (хепатомегалия). Когато пациентът изисква по-
вече от 200 ml еритроцитен концентрат/kg/годишно напр., 
трябва да се провери вероятността за увеличен далак.

• Кръв с лошо качество означава, че червените кръвни клет-
ки имат намалена преживяемост и функционират по-
малко ефективно.

• Кръвоизлив (напр. от стомашно-чревния тракт)
• Повишена деструкция на червените кръвни клетки при 

употреба на лекарства (напр. Ribavirin)
• Повишена деструкция на червените кръвни клетки от ин-

фекция (напр. малария)
В най-добрия случай  хемоглобинът трябва да се измерва 
преди и след трансфузия, за да се прецени ефективността 
на трансфузионния режим. Ако това не е възможно, нивата 
на хемоглобина трябва да се изследват възможно най-често 
– веднъж седмично, веднъж на 15 дни, или когато пациентът 
получава трансфузия.
странични ефекти при хемотрансфузия
Кръвопреливането може да причини нежелани реакции или 
усложнения за пациента, познати като трансфузионни ре-
акции. Трансфузионна реакция (ТР) е всeки неблагоприятен 
инцидент, който се случва на пациента по време или след 
кръвопреливане. Около 4% от кръвопреливанията (а при 

лошо качество на кръвта и  значително повече) са свързани 
с някаква форма на нежелани или неблагоприятни реак-
ции. Кръвопреливането включва вкарване на чужда субстан-
ция – кръвта на донора – в тялото на пациента. Ето защо е ос-
нователно да се очакват реакции от имунната система на 
пациента – точно както са очаквани и реакциите при кост-
но–мозъчна трансплантация или трансплантация на органи. 
В действителност всяка медицинска процедура носи полза, 
така както и потенциален риск за пациента, който трябва да 
бъде внимателно преценен от медицинския персонал.   
Реакциите, които могат да засегнат пациентите получаващи 
кръвопреливане са разделени в две категории:
А. Имунно-медиирани трансфузионни реакции – когато 

имунната система на пациента реагира на прелятата 
кръв

В. Неимунно-медиирани трансфузионни реакции – реак-
ции, които не са в резултат на имунната система на па-
циента  

И двете категории могат да се проявят по време или малко 
след трансфузията (остри реакции) – след вливането само 
на няколко милилитра кръв, по време на трансфузията, или 
след като е приключила – или реакцията може да е късна, 
проявяваща се до няколко дни или седмици след трансфу-
зията, или дори след по–дълъг период. 

имунно-медиирани трансфузионни реакции  

Остри честота Късни  честота

Хемолитични (интравазални) 1/25,000 Алоимунизация 1/100
Анафилактични 1/50,000 Хемолитични (екстравазални) 1/2,500
Фебрилни нехемолитични  1/100 Следтрансфузионна пурпура  1/10
Алергични (уртикария) 1/100 Реакция на трансплантат сре-

щу хазяйн (GVHD) 
рядко

Некардиогенен белодробен 
оток - Transfusion Related Acute 
Lung Injury (TRALI)

1/10,000   

3c Таблица 1
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Следващите таблици показват различните видове реакции 
от категории А и В, и честотата им (виж 3c, 3d, 3e) 
*  Честотата на заразяване с вируси варира значително спо-
ред страната, зависи от качеството на общественото здра-
веопазване и на услугите предлагани в трансфузионните 
центрове и от локалното разпространение на тези патогени. 
Честотата показана в тази таблица се отнася за тези, които 
обикновено са отбелязвани в Европа през последните годи-
ни
** Честотата на заразяване с паразити е по-голяма в разви-

ващите се страни.

Таблица 3 показва причината за някои от реакциите свърза-
ни с кръвопреливане, периода, в който те настъпват по–чес-

неимунно-медиирани трансфузионни реакции  

Остри честота Късни честота

Хемолитични (in vitro)  Метаболитен железен 
свръхтовар

дългосроч-
но

Метаболитни:  Инфекции:  
Коагулопатия рядко 1. Бактериални  
Хипотермия рядко Gram негативни 1/15,000
Цитратна токсичност рядко Gram позитивни 1/2,000
Хипокалцемия рядко 2. Вирусни*  
Хиперкалемия 
 
 
 
 
 
 

рядко
 
 
 
 
 
 

HBV  
HCV 
HIV 1&2 
HTLV 1&2 
CMV 
E-B 
B19

1/60,000 
1/100,000 
1/700,000 
1/650,000 
7/100 
1/200 
рядко

  3. Приони: Creutzfeld 
Jakob 

?

  4. Паразити** (eg malaria) рядко
Емболия рядко   
Обемно претоварване на 
циркулацията

1/10,000   

Причини, време на настъпване и симптоми на свързаните с трансфузия реакции 

Вид реакция Време на 
настъпване

Причина симптоми

остра хемолитична след прелива-
не на няколко 
ml кръв

ABO несъвместимост диспнея, стягане в гърдите, 
температура, втрисане, 
лумбална болка, хипотен-
зия, шок,бъбречна недос-
татъчност

анафилактична  " вроден дефицит на IgA зачервяване на кожата, 
обрив, сърбеж, дис-
пнея, повръщане, ди-
ария, болка в гърдите, 
хипертензия,загуба на 
съзнание, шок

въздушна емболия  " навлизане на въздух в 
системата

кашлица, диспнея, болка в 
гърдите и шок

бактериална инфек-
ция (сепсис)

към края на 
преливането 
или след при-
ключването му

преливане на кръв, за-
мърсена с бактерии 

температура, втриса-
не, повръщане, диария, 
хипотензия, шок, бъбреч-
на недостатъчност, ДИК 
синдром

обемно претоварва-
не на циркулацията

 " преливането става твър-
де бързо 

диспнея, цианоза, повише-
но систолично налягане 

некардиогенен бело-
дробен оток -  TRALI 
(Transfusion Related 
Acute Lung Injury)

 " реакция между пре-
летите антилевкоцитни 
антитела и гранулоцити-
те на пациента 

диспнея, цианоза, кашли-
ца, хипотензия

фебрилни нехе-
молитични - FNHTR 
(Febrile Non-
Haemolytic Transfusion 
Reaction)

 " реакции между лев-
коцитни антигени от 
прелятата кръв и анти-
левкоцитни антитела  в 
кръвта на пациента – 
предполага се, че някои 
реакции се дължат на 
преливането на проте-
ини наречени цитокини, 
синтезирани от лев-
коцитите по време на 
съхранението на кръвта 

повишаване на темпера-
турата на пациента с 1oC 
или повече без каквото и 
да е друго медицинско 
обяснение  

алергични (уртика-
рия)

 " резултат от чужди 
алергени в кръвта на 
донора реагиращи с 
антителата на пациента 
или антитела в кръвта на 
донора реагиращи с 
алергени на пациента 

уртикария (обрив), локали-
зиран оток

3d Таблица 2 3e Таблица 3



34 35

то и свързаните с тях симптоми.                                                                                                              

лечение на трансфузионните реакции
Прогнозата на свързаната с трансфузия реакция зависи от 
тежестта на реакцията. По-долу е показано как някои от тези 
реакции могат да бъдат лекувани:
Сериозни усложнения:
• Остри Хемолитични Трансфузионни Реакции – анафи-

лаксия, сепсис (бактериална инфекция) и въздушна 
емболия – трансфузията се прекратява. Могат да бъдат 
приложени интравенозни разтвори и да бъдат използвани 

различни медикаменти за лечение или превенция на пос-
ледващи състояния като Дисеминирана Интравазална 
Коагулация (ДИК), бъбречна недостатъчност и шок.

• Обемното претоварване на циркулацията може да бъде 
овладяно чрез подаване на кислород и даването на диу-
ретици – за подпомагане на уринирането.

• Некардиогенният белодробен оток - Transfusion Related 
Acute Lung Injury (TRALI) може да бъде лекуван като се 
подпомага дишането по най-подходящ начин.

• Ефектите от хемолитичните реакции със закъснял анам-
нестичен отговор и алоимунизацията могат да бъдат ре-
дуцирани с помощта на кортикостероиди.

• Реакцията на трансплантат срещу хазяйн - Graft vs Host 
Disease (GVHD) изисква подходящо съпътстващо лечение.

• Инфекциите с вируси трябва да се лекуват съобразно 
вида на пренесените с кръвта вируси.

Усложнения с благоприятен изход:
• Фебрилните нехемолитични трансфузионни реакции 

(FNHTR) могат да бъдат купирани с антипиретици.
• Алергичните реакции (уртикария): обрив и сърбеж - могат 

да бъдат редуцирани с антихистамини.
Профилактика на трансфузионните реакции
Трансфузионните служби и свързаните с тях други отделе-
ния трябва да упражняват строга политика, гарантираща 
постоянно следване на оптимални трансфузионни проце-
дури и запазване здравето и безопасността на пациента. 
Медицинският състав трябва стриктно да се придържа към 
установените трансфузионни стандарти и протоколи. Не-
правилната идентификация на пациента (както и на кръвни-
ят продукт) е за момента най-често съобщаваната грешка 
при трансфузионни реакции довели до фатален изход. 
1. Пробите от кръвногруповото типизиране и тестовете за 

съвместимост трябва да бъдат точно идентифицирани. 
Пълното име на пациента и датата на раждане трябва да 
бъдат ясно изписани на етикета на епруветката преди да 
се вземе кръвната проба, както да се провери датата на 
трансфузионния фиш. 

2. Медицинско лице трябва да се увери, че всички медицин-
ски консумативи, които се използват, се употребяват съ-
гласно препоръките на производителя.

3. Преди приготвянето на кръвните единици за преливане, 
медицинско лице трябва да направи визуална проверка 
на кръвта за замърсяване  – промяна на цвета до тъмно 
лилаво, коагулуми или хемолиза, както и да се увери, че 

Причини, време на настъпване и симптоми на свързаните с трансфузия реакции 

Вид реакция Време на на-
стъпване

Причина симптоми

Реакция на 
трансплантат 
срещу хазяйн 
- GVHD (Graft 
vs Host Disease)

 3-30 дни HLA антигените на 
пациента активират 
Т-лимфоцитите на 
донора – особено при 
(i) имуносупресирани 
пациенти; (ii) фетуси 
получаващи интрауте-
ринна трансфузия; (iii) 
новородени получава-
щи  обменно кръвопре-
ливане; (iv) реципиенти 
на кръв от роднини 

фебрилитет, ентероколит, 
диария, дерматит, еритро-
дермия и панцитопения

алоимунна 
реакция 

след няколко 
дни или сед-
мици 

пациентите изработват 
антитела срещу опре-
делени еритроцитни 
антигени, което води до 
хемолиза на прелетите 
клетки

умерено повишаване на 
температурата, втрисане, 
умерено тежка жълтеница 
и необяснимо спадане на 
нивото на Hb (рискът от разви-
ване на състоянието може да 
бъде намален със започване 
на трансфузионна терапия 
в ранна възраст – преди 3 
годишна възраст)

хемолитична 
със закъснял 
анамнестичен 
отговор

 3-7 дни като горното, но 
антителата не могат 
да бъдат доловени в 
предтрансфузионните 
лабораторни тестове, 
със синтез на голямо 
количество антитела от 
имунната система при 
трансфузията

 

3e Таблица 3 (продължение)
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срокът на годност не е изтекъл. 
4. Съвместимостта между пациента и единицата кръв тряб-

ва да бъде потвърдена като се провери резултата от кръв-
ната група на пациента успоредно с кръвната група обо-
значена на етикета на кръвния сак.

5. Индентификационните детайли на всяка прелятата еди-
ница кръв трябва да бъдат записани в досието на пациен-
та, така че донора да може да се проследи  при необхо-
димост. 

6. Пациентът трябва да бъде внимателно наблюдаван по вре-
ме на кръвопреливането, особено в началото на  транс-
фузията когато настъпването на трансфузионни реакции 
е по–често наблюдавано. 

7. Кръвните продукти трябва да бъдат прелети в рамките на 
препоръчаното време, за да се избегне компрометира-
не на клиничната ефективност, безопасност и за леснота 
на прилагането.

8. Бързото преливане на студена кръв може да бъде опас-
но. Замразените единици трябва да се ползват с голямо 
внимание, тъй като опаковката може да е лесно чуплива 
и да се наруши нейната цялост при ниски температури.

9. Ефикасността от трансфузията трябва да бъде определе-
на, като се записват съответните пре–  и пост- трансфузи-
онни параметри.

10.Всяка наблюдавана реакция трябва да бъде внимателно 
отбелязвана и докладвана. Всички сериозни усложнения 
трябва да бъдат внимателно проучени (вземане на пост-
трансфузионна проба и изпращането й с неизползвания 
кръвен продукт и кръвопреливната система в кръвната 
банка за  изследване на серологична несъвместимост и 
бактериална контаминация).

11.В случаи на повтарящи се трансфузионни реакции е 
препоръчително изследването за наличие на нерегуляр-
ни антитела извън системите АВО и Rh. При повтарящи се 
фебрилни нехемолитични реакции, трябва да се използ-
ват продукти с ниско съдържание на левкоцити.

12. Важно е да се знае, че някои усложнения могат да настъ-
пят късно, като проявата на болест предадена чрез кръво-
преливане. Когато е установено, че дарителят е серокон-
вертен, реципиентите на неговата кръв трябва да получат 
съответната медицинска помощ. 

Кръвните банки трябва да имат на място система за качест-
вен контрол, която да гарантира качеството на използваните 

кръвни продукти. Такава система трябва да гарантира, че:
1. Подборът на дарители, вземането на кръв, обработката, 

лабораторните изследвания, съхранението и транспор-
тирането на кръвни продукти се извършват в съгласие с 
принципите на Добрата Производствена Практика

2. Задачите и отговорностите на медицинския персонал из-
вършващ тези дейности са точно дефинирани. 

3. Използват се правилните материали.
4. Изградена е система за вътрешни проверки, които редов-

но да  оценяват сигурността и ефективността на качестве-
ния контрол.   

5. Всички грешки се докладват подробно и се вземат съот-
ветните мерки. 

Много болници в Европа и в САЩ имат Комисии по кръвопре-
ливане, в които влизат представители на трансфузионните 
служби и на основните клинични отделения със значителна 
трансфузионна дейност. Тези комисии могат да повишават 
ефикасността на трансфузионната практика чрез:   
1. Дефиниране на такава трансфузионна политика, която 

да е адаптирана към локалните клинични дейности.
2. Редовно оценяване на трансфузионната дейност под тя-

хно ръководство.
3. Анализиране на всяко неблагоприятно събитие произти-

чащо от кръвопреливане и вземане на необходимите ко-
ригиращи мерки.
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желязно свръхнатрупване и желязо-хела-
тираща терапия

Таласемията е състояние, при което в тялото се на-
трупва желязо. Има два основни начина, по които 
пациентите с Таласемия майор натрупват желязо: от 
храната и от прелятата кръв.  Ако този излишък от же-
лязо не бъде премахнат той може да причини увреж-
дане на важни органи като черния дроб и сърцето. Ето 
защо пациентите с Таласемия майор трябва да при-
емат специални лекарства наречени хелатори, които 
отстраняват желязото от организма.

желязото в здравия организъм:
Здравите възрастни хора имат около 4 g желязо в тяло-
то си, от които около 3 g се използват за синтез на хе-
моглобин в червените кръвни клетки. Когато червените 
кръвни клетки узряват и умират техният хемоглобин се 
разпада на съставящите го части: хем и глобин. Же-
лязото освободено от хема се пренася от белтъчна 
молекула наречена трансферин, за да влезе отно-
во в цикъла за синтез на хем за производство на нови 
червени кръвни клетки. Химичните субстанции, които 
образуват глобиновия протеин, известни като амино-
киселини, се използват отново за производство на нов 
глобин.
Тези процеси показват, че при един напълно здрав въз-
растен човек тялото използва наново по-голямата част 
от наличното желязо, оставяйки много малко да бъде 
отстранено. Само 1 mg желязо се отделя навън от тя-

лото на здрав човек всеки ден – предимно с урината, феце-
са, кожата и (при жените) чрез менструацията. Отделеното 
желязо от организма по този начин се заменя с желязо аб-
сорбирано от стомашно–чревния тракт чрез храната (4а). 

желязото в организма при таласемия 
При нетрансфузирани пациенти с Таласемия интермедия и 
Таласемия майор организмът опитва да компенсира тежка-
та анемия като абсорбира значително повече желязо през 
стомашно–чревния тракт отколкото е обичайно (2-5 g/годиш-
но сравнено с 0,0015 g/годишно при напълно здрави хора), с 
цел да се произвеждат повече червени кръвни клетки. Колко 
повече желязо ще се абсорбира зависи от тежестта на ане-
мията: колкото по–тежка е анемията, толкова повече кост-
ният мозък се разраства в опита си да произвежда повече и 
повече червени кръвни клетки, и толкова по-голяма е необ-
ходимостта от желязо. Други фактори също могат да играят 

роля определяйки количеството на абсорбираното желязо от 
стомашно–чревния тракт. Например: наличието на витамин 
С повишава количеството на усвоеното желязо, докато чаят 
и някои зърнени храни водят до намалено усвояване. Така 
или иначе основният начин за редуциране на количеството 
желязо абсорбирано през стомашно–чревния 
тракт  е да сме сигурни, че пациентите поддър-
жат оптимални хемоглобинови нива. Ето защо е 
важно пациентите да получават регулярни кръво-
преливания, поддържайки хемоглобинови нива 
над 9 g/dl (измерени преди трансфузия). Паци-
ентите, които са недостатъчно трансфузирани 
могат да усвояват допълнително 1–5 mg /дневно 
(или около 0,4–2 g/годишно) желязо през сто-
машно–чревния тракт. 
Основният източник за желязно натрупване при 
пациенти получаващи трансфузии е прелятата 
кръв. Факт е, че количеството желязо, което пациентът аб-
сорбира чрез кръвопреливане е далеч по–голямо от това 
абсорбирано от храната през стомашно–чревния тракт. Ето 
защо е важно пациентите на регулярен трансфузионен ре-
жим да използват желязо-хелатиращи препарати – лекар-
ства, които се свързват с желязото и го отстраняват от орга-
низма. 
Всеки милилитър (ml) червени кръвни клетки съдържа око-
ло 1,16 mg желязо. Стандартна единица кръв 
съдържа около 250 ml еритроцитен концентрат 
– например 250 * 1,16 или между 200–290 mg 
желязо. Желязото освободено при разпадане-
то на тези червени кръвни клетки е голям източ-
ник на желязо, което се натрупва в тялото на 
пациентите получаващи кръвопреливания  за 
цял живот. Например пациент получаващ 30 
единици кръв за 1 година ще има излишък от 
около 6 g желязо на година (200*30=6,000 mg= 
6 g), или около 15–16 mg/дневно. Организмът 
няма способност да отстранява такова огро-
мно количество от излишно желязо, така че то 
се отлага в тъканите и органите на тялото. Ако това желязо не 
бъде отстранено с медицинска намеса, то може да бъде 
изключително вредно, причинявайки някои от най-сериозни-
те усложнения при Таласемия майор.
Клиничните симптоми на железен свръхтовар обикновено 
се проявяват около 10 годишна възраст, макар че има на-
блюдавани случаи на токсичния му ефект върху черния дроб 
при много по–малки деца. Увреждането на черния дроб из-
вестно като фиброза - понякога започва и за по-малко от 2 
години след началото на кръвопреливанията, сериозно ув-
реждане на черния дроб (цироза) може да се развие пре-

Глава 4

4b
Повишаване на желязото 
от трансфузии съответно 
с нарастване на нуждата 
от кръв за преливане с 
възраста

От  Cohen и Schwartz - 
Chelation therepy in chronic 
iron overload, 1977, symposia 
specialists, Inc., Box 610397, 
Miami Florida

БАлАнс нА жЕлЯЗОТО

• АБСОРБЦИя ЧРЕЗ ГАСТРО-
ИНТЕСТИНАЛНИя ТРАКТ

• Нормално=1mg/дневно
• Таласемия =1 – 5mg/днев-

но

ПРЕЛяТА КРъВ
200mg/1 

стандартна 
единица

5-15mg/дневно

уРинА, фЕЦЕс
Друга загуба 
1mg/дневно

нАТРуПВАнЕ 
нА жЕлЯЗО В 
ОРГАниЗМА

4а желязо в храната

желязо в храната
Дуоденум 

(средно 1 – 2mg/
дневно)

използване

Мускули 
(миоглобин 

300mg)

Чернодробен 
паренхим 
(1000mg)

Плазмен 
трансферин 

(3mg)

Циркулиращи 
еритроцити 
(Hb 1800mg)

Ретикуло – ендо-
телна макрофа-
гиална система 

(600mg)

използване

Костен мозък (300mg)

Лющещи се лигавични клетки
Десквамация
Менструация

Друга загуба чрез кръв
(средно 1 – 2mg/дневно)

Загуба на желязо

желязо 
в депата 
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ди 10 годишна възраст, ако не е имало лечение за отстраня-
ване на излишното желязо, особено когато пациентът има 
хепатит В и/или С. Увреждане на сърцето – една от най-чес-
тите причини за смърт при Таласемия майор – също е на-
блюдавано и за период по–малък от 10 години от началото 
на редовни кръвопреливания, въпреки че сърдечни усложне-
ния обикновено няма до 15 или повече години от започване-
то на регулярни кръвопреливания. 
Железният свръхтовар така също е най-важната причина за 
закъснялото сексуално развитие на пациентите с таласе-
мия, засягайки около половината както от момичетата така 
и от момчетата. В допълнение, железният свръхтовар може 
да причини затруднения при жените опитващи да заченат 
(около 25% от случаите) , и е честа причина за развитие на 
захарен диабет.   
Дългосрочно, излишното желязо причинява костни усложне-
ния и увреждане на други важни органи, като щитовидната 
и паращитовидната жлези. Поради това пациентите трябва 
да получават лечение за отстраняване на излишното желязо, 
което в противен случай ще се натрупа в тялото със сери-
озно отражение върху качеството и продължителността на 
живота им.

Как излишъкът от желязо уврежда тялото?   
Когато желязото се натрупва в тялото – като резултат от та-
ласемията сама по себе си, или в следствие на трансфу-
зионната терапия или и двете – основният желязо-пренасящ 
протеин в кръвта, трансферин, се пренасища с желязо. Без 
достъпен трансферин свободен от желязо, несвързаното 
желязо – което е много вредно за организма -  започва да 
циркулира в кръвта. 
Желязото също се натрупва в тъканите, свързано със скла-
диращи протеинови молекули под формата на феритин 
(4c) и хемосидерин. Желязото складирано в тези протеини 
е по-малко вредно от несвързаното желязо. Все пак, тялото 
постоянно разгражда феритин и хемосидерин, при което 
се освобождава несвързано желязо. То също така може да 
бъде освобождавано от складиращите протеини когато па-
циентът е болен. 
Несвързаното с трансферин желязо – желязото, което оста-
ва в повече в организма когато няма вече наличен трансфе-
рин за свързване – е нестабилно. Това означава, че то може 
лесно да привлече или изгуби негативна частица наречена 
електрон. Когато желязото привлече електрон то променя 
своята валентност от 3+ (т.нар. фери желязо) на 2+ (т.нар. 
феро желязо). Когато желязото се движи между 2+ и 3+ ва-
ленция, то продуцира вредни субстанции наречени свобод-
ни радикали, които могат да причинят сериозни увреждания 
на тъканите в тялото. 

Най-добре познатият процес, при който се произвеждат 
свободни радикали е известен като реакцията на Fenton – 
химична реакция представена както следва:

Образуване на хидроксилен радикал (HO)

O2 + Fe3+ =  O2 + Fe2+
H2O2 + Fe2+ = OH- + HO- + Fe3+

Desferrioxamine (DFO) или Desferal
Тъй като тялото няма ефективен начин за отстраняване на 
желязото, единственият начин за отстраняване на излишно 
желязо е да се използват лекарства наречени хелато-
ри, които образуват съединение с желязото и така го 
отстраняват от тялото чрез урината и/или фецеса. 
DFO е първият произведен железен хелатор. За първи 
път създаден през 1960 год, DFO (4d) е пуснат в про-
дажба през 70-те години на миналия век за лечение 
на Таласемия майор. DFO работи в 2 насоки: първата 
е бавен процес, при който DFO се свързва с желязото, 
за да образува субстанция наречена ferrioxamine (4e), която 
след това се отстранява от тялото. Втората  роля на DFO е да 
намалява токсичността на желязото в тялото унищожавайки 
свободните радикали.  Това е бърз процес. 
DFO хелира желязото от два основни източника или депа в 
тялото. Първото депо на желязо се образува при разпада-
нето на червените кръвни клетки. 70 % от хелираното с DFO 
желязо идва от това депо, и се отделя от тялото чрез урината. 
Второто депо желязо хелирано с DFO идва от черния дроб 
– най-големият желязо-складиращ орган в тялото. Желязо-
то складирано в черния дроб се освобождава когато две-
те субстанции – феритин и хемосидерин – се разпаднат в 
чернодробните клетки (хепатоцити).  DFO се свързва тогава 
с желязото в хепатоцитите, преди да се отдели от тялото чрез 
изпражненията. DFO не се свързва с желязото, което вече е 
свързано с трансферин.
Всяка молекула DFO се свързва с един атом желязо и обра-
зува ferrioxamin (4e). Това означава, че ако DFO е бил 100% 
ефективен, всеки грам DFO би отделил около 93 mg желязо. 
Това все пак не е реалност. Нивото на ефикасност зависи 
от дозата и начина, по който DFO се прилага, от големината 
за железните запаси, от нивото на витамин С в организма и 
степента на отговор на пациента към предписаната хелати-
раща терапия. 
Ролята на витамин С. Витамин С е редуциращ агент – може 
да помогне при превръщането на желязо 3+ в желязо 2+. 
Това е много важно, тъй като желязо 2+ може по–лесно да 
циркулира в тялото отколкото желязо 3+, и също е форма на 
желязото, която най-лесно се свързва с хелатори като DFO. 

4c Молекула на феритина

4d Desferrioxamine B, активната 
субстанция на Desferal

4e Ferrioxamine B
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Поради тази причина желязо 2+ (феро формата) е често 
наричано „хелиращо се” желязо , докато желязо 3+ (фери 
формата) е нециркулиращо желязо, което се намира в 
складиращите части на тялото, като черния дроб, свързано 
с протеини носители като феритин и хемосидерин. Един 
начин за повишаване на количеството на освободено желя-
зо от тези протеини е прилагането на витамин С успоредно 
с DFO. 
Експертите съветват пациентите с таласемия да приемат ви-
тамин С всеки ден, най-добре по същото време, по което 
се прилага DFO. Все пак, най-общо препоръката е пациен-
тите да започват да взимат витамин С след като са прилага-
ли DFO няколко седмици. 
Препоръчителната дневна доза на витамин С е 50 mg за 
деца под 10 годишна възраст и 100 mg за по–големи деца. 
Дозата не трябва да надминава 200 mg на ден. Пациенти, 
чийто хранителен режим включва портокали или пресни 
сокове може да не се нуждаят от допълнителен прием на 
витамин С: един голям портокал например съдържа 75 mg 
витамин С, докато 100 ml пресен портокалов сок съдържат 
50 mg витамин С. 
Както при всички лекарства и добавки, дозата трябва да бъде 
уточнена с консултиращия лекар. Важно е да се отбележи, 
че твърде много витамин С може да има токсичен ефект 
върху пациентите, мобилизирайки твърде много желязо. По-
ради това витамин С може да бъде вреден специално при 
пациенти, които не прилагат DFO, тъй като мобилизираното 
желязо от витамин С ще остане несвързано, причинявайки 
тъканни увреждания.

Кога да започнем желязо-хелатираща терапия 
Пациентите с Tаласемия майор трябва да започнат лечение 
с DFO само когато са започнали регулярна трансфузионна 
терапия. DFO не разрешава никой от проблемите причине-
ни от недостатъчна трансфузионна терапия, като анемия, 
костни промени или уголемяване на черния дроб или да-
лака. DFO не трябва да се дава на нетрансфузирани или 
недостатъчно трансфузирани пациенти освен ако не са 
над 10 годишна възраст или има доказателства за желязно 
натрупване.  
Като основно правило, пациентите трябва да започнат же-
лязо-хелатираща терапия след като са имали 10 – 20 кръво-
преливания, или когато нивото на феритина е над 1000 µg/l. 
Как да приготвяме, съхраняваме и използваме DFO
Бяха нужни повече от 30 години клиничен опит на лекари и 
учени за да установят най-добрия начин за приложение на 
DFO, така че да се отстранява ефективно желязото от тялото 
и същевременно да се избягват всякакви токсични ефекти 
при приложението на твърде голямо количество от медика-
мента.

Поради големия размер на молекулите на DFO, тялото ус-
воява малко DFO през стомашно–чревния тракт. Поради 
това най–добрият начин за прилагане на DFO е субкутанно 
(подкожно) или интравенозно. Същевременно, тъй като DFO 
бързо се елиминира от кръвта (полуживот от 5-10 мин), ле-
карството трябва да се прилага бавно за определен период 
от време, за да се осигури постоянна концентрация в кръвта 
колкото е възможно по–дълго.  DFO се прилага посредством 
специално създадени помпи, които бавно инфузират ле-
карството под кожата – за 8–12 часа, поне 6 дни в седми-
цата. Точната доза за всеки пациент се изчислява на базата 
на възрастта, желязното натрупване и клиничното състояние. 
Най–общо, стандартната доза при деца не трябва да надви-
шава 20–40 mg/kg т.м., тъй като високата доза може да за-
бави растежа. Стандартната доза за възрастни е 30-50 mg/
kg т.м.
Приготвяне на DFO
DFO е сух бял прах, в разфасовки от 500 mg или 2 g. Всяка 
разфасовка съдържа сух бял прах в малка стъклена бутил-
ка или флакон, който трябва да се разреди до 10% разтвор 
преди употреба. За да се приготви 10% разтвор на DFO от 
един флакон 500 mg, например, 5 ml дестилирана вода 
трябва да се прибавят към праха. (Дестилираната вода 
може да се намери в аптеките). След това флаконът трябва 
да се остави за няколко минути, за да се разтвори напълно 
праха. Важно е да не се разклаща флакона – за да се по-
мага на праха да се разтваря, флаконът може да се търкаля 
между дланите на ръцете или по гладка повърхност напри-
мер маса. След като лекарството се разтвори то се изтегля 
в спринцовка и се поставя в малка помпа. Помпата бавно 
натиска буталото на спринцовката, за да освобождава ле-
карството в тялото за изисканият период – между 8-12 часа. 
Спринцовката се изпразва съобразно броя на посочените 
часове. Някои от най-често използваните помпи имат вгра-
дена аларма, която се чува ако буталото на спринцовката 
заседне или ако е приключила инфузията на лекарството.
Съхранение на DFO    
Приготвеният разтвор на DFO може да бъде съхраняван на 
стайна температура (23°С) за максимум 24 часа. При го-
рещо време е важно да пазим приготвения разтвор на сту-
дено място, държейки го охладен на 4°С, ако не се използва 
веднага. Охладеният разтвор може да бъде съхраняван до 5 
дни. Все пак, ако разтворът  помътнее или си промени цвета 
трябва да бъде изхвърлен незабавно. Най–добре е DFO раз-
творът да се извади от хладилника около 2 часа преди упо-
треба, за да може да достигне телесна температура при 
прилагане. 
DFO разтворът може също да бъде предварително пригот-
вен за венозна или подкожна инфузия от фармацевт при 
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специални стерилни (асептични) условия. Предварително 
приготвеният DFO разтвор остава стабилен до 2 седмици 
при 4°С, но ако DFO разтворът е предварително приготвен 
от пациент, а не от фармацевт, той не трябва да се пази 
повече от ден или два, тъй като може да не е стерилен. Ин-
жектирането на нестерилен, замърсен разтвор може да 
причини реакции. 
Прилагане на DFO подкожно   
За подкожно прилагане на DFO в помпата се поставя сприн-
цовка съдържаща лекарството, която е свързана с тънка 
пластмасова тръбичка водеща до много тънка игла, поста-
вена под кожата. След това DFO се освобождава в прос-
транството между кожата и мускулите или мастната тъкан 
под нея.
През годините помпите станаха значително по-малки, по–
леки и по–тихи от старите модели. Това ги прави и по-мал-
ко забележими и по–лесни за дискретно приложение през 
деня, скрити под дрехите. Все пак много пациенти предпо-
читат да използват техните помпи през нощта, така че това 
да не пречи на техните дневни занимания.
Редовното използване на DFO играе огромна роля за под-
държането на пациентите с таласемия в добро здраве. Но 
желязо-хелатиращата терапия с DFO е трудна – тя е болез-
нена, отнема време и e трудно съвместима с дневния ри-
тъм на живот. 
Ето защо е важно всички, които участват в грижата за паци-
ента – доктори, сестри, родители, и – най–важното – самите 
пациенти, да намерят начин да направят лечението толко-
ва лесно до колкото е възможно. Тийнейджърите специално 
биха оценили усилията терапията да се направи по–дис-
кретна. Трябва също да се направят усилия за редуциране 
до минимум на всякакви локални реакции или други услож-
нения свързани с DFO (виж по-нататък).

Други начини за приложение на DFO 
В добавка към подкожния начин на приложение на DFO 
описан по-горе, съществуват няколко други начина за из-
ползване на лекарството, всеки от които с някои предим-
ства и недостатъци.
Продължителни 24 часови венозни инфузии
Този метод включва прилагането на DFO по венозен път. Ме-
тодът може да бъде животоспасяващ при пациенти страда-
щи от тежко желязно свръхнатрупване, свързано със сърдеч-
ни усложнения, като редуцира токсичността на желязото в 
тялото по време на инфузията, и отстранява големи количе-
ства желязо по-бързо отколкото с другите методи. Все пак 
продължителните венозни инфузии също носят огромен 
риск, специално от инфекция или образуване на тромб в 
имплантирания централен венозен катетър. 

Поради тази причина методът трябва да се използва един-
ствено в изключителни случай, когато пациентите показват:
(i) тежък железен свръхтовар – например нива на феритина 

постоянно > 2500 µg/l  
 и /или
 концентрация на желязо в черния дроб > 15 mg/g сухо 

тегло установено чрез чернодробна биопсия 
(ii) сърдечни усложнения в резултат на железен свръхтовар
(iii) пациентки планиращи бременност, които имат високи 

феритинови нива и/или висока концентрация на желязо 
в черния дроб (LIC)

(iv) продължителни венозни инфузии могат да бъдат обсъж-
дани също при пациенти изискващи интензивно отстра-
няване на желязото, независимо от нивата на феритина 
или LIC, например преди костно – мозъчна транспланта-
ция или при пациенти с хроничен активен хепатит С.

Продължителните венозни инфузии на DFO включват прила-
гане на 50 mg/kg т.м. дневно, 7 дни в седмицата с помощта 
на специален имплантиран катетър – приспособление оси-
гуряващо достъп до голям венозен път. 
Този вид катетри са относителни скъпи и пациентите, които 
ги използват изискват много внимателно и прецизно меди-
цинско наблюдение. Най–честите усложнения свързани с 
този метод на желязно хелатиране са сериозни инфекции 
и понякога тромбози. Специални лекарства (антикоагулан-
ти) могат да бъдат включени за превенция на тромбозите и 
трябва да се обръща специално внимание за запазване 
чистотата на кожата около катетъра с оглед превенция на 
инфекции. Пациентите трябва да бъдат обучени как да под-
държат кожата си чиста и да им бъде напомняно незабавно 
да потърсят медицински съвет, ако проявят нежелани симп-
томи, включващи втрисане или повишена температура, или 
ако почувстват болезненост или зачервяване на кожата. 
Венозни 8-12 часови инфузии
Венозни 8-12 часови инфузии на DFO, в сравнение с продъл-
жителните 24 часови венозни инфузии обяснени по-горе, е 
друга алтернатива на подкожната инфузия, и може да се 
използва в случаи на сериозни, локални проблеми свърза-
ни с подкожните инфузии. Дозата (40–50 mg/kg т.м. дневно), 
продължителността (8-12 часа) и честотата (повече от 5 дни 
в седмицата) на инфузията като цяло са същите както при 
подкожната инфузия. Все пак този метод не е ефективен 
както 24 часовите венозни инфузии в случаите на тежък же-
лезен свръхтовар и свързаните с него сърдечни усложнения. 
Важно е да се отбележи, че венозното прилагане на DFO 
трябва да се извършва с внимание и само когато е необхо-
димо; в дългосрочен план методът може да увреди вените, 
които са крайно необходими за провеждане на трансфузи-
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онната терапия и носи висок риск от инфекции.
Венозно прилагане на DFO успоредно с кръвопреливането
В някои медицински центрове DFO се прилага венозно по 
същото време, по което пациентът получава неговото /ней-
ното кръвопреливане. Все пак, DFO не трябва никога да 
бъде добавян директно към кръвта, която се трансфузира 
на пациента, тъй като може да замърси кръвта или да при-
чини реакция. Най-общо, никаква субстанция не трябва да 
бъде добавяна към кръвта, която се прелива на пациента, 
единствено ако е научно доказано, че не може да причини 
някаква вреда. 
За да прилагаме DFO венозно по време на кръвопрели-
ване, необходимото количество DFO се разтваря в течност 
наречена „обикновен физиологичен разтвор”. Игла от сака 
съдържащ DFO разтвора след това се поставя в Y-образна 
свързваща част, с която е свързан и сака с кръв, за да се при-
ложи на пациента за период от около 4 часа. Ако се пред-
почита, по време на инфузията може да бъде използвана 
помпа. Често времето необходимо за ефективна инфузия 
на дозата DFO е по–дълго от необходимото за кръвопрели-
ване. Важно е да се отбележи, че DFO прилаган единствено 
по време на кръвопреливане – например веднъж на всеки 
2–4 седмици – има изключително ограничен ефект. Все пак, 
това може да бъде единственият вариант там където DFO е 
дефицитен. От друга страна, някои центрове прилагат DFO 
венозно по време на кръвопреливането на пациентите в до-
бавка към тяхното регулярно дневно лечение, усилие да се 
подобри цялостната ефективност на желязо-хелатиращата 
терапия. 
Мускулно инжектиране на DFO
Когато DFO се въвежда за първи път за лечение при тала-
семия той е бил прилаган чрез мускулно инжектиране. Все 
пак, от тогава се е установило, че методът не е така ефекти-
вен както подкожните или венозните инфузии. 
Мускулните инжекции все още се използват в някои случаи 
– например в страни, където DFO е с твърде висока цена 
и поради това се осигурява единствено в много малки ко-
личества, или където инфузионните помпи не са достъпни. 
Има значителни доказателства, че е по-добре пациентите 
да получават поне някакво количество  DFO, по какъвто и да 
е начин, отколкото никакво. Поради това там където няма 
алтернатива, DFO може да бъде прилаган чрез мускулни 
инжекции.
Друг метод е разтварянето на 500 mg в 5 ml дестилирана 
вода и след това да се инжектира мускулно в ръката или 
крака. Дозата се разделя на две и се прилага 2 пъти всеки 
ден – метод неотдавна показан от някои изследователи, че е 
сравнително ефективен. 

Оценка на ефективността на DFO терапията
Един начин за оценяване ефективността на терапията на 
пациента е да се измери количеството желязо натрупано в 
черния дроб и други тъкани на организма. 
Черният дроб е в състояние да складира големи количества 
желязо – 70% или повече от железните запаси в тялото, или 
около 20 g. Всяко допълнително количество желязо в тялото 
се натрупва в черния дроб, или други тъкани, ако той е пре-
товарен. Желязото складирано в черния дроб и други тъка-
ни се свързва с протеините феритин и хемосидерин – точ-
но както желязото в кръвта се свързва с носителя протеин 
трансферин. Малко количество феритин се освобождава 
от черния дроб в кръвния поток; измерването на нивото на 
феритина в кръвта се използва за определяне на железния 
товар. 
Нормални нива на феритина в кръвта (или серумния фе-
ритин) са до 250 µg/l  за мъже и между 10–120 µg/l  за жени. 
Един микрограм феритин в кръвта се смята, че отговаря 
на 8 mg от желязото натрупано в тялото. Пациентите с Тала-
семия майор с доста високи нива на желязо в организма, 
съответно се очаква да имат значително по–високи нива на 
феритина. 
Въпреки, че нивата на феритина могат да бъдат относите-
лен показател за натрупването на желязо в черния дроб, все 
пак те са по-малко точни ако искаме да предвидим желез-
ния товар в други органи, като например сърцето, или тотал-
ния железен товар на организма. В добавка, някои фактори 
като възпаление, вирусни или бактериални инфекции, хро-
нично увреждане на черния дроб, артрит и дефицит на ви-
тамин С могат да повлияят на нивата на серумния феритин, 
показвайки по-високи или по-ниски стойности, в сравнение 
с действителното желязно натрупване. 
Въпреки това, нивата на серумния феритин се счита, че 
са най-практичния показател за възможни желязо-свързани 
усложнения. Например някои проучвания са показали, че 
когато нивата на феритина са постоянно под 2500 µg/l  в 
продължение на много години, рискът пациента да развие 
сърдечно усложнение е нисък. Целта тогава трябва да бъде 
поддържане на феритинови нива между 1000–2000 µg/l  , и 
да се проверяват нивата поне на всеки 3 месеца, за да се 
установи дали режимът на желязо–хелатиращата терапия 
на пациента се нуждае от коригиране. Така също е много 
важно да се следи за появата на някоя свързана с DFO ток-
сичност, която може да настъпи когато DFO се дава във ви-
соки дози и когато нивата на феритина паднат под 1000 µg/l.

използване нивата на феритина за коригиране доза-
та на DFO  
Нивата на феритина могат да бъдат използвани за установя-
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ване на идеалната доза DFO, която да се дава на пациента, 
използвайки последващото уравнение познато като „тера-
певтичен индекс” ( TI) : 

Терапевтичният 
индекс = 

средната дневна доза (mg/kg т.м.)*
серумният феритин (µg/l)

Целта е запазване през цялото време на терапевтичен 
индекс под 0,025

*    Средната дневна доза е равна на сбора от реалните 
дози, приложени за една седмица, разделен на се-
дем.

През последните години бяха създадени редица други те-
стове, които надеждно измерват количеството на желязо в 
тялото. Тези тестове често се извършват заедно с измервани-
ята на серумния феритин за да осигурят по-точна картина 
на желязното натрупване в тялото, специално в черния дроб 
и сърцето. 

Концентрация на желязо в черния дроб (LIC)  
Измерването на концентрацията на желязо в черния дроб 
включва отделянето на клетки от чернодробната тъкан – про-
цедура известна като чернодробна биопсия – и измерва-
не количеството желязо, което те съдържат. Чернодробната 
биопсия представлява вкарване на специална игла през 
корема в черния дроб, обикновено с местна упойка и за 
предпочитане използвайки ултразвуков контрол, и изтегляне 
на малка част от чернодробната тъкан. Вярната преценка 
на железния товар зависи отчасти от количеството (поне 1 
mg сухо тегло) и качеството (например липсата на цироза 
или фиброза) в тъканната проба, и поради това квалифика-
цията на медицинския персонал извършващ процедурата 
е изключително важна. Въпреки, че чернодробната биопсия 
носи много ниска степен на усложнения когато се извърш-
ва в болнична обстановка под ултразвуков контрол, все пак 
това е инвазивна процедура, която изисква пълното съгла-
сие на пациентите и/или техните родители/настойници. 
Проучванията показаха, че когато нивата на желязото в чер-
ния дроб са постоянно поддържани под 7 mg/g сухо тегло 
черен дроб, има малък риск от сърдечни или чернодроб-
ни проблеми. Нива над 15 mg/g сухо тегло черен дроб мо-
гат да бъдат свързани с висок риск от сърдечна смърт. Все 
пак, проучванията продължават за да установят дали горните 
стойности на концентрация на желязото в черния дроб на-
деждно показват нисък или висок сърдечен риск. Както при 
случая със серумния  феритин, учените си задават въпроса 
дали този метод отговаря точно на тоталния железен свръх-
товар на тялото и по-специално, на натрупването на желязо 

в сърцето. Скорошни научни изследвания показаха, че най-
сигурното измерване на тоталното желязно натрупване се 
получава като LIC (mg/g сухо тегло) се умножава с коефи-
циент 10,6 и се определя в  mg/kg т.м. 
Чернодробната биопсия също така може да осигури ин-
формация относно разпределението на желязото между 
чернодробните клетки като хепатоцити и Купферови клетки, 
така както и да покаже възпаление или увреждане на чер-
ния дроб, като фиброза или цироза.
Нови неинвазивни методи за точна преценка на желязно-
то натрупване също бяха създадени, като биомагнетична-
та сусцептометрия - Superconducting quantum-interference 
device - SQUID. SQUID се базира на парамагнетичните свой-
ства на желязото за измерване на неговата концентрация в 
тялото. Той използва магнитно поле, което е силно горе-долу 
колкото магнит върху кухненски хладилник. Преди процеду-
рата местоположението на черния дроб се локализира за 
няколко минути с помощта на ултразвук  докато пациента 
лежи удобно на леглото. След това леглото се мести така, 
че тялото да застане правилно под техниката за SQUID. Един-
ствената част от апарата, която докосва тялото е балон пъ-
лен с топла вода, който бавно се поставя върху горната част 
на корема. Докато апаратът прави своите измервания па-
циента трябва да задържи неговия/нейния дъх няколко пъти 
за по няколко секунди всеки път. При пациенти по– малки 
от 6 годишна възраст може да се наложи даването на се-
дативни средства за да стоят мирни. Пациенти, които тежат 
по–малко от 10 kg или които са прекалено пълни се счита че 
не са подходящи кандидати за този тест. 
За съжаление, тази техника е много скъпа, изискваща висо-
коспециализиран екип и понастоящем е налична единстве-
но в пет центъра в Европа и Северна Америка. Все пак, би 
могло да се организира посещение на пациенти от други 
страни в центровете където има SQUID за диагностично до-
уточняване, ако лекуващият лекар счита, че е необходимо.
Изследване с ядрено Магнитен Резонанс (MRI): Това е тех-
нология, която е възможна в повечето болници по света. Тя 
използва магнитните свойства на тъканите. Пациентите се 
разполагат в цилиндър и са изложени на магнитно поле. 
Радио вълните се генерират на импулси, променяйки под-
реждането в полето и предизвиквайки реакция във водните 
атоми на тялото, която се регистрира от приемник в апа-
рата и с помощта на компютър се създава образ на всеки 
орган или тъкан. Наличието на желязо в тъканите ще дове-
де до силно изразени промени, както в получените образи, 
така и във времето за релаксация (времето необходимо на 
тъканите да се възстановят след експозиция на радио вълни 
– това време на релаксация се отчита от MRI като Т1 или Т2, в 

4f
SQUID (система за измер-
ване на желязото в черния 
дроб)
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милисекунди (ms) или като съотношение  R = 1/Т.
Излишното желязо намалява интензитета на сигнала (ИС) в 
тъканите на черния дроб при MRI изследването. Степента на 
намаляване на ИС корелира със степента на желязно об-
ременяване. Т. нар. спин-ехо последователности (T2 & R2) 
са най – чувствителните за всички степени на желязно свръх-
натоварване, докато градиент-ехо последователностите 
като T2* са по-добри когато желязното свръхнатоварване е 
по-малко от това в черния дроб (напр. в сърцето).
Технологиите позволяващи прецизно изследването на чер-
нодробното желязо чрез MRI, сега са налични на пазара 
(напр. Ferriscan). Периодичните измервания посредством 
MRI ще позволяват оценка на ефективността на терапията.
И при двата метода на изследване (биопсия или MRI), на-
личието на фиброза и цироза е един от основните смуща-
ващи фактори при измерване концентрацията на желязо 
в черния дроб (LIC). Разпознавайки наличието на фиброза 
или цироза ще помогне предвиждането на сериозни бъ-
дещи здравословни проблеми, особено при пациенти с 
хроничен хепатит С и дългосрочно желязно обременяване. 
Фиброзата може да се установи с помоща на ултразвуков 
метод на изследване наречен “Fibroscan”®.

съдържание на желязо в урината
Друг – отдавна установен – метод за преценка на железния 
товар е чрез измерване на желязото съдържащо се в урина-
та за 24 часов период, за да се оцени ефикасността на хе-
латиращата терапия с DFO. Все пак клиничното значение на 
този тест е ограничено поради големите дневни вариации в 
екскрецията на желязо с урината предизвикана от DFO. 
Нежелани реакции, свързани с приложението на DFO и как 
могат да бъдат контролирани
Локални кожни реакции
Най–честите локални реакции включват сърбеж, зачервява-
не, подутини, бучки, възпаление, болка и общ дискомфорт. 
Следващите полезни съвети могат да помогнат за редуци-
ране на такива реакции: 
(i) Да се избягва поставянето на иглата близо до важни кръ-

воносни съдове или нерви, за да се минимизира риска 
от увреждане и/или кървене.

(ii) Да се провери, че DFO е бил разтворен в точния обем 
вода (5 ml вода за 500 mg DFO). Ако е необходимо да се 
добави допълнително количество вода за по–нататъшно 
разреждане на разтвора. 

(iii) Да се сменя мястото избрано за инжекция. Коремът най–
често е най–доброто място. Някои пациенти предпочитат 

да използват горната част на ръката или бедрото си. Все 
пак, тъй като е вероятно локалните реакции да настъпят 
на всяко място с течение на времето, важно е да се из-
ползват различни части на тялото. С течение на времето 
продължителното използване на DFO може да причини 
оформяне на бучки около мястото на инжекцията. Това 
може да се предотврати чрез смяна на местата или, в 
някои но не във всички случаи, като се напълни тръбич-
ката на бътерфлайката с малко количество от химична 
субстанция известна като Хиалуронидаза, преди да се 
постави помпата.

(iv) Болката би могла да се намали чрез поставяне на локал-
ни обезболяващи кремове като Еmla 30–60 минути преди 
започване на терапията с DFO. Подутините могат да бъ-
дат редуцирани чрез поставянето на топъл компрес вър-
ху засегнатата област след като DFO е бил приложен. 
При зачервяване, възпаление, сърбеж или образуване на 
подутини, някои лекари предписват хепаринов крем или 
Fucicort. 

(v) Скоростта на инфузия трябва също да бъде контролира-
на, тъй като подутините може да се образуват при твърде 
бързо прилагане на DFO.

(vi) Лекарите също така могат да решат да дадат на паци-
ента антихистаминов препарат преди инфузията с DFO 
или, в тежки случай, 5-10 mg Hydrocortisone може да бъде 
добавен към разтвора на DFO. 

(vii)Има определен брой различни инфузионни помпи на-
лични на пазара, и пациентите могат да открият, че раз-
личен модел по–добре отговаря на техните нужди. Ба-
лонните помпи са измежду най-новите продукти. Те са 
по–малки, по–леки и по–тихи в сравнение с по–старите 
модели. Така също те спестяват време и могат да бъ-
дат по–удобни за пациентите, тъй като DFO използвани-
ят разтвор е предварително приготвен от фармацевти 
при стерилни условия. Поради тези предимства, такива 
помпи могат да подобрят съдействието на пациента в 
провеждане на желязо–хелатиращата терапия. Все пак, 
високата цена на тези помпи ограничава тяхната по–ши-
рока употреба. 

(viii)Пациентите могат така също да пожелаят изпробването 
на различни видове игли, обсъждайки плюсовете и мину-
сите на различните видове с техния доктор или сестра, 
както и с други пациенти. Много пациенти предпочитат 
малки, леки игли наречени „пеперудки” от 25-и размер 
или по–малки, поставени под ъгъл от около 45 градуса 
спрямо кожната повърхност. Други пациенти предпочи-
тат малки игли тип „ кабърчета” (таласетки) които се по-
ставят вертикално през кожата и се фиксират със спе-
циална лепенка. 

Ако всички от горе споменатите средства не успеят да об-

смяна на местата за инфузия
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лекчат нежеланите реакции на пациента свързани с DFO, 
трябва да се обсъди венозно прилагане на DFO или алтер-
нативен хелатор.  
Тежки алергични реакции към DFO 
Тежките алергични реакции към DFO са редки. Симптомите 
включват чувство на общо неразположение, изтръпване, за-
майване, генерализирано зачервяване или оток и затрудне-
но дишане, понякога също придружени от повишаване на 
температурата или миалгия (мускулна болка). Използване-
то на DFO трябва да се прекъсне ако настъпи някой от гор-
ните симптоми. 
Има тенденция тези генерализирани реакции да настъпят 
внезапно при пациенти, които току-що са започнали лече-
ние с DFO. Все пак, пациентите, които са на регулярна тера-
пия ще забележат постепенното развитие на симптомите. 
Във всеки случай, лечението на тежките алергични реакции 
към DFO включва процес известен като „десенсибилиза-
ция”, при който на пациентите се инжектира малко количе-
ство DFO заедно с Hydrocortisone, постепенно увеличавайки 
го до по-голямо количество. Това лечение се извършва под 
строго медицинско наблюдение. Често се налага да се 
повтаря докато симптомите изчезнат и обикновено е успеш-
но. Все пак, ако лечението е неуспешно, пациентите трябва 
да спрат използването на DFO и да се обсъди използването 
на алтернативен хелатор.  
Усложнения свързани с неправилно дозиране на DFO 
Следващите усложнения са свързани главно с високи дози 
на DFO при по–млади пациенти и при пациенти с нисък се-
румен феритин (например тези които са с по–малко желяз-
но натрупване):
• Слухови проблеми (ототоксичност) – могат да включват 

шум в ушите и частична загуба на слуха, специално във 
високите честоти.

• Очни проблеми (оптикотоксичност) – могат да включват 
нощна слепота,  неясно виждане, намалена зрителна 

острота, нарушение в цветното виждане, 
катаракта и други очни нарушения.
Като цяло DFO причинява слухови и зрител-
ни проблеми когато се прилага във високи 
дози, когато молекулите на DFO циркули-
рат в кръвта без да са свързани с желязо. 
Все пак, пациентите, които имат захарен 
диабет, или които се лекуват с психотроп-
ни лекарства могат също да бъдат риско-
ви за развитие на такива усложнения, дори 
когато приемат правилни дози на DFO за-
щото тези състояния повишават достъпа 

на DFO до централната нервна система. Пациентите, 
които са развили слухови и/или зрителни проблеми като 
цяло се съветват да спрат използването на DFO за извест-
но време, да започнат отново лечението с по-ниски дози 
щом усложненията намалят или изчезнат. Ако се открият 
рано, такива усложнения са контролируеми и обрати-
ми. Поради това е важно регулярното мониториране на 
пациентите използващи DFO, включващо пълни медицин-
ски изследвания с аудиометрични (слухови) и офталмо-
логични (очни) тестове.  

• Забавен растеж и костни (скелетни) промени – висо-
ки дози на DFO при пациенти с ниски феритинови нива 
могат също да забавят темповете на растеж. Рисковите 
фактори включват малка възраст при започване на ле-
чението (под 3 години) и по–високи от препоръчителни-
те дози DFO (> от 35 mg/kg т.м. при много малки деца). 
Редуцирането на дозата може много бързо да върне 
темповете на растеж към нивата, които са наблюдавани 
преди да започне лечението с DFO. 

 Последиците от DFO върху растежа включват несъраз-
мерно къс торс или ръце, придружени с увреждане на 
костите или ставите (метафизарна дисплазия) – състоя-
ние, което се диагностицира чрез рентген. Други фак-
тори като желязното натрупване могат също да окажат 
влияние върху растежа при таласемия. Все пак, относи-
телно  лесно е да се установи дали забавянето на тем-
повете на растеж е резултат от високи дози DFO и такива 
пациенти няма да отговорят на лечението с растежни 
хормони. На пациентите трябва да се извършват редов-
ни прегледи за такива промени, тъй като те са обратими. 

• Инфекция с Yersinia enterocolitica – инфекции причине-
ни от бактерията Yersinia enterocolitica са също свързани 
обикновено с използването на DFO. Всички живи орга-
низми се нуждаят от желязо за да растат, включително 
бактерии, паразити и други патогени. Повечето от тях 
имат специални структури, които им дават възможност 
да се сдобиват с желязо. Все пак, Yersinia enterocolitica 
принадлежи към семейство бактерии, които нямат техни 
собствени средства за да се сдобиват с желязо, вместо 
това разчитат на рецептори за фериоксамин – напри-
мер съединението, което се образува след като желя-
зото се свърже с DFO. DFO е естествен носител на желя-
зо – нещо известно като сидерофор (от гръцки сидеро, 
означаващо желязо, и форо - означаващо нося) – и по-
ради това ефективно подпомага растежа на Yersinia 
enterocolitica, осигурявайки я с желязо. Инфекциите с 
Yersinia enterocolitica могат да бъдат изключително се-
риозни при желязо– обременени пациенти и риска на-

4g Различните части на мозъка 
имат различни задачи

Мозъчните полукълба 
или асоциативните зони 
контролират паметта и 
мисленето

Моторна зона

Асоциативна област Слух
Гръбначен мозък

Малък мозък

Вкус

                           Докосване

                                  Обоняние

Зрение
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раства силно когато се прилага DFO. Ето защо е важно 
инфекциите с Yersinia enterocolitica да бъдат бързо ди-
агностицирани и лекувани с подходящи антибиотици. 
Симптомите на инфекцията включват коремна болка, 
диария, ставни болки, температура или възпалено гърло.  
Ако са налице такива симптоми, лечението с DFO тряб-
ва да се спре докато симптомите не изчезнат и докато 
не е завършен пълен курс от антибиотици. Сериозни ин-
фекции причинени от други бактерии като klebsiella или 
фунги (мукомикозис) са съобщавани като възможно 
свързани с използването на DFO, но тези инфекции не 
са така обичайни както причинените от различните ви-
дове Yersinia enterocolitica. Пациентите трябва да бъдат 
внимателно преглеждани и трябва постоянно да им се 
напомня да търсят медицински съвет в случай на необяс-
нимо повишение на температурата. Може да е необхо-
димо спиране на лечението с DFO докато диагнозата не 
се уточни. 

Редки усложнения свързани с DFO    
DFO не трябва да се инфузира твърде бързо в тялото тъй като 
може да причини почервеняване, ниско кръвно налягане (хи-
потензия), ускорена сърдечна дейност (тахикардия) и дори 
шок. Бъбречно засягане (увреждане на бъбреците) и сери-
озни дихателни проблеми (Остър Респираторен Дистрес 
Синдром) са съобщавани при високи дози венозен DFO от 
10 mg/кg/час или повече.

Бременност   
Все още няма съществени проучвания, които да потвърж-
дават безопасността на DFO по време на бременност. До 
момента, най–добрият съвет към бременните пациентки, 
които се нуждаят от желязо–хелатираща терапия е да избяг-
ват използването на DFO по време на първите 3 месеца от 
бременността. Бременните пациентки с много тежко желяз-
но свръхнатрупване или сериозни сърдечни усложнения са 
били лекувани с ниски дози DFO – 20–30 mg/кg т.м. дневно – в 
по–късните етапи на бременността, без някакви странични 
реакции. Лечението с DFO би могло да бъде подновено в 
периода на кърменето.   

Комплайанс към DFO терапията
Неудобството и болката свързани с използването на DFO 
означава, че е от критично значение  пациентите да получа-
ват пълната възможна подкрепа за да спазват терапията си. 
Лекари, сестри и други професионалисти като например 
психолози и социални работници, както и родители, трябва 
постоянно да дават на пациентите надежда и да ги окура-
жават да продължават с DFO терапията си ден след ден. В 
същото време, никой не трябва да забравя огромната воля 
за живот – и то за добър живот – която всеки пациент трябва 

постоянно да проявява, за да продължава упорито с такъв 
изискващ режим. Терапията с DFO е трудна, отнемаща вре-
ме, болезнена и скъпа – и трябва да бъде спазвана доживот. 
И въпреки, че е животоспасяващо, лечението с DFO не пре-
дизвиква у пациентите чувството за незабавна полза, кое-
то изпитват например след кръвопреливане. Вместо това, 
ползата от желязо-хелатиращата терапия е очевидна само 
след дълъг период, за превенция или лечение на многото и 
сериозни усложнения в резултат от натрупването на желязо. 
Понеже ползите от DFO терапията не са забележими ведна-
га, много пациенти имат проблеми в следствие от натрупва-
нето на желязо дори в развитите страни, където DFO  е лесно 
достъпен, поради това че те изпитват затруднения да спазват 
лечението си. Когато пациентите навлязат в тийнейджърски-
те си години и пълнолетието, те често увеличават съпротива-
та си към режима на лечение, който може да изглежда ся-
каш нарушава всекидневните физически, професионални, 
социални и лични занимания. 
И докато в развиващите се страни ниската преживяемост 
на пациентите е основно свързана с липсата на достъп до 
лекарства и помпи, в развитите страни в повечето случаи 
може да се отдаде на липсата на придържане към лечени-
ето. Но без значение кое е предизвикателството - да снаб-
диш пациентите с лекарства и помпи, от които се нуждаят 
за лечението си или да ги убедиш да спазват режима си 
на лечение, пациентите винаги ще се нуждаят от помощ и 
окуражаване – от националните таласемични асоциации, 
от медицинския персонал, родители и други пациенти. ТИФ 
също е важен източник на подкрепа, най-малко с помощта 
си да убеждава правителствата да финансират лечението 
и да създават програми за превенция.

Други лекарства за отстраняване на желязото
Deferiprone (1,2 dimethyl-3-hydroxypyrid-4-one, L1) (4h)
Сочен често като „хапчето”,  Deferiprone или L1 е орален 
хелатор, който се гълта както всяко друго хапче. Учените 
са били на различни мнения през ранните етапи на разра-
ботка, изследователският процес се е считал за непълен и 
поради притеснения по отношение на дългосрочната без-
опасност и поради липсата на пълни изследвания върху 
ефекта при животни, лицензирането на Deferiprone се е 
оказало спорно и е било забавяно. Deferiprone е лицензи-
ран за употреба за първи път през 1995 год. в Индия, за из-
ползване от пациенти, които не могат да ползват DFO поради 
токсичност, или невъзможност за спазване на препоръчана-
та дозировка. Подобно разрешение беше дадено в Европа 
през 2000 год. при специални условия или при политика на 
изключителни обстоятелства, което изисква допълнителни из-
следвания. Deferiprone получава пълно право за продажба 
в Европа през Април 2002 год. след като фармацевтичната 

4h Молекула на L1
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компания отговорна за неговото създаване (Аpotех) изпълни 
специфичните си задължения за допълнителни проучвания. 
Все пак, лицензиращият орган в САЩ (FDA) все още не е 
дал разрешение за неговото използване. Съгласно лиценза 
даден от ЕС, Deferiprone може да бъде използван като втора 
линия терапия само при пациенти, които не могат да използ-
ват DFO или при такива, при които е доказано че терапията 
с DFO е неефективна. 
В същото време в Европа и в САЩ, редица клинично контро-
лирани проучвания бяха проведени използвайки Deferiprone, 
като целта беше да се оцени по възможно най–добрия на-
чин неговата ефикасност и безопасност. В някои развиващи 
се страни, основно Индия, Deferiprone е бил използван дълго 
преди неговата официална регистрация в Европа и САЩ. 
В много случаи неговата употреба е била в извънклинични 
проучвания, отчасти защото алтернативният DFO е твърде 
скъп и поради това е под възможностите на огромната част 
от пациентите, и частично защото Deferiprone се продава 
относително евтино в Индия от местни производители. 

Как действа Deferiprone (L1)?
Три молекули от L1 се свързват с един атом желязо (биден-
тат) за да образуват комплекс. Този комплекс преминава 
в урината, но не и в изпражненията, както в случая с DFO. 
Deferiprone се прилага под формата на таблетки и пора-
ди малкия размер на неговата молекула той се абсорбира 
много бързо, главно през стомаха и достига висока концен-
трация в кръвта 45 – 60 минути след приема на лекарство-
то. Deferiprone  се метаболизира до глюкоронид, който губи 
способността си да хелира желязо и се елиминира от кръв-
та с полуживот от 47–137 минути. Поради това той е активен 
в кръвта по-дълго отколкото DFO. И Deferiprone и неговите 
метаболитни продукти лесно се екскретират с урината. 
Степента на желязно хелатиране е свързана с желязното 
натрупване, но така също и с прилаганата доза на лекар-
ството. Желязото, което се хелира с Deferiprone се освобож-
дава от същите депа, както когато се хелира с DFO, като 
това е желязото което не е свързано с протеина трансфе-
рин (несвързано с трансферин желязо или NTBI) в плазмата. 
В допълнение, поради малкия размер на неговите молекули 
и други свойства, Deferiprone може да навлиза в клетките и 
да отстранява вътреклетъчно желязо. Дозата от 75–100 mg/кg 
т.м. дневно в повечето случаи е достатъчна за постигане на 
негативен железен баланс в случаите на желязно обреме-
нени пациенти с таласемия. 
Ефикасност на Deferiprone
За да проверим до колко добре действа лекарството и за 
да предотвратим появата на някои от нежеланите реакции 

свързани с приложението на Deferiprone (L1) описани по-
долу, трябва да предприемем следните мерки:
(i) серумният феритин трябва да бъде измерван веднъж на 

всеки три месеца
(ii) пълна кръвна картина трябва да се прави всяка седмица
(iii) изследване на 24 часова урина трябва да се извършва 

веднъж на всеки три месеца. Това е особено полезно в 
случайте с L1 защото за разлика от DFO, почти всичкото 
желязо отстранявано чрез L1 преминава в урината.

(iv) биохимични изследвания – тестове за функцията на чер-
ния дроб трябва да се извършват ежемесечно и 

(v) нивата на цинка трябва да бъдат измервани на всеки 3–6 
месеца

Лекуващият лекар, който най–добре познава клиничното 
състояние на пациента, решава какви да бъдат честотата и 
обема на необходимите тестове за мониторинг.
Където е възможно чрез чернодробна биопсия (а), използва-
не на SQUID (б) и MRI (с) може да се осигури по- точна ин-
формация за съдържанието на желязо в черния дроб (а+б) 
и сърдечната тъкан (с).
През последните 15 години бяха събирани съществени 
данни отнасящи се до ефективността и безопасността на 
Deferiprone и много учени, които участват в лечението на та-
ласемия сега започнаха да събират и анализират цялата 
достъпна информация свързана с употребата на лекар-
ството. Прегледа на тези данни показва, че :
• Лечението с Deferiprone намалява нивата на серумния 

феритин и чернодробните концентрации на желязо при 
някои пациенти. Лекарството може да бъде давано без-
опасно с внимателен мониторинг в продължение на 4 
години или повече. Данните така също показват, че коли-
чеството желязо преминаващо в урината може да бъде 
повишено и нивата на серумния феритин да бъдат съот-
ветно намалени чрез:

 - повишаване дозата на Deferiprone над 75 mg/кg т.м. 
за ден, която е най-често използвана и 

 - комбиниране на терапията с Deferiprone с DFO.  
Все пак, всички учени работещи в областта на лечението 
на таласемия са съгласни, че са необходими официални, 
дългосрочни проучвания, за да се проучи по–добре токсич-
ността на лекарството, както когато се използва във високи 
дози, така и когато се комбинира с DFO. Постепенно, кар-
тината става много по–ясна за това как и кога може да се 
използва, така също се прояснява при кои пациенти ползата 
от употребата му е най-голяма. До тогава трябва да бъде 
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положено всяко усилие и от страна на лекаря и от страна 
на пациента да се подобри комплайанса към терапията с 
DFO и L1 да бъде използвано следвайки строги медицински 
показания.
За съжаление цената и на двата медикамента DFO и 
Deferiprone ограничава тяхната правилна употреба в бол-
шинството от развиващите се страни.
Нежелани лекарствени реакции, свързани с приложението 
на L1
Най–сериозното странично явление на L1 е намаляването 
на броя на белите кръвни клетки, в частност на неутрофи-
лите, които играя важна роля в защитата на организма от 
инфекции.
Умереното редуциране на нивото на неутрофилите (500 
– 1500/mm3) е познато като неутропения, докато тежката 
редукция (<500/mm3) е позната като агранулоцитоза. В съ-
ответствие с определен брой проучвания оценяващи упо-
требата на L1, неутропенията е по-често срещана, докато 
агранулоцитоза настъпва в значително по–малък брой от 
случаите. Все пак, и двете състояния са обратими ако паци-
ентите спрат употребата на Deferiprone. Ето защо е от пър-
востепенно значение всеки пациент използващ L1 да бъде 
изследван за общия брой бели кръвни клетки и за броя и 
процентното съотношение на различните видове бели кръв-
ни клетки (диференциална кръвна картина) всяка седмица. 
Пациентите трябва да се изследват по–често, ако има някак-
ви признаци на инфекция. При първите симптоми на втри-
сане, възпалено гърло или какъвто и да е друг симптом за 
инфекция, пациентът трябва незабавно да спре употребата 
на Deferiprone, да се направи пълно изследване на  кръвта 
и да се завърши предписания курс от антибиотици. В пове-
чето случаи, броят на белите кръвни клетки се връща към 
нормата и терапията с Deferiprone може да бъде започната 
отново. Все пак, не е препоръчително да се стартира на-
ново лечението с L1 преди общият брой на белите кръвни 
клетки да е равен или повече от 3.000/mm3, общият брой на 
неутрофилите да е равен или повече от 1.000/mm3 и броят 
на тромбоцитите да е равен или по–голям от 100.000/mm3. 
Позовавайки се на страничните реакции на лекарството, 
трябва да бъде направено внимателно разглеждане на въ-
проса преди предписването му на пациенти с Таласемия 
майор инфектирани с хепатит В и/или С, които са кандида-
ти за лечение с интерферон.

Други странични ефекти на Deferiprone 
(i) Редица пациенти използващи L1 получават болка и оток 

на ставите – обикновено на колената, глезените, лактите, 
бедрените стави и кръста, както и скованост и затрудне-

ния при движение. Оток на ставите е отбелязан при паци-
енти с високи нива на феритина и/или тези, които взимат 
високи дози L1 (повече от 75 mg/кg т.м. дневно). Въпреки, 
че причината за поява на този страничен ефект не е ясно 
разбрана, приема се, че това може да е в резултат от 
възпаление, което може да е причинено от желязото пре-
несено от L1 от други депа към ставите. Намаляването на 
дозата или спирането изцяло на L1 премахва този ефект. 
Болките в ставите могат да бъдат купирани с болкоуспо-
кояващи (аналгетици). Ако аналгетиците и/или редуци-
рането на дозата на L1 не намалят тези симптоми, може 
да се наложи пациентът да спре напълно лекарството. 
Също така, ако ставните болки са придружени с оток на 
ставите, пациентите обикновенно се съветват да спрат 
употребата на лекарството. Използването на L1 може да 
започне отново, при ниски дози и внимателно наблюде-
ние, въпреки че има значителен риск пациентът отново 
да получи ставни болки и оток.

(ii) При някои пациенти използващи L1 се появяват гастрои-
нтестинални проблеми като гадене, повръщане, диария 
и болка в областта на корема. Симптомите обикновено 
са слаби и пациентите може да не се нуждаят от лече-
ние. Някои медикаменти (антиацидни препарати, антие-
метици) ще редуцират основно симптомите.  В допълне-
ние, приемът на L1 с храна може да намали гаденето.

(iii) При някои пациенти използващи Deferiprone може да 
се появи дефицит на цинк, тъй като лекарството може 
да се свързва и с други метали освен желязото, включи-
телно и с цинк – субстанция, от която тялото се нуждае 
за осъществяване на редица функции, включително за 
растеж и развитие на кожата. Намаляване нивата на 
цинк е отбелязано при някои пациенти, и е с повишен 
риск при пациенти с диабет. Проблемът може да бъде 
коригиран, като се дават добавки съдържащи цинк на 
пациенти приемащи L1. Така също може да е необходи-
мо да се уверим, че други метали необходими на тялото 
за осъществяване на неговите регулярни функции не са 
нецеленасочено отстранени чрез лечението с L1. Целта 
на хелирането на желязо при Таласемия майор е да се 
премахне токсичното, увреждащо, излишно желязо, като 
се оставят другите полезни метали в организма.

(iv) Чернодробна токсичност – повишени нива на черно-
дробните ензими (ALT) са съобщавани в мултицентрични 
проучвания, като те са най-общо преходни и по–чести 
при пациенти с хепатит С. Промяната в нивата на чер-
нодробните ензими изисква спирането на L1 при малка 
част от пациентите. Едно проучване предполага, че чер-
нодробната фиброза може да прогресира по–бързо 
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при пациенти изпозващи L1 в сравнение с такива използ-
ващи DFO, въпреки че наблюденията при редица други 
различни проучвания (чийто дизайн не е бил с тази цел) 
и скорошното оценяване от трима независими патоло-
зи на серия от чернодробни биопсии на 56 пациента 
с таласемия, участващи в мултицентрично проучване 
в Италия, до момента не могат да покажат прогрес на 
фиброзата. Все пак, трябва да се проведат проспектив-
ни проучвания, за да се разреши този спорен въпрос. 
Нежеланите странични ефекти причинени от лечението 
с L1 налагат спирането му при 13%-30% от пациентите в 
различните проучвания.

Използване на Deferiprone в комбинация с DFO 
В последните няколко години, много медицински центрове 
използват различни комбинации на Deferiprone  с DFO, за 
да постигнат по–голям ефект при хелирането. Идеята е, че 
е възможно тези два хелиращи агента да извличат желязото 
от различни депа, дължащо се на различните механизми на 
хелиране на желязото, основаващо се на физико–химични 
и фармакологични свойства, и в този контекст  става ясно, 
че действията на едното се допълват от действията на друго-

то. Едното лекарство пренася желязото от клет-
ките в плазмата, където то се поема и свързва 
от втория хелиращ агент, който го отстранява 
от организма. Този механизъм е широко по-
знат като „ефекта на совалката” (4j)
Като начин на лечение, комбинираната тера-
пия все още се проучва. Все пак, резултати 
от проучвания или от клинична употреба или 
наблюдения от употребата на такива ком-
бинации показват, че при пациенти, които 
са или с тежък железен свръхтовар или имат 

железен свръхтовар на сърцето (базиращо се на MRI T2*), 
комбинираната терапия е доста ефективна. Още повече, 
резултатите демонстрират, че в допълнение може да има 
подобрение на сърдечната функция (подобрение на LVEF/
ежекционна фракция на лява камера/ на Т2* и корекция 
на аритмиите). Ето защо, в този контекст, комбинираната 
терапия може да повиши преживяемостта на пациентите, 
резултат който беше потвърден в наскоро публикувани про-
учвания върху преживяемостта.
Нов орален медикамент за отстраняване на излишното же-
лязо – Deferasirox
В последните години редица други хелиращи агенти са в 
стадий на проучване, с даване на  специално предимство 
на оралните желязо–свързващи медикаменти. Единствени-
ят от тях, който е завършил етапа на клинично проучване е 
ICL670 (4k) или познат като Deferasirox (или под търговското 

наименование Exjade). Компанията производител е съща-
та, която произвежда Desferrioxamine. Безопасността, ефек-
тивността и правилното дозиране при хора бяха установени 
след завършването на клинични проучвания, които бяха най–
голямата програма създавана някога за хелиращ агент, 
като в нея участваха повече от 1000 пациента, и има 5 годи-
шен опит след официалното одобрение. Deferasirox беше 
регистриран в повече от 70 държави в целия свят. Deferasirox 
е достъпен за пациенти, без каквито и да е ограничения за 
предписване, в съответствие с неговите одобрени индика-
ции, от първата четвърт на 2007 год. Към днешна дата е ус-
тановено, че около 15000 пациента по целия свят се лекуват 
с  Deferasirox. 
Deferasirox се предписва за лечение на хронично желязно 
свръхнатрупване при:
a. Многократно трансфузирани пациенти с бета-таласе-

мия от 2 годишна възраст, съгласно одобрението на FDA 
и от 6 годишна възраст съгласно одобрението на EMEA;

b. (i) Пациенти страдащи от други анемии и (ii) пациен-
ти с бета-таласемия, които не са редовно трансфу-
зирани или когато желязо–хелатиращата терапия с 
Desferrioxamine е противопоказана или се смята, че е 
незадоволителна.

Решението за стартиране на желязо–хелатираща терапия с 
Deferasirox зависи от най–добрата преценка на лекуващия 
лекар. В дози между 20–30 mg/кg т.м. дневно, Deferasirox от-
странява желязо от черния дроб със същата ефикасност ка-
квато показва DFO използван в дози между 35–40 mg/кg т.м. 
дневно. Използването на Deferasirox в комбинация, с който 
и да е друг хелиращ агент към момента е противопоказа-
но, тъй като няма проучвания, които да дават информация 
за безопасността и ефективността на такава комбинация. 
Deferasirox може да осигури 24-часова защита на пациента 
само с една единствена дневна доза, орално. Преди започ-
ване на хелиращата терапия с Deferasirox, както и по време 
на курса на лечение, серумният феритин, бъбречната, чер-
нодробната, така също очната и слуховата функции трябва 
да бъдат изследвани и наблюдавани. Това е в  съответствие 
с указанията за употреба на това лекарство на компанията 
производител.
Начини на приложение
Deferasirox се предлага под формата на таблетка, която се 
диспергира в чаша с вода или с ябълков или  портокалов 
сок. Трябва да се приема поне 30 минути преди основно 
хранене, веднага след като е разтворен. Не трябва да се 
поглъща неразтворен или под формата на прах. Прилага 
се в дози от 20–30 mg/кg т.м. дневно.

4j Ефект на совалката
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Как действа Deferasirox?
Deferasirox е тридентат хелатор, който се свързва с фери 
формата на желязото (Fe3+) и по този начин две молекули 
от субстанцията са необходими за да свържат един атом 
желязо (Fe3+). Съединението, което се образува между мо-
лекулата желязо и тези на Deferasirox се отстранява почти 
изцяло чрез фецеса. Лекарството, което бавно се метабо-
лизира в черния дроб, остава в кръвната плазма за много 
часове (полу-живот между 9-11 часа). Ето защо една дневна 
доза може да бъде ефективна за 24 часов период.
Ефективност 
Съгласно публикуваните данни, доза от 20 mg/кg т.м. дневно 
стабилизира нивата на серумния феритин около 2000 µg/l, 
докато по–високата доза от 30 mg/кg т.м. дневно намалява 
нивата на феритина до 1000 µg/l след една година непре-
къснато приложение. Чрез чернодробна биопсия е демон-
стрирана ефективността на лекарството при отстраняване 
на желязо от черния дроб, специално при високата доза (30 
mg/кg т.м.). В допълнение, по отношение способността на 
лекарството да отстранява желязо от сърцето, експеримен-
ти използващи клетъчни култури са показали, че медикамен-
та има способността да навлиза в сърдечните клетки и да 
отстранява желязото. Все пак, към момента на писане на 
този труд, клиничните опити не потвърждават напълно тези 
заключения. Бъдещи и по–продължителни проучвания се оч-
аква да хвърлят повече светлина по този много важен въпрос.
Нежелани реакции, свързани с приложението на Deferasirox 
Стомашно-чревни нарушения и диария могат да се наблю-
дават през първата седмица от приложение на лекарството. 
Тези симптоми скоро отшумяват и рядко се налага лекарят 
да намали дозата. Преходно повишаване на температура-
та и симтоми на обикновена настинка също са били съоб-
щавани. Около 10% от пациентите получават сърбящ кожен 
обрив, който може да е широко разпространен или да е 
локализиран по дланите или по долната част на ходилата. 
При повечето пациенти този кожен обрив се появява през 
първите 15 дни на приложение и обикновено отшумява, така 
че няма необходимост да се спира или намалява дозата, 
освен в много редки случаи. 
В допълнение, при част от пациентите се наблюдава пови-
шаване нивата на серумния креатинин, който е протеин 
тясно свързан с бъбречната функция. В повечето случаи на-
блюдаваното повишение е свързано с дозата. Все пак, при 
много малък брой пациенти нивото на креатинина преви-
шава горната граница на нормалните стойностти. При бол-
шинството от пациентите нивото на креатинина се връща 
в границите на нормата чрез намаляване на дозата. Това 

показва, че при повечето пациенти тази реакция не трябва 
да създава притеснение, но предполага необходимостта 
от често наблюдение на бъбречната функция (веднъж ме-
сечно). В допълнение, лекарството не трябва да се дава на 
пациенти с установена вече или с развиваща се бъбречна 
дисфункция.
Нарушения в нивата на чернодробните ензими (повишени 
нива на трансаминазите) рядко се наблюдават. За тук също 
се отнася, че ако има предварително съществуваща чер-
нодробна дисфункция, лекуващият лекар трябва да реши  
дали този хелатор да бъде предписан. Препоръчително е 
ежемесечното изследване на чернодробните ензими. Слу-
хови и зрителни нарушения така също са съобщавани при 
малък брой пациенти. Все пак, както и при терапията  с DFO, 
препоръчително е ежегодното изследване на слуховата и 
зрителна функции. 
Противопоказания за употреба
Едновременна употреба на други лекарства с Deferasirox.
Лекарства като Rifampicin, или Phenobarbital или Phenytoin 
могат да предизвикат намаляване на концентрацията на ле-
карството в кръвта. Това намалява ефективността на меди-
камента. Ако някое от тези лекарства трябва да бъде прила-
гано, необходимо е това да става само под ръководството 
на лекуващия лекар. 
Едновременната употреба на Deferasirox и витамин С 
все още не е проучена. Все пак, не е съобщавано за не-
желани реакции когато се взимат 200 mg витамин С като 
дневна доза. Освен това, едновременният прием на анти-
ацидни препарати съдържащи алуминий, като алуминиев 
хидроксид (напр. Almagel) трябва да се избягва, тъй като 
тази комбинация не е проучена още. В случай, че е необ-
ходимо пациентът да приема такъв антиациден препарат, 
препоръчително е да го вземе няколко часа след приема 
на Deferasirox.
Бременност и съпътстваща употреба на Deferasirox.
Поради липса на данни, препоръчително е Deferasirox да не 
се използва през време на бременността, освен ако не е 
преценено като абсолютно жизненоважно от лекуващият 
лекар и приема задължително става под неговото строго 
наблюдение.     
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В усилията си да се справи с повишените изисквания отпра-
вени към нея, слезката често става хиперактивна - състояние 
познато като хиперспленизъм – при този процес също така 
се разрушават нормалните червени кръвни клетки, които па-
циентът получава при кръвопреливанията. В резултат на това 
пациентът се нуждае от повече кръв при всяка следваща 
трансфузия, но трансфузионната терапия е недостатъчна 
и не оказва ефект върху анемията. Хиперактивната слезка  
може също така да разруши други компоненти на кръвта, 
като бели кръвни клетки и тромбоцити.
Хиперспленизмът не може да бъде коригиран. Поради това, 
веднъж след като се потвърди, че слезката функционира по 
начин увреждащ организма, както беше описано по-горе, 
тя трябва да бъде отстранена по хирургичен път, процедура 
позната като спленектомия. Спленектомията няма да изле-
кува таласемията, тя просто решава специфичните про-
блеми, които е причинила  увеличената слезка. 
Решение за отстраняване на слезката трябва да бъде взето 
след внимателно обсъждане на редица медицински фак-
тори, включващи следващите най-важни критерии:
(i) Спленомегалия - уголемена слезка - обикновено повече 

от 6см, причиняваща дискомфорт.
(ii) Увеличаване на необходимото количество кръв за транс-

фузии на пациента без наличие на други медицински 
проблеми - напр. когато нуждата от кръв се повишава 
1.5 пъти или повече от 200-220 ml/kg/годишно еритроци-
тен концентрат e необходим за да се поддържат нор-
мални нива на хемоглобина .

(iii) Възрастта на пациента, която трябва да бъде над 5 годи-
ни. Както беше споменато по-горе, слезката играе ва-
жна роля за защитата на организма от инфекции. Ето 
защо отстраняването на слезката повишава риска от 
развитието на сериозна инфекция. При деца под 5 го-
дишна възраст  този риск е особено висок,  тъй като тях-
ната имунна система все още не е добре развита.

Сега се смята, че спленектомията е относително проста хи-
рургична интервенция, която не носи значителен риск, както 
е било в миналото. Техниките включващи частична спленек-
томия или емболизация също бяха развити, в опит да се за-
пазят имунните функции на органа.
спленектомия и инфекции 
Основното притеснение след спленектомия е риска от 
развитието на сериозна инфекция. Много бактерии пред-
ставляват по-голям риск от нормалното за спленектомиран 
пациент, като могат да причинят сериозна до фатална ин-

Глава 5

Медицински проблеми свързани с тала-
семията и нейното лечение
Лечението на Таласемия майор се е подобрило драматич-
но през последните две десетилетия, водещо до рязко по-
вишаване на степента на преживяемост и значително по-
добрение на качеството на живот на пациентите – особено 
за онези, които живеят в западните държави. Въпреки това, 
пациентите с Таласемия майор могат да страдат от редица 
други медицински проблеми, някои от които се дължат на 
самото заболяване, докато други са в резултат на непра-
вилно или ниско качествено лечение, включително неадек-
ватна трансфузионна терапия, липса на безопасна кръв и 
неоптимално използване на DFO (десфериоксамин).

Хиперспленизъм
Много пациенти с Таласемия майор имат проблеми със 
слезката – мек, възморав орган с размер около юмрук, на-
миращ се от лявата страна точно под диафрагмата, под 
ребрата (виж 5а). Нормално слезката съдържа 20-30ml чер-
вени кръвни клетки. Все пак при пациенти, които имат посто-
янна умерена до тежка анемия в резултат на неадекватна 
трансфузионна терапия, слезката може да съдържа литър 
(1000ml) или повече кръв. Причината за това е, че слезката 
произвежда  допълнително количество червени кръвни клет-
ки, процес познат като екстрамедуларна еритропоеза – 
т.е. синтезата на червени кръвни клетки е извън нормалното 
място за производство, костния мозък – полагайки усилие да 
помогне на организма да преодолее анемията.
Слезката изпълнява няколко важни функции, включително 
защита на организма от инфекции, като филтрира кръвта 
и отстранява всички навлезли в нея микроби, бактерии и па-
разити (виж 5b). Слезката така също отговаря за отстранява-
не от кръвообращанието на червените кръвни клетки в края 
на жизнения им цикъл, разрушавайки ги и освобождавайки 
глобина и желязото от техния хемоглобин, за да бъдат из-
ползвани при синтеза на нови клетки. При пациенти с Тала-
семия майор обаче, този обратим процес не работи пра-
вилно, а вместо това желязото се склaдира в слезката или 
се освобождава в кръвния поток и после се връща обратно 
в нея. При пациентите с таласемия по-голямата част от чер-
вените кръвни клетки  са синтезирани с aнормална форма, 
поради което те биват захванати в слезката. В резултат на 
това слезката нараства все повече и повече, причинявайки 
уголемяване на корема. 

5а чЕРЕн ДРОБ

черен дроб

Дуоденум

стомах

слезка

5b фагоцит изпълнен с 
бактерии

неутрофил, 
който е заловил 
намиращи се 
наблизо бак-
терии
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фекция. Такива бактерии  най-често включват тези, които 
причиняват стрептококови инфекции или менингити.
Рискът от инфекция е много висок ако  пациента е под 5 
годишна възраст и изключително голям ако е под 2 годишна 
възраст. Пациентът остава с висок риск от инфекции през 
целия си живот след спленектомия, като специално 1 до 4 
години след операцията риска е особено висок.
Има три подхода, целящи да предпазят или да намалят до 
минимум риска от инфекция при пациенти, които биват 
спленектомирани:
[1] Имунопрофилактика: имунизация с пневмококова , хе-

мофилус инфлуенце и менингококова ваксини. Вакси-
нациите нормално се правят около две седмици преди 
операцията и се повтарят отново след операцията спо-
ред съответните препоръки.

[2] Химиопрофилактика: антибиотици – препоръчва се пе-
рорален пеницилин – в доза 125mg/дневно  за деца под 
2 години и 250mg/дневно за деца над 2 години. Алтерна-
тивни антибиотици могат да бъдат предписани ако паци-
ентът не може да приема пеницилин. Все пак, продъл-
жителността на употреба варира значително в отделните 
случаи. Някои лекари например, съветват спленектоми-
раните си пациенти да приемат антибиотици цял живот, 
а други-до навършване на18 годишна възраст. Според 
други лекари антибиотиците трябва да се приемат само 
2 години след спленектомията. Във всеки случай необ-
ходимо е на пациентите да се извършват регулярни из-
следвания и прегледи, за да е сигурно, че рисковете са 
сведени до минимум.

[3] Обучение: обучението на пациенти и техните родители 
за рисковете свързани с каквато и да е инфекция и оку-
ражавенето им да бъдат внимателни относно всякакви 
признаци на възможна инфекция, напр. висока темпе-
ратура, физическо неразположение, мускулна болка, 
е изключително важно. Пациентите и родителите, които 
планират пътуване, също така трябва да бъдат запознати 
с различните инфекциозни заболявания, характерни за 
определени региони на света.

[4] Внимание към повишения брой на тромбоцитите: Пови-
шен брой на тромбоцитите може да се наблюдава след 
спленектомия, напр. над 800,000/mm3. Това състояние 
може да се повлияе с приемането на 50 до 100mg аспи-
рин дневно, докато броят на тромбоцитите се върне към 
нормалното. 

Като цяло, най-добрият подход да се избегнат проблеми 
свързани със слезката  е да се прелива безопасна и пра-
вилно обработена кръв възможно най-скоро след като ди-
агнозата Таласемия майор е потвърдена, така че да се 
поддържат нива на хемоглобина над 9-10g/dl. По този на-

чин уголемяването на слезката може да бъде забавено във 
времето и дори да се избегне, което премахва нуждата от 
спленектомия. В допълнение, като се поддържа размерът 
на слезката  близо до нормалния, се помага за осигуряване 
ефикасността на хемотрансфузиите.  

сърдечни и ендокринни усложнения      
Пациентите с Таласемия майор често имат проблеми със 
сърцето, черния дроб и ендокринните жлези, като всеки 
един проблем обикновено е свързан с железния свръхтовар. 
Все пак, за разлика от сърдечните увреждания ( виж по-до-
лу), пациентите получаващи недостатъчни трансфузии или 
изобщо нетрансфузираните рядко развиват чернодробни и 
ендокринни проблеми, от една страна защото тези състо-
яния са характерни за високо трансфузирани пациенти с 
лош желязо-хелатиращ  режим, и от друга - защото недос-
татъчно трансфузираните пациенти обикновено не живеят 
достатъчно дълго за да развият усложненията.
Последствия от натрупването на желязо :

Сърце  Левокамерна и деснокамерна недостатъчност 
Аритмия

Хипофиза Хипогонадотропен хипогонадизъм
Остеопороза

Ендокринни 
жлези

Диабет
Хипотиреоидизъм Хипопаратиреоидизъм

Черен дроб Фиброза
Цироза – особено при активен Хепатит С

сърдечни  усложнения
Сърдечните усложнения са много чести при 
пациенти с недостатъчен или напълно липсващ 
трансфузионен режим. Тези пациенти страдат 
от хронична анемия, като в същото време имат 
постоянно отлагане на желязо в сърцето – и два-
та фактора причиняват съществени проблеми 
на сърцето и може да доведат до сърдечни ув-
реждания. По-голямата част от нетрансфузира-
ните или недостатъчно трансфузираните паци-
енти не достигат второто десетилетие от живота 
си, като сърдечните увреждания са основна 
причина за тяхната смърт.  Пациенти, които 
са адекватно трансфузирани, но не прилагат 
ефективна желязо-хелатираща терапия, неза-
висимо дали защото не желаят да използват DFO толкова 
често колкото е препоръчително или защото DFO не се оси-
гурява лесно (или е твърде скъп), могат да развият сърдечни 
проблеми в резултат на желязно свръхнатоварване. Както 
беше описано по-горе, чрез кръвопреливанията се внася 

Горна празна 
вена

Белодробни 
вени

Дясно 
предсърдие

Трикуспидална 
клапа

Долна празна вена

Аорта

Белодробна 
артерия

Белодробна 
клапа

Ляво 
предсърдие

Аортна 
клапа

Митрална 
клапа

Камери
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значително количество желязо в организма, което – поне ако 
не се премахва – се натрупва във всички органи, включител-
но и в сърцето.  Свръхнатрупването на желязо в сърцето  по-
степенно уврежда неговата нормална функция и намалява 
възможностите му да противостои на инфекции или други 
заболявания. Накрая, сърдечният мускул отслабва, ограни-
чавайки способността на сърцето да изпомпва кръв в тяло-
то (виж 5с). Пациенти с оптимален трансфузионен режим, 
но с неадекватна желязо-хелатираща терапия обикновенно 
умират от сърдечни увреждания около 20 годишна възраст. 
Има много различни части на сърцето, които могат да бъдат 
засегнати от натрупването на желязо, като например пери-
карда, миокарда,  сърдечните клапи или проводната тъкан. 
Всяка от тези части има различна функция, която може да 
бъде засегната от железния свръхтовар,  предизвиквайки 
различни симптоми, напр. нарушен сърдечен ритъм (арит-
мия),  понижена релаксация на сърдечният мускул (диас-
толна дисфункция), нарушена помпена функция (систолна 
дисфункция), натрупване на течност в тъканите (плеврален 
излив, перикарден излив, асцит, периферни отоци) и други 
признаци на сърдечно увреждане.  
И все пак значимо сърдечно увреждане в резултат на же-
лязно свръхнатоварване може да е налице без каквито 
и да е симптоми. Ето защо е много важно за пациентите 
да провеждат редовни прегледи при кардиолог още след 
12 годишна възраст, когато все още нямат оплаквания, за 
да може своевременно да се идентифицират симптоми 
като палпитация,  синкопи (загуба на съзнание), задух, бол-
ка точно над стомаха, лесна уморяемост при физическо 
натоварване или отоци около глезените, или в други части 
на тялото, навсякъде където могат да се появят. Веднъж след 
като тези симптоми са се проявили, сърдечното уврежда-
не може да е прогресирало до сериозен стадий. Все пак, 
дори когато сърдечната функция е сериозно увредена, ин-
тензивната желязо-хелатираща терапия може да я възстано-
ви до нормална.

Мониториране на сърдечната функция
Пациентите с таласемия трябва да провеждат най-малко 
веднъж годишно пълен кардиологичен преглед – възможно 
е и по-често при наличие на идентифицирани проблеми. 
Посочените тестове са основна част от ежегодния карди-
ологичен преглед:
• физикален преглед и анамнестични данни (включително 

описание на различни симптоми).
• рентгенова снимка на гръден кош. Въпреки, че вече има 

много по – информативни методи за кардиолозите, рент-
геновата снимка на гръден кош остава полезен способ 

там, където не са достъпни по-усъвършенствани методи, 
като предоставя полезна информация за размера на 
сърцето и за белите дробове, както и предупрежда-
ва за наличие на  екстрамедуларни тъкани,  които 
може да са се формирали.

• ЕКГ (електрокардиограма) комбинирана с физиче-
ско натоварване – тест,  който ще покаже каквато 
и да е тенденция към аритмия или нарушено функ-
циониране на сърдечните камери.

• 24-часово ЕКГ. Това изследване изисква поставянето 
на специален монитор (Холтер) на пациента за 24 
часа, позволявайки да бъдат записани всички откло-
нения в сърдечния ритъм, които може да бъдат про-
пуснати на краткият ЕКГ запис и съответно да оста-
нат неидентифицирани.

• Ехокардиография. Това е много полезен метод, по-
казващ размера на сърдечните кухини и начина, по 
който функционират различните части на сърцето. 

• MUGA scan. Това е радиоизотопно изследване, кое-
то дава допълнителна информация за функцията 
на сърцето. Изследването може да бъде направено 
докато пациента е в състояние на покой, въпреки че 
по-информативен резултат се получава ако изследване-
то се направи по време на физическо натоварване на 
пациента.

За да се предотврати или лекува сърдечно увреждане при 
пациенти с Таласемия майор, трябва да се предприемат 
редица мерки:
• Пациенти без сърдечни усложнения трябва да получават 

достатъчно количество кръв, така че да поддържат прет-
рансфузионно ниво на хемоглобина близко до препо-
ръчителното – т.е. 9.5 – 10g/dl.

• Пациенти със сърдечни усложнения  трябва да получават 
достатъчно количество кръв, така че да поддържат прет-
рансфузионно ниво на хемоглобина около 10 – 11g/
dl, за да се осигури добро снабдяване на сърдечния 
мускул с кислород. За да се избегне претоварване на 
сърцето, препоръчително е  пациентите да получават 
по-чести трансфузии с по – малки количества еритроци-
тен концентрат. В случаите на установена сърдечна не-
достатъчност могат да се дават диуретици преди всяка 
трансфузия по преценка на лекаря.

• Пациенти със сърдечни увреждания или с тежко желязно 
натоварване трябва да прилагат много интензивна же-
лязо – хелатираща терапия, включваща по възможност 
непрекъснати 24-часови инфузии на DFO (може да се 
прилага подкожно или венозно) обикновено в дози от 50 
– 60mg/kg/дневно. Този режим на лечение би трябвало 
да предотврати появата на нови увреждания на сърдеч-

5c Хомеостатичен контрол на 
сърцето

сърцето изпомп-
ва бавно кръв към 
белите дробове. 
По-малко количе-
ство въглероден 
диоксид се изди-
ша. Ph на кръвта 
се понижава.

Ph 
на кръвта

Център на 
сърцето в 

мозъка

сърце

сърцето изпомпва 
бързо кръв към 
белите дробове. 
По-голямо количе-
ство въглероден 
диоксид се изди-
ша. Ph на кръвта 
се повишава.

                 ускоряване Забавяне
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ния мускул причинени от излишно желязо, както и да го 
предпази от постоянните атаки на свободните радикали. 

• Скорошни проучвания показаха, че използването на DFO 
и DFP (деферипрон) заедно (комбинирана терапия) 
може по-бързо да редуцира натрупаното в сърцето же-
лязо и така да подобри сърдечната функция. 

Сега е добре известно, че благодарение на интензивната 
желязо-хелатираща терапия дори тежко сърдечно заболя-
ване при таласемия може да бъде обратимо. Във  всеки 
случай, много по – добре е да се прилага желязо-хелатира-
ща терапия за да се предотврати появата на каквито и да е 
сърдечни увреждания, отколкото да са започне тогава кога-
то те вече са настъпили. Оценяването на концентрацията на 
желязо в сърдечната тъкан до неотдавна е представлявало 
трудност. Все пак, настоящото развитие в използването на 
MRI показва, че този метод има изключително обещаващо 
значение за директното измерване на съдържащото се в 
сърцето желязо.  Накратко, лечението на сърдечни уврежда-
ния при Таласемия майор зависи от интензивното лечение 
за отстраняване на натрупаното в тъканите желязо, в допъл-
неие към конвенционалните лекарствени средства използ-
вани да подпомогнат нарушената функция на сърдечния 
мускул, като например:
a) лекарства подобряващи помпената функция на сърце-

то. Това са медикаменти основно от групата на лекар-
ства познати като Ангиотензин Конвертиращи Ензими 
или АСЕ инхибитори.

b) диуретици, които облекчават симптомите на задух при 
пациенти с конгестивна сърдечна недостатъчност.

c) лекарства коригиращи нарушенията в сърдечния ритъм 
(антиаритмици). 

• Други проблеми като например ендокринни  усложне-
ния, каквито са   хипотиреоидизмът и хипопаратиреои-
дизмът или дефицит на витамин С, могат също така да 
причинят увреждане на сърдечния мускул. Все пак със-
тоянието обикновено е обратимо като се лекува основ-
ната причина – напр. ендокринологичния проблем или 
дефицита на витамин С.

Ендокринни усложнения
Ендокринната система се състои от определен брой жле-
зи с вътрешна секреция – хипофиза, щитовидна жлеза, па-
ращитовидни жлези, надбъбречни жлези и бета клетките на 
панкреаса, както и тестисите при мъжете и яйчниците при 
жените.
Тези жлези са отговорни за синтеза и секрецията на хормо-
ни: те също са уязвими по отношение токсичния ефект на 
излишното желязо натрупано в техните клетки, което води до 

смущения в синтеза на хормоните. 
Ето защо ендокринните увреждания 
са чест проблем при пациентите 
с таласемия, дори при тези, които 
провеждат адекватна хелатираща 
терапия от ранните години на жи-
вота си. Ендокринните усложнения 
включват забавени темпове на рас-
теж и забавен пубертет, диабет, хи-
потиреоидизъм, хипопаратиреои-
дизъм и, при възрастни, нарушение 
в сексуалните функции.
Растеж
Около 30-50 % от пациентите с Та-
ласемия майор имат отклонения 
в растежа, което може да се дъл-
жи на редица фактори. Хронична 
анемия, хиперспленизъм, желязно 
свръхнатрупване, токсичност на 
десфериоксамина,  хипотиреои-
дизъм, забавен пубертет, хипого-
надизъм и хронично чернодробно 
страдание, всички те се отразяват 
негативно на растежа, така също и 
дефицит на растежен хормон или 
резистентност към действието му, 
генетична предразположеност, не-
достатъчно хранене и емоционален стрес. 
В държавите, в които пациентите не получават 
адекватно лечение, хроничната анемия и не-
достатъчното хранене са основна причина за 
отклонения в растежа, докато в страни, където 
пациентите са добре трансфузирани, но имат 
лош комплайанс по отношение на хелатира-
щата терапия, желязното свръхнатрупване оста-
ва основна причина за забавяне темповете на 
растеж. Все пак, при добре трансфузирани и 
добре хелатирани пациенти, високите дози на 
десфериоксамина може да се окажат токсич-
ни за костите, което  в последствие да забави 
растежа. 
Ефективното лечение на отклоненията в растежа зависи от 
прецизното установяване на причините за тях. Поради това 
диагностиката включва внимателно клинично наблюдение 
и редовно извършване на лабораторни тестове от ранно 
детство до следпубертетна възраст. Изследване на секре-
цията на растежен хормон и последващото му действие 
дава противоречиви резултати, ограничавайки терапевтич-
ната употреба на растежен хормон при тези пациенти, 

жлеза с вътреш-
на секреция

Какви хормони 
произвежда Какво правят хормоните

Щитовидна жлеза Тироксин Контролира растежа и метаболитната скорост

П а р а щ и т о в и д н и 
жлези

Паратиреоиден хормон Контролира нивото на калция в кръвта

Лангерхансови ос-
трови

Инсулин Контролира нивото на захарта в кръвта

Лангерхансови ос-
трови

Глюкагон Контролира нивото на захарта в кръвта

Надбъбречна жлеза Алдостерон Контролира нивото на натриев хлорид в кръвта

Надбъбречна жлеза Адреналин Подготвя организма за стрес

Тестиси Тестостерон Вторични полови белези при мъже

яйчници Естроген Вторични полови белези при жени

яйчници Прогестерон Подготвя матката за бременност

Хипофиза Трофични хормони Контролират други жлези с вътрешна секреция, яйчниците 
и щитовидната жлеза

Хипофиза Пролактин Контролира секрецията на мляко в процеса на кърмене

Хипофиза Растежен хормон Контролира растежа 

Щитовидната жлеза произвежда тироксин. 
Той регулира скоростта на метаболизма. 
Когато е в недостатъчно количество всички 
химически реакции се забавят

Тестисите произвеждат тестостерон 
при мъжете. Той води до развитието 
на мъжки полови белези по време на 
пубертета. Яйчниците произвеждат естроген и 

прогестерон при жените. Те контро-
лират менструацията и развитието 
на женски полови белези по време 
на пубертета.

Панкреасът произвежда инсулин и 
глюкагон. Инсулинът намалява нивото 
на кръвната захар, като я превръща в 
глюкоген. Глюкагонът повишава нивото 
на кръвната захар.

Хипофизата е жлеза, която се намира 
в основата на мозъка. Тя произвежда 
много хормони и контролира 
например растежа, водния баланс 
и производството на сперма и яйце-
клетки. Хипофизата  също произвежда 
хормони, които контролират други 
жлези с вътрешна секреция.

5d
Ендокринни ус-
ложнения (%) при 
Таласемия майор

Вторична аменорея

(от De Sanctis et al 1995 
multicentre study on 
endocrine complications 
in thalassaemia major. Clin 
Endocrinol 42:581-86)

Нисък ръст

Хипогонадотропен хипогонадизъм

Нарушен глюкозен толеранс

Инсулинозависим захарен диабет

Вторичен хипогонадотропен хипогонадизъм при мъже

Първичен хипотиреоидизъм

Хипопаратиреоидизъм 
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Мъже Поява на лицево окосмяване 
(брада) 
Мутиране на гласа 
Разширяване на раменния 
пояс 
Развитие на мускулната тъкан 
Окосмяване на гърдите и под-
мишниците 
Окосмяване на пубисната 
област

жени Развитие на гърди 
Неравномерното отлагане на 
мазнини променя пропорции-
те на тялото 
Окосмяване на подмишниците 
Разширяване на ханша 
Окосмяване на пубисната 
област

при които е доказан неговия дефицит, и които показват за-
доволителен отговор към лечението. 
Забавен пубертет и хипогонадизъм
В началото на пубертета хипоталамусът – тази част от мозъ-
ка, която се намира най-близо до хипофизната жлеза - за-
почва да секретира хормон наречен гонадотропин – осво-
бождаващ хормон (GnRH), който стимулира хипофизната 
жлеза да синтезира и секретира гонадотропините: фоли-
кул стимулиращ хормон (FSH) и лутеинизиращ хормон (LH). 
Това са хормоните, които оказват влияние върху половите 
жлези – тестисите при мъжете и яйчниците при жените, така 
че да се развиват и да започват да синтезират и секретират 
полови хормони – тестостерон при момчетата и естради-
ол и прогестерон при момичетата. Тези полови хормони се 
разнасят из тялото, контролирайки развитието на мъжките и 
женските полови белези и органи и репродуктивната спо-
собност.  Хипофизната жлеза, в която FSH и LH се синтези-
рат, е особено чувствителна към токсичните ефекти на сво-
бодното желязо, което намалява способността й за синтез 
на тези хормони.
Забавеният пубертет и хипогонадизмът са най – честите ен-
докринни усложнения свързани с железния свръхтовар, как-
то се съобщава в почти всички проучвания от редица стра-
ни. Забавеният пубертет се дефинира като пълна липса на 
пубертетни белези:  начално развитие на млечни жлези при 
момичета до 13  годишна възраст и увеличаване на обема 
на тестисите при момчетата до 14 годишна възраст. Ако 
няма никакви белези на пубертетно развитие до 16 годишна 
възраст, на пациента се поставя диагноза, че има хипогона-
дизъм – при момчетата тестисите и пенисът остават с мал-
ки размери, а при момичетата гърдите не се развиват и не 
настъпва началото на менструален цикъл (първична амено-
рея). Това състояние често причинява голям психологически 
стрес. 
Ефективната терапия при забавен пубертет зависи от пре-
цизната преценка на причината. Излишното желязо в орга-
низма може да се отрази негативно във всяка една фаза 
на сексуалното развитие, които бяха описани по – горе, 
засягайки всеки индивид по различен начин. Ето защо все-
ки отделен случай изисква внимателно диагностициране, 
базирано на обстойно клинично изследване. Подходяща-
та желязо-хелатираща терапия играе изключително важна 
роля за подобрение на такива усложнения. В допълнение, 
предписват се полови стероиди (тестостерон при момче-
тата и естроген при момичетата), с оглед подпомагане на 
правилния растеж и развитието на половите белези, както 
и за увеличаване размера на половите органи.  Ендокрин-
ната система остава чувствителна към негативните ефекти 
на излишното желязо дори когато пациента е с нормален 

пубертет, тъй като желязото натрупващо се постепенно в 
организма може да продължи и на по-късен етап да причи-
нява увреждания на хипофизата или половите жлези. В таки-
ва случаи менструалният цикъл при жените може да спре 
(вторична аменорея), докато мъжете могат да страдат от 
вторична импотентност, намалено образуване на сперма 
и безплодие.
Хипотиреоидизъм
Щитовидната жлеза се намира в областта на врата 
и играе важна роля в осигуряването на нормално 
развитие на мозъка през първите години от живота, 
а по – късно в целия процес на растеж и развитие. 
Тироксинът, който е хормон синтезиран и освобож-
даван от щитовидната жлеза,  оказва влияние върху 
цялостния енергиен баланс и метаболизма на все-
ки индивид. Все пак, когато в жлезата  се натрупа 
желязо нейната способност да синтезира този хормон на-
малява, резултат от това е появата на състояние наречено 
първичен хипотиреоидизъм. 
Пациентите страдащи от първичен хипотиреоидизъм могат 
да усещат необичаен студ и сънливост и често проявяват 
умствена и психическа мудност с натрупване на излишни 
килограми. Тежко увреждане на щитовидната жлеза при-
чинено от натрупано желязо може също така да се отрази 
на функцията  на сърцето. Все пак, състоянието не винаги 
е свързано с изява на клинични симптоми и поради тази 
причина е най-добре да се диагностицира чрез редовно 
провеждане на лабораторни тестове (TSH,T3 иT4), които се 
правят веднъж годишно след 10 годишна възраст. Когато ла-
бораторните изследвания потвърдят наличието на хипотире-
оидизъм (завишен TSH с нормален или понижен свободен 
T4), тогава се дава терапевтично тироксин – без значение 
дали пациентът е развил клинична симптоматика на състоя-
нието.
Хипопаратиреоидизъм
Има четири паращитовидни жлези, които са свързани с 
щитовидната жлеза. Основната функция на тези жлези е 
да контролират нивото на калция в организма чрез парат-
хормон, който е хормона синтезиран и секретиран от тях.  
Желязното свръхнатрупване и/или анемията оказват влияние 
върху функцията на паращитовидните жлези и като резултат 
от това е появата на хипопаратиреоидизъм. Това причинява 
понижаване на нивото на калция в организма – състояние 
известно като хипокалциемия, което от своя страна води до 
абнормно повишаване на нивата на друг важен химически 
елемент, фосфора.  
Нарушенията в нивата на калция и фосфора са свързани с 
редица клинични симптоми. Ниските нива на калция могат 

     Панкреас

Хипофиза

Желязо

Кости

Щитовидна жлеза

Паращитовидни жлези
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да предизвикат чувство на изтръпване и бодежи в ръцете и 
краката, понякога водещо до крампи и мускулни спазми.  
Появата на генерализирани пристъпи и нарушения в сър-
дечната функция може да са късни симптоми. Лаборатор-
но изследване на нивата на серумния калций, фосфор и 
паратхормон могат да помогнат за поставяне на правилна-
та диагноза. Терапевтичното приложение на калций и вита-
мин D коригира метаболитния проблем. В редките случаи 
на тежки спазми със сигнификантна хипокалциемия, кал-
ций може да се прилага и венозно.

Захарен диабет
Често усложнение свързано с хроничен свръхтовар желя-
зо, хронично чернодробно заболяване, вирусни инфекции 
и генетични фактори е нарушението във въглехидратната 
обмяна, което накрая води до развитие на диабет.  Захар-
ният диабет  се дефинира като наличие на хипергликемия 
(постпрандиална кръвна захар - веднага след нахранване 
> 126mg/dl или при произволно определена кръвна захар > 
200mg/dl), докато нарушение в глюкозния толеранс се оп-
ределя като невъзможност на панкреасните бета клетки да 
секретират достатъчно количество инсулин в отговор на при-
ложената глюкоза. Почти половината от всички пациенти с 
Таласемия майор страдат от нарушен глюкозен толеранс, 
докато 10 – 30% развиват захарен диабет в определен пе-
риод от живота си. Фамилна анамнеза за диабет, особено 
при близки родственици по права линия – обикновено май-
ка или баща – показва повишен риск от развитие на диабет.  

Диабетът се проявява когато метабо-
лизма на глюкозата в организма 
е нарушен, така че глюкозата не 
може да влезе в клетките и да им 

осигури енергията, която те из-
искват за функционирането си. 

Органът отговорен за метаболи-
зма на глюкозата е панкреаса, 

който се намира близо до стомаха, 
и който чрез бета клетките синтезира 

инсулин - хормона необходим за метаболизма на захар-
та. Излишното желязо може да увреди тези специални бета 
клетки, с което  способността на организма да оползотво-
рява захар  се редуцира и захарта се натрупва в кръвта.  
Пациентите с по-лека форма на нарушена въглехидратна 
обмяна, т. нар. нарушен глюкозен толеранс, не проявяват 
клинични симптоми и тяхното състояние може да се диаг-
ностицира само чрез специфично лабораторно изслед-
ване. Проучвания са показали, че пациентите с таласемия 
преминават през състояние на нарушен глюкозен толеранс 
преди да развият диабет, през време на което синтезата на 

инсулин всъщност се повишава в отговор на намаленото 
му действие.  Това състояние, известно като инсулинова ре-
зистентност, изисква внимателно наблюдение, със спазва-
не на подходящ диетичен режим от страна на пациента и 
редукция на тегло при необходимост, както и прилагането 
на по - интензивна хелатираща терапия. 
Нарушеният глюкозен толеранс и захарният диабет се ди-
агностицират чрез лабораторни изследвания на нивата на 
кръвната захар в различни моменти преди и след хранене. 
Например, ниво на кръвната захар равно или над 7mmol/l 
(или 126mg/dl) сутрин преди консумацията на каквато и да 
е храна или напитка се диагностицира като диабет. Ниво на 
кръвната захар над 11mmol/l (200mg/dl) два часа след прие-
ма на глюкоза също се диагностицира като диабет. Нива на 
кръвната захар между 8-11mmol/l (140-200mg/dl) два часа 
след приема на 75g глюкоза, т. нар. орален глюкозо-толе-
рантен тест, показва нарушен глюкозен толеранс. Оралният 
глюкозо-толерантен тест се прави веднъж годишно при всич-
ки пациенти над 10 годишна възраст. 
Когато се касае за захарен диабет, по – тежката форма на 
заболяването, производството на инсулин е сериозно засег-
нато и за пациентите е наложително ежедневно поставяне 
на подкожни инжекции инсулин за да бъдат нормализирани 
нивата на кръвната им захар. Диабетът е лечимо състояние. 
Все пак, лечението му  е допълнителна тежест. Ето защо 
подкрепата на лекаря, семейството и приятелите е изклю-
чително необходима. Пациентите с диабет трябва да про-
веряват нивата на кръвната си захар в домашни условия три 
или четири пъти дневно, използвайки глюкомер. Резултатите 
от това домашно мониториране помагат на лекаря да оп-
редели дозата на инсулина в съответствие с нуждите на па-
циента. Други лабораторни и клинични тестове се правят за 
да се прецени степента на усложненията причинени от ди-
абета – изследване на функцията на бъбреците и оглежда-
не на очните дъна чрез фундоскопия – органите най-често 
увреждащи се от диабета. Пациентите с Таласемия майор 
трябва да бъдат окуражавани да се придържат към регуляр-
но лечение с десфериоксамин, тъй като оптималното при-
лагане на лекарството може значително да намали риска 
от развитие на диабет.
Остеопороза
Тънките и чупливи кости са често срещан проблем при па-
циенти с таласемия, което се получава в резултат на реди-
ца фактори: анемия, свръхактивен костен мозък, ниски нива 
на калций в хранителния режим, повишени нива на желязо 
в костите, недостатъчно хранене, забавен пубертет или хи-
погонадизъм и други свързани ендокринни проблеми, както 
и генетични фактори, могат да допринесат за развитието 
на остеопороза (5е).Пациентите с остеопороза често имат 

5e Типични места на фрактури 
при остеопороза

Жлъчен мехур
Жлъчен канал

Тяло на панкреаса
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Основен панкреасен канал, 
който се изпразва в червата

Глава на панкреаса
      Дуоденом
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намалена физическата активност и тежки деформации на 
крайниците, както и страдат от много сериозни фрактури. 
Остеопороза в повечето случаи се диагностицира чрез из-
мерване на костната плътност в областта на гръбнака и 
бедрото, използвайки DEXA scan и, ако е необходимо, чрез 
други лабораторни изследвания. Световната Здравна Орга-
низация (СЗО) дефинира остеопенията като състояние, при 
което намалената костна плътност отговаря на T-score от 
-1 до -2,5 под нормалната, и определя остеопорозата като 
костна плътност под – 2.5 (5f).
Лечението на остеопорозата основно се фокусира върху 
превенцията, чрез регулярни кръвопреливания, оптимална 
хелатираща терапия, лечение на ендокринните нарушения 
и редовни физически упражнения. С оглед превенция поя-
вата на остеопороза, пациентите развили вече остеопения 
се съветват да не пушат, да спазват богат на калций хра-
нителен режим и да приемат допълнителни количества ви-
тамин D, както и да спазват редовен график за физическо 
натоварване. В допълнение, пациенти с диагностициран 
хипогонадизъм трябва да получават заместителна терапия 
с полови хормони за да се предотврати развитието на ос-
теопороза. Веднъж след като остеопорозата се е развила,  
приложението на специални лекарства като бисфосфона-
ти (Pamidronate, Aledronate) може да бъде полезно.

фертилитет и репродуктив-
на способност
Жените с таласемия могат 
да завършат безопасно бре-
менност. Все пак, вземане-
то на решение за зачеване 
трябва да бъде внимателно 
обсъдено от двойката, кон-
султирайки се с техния ле-

кар. Жени, които имат желание да забременеят трябва да 
преминат през пълно изследване и преценяване на физиче-
ското и психическото им състояние. 
Пациентките с таласемия, които имат нормален менстру-
ален цикъл могат да забременеят спонтанно. Все пак, тези 
които страдат от първична или вторична аменорея ще се 
нуждаят от хормонална терапия, за да се стимулира произ-
водството на яйцеклетки и индукцията на овулация. Мъжете 
с таласемия, които страдат от недостатъчно производство 
на сперма –азооспермия- често отговарят терапевтично на 
комбинация от хормони, прилагана в рамките на едногоди-
шен курс на лечение.
Веднъж след като се потвърди, че пациентката е бременна, 
се предприемат редица мерки:

Класификация на сЗО: остеопороза
Риск от фрактури: висок

Обобщени резултати от DEXA scan:

Зона Обсег
(sm2)

BMC
(g)

BMD
(g/sm2)

T-
Score

PR
(%)

Z -
Score

AM
(%)

L3 13,78 5,93 0,430 -6,1 39 -5,9 40

L4 14,83 7,30 0,492 -5,9 43 -5,7 44

Общо 28,61 13,23 0,463 -6,0 41 -5,8 42

1. Прилагането на DFO трябва да спре веднага след като се 
потвърди бременността, тъй като ефекта на лекарството 
върху ембриона не е  ясен.  Все пак, при проучвания с 
животни, приложението на лекарсвото е било свързано 
с тежки поражения върху ембриона. Ако бременната 
пациентка е с тежък железен свръхтовар или развие се-
риозни сърдечни усложнения, ниски дози - 20–30mg/kg/
дневно – са били използвани в късните етапи на бремен-
ността.

2. Бременните жени се трансфузират по-често с по-малки 
количества еритроцитен концентрат, така че да се под-
държа задоволително ниво на хемоглобина (10-15g/dl).

3. Сърдечната функция трябва да се набюдава внимател-
но. Проучвания са установили, че жени, които в началото 
на бременността си имат по-ниски нива на серумния 
феритин имат по-добра сърдечна функция от тези с по-
високи начални нива на феритина.

4. Пациентката трябва да бъде внимателно наблюдавана 
за поява на захарен диабет или други ендокринни ус-
ложнения.

Много пациенти с таласемия в днешни дни, които са полу-
чили подходящо лечение за проблемите с фертилитета, са 
успели да ги преодолеят и сега имат здрави деца. При двой-
ки, в които и двамата партньори са с Таласемия майор, и 
които искат да имат здраво дете, се използват сперматозо-
иди или яйцеклетки от здрав донор, които се оплождат със 
специална процедура в лабораторни условия, след което 
оплодената яйцеклетка се имплантира в матката на жена-
та. Лечението и проследяването на тези пациентки изисква 
подходящ мултидисциплинарен екип, който включва опре-
делени специалисти, в това число хематолог, педиатър, кар-
диолог, ендокринолог и гинеколог. 
В заключение, репродуктивната способност на пациенти с 
Таласемия майор или интермедия сега е реалност. В Ки-
пър, например, при 62 жени с таласемия (50 с майор и 12 с 
интермедия) на средна възраст 25 години, има осъществе-
ни 90 бременности.   
• 14 от тях чрез подпомагане на репродуктивната способ-

ност, индуцирана овулация, Ин Витро Фертилизация (IVF) 
и оплождане.

• родени са 87 здрави деца, 69 доносени, 12 родени пре-
ди термин (включително 4 бременности с близнаци и 
1 с тризнаци). Има 7 аборта и 2 все още незавършили 
бременности. Не са отбелязани тежки усложнения при 
раждането,  при 9 пациентки са установени временни 
сърдечни увреждания.

5f
Пример за резултати от 
DEXA scan при пациент с 
остеопороза (Z score – 5,9)

     Матка

  Пъпна връв

Плацента

Сперматозоиди от 
бащата смесени с 
яйцеклетки

Зрели яйцеклетки взе-
ти от яйчника

Оп-
лодената 

яйцеклетка се 
развива до ембрион, който 

се имплантира в матката на 
жената.

Референтна крива и резултати 
отнасящи се за бял мъж.

Източник: Hologic

Общо

Години

BM
D
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Глава 6

инфекции при таласемия
Пациентите с Таласемия майор имат по-висок риск от раз-
витие на инфекции поради следните причини:
• Анемия
• Спленектомия
• Железен свръхтовар
• Кръвопреливания и
• Употреба на десфериоксамин
Анемия
Когато пациентите получават недостатъчни количества кръв 
или не се кръвопреливат изобщо, анемията е най-важната 
причина за развитието на сериозни инфекции, като напри-
мер пневмония. Въпреки, че това е рядко срещан проблем 
на Запад, където оптималните количества кръв са по-лесно 
осигурими, недостатъчните трансфузии са чест проблем в 
някои страни от развиващия се свят и поради тази причина 
такива инфекции все още се срещат.
спленектомия
Пациенти, които не са започнали трансфузионна терапия  
достатъчно рано или пациенти с отстранена слезка, са из-
правени пред значителен риск от развитието на сериозни 
инфекции, които са причинени от капсулирани бактерии, 
като  например Streptococcus pneumoniae,  Haemophilus 
influenzae и Neisseria meningitides. Други бактерии, вируси и 
паразити също могат да причинят сериозни инфекции при 
пациенти с отстранена слезка. Причината за това е, както 
споменахме по-горе, че слезката участва активно в защита-
та на организма от инфекции. 
желязно натрупване
Пациентите с оптимален трансфузионен режим, но с неа-
декватно хелатиране – независимо дали причината е труд-
ност в осигуряването на десфериоксамин или лош ком-
плайанс – могат също да имат повишен риск от развитие на 
сериозни инфекции. Причината за това е, че инфекциозни-
те агенти виреят по-добре в присъствие на желязо: колкото 
по-високо е нивото на желязо в организма, толкова по-бързо 
такива инфекциозни агенти могат да се развиват и размно-
жават, причинявайки много сериозни инфекции. Най-добре 
документираната инфекция е причинена от бактерия на-
речена Yersinia enterocolitica - особен инфекциозен агент, 
който за разлика от други бактерии няма собствен меха-
низъм за осигуряване и използване на желязото от средата, 
в която се намира. При здрави индивиди, тези бактерии са 
безвредни и нямат особена клинична значимост. Все пак, 

при Таласемия майор, където има излишък от желязо, без 
значение дали е свободно или свързано с десфериокса-
миновата молекула, Yersinia расте и се размножава много 
бързо, като причинява сериозни, животозастрашаващи ин-
фекции. 
Въпреки, че повече труд е положен за установяване ролята 
на желязото при бактериални инфекции, също така има 
и значими проучвания върху ролята на желязото при вирус-
ни инфекции (такива като хепатит и СПИН), изследващи 
ефекта на желязото върху прогресията на тези инфекции 
и техния отговор към лечение с препоръчаните лекарстве-
ни средства. Резултатите от тези проучвания показват, че при 
Таласемия майор железният свръхтовар може да се свър-
же с по-лоша прогноза при хроничен вирусен хепатит В и 
С и с по-слаб терапевтичен отговор към лечението, което 
се провежда при хронични вирусни хепатити. Следователно 
ефективността на желязо-хелатиращата терапия играе ва-
жна роля за прогнозата на хроничните вирусни хепатити при 
тези пациенти.  
Така също е установено, че HIV инфекция при пациенти с 
Таласемия майор протича по – тежко, когато хелатиращият 
им режим включва по-малко от 40mg/kg т. м. десфериок-
самин, или когато нивата на серумния феритин са над 1935 
μg/L.
Обобщено, желязото играе важна роля за нарастване те-
жестта на инфекциите при Таласемия майор, защото же-
лязото може:
(I) Да послужи като храна за растежа на патогени
(II) Да послужи като храна за протеини наречени ензими, 

които подпомагат размножаването на инфекциозните 
организми

(III) Отстранява важни химически съединения наречени ан-
тиоксиданти, които защитават клетките на организма от 
възпаление

(IV)Увреждат специфични типове клетки, които играят важна 
роля в защитата на организма срещу инфекции.

Трансфузионно-свързани инфекции
Кръвта дълго време беше считана за основен източник на 
инфекциозни агенти, които могат да бъдат предавани на 
пациентите чрез кръвопреливане. И така, въпреки че кръвта 
може да спаси живота на много хора, също така може да 
причини редица нежелани реакции, включително сериозни, 
животозастрашаващи инфекции. 
Много видове микроорганизми могат да оцелеят за опреде-
лен период от време в кръвта, заразявайки пациентите при  
преливането й. Между тях са причинителите на хепатити В 
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Кръвта може да съдър-
жа различен брой ин-
фекциозни агенти...

...но твоята кръв за 
преливане не трябва 
да съдържа никакви!

Предаване
Вирусът на хепатит В се предава по още няколко начина 
освен чрез кръвопреливане, включително при сексуален 
контакт или от бременна жена на детето й - по време на 
бременността, при раждането или чрез кърмата. Все пак, 
пациентите с Таласемия майор най-често се заразяват с 
хепатит В чрез кръвопреливане. 
Предаването на HBV може да бъде предотвратено чрез въ-
веждането на подходяща политика по отношение на:
(i) Селекция и изследване на кръводарителите
(ii) HBV програми за ваксинации и стерилизация
(iii) Превенция на „вертикално” предаване, напр. предава-

не от инфектирана майка на нейното новородено.
Клиничен ход на HBV инфекцията
Около 5 – 10% от пациентите заразени с HBV ще бъдат ин-
фектирани за цял живот – т.е. те ще станат хронични носите-
ли – с повишен риск да развият чернодробно заболяване. В 
случаите при деца, 90% от тези, които са родени от  инфек-
тирани майки, ще бъдат носители на хепатитния вирус през 
целия си живот, ако не са взети превантивни мерки. Около 
25-30% от индивидите, които са  хронични носители на хе-
патит В инфекция, развиват прогресиращо чернодробно 
заболяване. Процентът на пациентите с Таласемия майор 
инфектирани с хепатит В, и поради това с повишен риск от 
развитие на сериозно чернодробно заболяване, варира в 
различните страни, в зависимост от въведените превантивни 
мерки като HBV ваксинации, подбор и скрининг на кръво-
дарителите, и  също изключително важно - от локалното раз-
пространение на HBV. 
Съгласно публикувани данни, между 2 – 35% от пациентите 
с Таласемия майор в целия свят са носители на хепатит В и 
между 20 – 90% имат лабораторни данни, които потвържда-
ват, че те са били заразени с вируса на някакъв етап от живо-
та си (преминала инфекция). В развития свят, болшинството 
от пациентите носители на хепатит В са възрастни, заразени 
преди въвеждането и усъвършенстването на ваксинациите 
и задължителната политика за скрининг на кръвта. В разви-
ващия се свят, все пак,  пациенти от всички възрастови групи 
продължават да се инфектират с вируса. 
Веднага след като се потвърди диагнозата Таласемия ма-
йор и преди започване на трансфузионната терапия, паци-
ентът трябва да бъде изследван за да се установи неговия/
нейния HBV статус – т.е. дали той/тя е хроничен носител или е 
бил инфектиран с хепатит В в миналото. Ако не е нито едно 
от двете, пациентите трябва да бъдат ваксинирани срещу 
вируса без значение от възрастта им. Всички пациенти с Та-
ласемия майор се изследват за HBV веднъж годишно. Тези 

Клиничен ход на хепатит В вирусната ин-
фекция

Хроничен 
хепатит 6,000 

Инфектирани 
100,000

Хронична инфекция 
10,000 

Скрита остра 
инфекция 90,000

Остър хепатит 
10,000

Фулминантен 
хепатит 100

Безсимптомни 
HBsAg носители 

4,000

Тежък хепатит 
3,000

Умерено тежък 
хепатит 3000

Цироза
3000

Хепатоцелуларен 
карцином 300

HVB ДНК
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и С, също HIV 1 и 2, всеки един от които е клинично значим 
патоген и може да причини сериозни хронични инфекции. 
В Европа и Северна Америка, подобреното трансфузион-
но обслужване, програмите за провеждане на ваксина-
ции, скрининга на дарителската кръв и високото качество 
на системите на обществено здравеопазване, като цяло са 
направили предаването на тези патогени много рядко явле-
ние в наши дни: инфектиране с HBV, HCV и HIV е намалено 
почти до нула в тези страни. В много развиващи се страни, 
все пак, инфекциите в резултат на кръвопреливане продъл-
жават да са факт, свързан с ниското качество на работа 
на трансфузионните служби, разпокъсаните системи на 
здравеопазване, ограничените ресурси и необходимостта 
да се посрещат други приоритети в здравеопазването. В 
резултат на това, пациентите с Таласемия майор в много 
развиващи се страни продължават да бъдат инфектира-
ни чрез кръвопреливане. Инфекции с хепатит В и/или С са 
от особено клинично значение при пациенти с Таласемия 
майор, тъй като те могат значително да влошат сързаното с 
железния свръхтовар чернодробно заболяване, което е чес-
то срещано при такива пациенти във връзка със самото за-
боляване или с неадекватната желязо-хелатираща терапия. 
Чернодробните заболявания са често срещана причина за 
заболеваемост и смърт основно при възрастни пациенти с 
таласемия в развитите страни и при пациенти от всички въз-
растови групи в развиващите се страни.

Хепатит В вирусна (HBV) инфекция
Хроничната хепатит B вирусна инфекция (CHB) продължава 
да е сериозен проблем за общественото здравеопазване в 
много развиващи се страни, въпреки факта, че съществуват 
ефективни и безопасни ваксини, както и висококачествени 
финансово достъпни тестове за скрининг на кръводарите-
лите в днешно време.
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изследвания включват повърхностен антиген (HBsAg), анти-
тела към HBV (anti-HBs), е-антиген (eAg), антитела към eAg 
(anti-HBe)  и корови антитела  (anti-HBc). Може да е необ-
ходимо по - често изследване на хроничните носители на 
HBV (виж 6a) за да се установи най–подходящото време за 
започване на лечение. Желязното свръхнатрупване при па-
циенти с Таласемия майор, заразени с хроничен хепатит В, 
е допълнителен фактор, който може значително да допри-
несе за увреждане на черния дроб, и ето защо ефективна-
та желязо-хелатираща терапия в тези случаи е изключително 
важна.
лечение на хроничната HBV инфекция
Лечението на хроничния хепатит B цели да се редуцира и 
да се поддържа супресията на вируса на хепатит B, както и 
превенция на последствията, до които би могла да доведе 
инфекцията. Лечението на хепатит B беше значително подо-
брено през последните години. Лекарствата или  противови-
русните средства, които са често използвани, включват кла-
сическото лечение с alpha-рекомбинантен interferon, чиято 
употреба е отдавна наложена. Аlpha interferon, това е лекар-
ствено средство способно да влияе на имунната система, 
като е установено, че води до излекуване при 25-40% от паци-
ентите с хроничен активен хепатит. От скоро, нов разрабо-
тен противовирусен медикамент е Lamivudine. Lamivudine 
(epivir™-HBV, 3TC) използван самостоятелно или в комби-
нация с интерферон, драматично подобри  лечението на 
хроничния HBV, въпреки че развитието на резистентност при 
14-32% от пациентите през първата година и при 67% от паци-
ентите след 4 години, се счита за сериозен недостатък. Ново 
лекарство, което е налично в търговската мрежа за лечение 
на хроничeн хепатит B, е оралният Adefovir dipivoxil, за който 
се установи, че е толкова ефективен, колкото и Lamivudine 
по отношение супресията на вируса, като при това няма 
опасения за развитие на резистентност. Други обещаващи 
медикаменти са (i) новата форма на interferon разработе-
на така, че да подобри неговата ефикасност и наречена 
pegylated (пегелиран) interferon и (ii) entecavir, като и двете 
лекарствени средства все още се проучват за лечението на 
HBV инфекция.
Решението за това кога да се започне лечение на вирусна-
та инфекция и изборът на лекарствено средство или комби-
нация от медикаменти, които ще бъдат използвани, трябва 
да бъде взето от лекуващия лекар в тясно сътрудничество с 
хепатолог – тесен специалист в лечението на чернодроб-
ни заболявания. Като цяло, там където наличните ресурси 
и възможности позволяват използването на тези лекарства в 
съгласие с одобрените препоръки на международните ме-
тодични ръководства, сигнификантно се е подобрило лече-
нието на хроничния вирусен хепатит и значително е намалял 

рискът от развитие на сериозни чернодробни заболявания, 
включително цироза (компенсирана и декомпенсирана) и 
хепатоцелуларен карцином (HCC).

Хепатит с (HCV)
HCV води до хронична инфекция за цял живот при повече 
от 80% от индивидите, които са инфектирани. За разлика от 
хепатит B,  HCV не се предава лесно по друг път освен по 
кръвен. Все още няма сигурна и ефикасна ваксина срещу 
HCV, въпреки че има лабораторни тестове, които могат точ-
но да установят наличието на вируса в кръвта. Ето защо един-
ственият ефикасен начин да се предотврати предаването 
на HCV  и да се намали  разпространението на инфекция-
та, е да се осигури внимателно изследване на дарителска-
та кръв. Все пак, HCV, за разлика от други вируси има дълъг 
инкубационен период - това означава, че вирусът може да 
бъде инфекциозен дълго време след като веднъж 
е попаднал в кръвта – във форма, която не може 
да бъде открита в рамките на определен период 
чрез най-разпространените тестове (за антитела), 
които се използват в повечето кръвните банки. През 
този период инфектираната кръв може да бъде 
прелята на някой пациент и той да бъде заразен. 
На изследването за HCV беше обърнато значител-
но внимание  в усилията да се намали този инфек-
циозен период (наречен също  “прозоречен пери-
од”  или “ период на тих имунитет”) доколкото е възможно, 
така че да се намали до минимум предаването на HCV по 
кръвен път.
Клиничен ход на HCV инфекцията (виж 6b)
Около 20% от хроничните носители на HCV ще раз-
вият по-леко чернодробно заболяване (фи-
броза); 20% от тях могат да развият тежко чер-
нодробно заболяване, като например цироза  
и хепатоцелуларен карцином. Цирозата се 
развива в рамките на 10 години при около 10-20% от 
пациентите с хроничен хепатит С (CHC). Хепатит С 
вирусната инфекция е най-честата причина за чер-
нодробна трансплантация. 
Има шест основни генотипа на HCV (виж 6с), всеки 
от които с различно географско разпространение 
и причиняващ инфекция с различна клинична те-
жест. Между 10-80 %  от пациентите с Таласемия майор по 
света са заразени с вируса  и HCV инфекцията е една от 
основните причини за сериозно хронично чернодробно за-
боляване при тези пациенти. Както и при хепатит B,  липсата 
на хелатираща терапия или  неадекватното хелатиране на 
пациентите  е допълнителен фактор, който може значител-
но да допринесе за  увреждането на черния дроб. Ето защо 
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е важно всички пациенти с Таласемия майор, които са ин-
фектирани с HCV да получават адекватна желязо-хелатира-
ща терапия и  да се провеждат спецефични лабораторни 
изследвания за хепатит С веднъж годишно (виж 6d). Ко-ин-
фекцията с HCV при хронични носители на Хепатит B, което 
е често срещано при  пациенти с  Таласемия майор пора-
ди това, че и двата вируса се предават по кръвен път, може 
да допринесе значително за много по-бързото развитие на 
сериозно чернодробно заболяване.
лечение на хроничния хепатит с (CHC)
Първоначално, лечението на HCV инфекцията включваше 
използването на класическа монотерапия с alpha-реком-
бинантен interferon, въпреки много ниското ниво на поддър-
жана ремисия – (10-25%). Все пак, лечението на хроничния 
хепатит C значително се подобри през последните годи-
ни. Понастоящем препоръчителното лечение включва упо-
требата на класическия alpha-рекомбинантен interferon в 
комбинация с Ribavirin – перорално лекарствено средство 
с противовирусни свойства. Все пак, лечението с Ribavirin 
е свързано с хемолиза, тоест разрушаване на червените 
кръвни клетки. Това е така защото лекарството причинява 
значителна редукция на важна съставна част на червените 
кръвни клетки, ATФ (Аденозин Три Фосфат), който е изклю-
чително необходим за тяхната преживяемост. Пациентите с 
Таласемия майор, които използват Ribavirin могат да имат 
по-силно изразена хемолиза и да имат нужда от по-чести 
кръвопреливания (около 30 % повишаване на нуждите от 
кръв), което съответно изисква по-интензивна хелатираща 
терапия, така че да се отстрани излишното желязо. Напо-
следък, значително подобрената нова форма на interferon 
- пегелиран interferon - се използва независимо дали са-
мостоятелно или в комбинация с Ribavirin, показвайки зна-
чително повишаване на нивото на терапевтичен отговор и 
осигурявайки друга възможност за лечение при пациентите 
с CHC. Видът и продължителността на лечението зависят от 
идентифицирания генотип на вируса на хепатит С, като се 
смята, че генотип 1 е най-труден за лечение.
Решението за вида на лечение трябва да бъде взето след 
консултация с хепатолог. Новите терапевтични режими уве-
личиха нивата на успех от провежданото лечение от ниските 
10–25% установени при използването на alpha-рекомбинан-
тен interferon самостоятелно, до над 60 % за генотипове раз-
лични от генотип 1, и до 48% за генотип 1.
Противовирусното лечение, както за HBV, така и за HCV ин-
фекциите е много скъпо и възможността за провеждането 
му в много страни от развиващия се свят за съжаление е 
ограничена.

Някои общи мерки за предпазване от предаване на HBV и 
HCV са избягване общото ползване на четки за зъби, само-
бръсначки и други остри предмети предназначени за лична 
употреба. HBV е много по-заразен, т.е предава се между 
индивидите много по-лесно отколкото HCV, но все пак съот-
ветната ваксинация срещу вируса почти напълно елимини-
ра риска от предаване.
Вирус на човешкия имунодефицит (HIV)
HIV е инфекциозният агент (виж 6e), който причинява СПИН – 
Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност.
HIV принадлежи към семейството на вирусите известни като 
“ретровируси”, които притежават специфични биологични 
качества контролиращи начина, по който се размножават 
и поведението им вътре в клетките на атакувания организъм. 
Белите кръвни клетки, известни като лимфоцити (СD4), са  
най-важните от клетките на тялото, които са способни да се 
свържат с този вирус (виж 6f). Вирусът навлиза в тези клетки 
използвайки механизъм, който им позволява да станат част 
от ДНК на клетките, като остава за постоянно в организма на 
инфектирания индивид, размножавайки се в лимфоцитите 
и увреждайки клетките (виж 6f). Лимфоцитите играят важна 
роля в имунната система на тялото. Обаче, навлезе ли вед-
нъж в тях ретровирус, те губят своята способност за защита 
на организма срещу инфекции.  Без лечение, заболяване-
то става сериозно за около 7-11 години, макар че клинични 
симптоми и усложнения на инфекцията могат да се проявят 
много по-рано и не може да се посочи точен период от вре-
ме кога ще започне проявата на тежко заболяване. В ранни-
те стадии инфектираният индивид не показва никакви откло-
нения в лабораторните или клинични изследвания (описва 
се като асимптомен). Веднъж щом симптомите се проявят 
и/или лабораторните резултати покажат сериозно пораже-
ние върху инфектираните клетки, както и висока степен на 
вирусна репликация, заболяването е преминало в по-сери-
озен стадий и индивидите  се означават като имащи СПИН.
Основната причина за смърт при нелекувани пациенти със 
СПИН е инфекция, която  се превръща в животозастраша-
ваща при отсъствието на ефективно действаща имунна 
система. Почти всеки патоген може да причини тежка до 
фатална инфекция при нелекувани пациенти със СПИН, 
включително pneumocystic carinii - най-често срещаната 
причина за смърт при нелекуваните пациенти.
HIV  се предава от един индивид на друг по кръвен път, при 
полови контакти без предпазни средства или от инфектира-
на майка на нейното дете (т. нар.  вертикален път на преда-
ване).
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Както в случая с HBV и HCV, за да се предотврати предава-
нето на HIV чрез кръвта, необходимо е да се осъществява 
внимателен лабораторен скрининг на дарителската кръв и 
високо качествено трансфузионно обслужване. Предава-
нето на HIV по друг път може значително да се намали чрез 
избягване на контакти с много партньори, както и избягване 
на небезопасен секс. Също както и при HCV, все още няма 
сигурна и ефективна ваксина срещу HIV.
Голям брой медикаменти известни като противо-ретрови-
русни (срещу ретровируси), които се намесват в различни 
стадии (виж 6g) от навлизането и излизането на вируса от 
клетката или по време на неговото размножаване (репли-
кация) вътре в клетките, които инфектира, са били използ-
вани от 1996 год. насам. Използвани в комбинация от два, 
три или повече, в съгласие с международните методични 
ръководства, редовно актуализирани от специалисти ра-
ботещи в областта, тези медикаменти буквално промени-
ха естествения ход на заболяването. Както преживяемост-
та, така и качеството на живот на пациенти инфектирани с 
HIV, са подобрени изключително много откакто тези лекар-
ствени средства са достъпни. Противо-ретровирусните ме-
дикаменти също така са много успешно използвани за да 
предпазят -  при повече от 80% от случаите - вертикалната 
трансмисия на вируса, т.е. предаването от инфектирана 
майка на плода и/или детето й.

Все пак, както при  лечението на HBV и HCV, така и при ле-
чението на HIV, използваните медикаменти са изключително 
скъпи. Болшинството от инфектираните пациенти живеят в 
бедни страни където, въпреки съгласуваните усилия,  достъ-
път до тези лекарства е изключително ограничен и често те 
са твърде скъпи. Въпреки, че по публикувани данни  броят на 
пациентите с Таласемия майор  инфектирани с HIV е ни-
сък, точния процент може да се окаже значително по-висок, 
ако се получи достъп до данните от повече страни.

Широк кръг други микроорганизми могат също да бъдат 
предадени чрез кръвта. Въпреки, че те могат да не причинят 
хронична инфекция, при пациенти с Таласемия майор или 
такива с други хемолитични анемии, особено при тези чиято 
имунна система е била силно подтисната, например след 
осъществена костно-мозъчна трансплантация, те могат да 
доведат до клинично значимо болестно състояние.

Други вируси
човешки Парвовирус B-19
Човешкият парвовирус B-19 (HPV B-19) е друг вирус, който 
може да бъде предаден чрез кръвта (макар, че това не е 
основния начин, по който се предава). Най-важният ефект, 
който този вирус оказва върху пациентите с Таласемия ма-
йор или други хемолитични анемии, като напр. сърповидно-
клетъчна анемия, е че той може да предизвика временно 
спиране на производството на червени кръвни клетки – т. 
нар. преходни апластични кризи. Острата фаза на инфек-
цията с HPV B-19  се характеризира с внезапен спад на 
хемоглобина и изчезване на прекурсорите на червените 
кръвни клетки от периферната кръв - ретикулоцитите. Когато 
инфекцията е своевременно диагностицирана, пациентът 
може да бъде лекуван чрез преливане на цяла кръв, която 
обикновено съдържа достатъчно количество антитела спо-
собни да се преборят с вируса. Все пак, пациентите, кои-
то са имуносупресирани – напр. тези след направена кот-
стно-мозъчна трансплантация или HIV  позитивните пациенти 
– след инфектиране с HPV B-19 могат да развият сериозни, 
понякога хронични, клинично значими усложнения.
човешки Цитомегаловирус
Вирус, който представлява дори по-голяма опасност за иму-
нокомпрометирани пациенти е Човешкия Цитомегаловирус 
(CMV). Този вирус причинява тежки инфекции при транс-
плантирани пациенти и често може да бъде фатален, ако 
не се диагностицира и лекува навреме. Важна характерис-
тика на този вирус е способността му да остава в клетките, 
които инфектира (основно в белите кръвни клетки) за посто-
янно, реактивирайки се непредсказуемо и причинявайки 
сериозни вторични или повтарящи се инфекции. Ето защо 
е много важно пациентите с Таласемия майор - особено 
тези, които са потенциални кандидати за костно-мозъчна 
трансплантация или тези, които са преминали през кост-
но-мозъчна трансплантация, да получават обезлевкоцитени 
кръвни продукти, от които белите кръвни клетки и свързаните 
с тях патогени (включително CMV) са отстранени.
Малария и Болест на Chagas
Посттрансфузионните инфекции малария и болест на 
Chagas са известни повече от 50 години.  Четирите вида ма-

6g
жизнен цикъл на HIV демон-
стриращ възможности за 
терапевтична намеса
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ларийни плазмодии и Trypanosoma cruzii,  инфекциозните 
агенти причиняващи малария и съответно болест на Chagas, 
могат да останат живи най-малко две седмици в замразени 
кръвни продукти и дори в замразена плазма.
В резултат на сериозните опасения, че туризма в ендемич-
ни зони и нарастването на миграцията на население от ен-
демични зони към не-ендемични,  могат да увеличат риска 
от предаване на малария и  болест на Chagas, Световната 
Здравна Организация, Съветът на Европа,  здравните власти 
на САЩ и Националните Трансфузионни Служби, съвмест-
но съставиха стандарти целящи превенция на посттранс-
фузионната малария и болест на Chagas , включващи от-
страняване от кръводаряване за различен период от време 
и/или целенасочено изследване на кръводарителите.

нови патогени 
Така наречените нови патогени, открити между 1995-98 год., 
включват други вируси, които причиняват хепатит в допълне-
ние към хепатит В и хепатит С - хепатит G  (HGV или GBV-C), 
SEN-V  и TTVirus. Въпреки, че предаването  на тези вируси по 
кръвен път е добре документирано, тяхната роля за разви-
тието на чернодробно заболяване все още не е ясна.
нови притеснения свързани със стари патогени 
Болестта на Creutzfeldt-Jakob (CJD) и нейната нова форма 
или вариант - (vCJD), човешкия вариант на bovine спонги-
формената енцефалопатия (BSE), болестта „луда крава”, 
заболяване открито при едрия рогат добитък - е смърто-
носно заболяване, което засяга нервната система. Болес-
тта се причинява от прионов протеин отнасящ се по-скоро 
като вирус, тъй като неговата структура го прави труден за 
класифициране към други инфекциозни агенти (микроби, 
бактерии и паразити). Това, което се знае е, че при опреде-
лени, неясни условия, човешкият организъм трансформира 
нормалния прионов протеин в патологичен вариант, който 
е свързан  с бавно прогресиращо фатално неврологично 
заболяване. Въпреки, че заболяването е известно от години, 
важността на CJD и нейния нов вариант попаднаха във фо-
куса на вниманието през средата на 90-те години, когато 
анализ на данни от починали пациенти доказа сериозно 
увеличаване броя на случаите, основно във Великобритания, 
но по-късно и в други страни с по-малък брой засегнати. 
До декември 2001 год. имаше 113 случая във Великобрита-
ния, 4 във Франция, и по един в Република Ирландия и Хонг 
Конг. Счита се, че всички случаи на новия вариант на CJD  
документирани досега, са били в резултат на консумира-
не от пациентите на заразени продукти от животни, болни от 
болестта „луда крава” (BSE). Предаване на болестта също 
е установено при пациенти, на които са прилагани хипо-

физен растежен хормон или гонадотропин или такива, на 
които е трансплантирана dura mater или роговица. Инфе-
ктиране след неврохирургични интервенции и електроенце-
фалографски процедури с недостатъчно добре стерилизи-
рани инструменти, съща са известни. Няма документирани 
случаи на заразяване чрез кръвопреливане. Въпреки това, 
поради сериозността на заболяването и наличието на при-
онов протеин в лимфната тъкан, редица западни държави 
-специално Великобритания - вложиха много ресурси с цел 
да се предотврати предаването на болестта чрез кръвопре-
ливане. Една от въведените мерки е общо обезлевкоцитява-
не, тоест обезлевкоцитяване на цялата събрана кръв, метод 
чрез който се отстраняват възможно най-много бели кръвни 
клетки (лимфоцити).

Безопасност на кръвта
Много международни усилия бяха фокусирани върху пре-
дотвратяване предаването на инфекциозни микроорганиз-
ми чрез кръвопреливания. Фактори, които допринасят за 
безопасността на кръвта включват:
(i) Установяване на национална политика целяща да га-

рантира сигурно, редовно, доброволно, безвъзмездно 
кръводаряване от подходящи дарители на кръв

(ii) Високо качествено трансфузионно обслужване, включ-
ващо задължителен лабораторен скрининг на кръвта за 
HIV, HBV, HCV, сифилис и някои други патогени,  харак-
терни за съответния регион

(iii) Установяване на други мерки, които се отнасят до об-
щественото здраве, като ваксинации и стерилизационни 
процедури.

През последните години в развитите страни също така се 
прилага и високо специализиран ДНК лабораторен метод, 
известен като тест за нуклеарни киселини (NAT), който из-
ползван за скрининг на кръвта води до изключително нама-
ляване на риска от предаване на вируси с клинично значе-
ние, но той все още е твърде скъп.
Бактериални инфекции
Освен вирусите, други микроорганизми като бактерии и па-
разити също могат да живеят и да се размножават в кръвта, 
инфектирайки пациентите чрез кръвопреливания. В действи-
телност, степента на контаминация на кръвта с бактерии е 
50-250 пъти по-висока от тази с вируси. Често това замърся-
ване на кръвта с бактерии се осъществява по прост начин и 
може лесно да бъде избегнато. Например, чест източник на 
замърсяване на кръвта е лошата хигиена - когато кожата на 
кръводарителя не е правилно почистена на мястото на ве-
непункцията. Тъй като иглата пробожда кожата, тя пренася 
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механично бактериите от повърхността на кожата в даре-
ната кръв.
нови подходи за безопасност на кръвта
С цел да се намали вероятността от последваща конта-
минация с всички видове патогени, бяха разработени нови 
технологии, които имат за цел да разрушават ДНК на пато-
гените, когато се добавят към единицата  дарена кръв. Този 
метод е наречен патогенна инактивация. Той е първата из-
ключително активна  мярка за осигуряване безопасност на 
кръвта, тъй като инактивира патогени, за които дори не се 
знае, че се намират в единицата кръв или все още неизвест-
ни такива. Клинични проучвания и изследвания са в напред-
нал етап и една технология отнасяща се за тромбоцити 
скоро беше одобрена и въведена в Европа, като крайната 
цел е тази технология да бъде приложена и за  други кръвни 
компоненти, включително червените кръвни клетки.

Безопасност и наличност на кръв в развиващите се 
страни
В много от развиващите се страни рисковете свързани с 
трансфузии са значително по-високи отколкото в развитите 
държави. В болшинството от развиващите се страни адек-
ватното осигуряване (т. е.  наличието) на кръв  е сериозен 
проблем, като същевременно качеството на трансфузион-
ното обслужване, включително националната политика за 
подбор на дарители и програмите за ваксинация  не отго-
варят на стандартите препоръчани в Европа и  САЩ.
Финансова несигурност, други конкурентни приоритети и 
политическа нестабилност, всички тези фактори могат да 
забавят въвеждането в практиката на високите стандарти за 
безопасност на кръвта. По данни на СЗО отнасящи се за 
безопасността на кръвта, около 80% от световното населе-
ние живее в развиващия се свят, но нуждаещите се там по-
лучават по-малко от 40 % от целия световен годишен запас, 
който е 75 милиона единици кръв. Само около 16 % от  цяло-
то количество кръв, което е събрано в развиващите се стра-
ни е от доброволни, безвъзмездни, ниско рискови дарители, 
докато 43% от кръвта не се изследва напълно. Като резултат 
от това, очаква се инфектиране с HIV, HBV и HCV чрез транс-
фузии да се случи в много от  развиващите се страни и то 
да е във висока степен в някои от тях. Необходими са повече 
обединени усилия от страна на всички международни и на-
ционални здравни организации и власти, с цел подобрява-
не на безопасността и наличието на кръв в тези страни.

Обобщение на възможните усложнения при нелекувани пациенти с Тала-
семия майор

Органи, които могат да бъ-
дат засегнати от недоста-
тъчни трансфузии

Органи, които могат да 
бъдат засегнати от недос-

татъчно хелатиране

 Деформация на лицеви 
кости* (хипертрофия на 
костите на горната 

 челюст)

 Хиперспленизъм 

 (тромбоцитопения и други)

 Кръв (анемия)

 Патологични фрактури*

 Преждевременно 
 затваряне на долните 
 епифизи на бедрените 

кости*

 Хипофиза (засяга темпо-
вете на растеж, половите 
органи, надбъбречните 
жлези, щитовидната жле-
за)

 Щитовидна жлеза (рядко)
 Паратиреоидни жлези 

(хипопаратиреоидизмът 
води до хипокалциемия)

 сърце (сърдечни услож-
нения; най-важният орган, 
който може да бъде за-
сегнат)

 черен дроб (хепатомега-
лия)

 Панкреас (диабет; рядко)

 Пигментация на кожата 
(сивкаво оцветяване на 
нокътните ложета , лакти-
те, коленете и глезените)

 Полови органи (затрудне-
ния в развитието и функ-
ционирането)

 Костна и ставна болка, 
остеопороза (свързани с 
хипопаратиреоидизъм) 

* Дължащо се на костномозъчна експанзия (от постер на Ciba-Geigy)
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Глава 7

Таласемия интермедия и други таласе-
мични синдроми 
Таласемия интермедия е клинично състояние, при което ин-
дивидите са унаследили засегнат β-ген и от двамата роди-
тели – и от майката и от бащата (т.е. те са хомозиготни за 
β-таласемия), но те проявяват по-леки клинични симптоми в 
сравнение с пациентите с Таласемия майор. Индивидите с 
Таласемия интермедия успяват да поддържат ниво на хемо-
глобина между 6-9g/dl и може да не се нуждаят от регуляр-
ни хемотрансфузии. 
Все пак, задълбочени проучвания относно това състояние са 
показали, че в действителност при Таласемия интермедия 
се проявяват клинични симптоми в  широк диапазон, някои 
от които могат да бъдат тежко изразени. В най-сериозните 
случаи, пациентите могат да покажат клинични и лабора-
торни прояви на заболяването между 2 и 6 годишна възраст.  
Въпреки, че растежът и физическото развитие са с по–заба-
вени темпове от нормалното, тези пациенти могат да имат 
добро качество на живот и без регулярни хемотрансфузии, 
които са необходими при пациентите с β-таласемия ма-
йор. В не толкова сериозните случаи, пациентите могат да 
не проявят никакви симптоми до зряла възраст, като може 
да е налице само умерена анемия (8-10g/dl) и понякога, 
много рядко, да се нуждаят от кръвопреливания – ако изоб-
що се нуждаят. 
Слезката може да се уголеми (спленомегалия) – както при 
Таласемия майор – поради бързото разрушаване и нат-
рупване на червени кръвни клетки в органа, и това понякога 
може да е причината за по-тежка анемия при пациенти с Та-
ласемия интермедия. В такива случаи пациентите може да 
се нуждаят от по-регулярен трансфузионен режим. Отстра-
няването на слезката може също да коригира усложнение-
то, но все пак това е много сериозно решение, което тряб-
ва да бъде съобразено с експертно медицинско мнение, 
вземайки под внимание възможния ефект върху здравето на 
пациента в други аспекти освен подобряване на анемията, 
като например възможността от развитието на инфекции.   
Както беше описано в Глава 2, основната причина за симп-
томите при Таласемия майор е излишното количество от 
свободни α-вериги, които се натрупват в червените кръвни 
клетки. По този начин се нарушава баланса между а- и 
β-веригите, които нормално се свързват в двойки помежду 
си. Сами, а-веригите имат негативен ефект върху почти все-

ки етап от матурацията на червените кръвни клетки, което 
причинява тежката анемия и други симптоми описани по-
горе. 
Всичко това дава основание да се очаква, че симптомите 
проявяващи се при пациентите с таласемия ще бъдат по 
– леки при тези, при които количеството на излишните а-ве-
риги е редуцирано.  Проучвания на молекулярно ниво по-
казаха, че определен брой такива състояния съществуват, 
включително:
(i) Наличието на β+ ген, който може да синтезира някакво 

количество β-вериги – макар и по – малко от нормалното 
– които се свързват в двойки с а-вериги, като по този на-
чин броят на свободните а-вериги намалява. Мутации в 
β+ гена, които са свързани с много леки клинични симп-
томи понякога се  обозначават като β++.

(ii) Дефект в гена отговорен за синтеза на а-веригите, който 
води до намаляване броя на синтезираните а-вериги и 
по този начин подобрява баланса между а- и β-веригите.

(iii) По – висока степен на активност на у-гените отговорни 
за синтеза на у-вериги, които могат да се свързват с а-
веригите и да образуват фетален хемоглобин (а2у2), така 
че да се намали количеството на свободните уврежда-
щи а-вериги. Състояния, които благоприятстват повиша-
ването на синтеза на у-вериги включват: δβ-таласемия, 
наследствена персистенция на фетален хемоглобин 
(HPFH) и промяна в специфична част на у-гена наречена 
Xmnl.

Както се вижда от посоченото по-горе, медицинският екип 
може да разбере много повече за състоянието на пациен-
та, като установи точния тип на увреждане на ДНК на паци-
ента. В последствие това улеснява избора на най-подходящ 
терапевтичен режим за всеки един пациент. Извършването 
на такива молекулярни методи на изследване, там където е 
възможно, оказва неоценима помощ при лечението на та-
ласемия. 

Диагностициране
За правилното диагностициране на Таласемия интермедия 
е много важно да се установи сигурна клинична и лабора-
торна информация, така че да се разграничи Таласемия 
интермедия от Таласемия майор. Все пак, това не винаги 
е лесно или дори възможно, въпреки значителното развитие 
на лабораторните методи за молекулярен анализ.  Въпреки 
всичко има някои полезни и прости критерии за разгранича-
ване на двете състояния (виж 7а).
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В заключение, тер-
минът Таласемия 
интермедия се 
използва да озна-
чи широк диапа-
зон от клинични 
и хематологични 
отклонения при 
пациенти с не тол-
кова тежка фор-
ма на заболяване-
то, в сравнение с 
тези с хомозигот-
на β-таласемия, 
но с по–тежка, 
отколкото при хе-
терозиготни носи-
тели.

лечение на Таласемия интермедия
При Таласемия интермедия, най-важният въпрос е кога да 
се започне регулярна хемотрансфузионна терапия. Избро-
ените клинични състояния може да са резултат на хронична 
анемия и да са напълно основателна причина за започване 
на хемотрансфузионна терапия:
•  забавени темпове на растеж
•  патологични костни фрактури
•  сърдечни усложнения
•  деформация на лицевите кости
•  намалена нормална физическа активност
•  хиперспленизъм
Както и в случаите на Таласемия майор, важно е пациен-
тите да се наблюдават внимателно чрез периодични меди-
цински прегледи и лабораторни изследвания, които имат за 
цел навременното идентифициране появата на каквито и 
да е усложнения. В допълнение, тъй като пациентите с Та-
ласемия интермедия започват трансфузионна терапия по 
– късно през живота си в сравнение с пациентите с Тала-
семия майор, важно е да се обърне специално внимание 
на вероятността за развитието на реакции (алоимунизация) 
описани по – горе, поради това, че такива реакции обикно-
вено настъпват при започване на трансфузионна терапия в 
по-късна възраст. Поради тази причина е изключително ва-
жно кръвта на пациента и тази на донора да бъдат внима-

телно типизирани и изследвани за пълна съвместимост пре-
ди всяка трансфузия. Също така е важно да се отбележи, 
че бременните жени с Таласемия интермедия може да се 
нуждаят от кръвопреливания. 

желязо-хелатираща терапия
Както и при Таласемия майор, натрупването на желязо при 
пациенти с Таласемия интермедия може да се дължи на:
(i) неефективен синтез на червени кръвни клетки
(ii) разрушаването на червени кръвни клетки
(iii) повишено количество на желязо абсорбирано в сто-

машно-чревния тракт
Има сравнително малко проучвания относно натрупването 
на желязо при пациенти с Таласемия интермедия. Едно про-
учване обаче показва, че всяка година в тялото на пациенти 
с Таласемия интермедия се натрупват 2-5g желязо – което 
отговаря на 0,1mg/kg/дневно. Това е 20 – 70% по – висока 
стeпен на усвояване на желязо от храната отколкото е нор-
мално.  С напредване на възрастта – в повечето случаи след 
едно десетилетие - пациентите с Таласемия интермедия 
следователно имат същия риск от развитие на усложнения 
поради натрупване на желязо, както и пациентите с Тала-
семия майор, които провеждат регулярни кръвопреливания.  
Затруднението да се реши кога точно да се започне желя-
зо-хелатираща терапия при пациенти с Таласемия интер-
медия, е свързано с правилното определяне на точното 
желязно натоварване на пациентите, тъй като нивата на фе-
ритина може да не осигурят прецизна оценка – също както 
и в случаите на Таласемия майор. По тази причина е  пре-
поръчително да се оцени точната концентрация на желязо 
чрез чернодробна биопсия или чрез нови, по – прецизни и 
неинвазивни методи като  SQUID или MRI. 
След като веднъж вече е взето решение за започване на же-
лязо-хелатираща терапия, препоръчително е да се използва 
Desferrioxamine, както и при Таласемия майор, въпреки че 
при пациентите с Таласемия интермедия може да са необ-
ходими подкожни инфузии за не повече от 2 или 3 дни сед-
мично. Същото проследяване на лечението, което е препо-
ръчително за пациенти с Таласемия майор провеждащи 
желязо-хелатираща терапия, би трябвало да се осигури за 
пациентите с Таласемия интермедия. 
Тъй като пациентите с Таласемия интермедия абсорбират 
чрез стомашно-чревния тракт значително повече желязо от 
нормалното, те би трябвало да избягват храни богати на 
желязо (например спанак, черен дроб и някои видове бо-
бови храни), така както и хранителни добавки съдържащи 

Прояви при таласемия

МАЙОР инТЕРМЕДиЯ МинОР

Клинични начало в ранна 
детска възраст

начало в по-къс-
на възраст

Асимптомна 
форма

Спленомегалия ++++ +++ - ++++ 0 - +
Жълтеница +++ + - +++ 0 - +
Костни промени ++++ ++ - ++++ 0
Лицеви промени ++ - ++++ 0 - ++++ 0

Хематологични 
Анемия ++++ ++ - +++ 0 - +
RBC ↓ ↓ N - ↑
Микроцитоза + + +
NRBC ++ - ++++ + - +++ 0

Биохимични 
HbF 10 – 95+% 10 – 95+% N или <10%
HbA2 N или ↑ N или ↑ N или ↑(>3.5%)

(Данни от конференция, 
MA Nov. 14, 1996)

7a
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желязо. Пиенето на черен чай по време на хранене може 
да помогне за намаляване количеството на усвоеното чрез 
стомашно-чревния тракт желязо.

Клинични проблеми при Таласемия интермедия
(1) Костни промени. Хиперактивен костен мозък – резултат 

от усилието на организма да синтезира повече черве-
ни кръвни клетки, за да противодейства на анемията – е 
причина костите да се деформират, да станат чупливи 
и тънки, което нарушава техния растеж и предразпола-
га пациентите към фрактури. Все пак, тежките костни 
проблеми могат да се преодолеят чрез регулярна хемо-
трансфузионна терапия. 

 Остеопороза. Пациентите се окуражават да спазват ре-
жим за физически упражнения и да увеличат количество-
то на калций в храната си, в стремежа да се избегне 
сериозно заболяване на костите (остеопороза). Прием-
ът на калций и витамин D таблетки може да окаже до-
пълнителна помощ. Също така би трябвало да се избяг-
ва пушенето. Някои лекари са постигнали много добри 
резултати с употребата на бисфосфонати, прилагани 
орално или интравенозно, но тяхната роля в борбата с 
остеопорозата все още се нуждае от потвърждение.

(2) Хиперактивност или експанзия на костния мозък и фоли-
ева киселина. Тъй като костният мозък на пациентите с 
Таласемия интермедия работи свръхактивно в усилието 
си да преодолее анемията в организма, той синтезира 
повече червени кръвни клетки и пациентите се нуждаят 
от допълнителни количества от определени витамини, 
специално от фолиева киселина. Недостатъчното коли-
чество фолиева киселина може да влоши анемията при 
пациенти с Таласемия интермедия. Натурална фолиева 
киселина се съдържа в храни като месо и зелени зелен-
чуци. Все пак, допълнително количество – обикновено 
една таблетка дневно – би трябвало да покрие извънред-
ните нужди на пациентите. 

(3) Жлъчни камъни. Пациентите с Таласемия интермедия 
страдат от жлъчни камъни (холелитиаза) по-често от оби-
чайното. Жлъчните камъни се образуват от разпадни про-
дукти (жлъчни пигменти) освободени при разрушаването 
на червените кръвни клетки, натрупват се в орган нами-
ращ се до черния дроб, който се нарича жлъчен мехур, 
където могат да причинят запушване и болка в корема. 
Наличието на жлъчни камъни може да бъде потвърдено 
чрез изследване с ултразвук. Ако болката в корема е по-
стоянна, жлъчният мехур може да се отстрани.

(4) язви на долните крайници. Пациентите с Таласемия ин-
термедия често получават язви в областта на глезените, 
особено по-възрастните пациенти,  в резултат на лошо-
то оросяване и недостатъчното насищане с кислород 
на някои части от тялото. Тези язви имат склонност да 
хронифицират и са много трудни за лечение. Все пак, 
повишаване нивата на хемоглобина чрез периодични 
кръвопреливания и по този начин подобряване на наси-
щането с кислород в тъканите, също така лесни мерки 
като държане на краката и ходилата вдигнати над нивото 
на сърцето за 1 – 2 часа дневно, спане с леко повдигнат 
край на леглото и предпазване на глезените чрез носене 
на подходящи чорапи, може да осигурят известен ком-
форт. Също полезни понякога са лекарства като таб-
летки цинков сулфат, както и hydroxyurea – независимо 
дали самостоятелно или в комбинация с други средства,  
които могат да повишат феталния хемоглобин, като на-
пример еритропоетин или бутирати. 

(5) Бъбречни усложнения. Други медицински проблеми съ-
общавани при пациенти с Таласемия интермедия включ-
ват увреждане на бъбреците, което може да се дължи на 
повишените нива на пикочна киселина в кръвта. Пикоч-
ната киселина е основният отпадъчен продукт образуван 
в резултат на свръхактивната дейност на костния мозък. 
Лекарството Allopurinol може да помогне за намаляване 
количеството на образуваната пикочна киселина.

(6) Тромбофилия. Друго усложнение е повишения риск от 
тромбози, при което тромбоцити (виж в глава 1) се на-
трупват в кръвоносните съдове и образуват тромби (съ-
сиреци), които пречат на нормалния поток на кръвта и 
по този начин намаляват  насищането на клетките и тъка-
ните с кислород. Периодично броене на тромбоцитите 
позволява на лекаря да прецени дали да предпише ан-
тиагреганти, ако броят им е повишен, или антикоагулан-
ти, ако се планира операция или е настъпила тромбоза.  

(7) Екстрамедуларна еритропоеза – синтез на червени 
кръвни клетки извън костния мозък. За разлика от паци-
ентите с Таласемия майор провеждащи регулярни кръ-
вопреливания от ранна детска възраст, което подтиска 
прекомерната активност на костния мозък, пациентите с 
Таласемия интермедия не провеждат толкова чести кръ-
вопреливания и по този начин синтеза на големи количе-
ства червени кръвни клетки продължава, включително и в 
зони извън костния мозък – главно в областта на гръдния 
кош и близо до гръбначния стълб. Рентгенография може 
да покаже кръвообразуващи тъкани, които формират 
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маси в тези области. Синтезът на червени кръвни клетки 
близо до гръбначния стълб може да причини неврологич-
ни усложнения, ако се създаде допълнително притиска-
не около гръбначния мозък.  Такава активност може да 
се установи чрез рентгенография или по – чувствителни 
методи, като например MRI. Отново, такива състояния 
обикновено могат да бъдат контролирани чрез хемо-
трансфузионна терапия, която ще подтисне свръхпро-
изводството на кръв и по този начин ще намали фор-
мирането на екстрамедуларни маси. При настъпили 
сериозни неврологични усложнения може да се наложи 
провеждането на по-активни терапевтични мероприятия, 
като например лъчетерапия.

(8) Сърдечни и чернодробни усложнения. Хроничната ане-
мия може също така да причини сърдечни проблеми, 
докато и сърцето и черният дроб могат да бъдат увре-
дени от свръхнатрупване на желязо. И двете състояния 
могат да се контролират, както и в случая на Таласемия 
майор. 

Таласемии свързани с „анормален хемоглобин” или 
структурни варианти на хемоглобина
„Анормалните хемоглобини” са различни от нормалния хе-
моглобин по структура, а понякога също и по отношение на 
свойствата. Анормалните хемоглобини с най-голямо значе-
ние са:
• Хемоглобин S (HbS)
• Хемоглобин C (HbC)
• Хемоглобин E (HbE)
• Хемоглобин D (HbD)
• Хемоглобин Lepore
Тези хемоглобини се унаследяват по същия начин както и 
β-таласемията. Например, индивиди които унаследяват 
един ген за нормален хемоглобин и един ген за анормален 
хемоглобин S, C, E или D се наричат носители на HbS, HbC, 
HbE или HbD респективно. Носителите могат да бъдат уста-
новени чрез лабораторни тестове, точно както и носителите 
на β-таласемия .

Хомозиготно носителство на анормален хемоглобин
Някои индивиди могат да унаследят един анормален хемо-
глобин (S, C, E или D) от единия родител и различен анорма-
лен хемоглобин (S, C, E или D) от другия родител. Все пак, 
само тези които унаследят хемоглобин S и от двамата роди-
тели развиват клинично значимо състояние – означено като 
хомозиготно състояние за хемоглобин S или сърповидно – 

клетъчна анемия. В болшинството от случаите на хомозигот-
но носителство на хемоглобин C, D или Е, не се наблюдава 
болестно състояние и поради тази причина те не са клинич-
но значими. 

съчетание на „анормални хемоглобини” с 
β-таласемия 
Най – честите комбинации на β-таласемия с „анормални 
хемоглобини” са: 
• HbS/ β-таласемия и
• HbE/ β-таласемия
HbS/β-таласемия – представлява клинично състояние по – 
близко до сърповидно–клетъчна анемия отколкото до Тала-
семия майор или интермедия.
HbE/β-таласемия - това е най-често срещаният „анорма-
лен” хемоглобин или вариант на хемоглобина с таласе-
мични характеристики и е обичайно срещан в Югоизточ-
на Азия. Тази комбинация така също представя клинични 
симптоми в широки граници (разновидност на фенотипове 
или спектър на тежест). Клинично, β-таласемия/HbE може 
да се класифицира в три нива, в зависимост от степента на 
тежест на симптомите:
• лека β-таласемия/HbE – установена при 15% от всички 

засегнати в Югоизточна Азия. Тази група пациенти не 
развиват никакви клинични проблеми и поддържат нива 
на хемоглобина между 9-12g/dl.

• умерено тежка β-таласемия/HbE – основната част от 
тази група пациенти развиват клинични симптоми по-
добни на тези при β-таласемия интермедия и имат по-
стоянни нива на хемоглобина около 6-7g/dl.

• тежка β-таласемия/HbE – пациентите в тази група проя-
вяват клиничната симптоматика на Таласемия майор и 
нивата на хемоглобина им са много ниски - около 4-5g/
dl. Тези пациенти се лекуват като пациенти с Таласемия 
майор.

Кръвопреливания: Пациентите с това клинично състояние се 
наблюдават внимателно по време на трансфузиите, за да 
се избегнат сериозни усложнения като хипертония, гърчове 
и мозъчен кръвоизлив. С оглед контролиране на високото 
кръвно налягане, което може да доведе до смърт причине-
на от мозъчен кръвоизлив, може да се предпишат антихи-
пертензивни лекарствени средства. Пациентите, които не 
страдат от тежка анемия, не трябва да бъдат кръвопрели-
вани.
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a-таласемия 
Човешките  а-глобинови гени са удвоени и се намират върху 
хромозома 16. Намаление в количеството на синтезирани-
те а-вериги се наблюдава когато голям фрагмент от ДНК на 
единия или на двата а-глобинови гена липсва. Ако един ген 
липсва, индивидът се означава като „тих” носител или носи-
тел на тип аа/а-. Ако два гена липсват, индивидът се озна-
чава като носител на аа/-- или а-/а-. Ако три гена липсват, 
индивидът се означава, че има HbН болест, като резултат от 
излишно количество β-вериги – състояние характеризиращо 
се с умерено тежка хемолитична анемия, спленомегалия 
(и остри хемолитични кризи след прилагане на редица ле-
карства и инжекции). Ако четири гена липсват, резултатът е 
хидропс феталис (или Hb Barts) – т.е. вътрематочна смърт 
на плода.

Глава 8

Терапевтични режими – вече 
утвърдени  и бъдещи методи 
на лечение
Костно-мозъчна трансплантация 
(КМТ)
Костно-мозъчната трансплантация, когато 
е успешна, води до пълно излекуване на 
пациентите с Таласемия майор. Прилага-
нето на КМТ при таласемия започва през 
1981 год., като лекуваните по този начин до 
момента са повече от 1500 души.

Какво представлява костно-мозъчна-
та трансплантация?
Костният мозък представлява гъбеста тъ-
кан, разположена вътре в костите (виж 8а),  
която произвежда всички клетки намира-
щи се в кръвта. В организма на възрастни-
те костният мозък се намира в ребрата, 
стернума (гръдната кост), черепа, тазови-
те кости и гръбначния стълб, а при новоро-
дени се открива и в други кости. Костният 
мозък съдържа “стволови клетки” (виж 8b), 
от които произлизат червените кръвни клет-
ки, белите кръвни клетки и тромбоцитите.
Костно-мозъчна трансплантация (КМТ) оз-
начава да се вземе (да се изтегли) костен 
мозък от здрав индивид (наричан донор) и 
да се даде на пациент (наричан приема-
тел или реципиент). “Нездравият” костен 
мозък на пациента първо се унищожава 
с лекарства или понякога чрез облъчва-
не, процес известен като кондиционира-
не. Здравият костен мозък обикновено се 
взема от тазовите кости на донора, след 
което се влива в кръвния поток на пациен-
та по начин, подобен на нормално кръво-
преливане (виж 8c). Веднъж попаднали  в 
кръвта на реципиента, клетките от костния 
мозък на донора се придвижват до голе-
мите кости, където започват да произвеж-
дат нормални здрави кръвни клетки. Това 
отнема около 2 - 3 седмици.

8a
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Какви са рисковете?
Макар че може да бъде изключително успешна, тази про-
цедура също така носи сериозни рискове. Ето защо, рис-
ковете и ползите трябва да бъдат внимателно преценени 
за всеки отделен случай още преди осъществяването на 
трансплантацията. За да се постигнат най-добри резултати, 
костен мозък трябва да се вземе от брат или сестра, които 
имат пълна тъканна съвместимост с пациента.
Усложненията могат да бъдат инфекция или кървене, кои-
то обикновено се случват преди да бъде заменен костният 
мозък на реципиента с костния мозък на донора. Допълни-
телно усложнение е т. нар. болест на присадката срещу 
приемателя (GVHD), когато костният мозък на донора раз-
познава пациента като “чужд”, предизвиквайки проблеми в 
кожата, стомашно-чревния тракт и черния дроб, които могат 
да бъдат леки, сериозни или фатални.
Експертите съобщават, че след КМТ много по-лесно се ле-
куват проблемите свързани с таласемията – такива като 
желязно свръхнатоварване, хроничен хепатит, сърдечни и 
ендокринни усложнения, като понякога засегнатите органи 
могат да бъдат дори напълно излекувани. Все пак, пациен-
тите трябва да бъдат много внимателно наблюдавани до 
края на живота им. След КМТ излишъкът от желязо, натрупан 
в тялото на пациента преди трансплантацията,  трябва да 
бъде отстранен. Това се постига с хелатиращо лечение или 
много по-лесно чрез кръвопускане на всеки 1 - 2  седмици. 
Обичайно 6ml/kg телесна маса кръв се отстранява чрез ве-
непункция на всеки 14 дни.
Важно е да се разбере, че КМТ лекува единствено костния 
мозък. Затова на пациентки, които планират бременност, 
трябва да се напомни, че техните гени остават засегнати от 
таласемия и, че тези увредени гени ще преминат в техните 
деца.

Как да се сведат рисковете до минимум?
а) Избор на донор. Най-важното условие, за да бъде ми-

нимален рискът, е да има пълна тъканна съвместимост 
между пациента и донора.

Идеалният донор – индивид, който е абсолютно HLA иденти-
чен с реципиента – е еднояйчен брат или сестра близнак. 
Втората най-близка съвместимост е със сиблинг (брат или 
сестра), чиито HLA-характеристики са възможно най-близки 
до тези на техния брат или сестра – реципиент. Шансът за 
такава съвместимост с брат или сестра е 1 към 4 (25 %). 
Много е трудно да се намери съвместим донор извън се-
мейството.

Гените, които определят тъканния тип, се наричат гени на 
Човешкия Лимфоцитен Антиген (HLA). Между тези антигени 
HLA-A, HLA-B, HLA-C и HLA-DR играят най-важна роля в опре-
делянето на тъканна съвместимост при КМТ. Съществуват 59 
антигена върху HLA-A локуса, 118 върху HLA-B, 36 върху HLA-C 
и 137 върху HLA-DR. Цялата система съдържа още няколко 
HLA локуса и над 500 гена, произвеждащи няколко милиар-
да възможни комбинации в дадена популация.
Все пак, тъй като тези гени са свързани и се унаследяват в 
групи, братята и сестрите унаследяват една от двете групи 
от всеки родител, което дава 25 % шанс групите да са едни 
и същи. Общо шансът да има поне един брат или сестра 
подходящи за донор, а също така и да не са с Таласемия 
майор, ще зависи от големината на семейството. Средно 
само за около 30 % от пациентите, които искат да се подло-
жат на КМТ, се намира напълно съвместим родствен донор.
Трудностите за откриване на подходящ неродствен (не-
фамилен) донор на костен мозък, както можем да си 
представим, са още по-големи. Теоретичните изчисления 
предполагат, че HLA-профилът на всеки един индивид се 
различава от този на друг неродствен индивид с коефици-
ент един милиард. Важно е да се осигури абсолютна съв-
местимост между костния мозък на донора и реципиента, 
тъй като шансовете за успех са значително намалени, ко-
гато съвместимостта е малка. Затова, само след като са 
изчерпани опитите за намиране на донор между роднини 
от първа линия и близки членове на семейството, се започва 
търсене на неродствен донор. В допълнение - донорът тряб-
ва да бъде най-малко на 3 години, тъй като на тази възраст 
костно-мозъчна функция достига зрялост.
През последните години усилията са фокусирани в подо-
бряване на методите за установяване на съвместимост, 
така че да се осъществяват трансплантации между съвмес-
тими неродствени донори и реципи-
енти, като се създават многочислени 
списъци с възможни донори. Създаде-
ни са регистри, съдържащи списъци 
с HLA-характеристиките на донори от 
цял свят, доброволно дали съгласие 
да бъдат изследвани, заедно с техните 
имена и адреси. Когато за даден ре-
ципиент се намери донор с приемли-
ва HLA-съвместимост, донорът може 
да бъде информиран и транспланта-
цията да бъде осъществена. Идеята за 
създаване на регистри с неродствени 
донори възниква за първи път през 1987 
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год. и до сега има вписани около 3.5 милиона потенциални 
донори, основно в регистрите на САЩ и Европа. Все пак, 
въпреки че е направено много за трансплантациите с не-
родствени донори, необходими са още проучвания, за да 
се намалят рисковете, които са значително по-високи, от-
колкото при съвместимите братя и сестри.
b) Избор на реципиент (пациент). Някои пациенти са с по-

голям риск за КМТ, отколкото други. Установени са някол-
ко рискови фактори.

• уголемен черен дроб – повече от 2сm под ребрената 
дъга

• увреждане на черния дроб - фиброза или сраствания на 
черния дроб

• лош контрол върху железния свръхтовар
Въз основа на тези фактори, пациентите са класифицира-
ни в три категории, всяка с различна степен на успех от ле-
чението. Клас І съдържа един от рисковите фактори, докато 
клас ІІІ включва всичките три рискови фактори.
Друг независим рисков фактор е възрастта на пациента; 
резултатите при пациентите над 16 годишна възраст са зна-
чително по-лоши, отколкото при по-младите пациенти (виж 
таблицата долу).

Деца (под 16 год.) Брой Преживяемост  % излекувани %

Клас І 121 95 90
Клас ІІ 272 85 81
Клас ІІІ 125 78 59
Възрастни (17 - 22 год.) 70 70 66

(Pesaro Experience 1995)
В идеалния случай, пациент, който се подлага на костно-
мозъчна трансплантация, трябва да бъде на възраст под 16 
години, със здрав черен дроб, леко желязно обременяване 
и да има брат или сестра напълно HLA-съвместими. Както е 
посочено в таблицата горе, преживяемостта е по-ниска при 
пациенти над 16 годишна възраст.

Други методи за костно-мозъчна трансплантация с 
напълно съвместими донори (родствени)
Лекарите работят за подобряване на степента на успех 
и намаляване на рисковете от усложненията, свързани с 
трансплантациите от съвместим неродствен донор, съв-
местим член на семейството, който не е брат или сестра 
на реципиента и несъвместими родители. Единият аспект е 
да се промени третирането (кондиционирането), така че да 
се намали риска от процедурата по трансплантирането. 

Тъй като резултатите доста варират, необходимо е рискове-
те и ползите да бъдат обсъждани за всеки конкретен случай 
поотделно (виж таблицата долу).

Резултати от КМТ с алтернативни донори при таласемия

•    68 пациенти с Таласемия майор на възраст от 2 до 37 години 
(средно 15 год.) 
- 14 от  Клас І, 
- 16 от Клас ІІ 
- 38 от Клас ІІІ

•    Отхвърляне/Липса на успех      13 %
•    Остра GVHD ІІ – ІV степен       40 %
•    Хронична  GVHD                        18 %

•    Преживяемост с оздравяване и трансфузионна незави-
симост 65 %  (80 % при пациенти от Клас І)

•    Трансплантационна смъртност  20 %
•    Обща преживяемост  79.3 % (96.7 %  при пациенти от Клас І)

[La Nasa, G., et al. An. N.Y. Acad. Sciences, 2005]

Заключение
Костно-мозъчна трансплантация от брат или сестра с пълна 
тъканна съвместимост предлага висок шанс за излекуване 
с риск от свързана с процедурата смъртност едва 5 %  при 
добре подбрани пациенти. Продължават дейностите насо-
чени към намаляване на рисковете при трансплантация, 
включително и за подобряване на резултатите при транс-
плантации от донори, които са братя или сестри с непълна 
тъканна съвместимост с реципиента.

Трансплантация на стволови клетки от пъпна връв
Друг трансплантационен метод е HLA-типизиране на плод, 
който е носен от майка на болно дете. Ако HLA на плода 
съвпада с това на по-голямото засегнато дете, кръвта от пъп-
ната връв - т.е. кръвта, която остава в плацентата и пъпната 
връв след раждането на бебето и представлява богат източ-
ник на стволови клетки, от които произлизат кръвните клетки 
- може да бъде трансплантирана в увреденото дете вместо 
костен мозък. Важно ограничение при тази техника е това, 
че кръвта от пъпната връв на донора трябва да съдържа ми-
нимален брой нуклеарни клетки (повече от 1х107) на kg те-
лесна маса на реципиента.
В допълнение - както при КМТ, така и при трансплантация 
на стволови клетки от пъпна връв - черният дроб, бъбреците, 
сърцето и белите дробове на реципиента трябва да функ-
ционират нормално.
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Първата успешна трансплантация на стволови клетки от пъп-
на връв е извършена преди повече от 10 години. От тогава 
до сега в света са проведени 500 такива процедури. Тази 
техника се прилага с успех и за лечение на някои пациенти 
с Таласемия майор. Все пак, необходими са допълнителни 
изследвания за подобряване степента на успех.

Трансплантация на стоволови клетки от пъпна връв при таласе-
мия

Брой деца
Трансплантирани 44
Живи 44
Оздравели 36
Отхвърлили присадката  8
Остра GVHD– ІІ степен  4
Лека хронична GVHD  2

[Locatelli, F., et al. Eurocord, 2003]
Възможните предимства при този тип трансплантации са:
• кръвта от пъпна връв е сравнително свободна от инфек-

циозни микроорганизми
• съществува по-малък риск от развитие на болест на 

присадката срещу приемателя (GVHD), тъй като Т-лим-
фоцитите, които предизвикват GVHD, не функционират 
напълно при раждането (това предимство предстои да 
се потвърди и при пациенти с таласемия)

• допуска се по-малка степен на HLA-съвместимост в 
сравнение с конвенционалните костно-мозъчни транс-
плантации

Данните до момента са недостатъчни, за да покажат дали 
тези възможни предимства водят до подобряване на резул-
татите.
В ход е дейност за създаване на мрежа от центрове за съх-
ранение на кръв от пъпна връв, подобно на сега действаща-
та система от кръвни банки на доброволни кръводарители. 
С подходяща обработка кръвта от пъпна връв може да бъде 
съхранявана при -19оС в продължение на 20 години. Най-го-
лямата банка за кръв от пъпна връв е Кръвен Център Ню йорк 
(New York Blood Center) със събрани повече от 7,000 проби, 
от които са се възползвали повече от 200 пациенти за транс-
плантация. Понастоящем получаването и трансплантиране-
то на кръв от пъпна връв от Кръвен Център Ню йорк струва 
около 28 000 щатски долара. Германия, Франция, Англия, 
Италия, Белгия, Холандия и Испания също създадоха служби 
за съхранение на кръв от пъпна връв.

Глава 9

Други  подходи за лечение
стимулиране синтеза на фетален хемоглобин 
Учените продължават да изучават други начини за лечение 
на таласемия – с предпочитание към неинвазивните мето-
ди, с по-малък риск и по-евтини от известните до момента. 
Повечето нови подходи са фокусирани в редуцирането на 
липсата на баланс между глобиновите вериги. Например: 
за няколко лекарства е установено, че могат да увеличат 
синтеза на други типове вериги като γ-вериги, които в комби-
нация с α-вериги образуват фетален хемоглобин HbF(α2γ2), 
и така да намалят количеството на свободните α-вериги. 
Тези лекарства подтискат активността на костния мозък, 
стимулират синтеза на γ-вериги и включват  5-azacytidine, 
cytosine arabinoside, hydroxyurea, erythropoetin и произ-
водни на маслената киселина. И 5-azacytidine, и cytosine 
arabinoside, имат токсичен ефект при пациенти с таласе-
мия и употребата им е прекратена, въпреки че продължава 
проучването на нови, по-малко токсични техни производни. 
Някакъв успех се наблюдава при употребата на hydroxyurea 
и erythropoetin, макар че до сега по-голяма полза от тях е ус-
тановена при пациенти с Таласемия интермедия, отколкото 
при тези с Таласемия майор. 
Ролята на производните на маслената киселина при сти-
мулирането на синтеза на γ-вериги все още не е напълно 
изяснена. Все пак най-ефективна от бутиратите е arginine 
butyrate, която се прилага като венозна инфузия. Някои па-
циенти отговарят по-добре от други на това лечение, поради 
причина, която все още не е достатъчно ясна. Бъдещ про-
грес може да бъде отбелязан с комбинирането от една 
страна на arginine butyrate и hydroxyureа или от друга стра-
на на arginine butyrate и erythropoetin, или и на трите едно-
временно.
При Таласемия майор целта на употребата на тези лекар-
ства е да удължи интервала между трансфузиите, докато 
при Таласемия интермедия е да се избегне или отложи нуж-
дата от трансфузионна терапия , както и да се намали бол-
ката в костите свързана с експанзията на костния мозък.

Генна терапия
Окончателното лечение на Таласемия майор изисква транс-
фер на здрави гени в стволовите клетки на костния мозък – 
метод наречен генна терапия. През последните 10 години е 
отбелязан значителен напредък в развитието на биологични 
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Глава 10

Психо-социални въпроси
Пациентът
Така, както при всички други хронични заболявания, пациен-
тите с Таласемия майор са изправени пред сериозни пре-
дизвикателства.
Физическите проблеми свързани с болестта, както и лип-
сата на обществена осведоменост в много страни, карат 
пациентите, техните родители и семейства да изпитват емо-
ционални затруднения в опита си да се справят с таласе-
мията.
В различни моменти от живота си пациентите могат да из-
питват много емоции като:
• Безсилие • Разочарование • Скръб • Неприязън • Враж-
дебност • Депресия • Тревожност • Страх от смъртта • Лип-
са на увереност • Изолираност • Гняв • Безпомощност • 
Чувство, че не са обичани • Липса на доверие • Чувство, че 
са свръхзакриляни • Ниско самочувствие и много други.
От друга страна, пациентите също така изпитват и други, по-
зитивни емоции, като кураж и чувство за  предизвикателство 
и издръжливост, които им помагат да съзреят по-рано и да 
бъдат по-съзидателни, смели, търпеливи и вярващи.

Родителят
Подобни негативни и позитивни чувства могат да изпитват и 
родителите, които в допълнение на това могат да чувстват от-
говорност или вина  за здравословното състояние на детето. 
Болшинството от родителите са шокирани при първоначал-
ното поставяне на диагнозата. В държави с много оскъдни 
или никакви познания относно заболяването и неговото ле-
чение, родителите също така са неподготвени за интензив-
ните домашни грижи, които са основна част по отношение 
дългосрочната прогноза на тяхното дете. Диагнозата тала-
семия може също да създаде известно напрежение в от-
ношенията на  двойката, водещо понякога до раздяла или 
развод. От друга страна, понякога заболяването може да 
сближи и сплоти дори повече родителите, решени да защи-
тават и подкрепят своето дете. Същевременно родителите 
могат да насочат в голяма степен вниманието си към гри-
жата за диагностицираното с таласемия дете, създавайки 
напрежение в отношенията си с останалите членове на се-
мействто, особено с другите деца.

системи способни да пренесат този здрав ген в стволовите 
клетки на пациента. В последните няколко години, вирусни 
микроорганизми (ретровируси) са показали обещаващи 
резултати. Все пак, основен проблем при тези подходи е 
да се гарантира, че  β-веригите  синтезирани в резултат от 
действието на внесения здрав ген  са в достатъчно голямо 
количество и високо качество за дълъг период от време. 
В допълнение, нарастват притесненията за безопасността 
от използването на вируси и възможността да окажат влия-
ние върху други гени.  

Пре – имплантационна диагностика с HLA-съвмести-
мост
През последните години, учените също така фокусира-
ха усилията си и върху техника позната като пре-имплан-
тационна генетична диагностика или PGD, при която HLA-
системата на засегнато дете съвпада с тази на оплодена 
HLA-съвместима яйцеклетка, която няма таласемия и се им-
плантира в матката на жената. Новороденото дете ще бъде 
донор на своя сиблинг, с пълна съвместимост за костно-мо-
зъчна трансплантация. Тези методи, въпреки че повдигат го-
леми етични разногласия относно своя характер, предлагат 
нови надежди за лечение. Освен това, тези технологии са 
изключително скъпи и трудоемки. Все пак, бързият напредък 
означава, че този метод може да бъде по-широко достъпен 
в близко бъдеще.
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Пациенти и родители
Чувствата изпитвани от родителите и пациентите, комбини-
рани с болезнената реалност на доживотно лечение, което 
далеч надхвърля  кръвопреливанията и желязо-хелатираща-
та терапия, често могат да доведат до проблеми в поведе-
нието. Поради социалното „петно” прибавено към таласе-
мията и други наследствени генетични заболявания, много 
родители не се чувстват удобно да коментират заболяване-
то с други хора, пазейки го в тайна дори от близки членове на 
семейството. Дори сега, в страни където нивото на общест-
вена осведоменост е високо и напредъкът на медицината 
е удължил продължителността на живота, както е повишил и 
качеството му при пациентите с Таласемия майор, родите-
ли и пациенти, а често цялото семейство все още  изпитват  
тези чувства - поне докато съумеят да приемат,  че  ще живе-
ят с таласемията и се научат как да се справят с болестта. 
Болезненият период и за двете страни - родители и пациенти 
е очакван, и трябва да бъде оставен да отмине постепенно, 
докато силните негативни емоции утихнат и заболяването 
заедно с грижите за него станат част от ежедневния живот 
на семейството. Подкрепата на професионалисти през 
този период може да бъде изключително ценна.
Тъжната страна на тази история, все пак, се  вижда най-вече 
в засегнати страни с ограничени ресурси, където пациенти 
и родители събират знания за болестта и нейното лечение 
и осъзнават ограничените си възможности да се справят с 
проблема. Това води до стрес, отчаяние, безсилие, депре-
сия и социална изолация през целия им живот. Пациентите 
в тези страни умират в ранна възраст, много често недиаг-
ностицирани или погрешно диагностицирани, неадекватно 
лекувани или изобщо без да бъдат лекувани.

Получаване на информация и подкрепа
За родителите на дете с таласемия е важно да търсят кол-
кото е възможно повече източници на информация за тала-
семията - в книги, в интернет, от други родители, които имат 
дете с таласемия.
Националните Таласемични Асоциации и Международната 
Таласемична Федерация могат да изиграят ключова роля, 
осигурявайки на родителите значителен източник на инфор-
мация и подкрепа, като същевременно засилват тяхната 
убеденост, че трябва да помагат на детето си да живее, и то 
да живее добре с болестта. Родителите, които са добре ин-
формирани за болестта, за нейното лечение и превенция, 
могат най-добре да подкрепят своето дете и да избегнат, 

ако желаят, раждането на второ дете със същото заболява-
не. 
Лекарите са важен източник на допълнителна информация, 
даване на насоки и сигурност. Ролята на медицинската се-
стра също е основна. В някои случаи връзката между се-
страта и пациента може да бъде различна от тази между 
пациента и лекаря. Заради честите, продължителни и регу-
лярни периоди от време, които прекарва с пациента, въз-
можно е много пъти сестрата първа да обърне внимание 
на специфични  проблеми, които болният проявява. Още 
повече, поради непринудената обстановка по време на 
кръвопреливанията, медицинската сестра често е в контакт 
с родителите и приятелите на пациента, които всъщност мо-
гат да се окажат  най-осведомени относно проблемите му. 
Често пъти тези хора по собствено желание биха дали тази 
информация, дори с по-голяма готовност отколкото самият 
пациент. Много е важно необходимата информация да се 
предаде на лекаря, за да може да се направи промяна  в 
лечението.
Една от най-важните роли на доктора и медицинската сес-
тра  е свързана с осигуряване на добър комплайанс към ле-
чението. Много родители и пациенти смятат, че най-трудният 
момент от лечението на Таласемия майор е започването 
на желязо-хелатираща терапия. След като успешно са се 
адаптирали към ежемесечните кръвопреливания, пациенти-
те и родителите трябва да се изправят пред ново изпитание. 
Медицинският екип, който включва лекари и медицински 
сестри, в много случаи може значително да улесни преми-
наването през този етап, формирайки една по-спокойна и  
успешна програма за лечение.

Малкото дете, юношата и възрастният пациент с 
Таласемия майор
Пациентът в ранна детска възраст - през първите си годи-
ни детето чувства болката и дискомфорта от лечението на 
таласемията, дори когато тя или той не разбира какво се 
случва с него. Все пак, това също е момента когато детето 
започва да проявява доверие и увереност в действията на 
този, който се грижи за него. Ето защо е от изключително 
значение родителите да приемат ситуацията колкото е въз-
можно по-рано и да започнат да изграждат силна, здрава 
връзка с  детето, която включва помощ и подкрепа по време 
на лечението му.
Трудностите си проличават по-ясно при подрастващите, ко-
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гато детето започва да търси повече самостоятелност, пра-
ви някои неща без чужда помощ и поема инициатива. В този 
етап детето започва да разбира, че е ограничено в нещата, 
които може да прави - може би по-подчертано - не може да 
прави това, което другите деца на неговата възраст правят.
Когато детето достигне училищна възраст, ситуацията започ-
ва да става по-трудна. В допълнение към болката и усложне-
нията свързани с лечението,  осъзнаването, че си различен 
и по-специално, че изглеждаш различно, в случаите когато 
пациентите са претърпели костни деформации и/или заба-
вен растеж, дължащи се на късно започване на лечението 
или на неподходящо лечение, може да има силно неблаго-
приятен и вреден ефект върху чувството за благосъстояние 
на младия пациент. В този етап от развитието си пациентите 
стават по-настоятелни при търсенето на обяснения. Тук ро-
дителите и лекарите имат много важна роля в разясняване 
на заболяването, както е много важно и да окуражават де-
тето да се чувства уверено. Ако те успеят да го постигнат 
без прекомерна закрила (това се отнася особено за роди-
телите), водеща до други негативни аспекти, зрънцата ще 
бъдат засяти, така че   увереното дете ще израстне в уверен 
юноша  и уверен възрастен.
Юношество - това е може би най-трудният период, време 
когато младите хора са особено уязвими и раними, тъй 
като се  изправят пред трудностите на прехода от детство 
към зрялост.  Това често е време, когато изгледите за живот 
прекаран в справяне с таласемията,  стават по-мрачни, но 
също така е време, когато пациентът трябва да осъзнае, че 
тя или той има силата да контролира качеството на живота 
си.
Бунтуването срещу наложените норми на поведение е нор-
мално сред тийнейджърите с таласемия, така както е нор-
мално и сред другите тийнейджъри. Но при пациентите с 
таласемия рискът е този бунт да приеме формата на отказ 
за придържане към лечението, по-специално желязо-хела-
тиращата терапия. Родители, братя и сестри, медицински 
персонал, включително лекари, медицински сестри и пси-
холози, всички заедно играят решаваща роля при оказване-
то на подкрепа на подрастващите пациенти  с таласемия, 
така че да се чувстват уверени и щастливи и да изпълняват 
лечението си, като им напомнят за опасността от неспазва-
нето на лекарските препоръки. В усилията си да окуражат 
и дадат подкрепа на по-младите пациенти, някои доктори 
използват примери с щастливи, здрави и успели възрастни 
пациенти, които стриктно се придържат към своето лечение. 

Зрялост- като възрастни, пациентите се изправят пред нови 
предизвикателства. Разбира се, като възрастни, в много 
случаи те са получили допълнителнителна увереност и на-
дежда, които са им липсвали като деца. Също както техни-
те родители и семейства, пациентите ще  станат по-силни 
и по-мъдри, служейки самите те за пример на по-младите 
пациенти и техните родители. Въпреки това, когато пациен-
тите започнат да изграждат стила си на живот и да вземат 
решения свързани с кариерата, да преминават към по-се-
риозни и дълготрайни  връзки или да обмислят по-високо об-
разование, започване на работа, брак и възможността да 
изградят семейство, изискванията на заболяването може да 
бъдат особено натоварващи. Ето защо пациентите продъл-
жават да имат нужда от силно окуражаване и подкрепа, за 
да продължат да  изпълняват стриктно режима на  лечение 
- както заради самите себе си, така и заради хората около 
тях. Допълнително напрежение също се появява,  ако паци-
ентът разбере, че тя или той не може да стане майка или 
баща.  
Притесненията свързани със смъртта продължават да бъдат 
основна причина за стрес сред възрастните пациенти, кои-
то са по-добре запознати с медицинските усложнения  на 
болестта, и които е възможно да са загубили приятели в ре-
зултат на заболяването. Всяко едно от изпитанията, които се 
появяват в различна възраст и периоди, изисква постоянна 
подкрепа и окуражаване от страна на семейството, прия-
телите и медицинския персонал, и което е много важно, по-
ложителна нагласа и усилия от страна на самите пациенти. 
Доколко добре, уверен и зрял израства пациентът с Тала-
семия майор е свързано със степента на подкрепа, която 
той/тя  получава - както и ясното осъзнаване, че без собст-
веното активно участие на пациента, никоя битка няма да 
бъде спечелена. Уверявайки се, че подходящото лечение е 
осигурено, така както и необходимата подкрепа, повечето 
пациенти са способни да намалят до голяма степен нега-
тивните аспекти на живота си, произтичащи от хроничното 
заболяване, и могат да осъществят почти всички свои амби-
ции и да направят желанията и мечтите си реалност.
За съжаление повечето от страните, които са тежко засег-
нати от таласемия са от развиващия се свят, където под-
крепата на националните здравни служби, родителите и 
медицинския персонал може да бъде ограничена поради 
малкото налични ресурси, бедната здавна система и съ-
ществуването на други здравни приоритети.
Една от най-важните роли на МТФ е поощряването на нацио-
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налните таласемични асоциации и осигуряването на посто-
янно окуражаване и подкрепа на националните  здравни 
власти в засегнатите страни, с цел да ги накара да осъзнаят 
проблема и огромните щети, които това заболяване може 
да окаже върху общественото здраве, ако не се контролира 
по подходящ начин.

Глава 11

хромозоми

Допълнителна информация
Преживяемост и качество на живот
Значителните подобрения в лечението и проследяването 
на пациентите с Таласемия майор през последните 10-20 
години доведоха до чувствително нарастване на продължи-
телността и качеството на живот на пациентите, които имат 
достъп -- или могат да си позволят -- и се придържат към пре-
поръчителните терапевтични режими. Все пак, дори в дър-
жави, в които са достъпни подходящи медицински грижи за 
всеки пациент, усложненията свързани с натрупването на 
желязо остават основната причина за смърт сред пациен-
тите с таласемия. 
И в развитите държави, и в развиващия се свят, придържане-
то към желязо-хелатиращата терапия с DFO е определящ 
фактор за преживяемостта на пациентите. Но докато в раз-
виващите се страни проблемът, пред който са изправени 
пациентите е да имат достъп и/или да могат да си позволят 
десфериоксамин, в развитите страни, където лекарството 
е лесно достъпно за пациентите, проблемът е да убедиш 
пациента да спазва трудния и болезнен лечебен режим и 
да използва десферал толкова често, колкото би трябвало.
Проучване публикувано през 1996 год. от А. Пига и колектив 
показва, че степента на преживяемост е най-висока, когато 
пациентите получават повече от 225 DFO инфузии на година, 
и че продължителността на живота на пациентите прогре-
сивно намалява при по-малък брой приложени DFO инфу-
зии. Изключителното значение да се осигури придържане 
на пациентите към хелатиращата терапия означава, че ме-
дицинският екип, родителите и семейството имат много ва-
жната роля да подкрепят и окуражават пациентите. 

Автор Година Брой
пациенти

Преживяемост при хипертрансфузирани 
пациенти, провеждащи желязо-хелатира-
ща терапия с DFO

Modell et all 1982 92 25% на 25 год. възраст, при пациенти родени 
след 1963 год., лекувани в Англия в специа-
лизирани и неспециализирани центрове; 
по-добра преживяемост при тези, които 
получават средна доза DFO>4g/седмично



116 117

Автор Година Брой
пациенти

Преживяемост при хипертрансфузирани 
пациенти, провеждащи желязо-хелатира-
ща терапия с DFO

Zurlo et all 1989 1087 84.2% на 15 год. възраст, при пациенти роде-
ни в периода 1965-69 год. срещу 96.9% на 15 
год. възраст, при пациенти родени в пери-
ода 1970-74 год.; пациентите са лекувани в 
седем специализирани центъра

Brittenham 
et all

1994 59 100% на 25 год. възраст, при добре хелати-
рани пациенти срещу 32% на 25 год. въз-
раст, при лошо хелатирани пациенти роде-
ни в периода 1963-1987 год.; пациентите са 
проследявани периодично от специалисти в 
един център

Olivieri et all 1994 97 91% в най-добре хелатираната група  паци-
енти срещу 18% в най-лошо хелатираната 
група пациенти след 15 години лечение. 
Пациентите са лекувани в три специализи-
рани центъра

Giardina et 
all

1996 88 Средна преживяемост 29 години, при па-
циенти родени след 1963 год. и лекувани в 
един специализиран център

Piga et all 1996 257 66% на 25 год. възраст, при пациенти родени 
в периода 1958-1993 год. и лекувани в един 
специализиран център 

Borgna-
Pignatti et all      

1998 1146 82% на 25 год. възраст, при пациенти родени 
в периода 1970-1974 год. и лекувани в седем 
специализирани центъра

Modell et all 2000 796 50% смъртност преди 35 год. възраст, при 
пациенти лекувани в Англия, както в спе-
циализирани, така и в неспециализирани 
центрове

Davis et all 2001 103 78% на 40 год. възраст, при всички пациенти 
родени в периода 1957-1997 год. и 100% на 
25 год. възраст, при пациенти родени след 
1974 год. Пациентите са лекувани в един 
специализиран център в Англия

(Advances in experimental medicine and Biology volume 509, p125)

Таблицата горе показва резултатите от повечето проучва-
ния за преживяемостта на пациентите с Таласемия майор, 
които са проведени през последните 20 години. Тези дан-
ни показват, че хората с Таласемия майор, които са добре 
лекувани от началото, основно тези родени след 1974 год., 
когато знанията относно най-подходящата употреба на DFO  
се задълбочиха, и които са получавали и спазвали подходя-
що лечение, имат много добър шанс да живеят дълго и да 
имат добро качество на живот. В много страни се счита, че 
ключов фактор за подобряване на грижите и качеството на 
живот на пациентите с Таласемия майор, е създаването на 
специализирани референтни медицински центрове, къде-
то пациентите могат да получат най-качественото лечение. 
За съжаление, обаче, още много работа трябва да бъде 
свършена в развиващите се страни, за да бъдат създадени 
стандарти за медицински грижи за пациентите с таласе-
мия. 
Други въпроси, които могат да притесняват пациентите и/
или техните родители са тези, които се отнасят до брака, 
семейството, храненето и физическата активност.

Хранене и таласемия
По принцип пациентите с таласемия не трябва да спазват 
специален диетичен режим. Пациентите, все пак, би тряб-
вало да избягват храни богати на желязо. Също така би било 
мъдро да се избягват алкохолните напитки, или да се кон-
сумират умерено, защото черният дроб е особено уязвим 
при таласемия—както поради високото ниво на натрупано 
желязо, така и поради възможността пациентите да са били 
заразени с вирусен хепатит (прочети повече за храненето в 
специалната част).

спорт и таласемия
Пациентите с таласемия могат да участват в повечето спор-
тове – колко често и в кой вид спорт точно, зависи от клинич-
ното състояние на пациента и трябва да бъде съобразено с 
мнението на лекуващия лекар.
Ваканции (празници, пътувания) и таласемия
МТФ е изготвила списък с медицински експерти 
и центрове по целия свят (достъпен е на сайта на 
МТФ), които могат да предложат лечение на пациен-
тите с Таласемия майор. Преди пътуване, пациенти-
те трябва да разберат кой е най-близкия до тяхната 
дестинация медицински център и също така могат 
да се свържат с местните лекуващи лекари от него 
преди да напуснат дома си. Пациентите би тряб-
вало също така да се уверят, че са им направени 
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всички необходими ваксинации (винаги консултирайки се 
с лекаря си) преди да посетят определени държави и да са 
запознати с различните специфични инфекции за района, 
който планират да посетят (виж съвети за пътуване в сайта 
на СЗО). Всички лекарства необходими за терапевтичния 
режим на пациента, включително антибиотици и стерилно 
оборудване, би трябвало да бъдат внимателно опаковани 
и носени в ръчния багаж. Пациенти планиращи да посетят 
високопланински райони, трябва да са с нормални нива на 
хемоглобина и трябва да отделят време за аклиматизация 
към големи височини. Поради тази причина трябва да об-
мислят ограничаване до височини не повече от 3350m, или 
да се уверят, че ще получат трансфузия непосредствено 
преди пътуването си към по-голяма надморска височина. В 
друго отношение няма никакви ограничения за местата, до 
които пациентът иска да пътува.    
Брак и семейство
Пациентите с Таласемия майор със сигурност могат да 
сключват брак и да имат деца. Дали децата им ще бъдат 
здрави зависи от състоянието на техния партньор – т.е. дали 
децата са здрави, носители или самите те са пациенти. Ако 
пациент сключи брак с друг пациент с таласемия, всяко тя-
хно дете ще бъде родено болно. Ако пациент сключи брак 
с хетерозиготен носител на β-таласемия, има 50% риск де-
тето да бъде болно и 50% вероятност да е носител. От друга 
страна, ако пациент сключи брак с човек, който не е носи-
тел и е напълно здрав, тогава всички (100%) техни деца ще 
са само носители.
Накратко казано, пациенти, които се придържат към препо-
ръчаната терапия могат да живеят почти идеален, нормален 
и щастлив живот. В Кипър, например, 83% от пациентите с 
таласемия са завършили с магистърска степен, а 25% са 
се дипломирали от университет. Двадесет и два процента 
(22%) от пациентите имат сключен брак, като 73% от тях имат 
деца – някои от тях имат три или четири. Седемдесет и де-
вет процента (79%) от пациентите в Кипър работят – в земе-
делието и различни занаяти, като секретари и учители, като 
медицински сестри, медицински и парамедицински пер-
сонал.

Глава 12

Държави засегнати от ма-
лария преди въвеждането 
на контролиращи програми

12a

12b Маларийни паразити (P. 
falciparum в RBC)

Епидемиология и превенция на таласеми-
ята 
Епидемиология
Първоначално се е считало, че таласемията е заболяване 
разпространено в региона на Средиземно море, но днес 
вече се знае, че тя е разпространена в много части на света. 
Таласемия се установява през южна Европа от Португалия 
до Испания, Италия и Гърция, както и в редица държави от 
централна Европа и в части от бившия Съветски съюз. Та-
ласемията е засегнала също Средния Изток до Иран, Па-
кистан, Индия, Бангладеш, Тайланд, Малайзия, Индонезия и 
Южен Китай, както и страни намиращи се по северния бряг 
на Африка и в Южна Америка.
Таласемията е особено разпространена в региони, където 
има или е имало епидемия от малария (виж 12a). Маларий-
ният паразит е инфекциозен агент пренасян в човешкото 
тяло чрез ухапване от комари, който причинява заболяване 
засягащо червените кръвни клетки (виж 12b). Смята се, че 
в ендемичните за малария райони, човешкият организъм е 
претърпял малка генетична промяна, която му е дала пре-
димство пред тези, при които това не се е случило. Причина-
та за това е, че генетичната промяна води до настъпването 
на важни промени в биологичната среда на червените кръв-
ни клетки, които не позволяват на маларийния паразит да се 
развива и размножава. Тази мутация води до носителство 
на β – таласемичен ген или т. нар. β - таласемия минор. 
Вярва се, че носителите на таласемичния ген (α- и β-), както 
и носителите на други хемоглобинови нарушения, като сър-
повидно-клетъчна анемия, имат по-добър шанс да оцелеят 
при малария, отколкото здрави индивиди. Броят на носите-
лите нараства значително през годините в ендемичните за 
малария региони на света, докато голям брой от здравите 
индивиди умират в резултат на тежка маларийна инфекция. 
Независимо, че програмите за премахване на маларията в 
последните години доведоха до бързо намаляване на раз-
пространението й в много части на света, ограничаването 
на таласемията и други тежки хемоглобинови нарушения 
въпреки всичко остава сериозно предизвикателство. 
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12c

(От “Guidelines for the 
Clinical Management of 
Thalassaemia” на МТФ)

Двамата родители 
носят нормални или 
„здрави” β-глобинови 

гени 

Здрави деца

Миграцията на населението и браковете между представи-
тели на различни етнически групи е довело до разпростра-
нение на таласемията в почти всяка държава по света, вклю-
чително в Северна Европа, където преди това таласемията 
не е съществувала и където сега се превръща в значителен 
проблем за общественото здравеопазване. 
Докато надеждни източници установяват, че около 1.5% от 
световното население - 80 милиона – 90 милиона души - са 
носители на β-таласемичен ген, и че ежегодно се раждат 

около 60 000 засегнати деца,  мнозинство-
то от които в развиващия се свят, сигурно е, 
че голяма част от данните като цяло се под-
ценява: все още има недостатъчно точна  
информация за степента на носителство 
(генната честота) в много  групи от населе-
нието, особено в региони на света, за които 
се знае или се очаква да са тежко засег-
нати. Според данните на МТФ обаче, само 
около 200 000 пациенти с Таласемия майор 
от целия свят са живи и регистрирани като 
получаващи лечение – подчертавайки теж-
ката реалност, че основната част от засег-
нати деца родени в развиващите се страни 
умират недиагностицирани или погрешно 

диагностицирани, получават недостатъчно лечение или са 
оставени изцяло без такова. 
Картата (виж 12c) показва държавите засегнати от β–таласе-
мия. Заедно с други тежки хемоглобинови нарушения, като 
например сърповидно–клетъчна анемия и HbE/β–таласе-
мия, общо около 5% от световната популация е засегната от 

такива заболявания.    

Превенция
Таласемията е предотвратимо заболяване 
- - факт добре демонстриран в страни като 
Италия, Гърция и Кипър, които са между пър-
вите държави с утвърдени успешни нацио-
нални програми, значително намаляващи 
ражданията на засегнати деца, като в някои 
случаи те са сведени почти до нула. За разли-
ка от това, в Англия, където от известно време 
има качествена програма за превенция, но 
където няма национална политика насочена 
към превенцията, степента на раждания на 
засегнати деца пада само с 50% (виж 12d).
Ключовите аспекти на повечето успешни 
програми за превенция сега са основа за 
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създаването на програми в други засегнати 
страни. Те са:

• Осигуряване на воля и ангажимент от стра-
на на правителството

• Провеждане на големи здравно-обучителни 
кампании, повишаващи:

 -  Общественото и на медицинските работ-
ници съзнание

• Създаване на качествени лаборатории за:
 - Скрининг и
 - Пренатална диагностика и
• Подпомагане на генетичното и акушеро–ги-

некологичнообслужване

Значение на превенцията
Според Световната Здравна Организация, годишната цена 
на програма за превенция обхващаща цялото население 
на една страна, в повечето държави е приблизително равна 
на цената на едногодишно лечение на групата засегнати 
деца, които са родени в една и съща година. Годишната 
финансова стойност на превенцията е относително посто-
янна, докато финансовата стойност на едногодишно лече-
ние нараства с всяка следваща година (виж фиг. A), така че 
икономическата ефективност на програмата за превенция 
нараства с всяка година и напълно се оправдава. Оценката 
на Световната Здравна Организация за възможностите на 
лечение показва, че поради цената на лечение, без програ-
ма за превенция, която да ограничи броя на новородените 
засегнати деца, повечето държави няма да могат да си поз-
волят осигуряване на оптимално лечение за всички родени 
вече пациенти с таласемия. Ето защо ефективната програ-
ма за превенция е изключително важна, за да може да се 
покриват разходите за лечение на съществуващите пациен-
ти (Фиг. A). 

Как се унаследява таласемия
Както беше споменато в Глава 1, β–таласемичният ген се 
предава от родителите на децата чрез автозомно-рецеси-
вен модел на унаследяване. Когато детето е заченато, то 
унаследява по един β – глобинов ген от всеки родител. Кога-
то и двамата родители имат нормални или „здрави” β – гло-
бинови гени, детето ще унаследи два нормални β – глобино-
ви гена, както е показано. 
Когато един от родителите има засегнат β-глобинов ген -- т.е 
когато той/тя е носител на β-таласемия -- а другият родител 
има нормален здрав β-глобинов ген, всяко дете родено от 

(WHO/HGN/WG/00.1 2000)

фигура А. Общи разходи за лечение когато един пациент с Тала-
семия майор се ражда на година

Оптимално хелатиране

неадекватно хела-
тиране
Без хелатиране

Години от началото на програмата
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Двамата родители 
са носители на 

β-таласемия

25% 
с Таласемия 

мойор
25% 

здрави

50%
носители на 

β – таласемия

Единият от родителите е носител 
на засегнат β-глобинов ген, 

той/тя е
 носител на β-таласемия

50% 
здрави

50% 
носители на 
β-таласемия

тези родители има 1 към 2 или 50% вероятност 
да унаследи увредения таласемичен ген от 
родителя носител, както е показано. Тези деца 
са познати още като:
i. Носители на β- таласемичен ген или
ii. Индивиди хетерозиготни за β – таласемия 
или
iii. Индивиди с β-таласемия минор

За носителите на таласемичен ген
Носителите на β-таласемия не са болни. Те нямат физиче-
ски или психически симптоми и не се нуждаят от специал-
на диета или медицинско лечение. Носителството не може 
да премине в сериозно заболяване след време -- впрочем, 
повечето хора не подозират, че са носители докато не си 
направят специфични тестове. Все пак, някои носители мо-
гат да развият лека анемия, която може да бъде неточно 
диагностицирана като желязо-дефицитна анемия. С лабо-
раторни изследвания може лесно да се направи разлика 
между двете. Бременни жени носители могат да развият 
умерена анемия, която се контролира с прием на допълни-
телни количества желязо по време на бременността. 

Защо е важно да се знае дали сте носител 
Въпреки, че да си носител на таласемичен ген не води до 
сериозни здравословни проблеми, ако носител се събере 
с друг носител и имат дете, съществува едно към четири 
(25%) риск тяхното дете да има Таласемия майор.
Както показва фигурата, когато и двамата родители са но-
сители, при всяка бременност има едно към четири или 25% 
риск тяхното дете да е засегнато от Таласемия майор, едно 
към две или (50%) вероятност тяхното дете да е носител на 
таласемия  и едно към четири (25%) шанс тяхното дете да е 
напълно здраво.

Други „анормални хемоглобини” и нарушения в син-
теза на хемоглобина 
Известен брой други “анормални” видове 
възрастов хемоглобин са идентифицира-
ни, които се различават в структурно и кли-
нично отношение. Те са познати също така и 
като “структурни хемоглобинови варианти” и 
включват HbS, Хемоглобин Е (HbЕ), Хемогло-
бин С (HbC), Хемоглобин D (HbD) и Хемогло-
бин Lepore (Hb Lepore). Те се унаследяват по 

абсолютно същия начин като описания за β-таласемия. 
Все пак, само тези, които унаследяват Hb Lepore или HbS и 
от двамата родители, имат клинично значими прояви и се 
нуждаят от медицински грижи, при Hb Lepore подобно на 
β-таласемия интермедия към майор и HbS причиняващ сър-
повидно–клетъчна анемия – тежка хемоглобинопатия раз-
лична от β-таласемия майор, както като клинични показате-
ли, така и като медицински грижи. Няма заболяване, което 
да се свързва с унаследяването на някои от другите анор-
мални хемоглобини -- HbC или HbD или HbЕ-- и от двамата 
родители.  Тези хемоглобинови варианти  обаче, могат да 
се комбинират с β-таласемичен ген и да доведат до  други 
клинично значими кръвни заболявания.
HbE/β - таласемия 
HbЕ е един от най-разпространените анормални хемогло-
бини, особено сред хората с югоизточно азиатско потекло, 
като камбоджанци, виетнамци и тайванци. Ако един роди-
тел е носител на β – таласемичен ген и другият родител е 
носител на HbЕ гена, има 25% риск при всяка бременност 
детето да се роди с  HbЕ/β-таласемия. HbЕ/β-таласемия е 
сериозно заболяване, чиито клинични симптоми са подоб-
ни на наблюдаваните при β-таласемия интермедия, но мо-
гат да бъдат и толкова тежки колкото и наблюдаваните при 
β-таласемия майор. Клиничните резултати и медицински 
грижи са обхванати в тази книга.
Hb Lepore/β - таласемия 
Резултатът от комбинацията на  Hb Lepore и β-таласемия е 
тежко клинично състояние с картина на β-таласемия майор 
и се унаследява по същия начин както е описано по-горе за  
HbЕ/β-таласемия.
HbS/β – таласемия
Ако единият родител е носител на β – тала-
семичен ген и другият родител е носител на 
HbS ген, има 25% риск при всяка бремен-
ност тяхното дете да се роди с HbS/β – тала-
семия.  
HbS обикновено се открива при хора с аф-
рикански или средиземноморски произ-
ход. Тежестта на състоянието варира в за-
висимост от количеството на нормалния β 
– глобин синтезиран от β – гена. Когато на-
пълно липсва β – глобин синтезиран от β – гена, състояние-
то е почти идентично със сърповидно – клетъчната анемия. 
Когато има известно количество β – глобин синтезиран от β 
– гена, състоянието може да е по – малко тежко. Информа-

Единият родител е носител 
на β- таласемия и другият 
родител е носител на HbE

25% 
с HbE/ β – 

таласемия

25% 
носители на 

β – таласемия 

25% 
носители 

на HbE

25% 
здрави
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Единият родител е носител 
на β- таласемия и другият 
родител е носител на HbS

25% 
с HbS/ β – 

таласемия

25% 
носители на 

β – таласемия 

25% 
носители 

на HbS

25% 
здрави

цията съдържаща се в тази книга не се отнася 
за това заболяване. Повече информация е пуб-
ликувана на уеб сайта на СЗО. 
Други комбинации на хемоглобинови вариан-
ти също могат да бъдат унаследени, напр. δβ/
Hb Lepore и HbO’Arabia/β, като и двете форми 
са подобни на Таласемия интермедия, и HbS/
HbC, HbS/HbD Punjab и HbS/HbO’Arabia, всички 
подобни на сърповидно – клетъчна анемия с 
различна степен на тежест.

до тежко.  Hb Bart’s hydrops foetalis синдром 
(виж ii) – е най – тежката форма на α – та-
ласемия, хомозиготно състояние за α° - та-
ласемия: Всички четири α-глобинови гена не 
функционират и няма абсолютно никакъв 
синтез на α-вериги. Това състояние причиня-
ва тежка анемия водеща до смърт на плода.
Въпреки, че клиничните прояви варират в ши-
роки граници, хората с HbH болест (виж iii) 
в повечето случаи са здрави. Единствената 
тежка форма на HbH болест е HbH hydrops 
foetalis, много рядко срещано заболяване.
Значението на α – таласемията за клинично-
то протичане на β – таласемията
Наличието на α – таласемичен ген е от го-
лямо значение за пациенти с хомозиготна β 
– таласемия, тъй като той може да намали 
дисбаланса между α – и β – веригите и да 
доведе до по-леки клинични прояви на β – та-
ласемията.  

Открийте дали сте носител
Генетична консултация
В повечето случаи прост, но специфичен 
тест може да установи дали човек е носител 
на таласемичен ген. Все пак, преди да се 
направят каквито и да е лабораторни изслед-
вания, важно е хората да направят генетична 
консултация там където това е възможно, за 
да получат информация, съвет и насока от-
носно причината да се изследват и какво ще 
означават резултатите за тях. От друга страна, 
предоставянето на тази информация трябва 
да се базира на добра здравно – обучителна 
програма. Генетичният консултант трябва да 
е  специално подготвен и да има възможност 
да обсъди важни аспекти не само на пре-
венцията, но също така и относно естеството на заболява-
нето, включително: 
• Къде да се направят тестовете.
• Как да се интерпретира резултатът от тестовете.
• Какво означава да си носител, включително какви възмож-

ности има семейство, в което и двамата партньори са 
носители и планират да имат дете, или вече са заченали 
такова – т.нар. рискови двойки.

• Естеството и лечението на Таласемия майор или, на кое-
то и да е друго нарушение в синтеза на хемоглобина или 

α - таласемия

Нормални алфа 
глобинови гени 
хромозома 16

Х р о м о з о м н а 
α-таласемия минор на 
една и съща хромозо-
ма

Х р о м о з о м н а 
α-таласемия минор 
на различни хромо-
зоми

Тих носител

α – таласемията е много различна от β - таласемията; ин-
формацията съдържаща се в тази книга не се отнася за 
хора, които са носители на α – таласемия. Повече инфор-
мация за  α – таласемия може да се намери на уеб сайта 
на СЗО. Все пак, някаква основна информация за нейна-
та епидемиология и начин на унаследяване са дадени на 
следващата страница. 
Има повече от 260 милиона носители на α – таласемия по 
света,  която е най-широко разпространена в Индия, Юго-
източна Азия и Африка,  много по-малко разпространена 
е в Средиземноморския регион; много рядко се среща в 
Северна Европа. 
За разлика от β-глобина, синтезата на α-глобина се контро-
лира от четири гена, които са разположени по два върху вся-
ка част на хромозома 16. 
α – таласемичните гени се комбинират в различни вариан-
ти, което води до кръвни заболявания протичащи от умерено 

Двамата родители са носители 
на α-таласемия, при която двата 
абнормни гена на всеки родител 
са на срещуположни хромозоми

(i)
α-таласемия минор 

при всички деца

(ii)

Двамата родители са носители 
на α-таласемия, при която двата 
абнормни  α- глобинови гени са 

на една и съща хромозома

Носителство на 
α-таласемия

 (cis) тип

Hydrops Fetalis 
(α-таласемия 

майор)

Нормален 
Hb

(iii)

Единият родител е носител на 
α-таласемия, при която двата 

абнормни  α- глобинови гени са 
на една и съща хромозома и 

другият родител е ” тих” носител 
с един абнормен α-глобинов 

ген на една хромозома

Норма-
лен Hb

Носител-
ство на 

α-таласемия 
(cis) тип

α-глобинов 
ген на 

една хро-
мозома

„Тихо” носи-
телство на 

α-таласемия
HbH болест
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12e

Кръвна натривка от носи-
тел на β – таласемия минор12f

Кръвна натривка от здрав 
индивид

(Данни от конференция, MA Nov. 
14, 1996)

Хематологични показатели най-често измервани при здрави 
индивиди и при носители на β-таласемия минор
Здрави индивиди Носители на β – таласемия минор
Hb: 13.5 g/dl Hb: 14.2 g/dl
HCT: 42% HCT: 42.5%
MCV: 88.8 FL  MCV: 61.2 FL
MCH: 28.5 pg MCH: 20.5 pg
MCHC:  32.1 g/dl MCHC:  33.4 g/dl
RDW-CV: 13.1% RDW-CV: 15.9%

A2:  5.3%

форми на β-таласемия минор

Анемия Микроцитоза 
(MCV<75 FL)

HbA2 HbF Други

„Класическа” 0 - + + >3.5% 1 – 5 %

δβ 0 - + + <3.5% 5 – 10 %

Lepore 0 - + + <3.5% 1 – 5 % 5 - 10% Hb 
Lepore

“Тихо” носителство 0 0 <3.5% <2%

α2β2                 α2δ2                 α2ϒ2

Hb A       Hb A2        Hb F

генетично заболяване.
• Консултантът би трябвало да предоставя информация на 

лица и двойки, позволявайки им сами да решат как биха 
искали да продължат. Все пак, след съветът предложен от 
консултанта, решението взето от рисковата двойка често 
е повлияно от религиозни и културни възгледи. Публика-
цията "Prevention of Thalassaemias and other Haemoglobin 
disorders" Част I  на МТФ може да предложи на читателя по 
– експертна информация по тези въпроси.

лабораторни изследвания за установяване на носи-
телство на β - таласемия 
Лабораторните тестове за таласемия включват рутинен кръ-
вен тест познат като Пълна Кръвна Картина (ПКК), която включ-
ва измерване на нивото на хемоглобина и други параметри 
свързани с броя и обема на червените кръвни клетки, по-
знати като Среден Обем на еритроцитите (MCV) и Средно 
Съдържание на Хемоглобина в един еритроцит (MCH). На-
пример, при възрастен човек MCV по – малко от 75 може да 
е показателно за състояние на носителство (алтернативно, 
може да показва железен дефицит – правят се последващи 
тестове за изясняване на случая). MCV нивата могат да бъ-
дат по-ниски при деца и варират в зависимост от възрастта. 
Червените кръвни клетки също се гледат под микроскоп, за 
да се проучат техният размер и форма. Червените кръвни 
клетки на носител на таласемия ще бъдат с по-блед ню-

анс на червено-
то и ще са с ва-
риращи форми 
(пойкилоцитоза), 
(виж 12f) сравне-
ни с нормалните 
червени кръвни 
клетки, които са 
по-тъмно черве-
ни на цвят, кръгли 
и вдлъбнати на 
форма (виж 12e).
Ако последва-
щи лаборатор-
ни тестове (като 
Тотален желязо-

свързващ капацитет (TIBC) и феритин) изключат железния 
дефицит като причина за нисък MCV, се правят допълни-
телни изследвания за да се потвърди наличието на таласе-
мичен ген и да се определи неговия тип. Тестове за уста-
новяване на носителство на β-таласемия, включват процес 
познат като електрофореза на хемоглобина, при което се 

прави количествено измерване на HbA и HbA2 - основни-
те компоненти на възрастовия хемоглобин. Количеството на 
други нормално присъстващи в червените кръвни клетки на 
възрастен хемоглобини, като фетален хемоглобин (HbF), 
може също да се измери при електрофореза. В повечето 
случаи горепосочените тестове са достатъчни, за да опре-
делят дали индивидът е носител.
Наличието на α-таласемичен ген обикновено се идентифи-
цира чрез процес на изключване или дедукция: хора, които 
имат ниско MCV (което не се свързва с железен дефицит), 
нормална електрофореза на хемоглобина неидентифици-
раща β-таласемичен ген, и които имат съответен етнически 
произход, се предполага, че са носители на α-таласемичен 
ген. При някои обстоятелства е препоръчително провежда-
нето на ДНК тестове за установяване наличието или липсата 
на α- или β-таласемичен ген.

Кой трябва да си направи кръвен тест 
Като се има предвид важността на превенцията по отноше-
ние на таласемията и факта, че заболяването е разпрос-
транено навсякъде по света, скрининга за носителство на 
таласемичен ген би трябвало да се включи във всяка нацио-
нална програма за превенция, която започва в ранна въз-
раст, но със сигурност преди брак или бременност,  за да 
се осигури на всеки индивид най-добрия възможен избор. 
Най – малкото,  скрининг трябва да бъде обмислен поне за: 
a) случаите, при които се знае за роднина носител или паци-

ент с таласемия и/или  
b) в страни или за идващи от страни, които са известни с го-

лямата честота на разпространение на таласемичен ген 
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Кръвно родство
Кръвно родство означава наличието на сходна кръв – така 
например, брак между близки роднини се определя като 
кръвно-родствен (еднокръвен, родствен) брак. В много час-
ти на света такива бракове се окуражават и практикуват. 
Все пак, колкото по-близко е родството между родителите, 
толкова по-голям е риска за всяко дете, което те биха има-
ли, да се роди с наследствено заболяване, като например 
таласемия.  
При двойка без роднинска връзка има около 98% шанс да 
се роди здраво дете. Двойки,  при които партньорите са пър-
ви братовчеди имат около 96% шанс да им се роди здраво 
дете. Първи братовчеди и първи братовчеди, чиито родители 
и/или баби и дядовци са също близки роднини, имат около 
94% шанс да им се роди здраво дете.  
По същия начин, допълнителният риск да се роди засегнато 
дете спада рязко с увеличаване на дистанцията в роднин-
ската връзка между родителите. Около 2-3 деца на 1000 
новородени от родители без роднинска връзка имат реце-
сивно наследствено заболяване. От 2 – 20 деца на 1000 но-
вородени от родители с родствена връзка имат рецесивно 
наследствено заболяване, в зависимост от това колко близ-
ко родствено са свързани родителите. 

Възможните избори за „рискова” двойка 
Пренатална диагностика
Когато жена носител на β-таласемичен ген обмисля реше-
ние да има дете или вече е бременна, неиният партньор 
(ако не знае дали е носител) трябва да се изследва веднага, 
за да се разбере дали той също е носител на таласемичен 
ген.  Ако и двамата партньори са носители,  двойката може 
да реши да продължи с плановете си за семейство, или ако 
вече има бременност могат да обмислят продължаването 
й, и там където е възможно, да продължат с изследване на 
плода за таласемия, с вероятно решение да се прекъсне 
бременността в случай, че плода е засегнат.  Други възмож-
ни избори за „рисковата” двойка са раздяла, осиновяване, 
инвитро оплождане с чужди здрави сперма или яйцеклет-
ка. Така също родителите, основно по религиозни причини, 
могат да решат да не разбират статуса на детето си и да 
продължат с бременността.

изследване на плода за таласемия
Има три вида тестове, които могат да определят дали неро-
деното дете има таласемия: 
(i) Амниоцентеза: 

 Амниоцентезата се прави във второто тримесечие на 
бременността след около 15-та (18-та – 22-ра) гестацион-
на седмица. Използвайки ултразвуков контрол квалифи-
циран акушер-гинеколог вкарва много тънка игла в ко-
рема на майката, за да изтегли 2 – 3 супени лъжици от 
амниотичната течност. Феталните клетки (клетките от не-
роденото дете) съдържащи се в течността, след това се 
анализират в лаборатория за да се определи дали плода 
има таласемия. Този тест се използва когато бременност-
та е напреднала. Той не крие сериозен риск за майката. 
Все пак, тестът може да причини спонтанен аборт – от ня-
колко дни до няколко седмици след провеждането му.

(ii)Кордоцентеза
 Под контрола на ултразвук, тънка игла се вкарва през ко-

рема във феталната връв. Около 2-3 ml кръв се аспирират 
и тази кръв се разделя  на клетки в лабораторни условия. 
В обучени ръце 100% чисти клетки от фетална кръв могат 
да бъдат осигурени от първия път в повечето случаи. При-
чините за провал в осигуряването на чиста фетална кръв 
включват ранна гестационна възраст, по – малко от 18 
седмици, наднормено тегло на майката и плацента със 
задно придлежание. Ранната гестационна възраст също 
така е и най-важната причина за настъпването на сериоз-
ни усложнения при кордоцентеза. Разделяне на глобино-
вите вериги посредством гел електрофореза е обичайно 
използваният лабораторен метод за изследване. Ранното 
и специфично диагностициране чрез молекулярни мето-
ди е почти напълно заместило кордоцентезата, която сега 
главно се предприема при късно съобщаващи за бре-
менността жени, при тези при които CVS (виж по-надолу) 
е безрезултатна и когато няма предишни изследвания на 
рисковите двойки.

(iii)Биопсия на хорионни въси (Chorionic Villus Sampling или 
CVS)   
 CVS  може да се предприеме по-рано от амниоценте-

зата, около 10 - 11-та седмица на бременността. Използ-
вайки ултразвук като водач, специалистът взима малка 
проба от ембрионални хорионни въси, т.е. клетки които 
съдържат същата генетична информация като зародиша 
и които евентуално ще формират плацентата. Клетките 
се взимат с тънка игла вкарана през корема на майката 
(трансабдоминално) или с тънък катетър вкаран през ва-
гината (трансцервикално). После тези клетки се анализи-
рат и се поставя диагнозата. 

 Както и при амниоцентезата, CVS не представлява значи-
телен риск за майката. Все пак, има малък риск от спон-
танен аборт. В случай на спонтанен аборт, трудно е той 
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да бъде обяснен само с CVS, защото много спонтанни 
аборти най-често се случват около 12-та седмица на бре-
менността.  

 Може да има повишен риск за малформации в край-
ниците на бебето, ако CVS се предприеме преди 8-та 
седмица от последния менструален цикъл. Все пак, няма 
доказателства за повишен риск от каквито и да е мал-
формации свързани с CVS, ако тя се осъществи след 
започването на 9-та седмица от последния менструален 
цикъл. Поради тази причина процедурата се предприе-
ма основно след началото на 10-та седмица от послед-
ния цикъл.

Как се поставя диагноза посредством генетичното изслед-
ване
Амниоцентезата и биопсията на хорионни въси се базират 
на ДНК анализ и включват идентифициране или изключване 
на генетични аномалии (мутации) съществуващи при роди-
телите – най-точният начин за диагностициране на наслед-
ствено заболяване. Все пак, както и при всички изследвания 
има възможност за грешка, макар тя да е много малка. 
Гените за характеристиките, които унаследяваме, вклю-
чително и за синтеза на хемоглобин, са изградени от ДНК. 
Всяка тъкан в тялото, включително и плацентата на бебето, 
съдържа целия ДНК код на индивида. В случая на CVS, на-
пример, лабораторен учен изследва гените отговорни за 
синтеза на хемоглобин, които се  съдържат в ДНК клетките 
взети от хорионните въси, за да види дали бебето ще бъде 
здраво, носител на таласемия или ще има Таласемия ма-
йор.  Анализа на пробата обикновено отнема около сед-
мица.
Прекъсване на бременност
Ако теста покаже, че бебето е засегнато, двойката може 
да реши да прекъсне бременността. Ролята на генетичния 
консултант или на акушер-гинеколога в тези случаи е изклю-
чително важна. Дори на този етап двойката може да реши 
да запази бременността, приемайки, че ще е необходимо 
доживотно лечение за засегнатото дете. Ако все пак избора 
е прекъсване на бременността, това се прави по един от 
двата начина в зависимост от етапа й.
Ранно прекъсване
Ранният аборт може да се направи, когато жената се нами-
ра в етап преди 14-та седмица на бременността. Двойката 
трябва да бъде информирана, че абортът няма да нама-
ли шанса на жената да има друго дете. Все пак, трябва да 
бъде обяснено, че  всяка бременност при „рискова” двойка 
носи същия риск от създаването на болно дете. Ако двойка-

та иска да знае дали което и да е следващо бебе има та-
ласемия, пренаталната диагностика трябва да се направи 
отново.
Късно прекъсване 
Процедурата за прекъсване на бременност след 14-та сед-
мица включва изкуствено предизвикване на раждане на бре-
менната жена чрез вкарването на хормони (prostaglandin) 
вътрематочно. Раждането може да продължи няколко часа 
и процедурата е много по-натоварваща психически за же-
ната, отколкото ранното прекъсване на бременността. И 
пак късното прекъсване на бременността не засяга възмож-
ността на жената да забременее отново. 
Други подходи 
Пренаталната диагностика и прекъсването на бременност-
та са спорни въпроси. За съжаление превенцията не може 
да разчита само на идентифицирането на носителите и 
скрининга не може да е ефективен и успешен в отсъствието 
на пренаталната диагностика и прекъсването на бремен-
ността. Други методи за превенция са разработени, като 
например анализ на фетални клетки циркулиращи в кръвта 
на майката. Друга процедура е Пре-имплантационната ге-
нетична диагностика (PGD), която включва използването на 
ДНК технология за да се избере здрава яйцеклетка от майка 
носител, която да бъде оплодена в лабораторни условия и 
след това да се имплантира в утробата. PGD може да се 
окаже по-приемлива за тези двойки, които са против абор-
та, и поради това да стане по-широко използвана, тогава 
когато този метод стане по – евтин и по-малко сложен тех-
нологически.
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Терминология

AIDS (вирус на 
придобития 
имунен дефи-
цит)

 заболяване, причинено от инфектиране с 
НІV, най-често предавано по кръвен и полов 
път

Graft vs Host 
Disease (GVHD) 

заболяване, което се развива когато Т клет-
ките от дарени тъкани или органи атакуват 
клетките на реципиента

HIV (Вирус на 
човешкия иму-
нодефицит)  

группа ретровируси, които атакуват имун-
ната система и водят до AIDS

TRALI свързано с кръвопреливане остро уврежда-
не на белия дроб

автозомна хромозома, различна от полова хромозома
агранулоцит бяла кръвна клетка без цитоплазматични 

гранули (виж гранулоцит)
албумин всеки от множество прости протеини, на-

миращи се в кръвната плазма, мускули, яй-
чен белтък и мляко

алдостерон стероиден хормон, който участва в регули-
рането на солевия и воден баланс на орга-
низма

алоимунно производство на антитела срещу чужди 
тела, например дарена кръв

анамнестично вторично бързо увеличено производство на 
антитела в отговор на имуногенно вещество 
след серумни антитела от първичен отго-
вор, които не могат вече да бъдат доловени 
в кръвта

анафилаксия свръхчувствителност, например към проте-
ини или лекарства, причиняваща анафи-
лактичен шок

анемия състояние, при което в кръвта има недостиг 
на червени кръвни клетки, хемоглобин или 
общ обем

анемия на 
Кулей 

(виж таласемия)

антибиотик вещество, произведено от или полусинтетич-
но вещество, извлечено от микроорганизъм, 
което е в състояние в разреден разтвор да 
инхибира или убие друг микроорганизъм

антивирусно вещество действащо, използвано или ефек-
тивно срещу вируси

антиген вещество, което може да стимулира иму-
нен отговор

антиоксиданти различни субстанции (като бета-каротен, 
витамин С и алфатокоферол), които инхи-
бират окислението или реакциите, които се 
усилват от кислород и пероксиди

антипиретици предотвратяващи, отстраняващи или облек-
чаващи треската

антиретрови-
русно 

вещество действащо, използвано или ефек-
тивно срещу ретровируси

антитяло протеини, които действат срещу антиген, 
като част от имунния отговор на организма

антихистамин всяко едно от редица вещества, които се 
използват за лечение на алергични реакции

аритмия промяна в ритъма на сърцебиенето, било 
по време, било по сила

артерия  съд, който пренася кръвта от сърцето към 
тялото

асимптомати-
чен

който не показва симптоми на заболяване

бактерия която и да е от група прокариотни (т.е. без 
отчетливо ядро) едноклетъчни микроорга-
низми с кръгла, спирална или пръчковидна 
форма, често групирани в колонии и в със-
тояние да причинят заболявания

белег обективно доказателство за заболяване, 
особено като наблюдаван от лекар, а не от 
пациент или лаик (сравни със симптом)

биопсия отстраняване и изследване на тъкани, клет-
ки или течности от живото тяло

бъбрек един от обикновено два органа, разполо-
жени близо до гръбначния стълб, които екс-
кретират отпадъчните продукти на метабо-
лизма

бъбречен в или свързан с бъбреците
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бял дроб един от обикновено два органа в кислород 
дишащите гръбначни, намиращ се в стра-
ничната част на белодробната кухина, взе-
мащ участие в дишането

ваксина препарат от живи или мъртви микроорга-
низми, инжектирани в тялото, за да се създа-
де или засили имунитетът към определено 
заболяване

вена съд, който пренася кръвта от капилярите до 
сърцето

вирус всеки един от голяма група субмикроско-
пични инфективни агенти, които могат да 
бъдат изключително прости микроорганиз-
ми или изключително сложни молекули, кои-
то могат да причинят инфекции в хората

вирусен хепа-
тит

хепатит (като напр. хепатит А), който се при-
чинява от вирус

витамин D всеки един от няколко мастноразтворими 
витемини, химически свързани със стерои-
дите, от основно значение за структурата на 
костите и зъбите

вроден „който съществува при раждането; придо-
бит по време на развитието в матката, а не 
чрез унаследяване”

вторична аме-
норея

спиране на менструацията при жена, която 
преди това е имала нормален мензис

въглероден 
диоксид

тежък безцветен газ, образуващ се при ди-
шане на животните и разпад или изгаряне 
на животински или растителни материи

въглехидрати различни химични съединения от въглерод, 
водород и кислород, включващи захари, 
скорбяли и целулози, образувани преди 
всичко от зелени растения

възпаление отговор на нараняване, белязяно от зачервя-
ване, топлина, болка, подуване и често загу-
ба на функция

вътрешности хранителен канал или част от него, като 
напр. черва или стомах

гама глобулин белтъчна фракция на кръвта, богата на ан-
титела

ген функционална единица на наследстве-
ността в ДНК или РНК, която контролира пре-
даването и експресията на чертите

генотип цялата или част от генетичната конституция 
на един индивид или група

глобин безцветен протеин, който се получава след 
премахването на хем от хемоглобин

глюкоза „захар, която има алдехидна карбонилна 
група; сладка, безцветна, разтворима дяс-
новъртяща форма, широко разпростране-
на в природата и е обикновената форма 
под която въглехидратите се усвояват от жи-
вотните”

говежда спон-
гиформена ен-
цефалопатия

„прогресиращо фатално заболяване на 
централната нервно система на възрастни-
те домащни говеда, която наподобява скра-
пи при овцете и козите и която вероятно се 
причинява от приони, предавани чрез хра-
ната (BSE; наричано също така болест луда 
крава)»

грам отрица-
телен

не задържащ пурпурната боя, когато се оц-
ветява по Грамизползва се основно за бак-
терии

грам положи-
телен

задържащ пурпурната боя, когато се оцве-
тява по Грамизползва се основно за бакте-
рии

гранулоцит полиморфонуклеарна бяла кръвна клет-
ка (напр. базофил, еозинофилили неутро-
фил) с цитоплазматични гранули (виж агра-
нулоцит)

гъбички всеки един от група на паразитиращи спо-
рообразуващи организми

дезоксирибо-
нуклеинова 
киселина (ДнК) 

всяка от различните нуклеинови киселини, 
които са молекулярната основа на наслед-
ствеността, изградени като двойни спирали

десферал търговско наименование на десфериок-
самин, произвеждан от фармацевтичната 
компания Novartis-Pharma

десфериокса-
мин

желязо хелатиращо лекарство
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деферипрон търговско наименование на желязо хела-
тиращо лекарство, което се приема през 
устата, произведено от фармацевтичната 
компания Apotex

диагноза разпознаване на заболяване от неговите бе-
лези и симптоми

диастола пасивно ритмично разширяване или дила-
тация на сърдечните кухини, по време на 
които те се изпълват с кръв

ДиК дисеминирано интравазално кръвосъсир-
ване

диспнея затруднено дишане
диуретик агент, който увеличава потока на урината
ДнК виж дезоксирибонуклеинова киселина
едема свръх натрупване на течности
екстравазален не се намира в кръвоносните съдове
електрофо-
реза

движение на суспендирани частици пред 
течност или гел под въздействие на електри-
чество, приложено на електроди в контакт 
със суспенсията

емболизиране да влезе вътре и да запуши
емболия внезапното запушване на кръвоносен съд от 

ембол (абнормна частица, напр. въздушно 
мехурче, циркулиращо в кръвта)сравни с 
тромб

ембрион развиващо се човешко същество от инплан-
тирането до края на осмата седмица след 
забременяването (сравни с фетус)

ендокринен който произвежда вътрешни секрети, които 
се разпределят в тялото от кръвообращени-
ето

ензим комплексни протеини, които катализират 
специфични биохимични реакции при те-
лесна температура

еритробласт клетка на червения мозък, която синтезира 
хемоглобин и е междинна форма в начал-
ния стадий на образуване на червени кръв-
ни клеткиобщо казано предшественик на 
червените кръвни клетки

еритробласто-
зис феталис 
(Rhesus или Rh 
болест)

хемолитична болест на фетуса и новороде-
ното, характеризираща се с увеличение на 
циркулиращите еритробласти и жълтеница, 
която се наблюдава когато системата на Rh-
отрицателна майка произвежда антитела 
спрямо антиген в кръвта на Rh-положителен 
фетус, които преминават през плацентата 
и разрушават феталните еритроцити

еритродерма зачервяване на кожата
еритропоетин хормонална субстанция, образувана в бъ-

бреците, която стимулира образуването на 
червени кръвни клетки

еритроцити червени кръвни клетки
естроген вещество (като полов хормон), което стиму-

лира развитието на женските вторични по-
лови белези

желязо „тежък, ковък магнетичен сребристо бял ме-
тален елемент, който лесно ръждясва на 
влажен въздух и е жизнено важен за биоло-
гични процеси (напр. транспорт на кисло-
рода в тялото); символ Fe”

жлъчен свързан с или пренасящ жлъчка
жлъчен камък твърда материя, която се образува в жлъчния 

мехур или жлъчните пътища
жлъчен мехур мускулен сак, в който се натрупва жлъчката
жлъчка жълта или зелена течност, произвеждана в 

черния дроб, която преминава в дуоденума, 
за да помогне при абсорбиране на мазни-
ни

жълтеница жълтеникава пигментация на кожата, тъка-
ните и някои телесни течности, причинена 
от абнормно производство и изхвърляне на 
жлъчка или прекомерно разрушаване на 
червени кръвни клетки

заболяване 
на Creutzfeldt-
Jakob

рядка прогресивна фатална енцелопатия, 
причинена от прион и характеризираща 
се с развитието на порьозна мозъчна тъкан, 
преждевременна деменция и постепенна 
загуба на мускулната координация
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захарен диа-
бет

нарушение на въглехидратния метаболи-
зъм, причинено от комбинация от наслед-
ствени и заобикалящи фактори и обикно-
вено характеризиращо се с недостатъчна 
секреция или използване на инсулин, с уве-
личено производство на урина, увеличени 
количества захар в кръвта и урината и със 
жажда, глад и загуба на тегло

Зигота клетката, която се получава когато един 
сперматозоид оплоди една яйцеклетка

имунна систе-
ма

предпазва тялото от чужди вещества

имуноглобулин антитяло (съкращение: Ig)
ин витро извън живото тяло и в изкуствена среда
интерферон антивирусна молекула, произвеждана от 

клетки, подложени на въздействие на виру-
си, бактерии или синтетично произвеждано 
антивирусно лекарство

интраваскула-
рен

в кръвоносен съд

интравенозен през вена
инфектиране да заразиш с водещо до заболяване веще-

ство или агент (като напр. бактерии)
капиляри най-малките кръвоносни съдове
кислород безцветен, безвкусен, безмирисен газ, кой-

то представлява 21 процента от атмосфе-
рата

клапа структура, която е в състояние да отваря и 
затваря, да спре, да започне и да регулира 
потока на течности (напр. кръвта) през вена-
та, сърцето и т.н.

клетка най малката структурна единица на жива-
та материя, която може да функционира 
независимо, отговорна за всички основни 
функции на живота

коагулопатия заболяване, увреждащо кръвосъсирването
кортикосте-
роид 

всеки от редица стероиди, използвани осо-
бено като противовъзпалителни лекарства

костен 
мозък„мека 
съединителна 
тъка

н, намираща се в кухините на повечето кос-
ти, наблюдавана в две форми: белезникав 
или жълтеникав мозък (жълт мозък), състоящ 
се основно от мастни клетки и намиращ се 
основно в дългите кости; и червеникав мозък 
(червен мозък),  където се извършва произ-
водството на по-голямата част от еритроци-
тите и гранулоцитите. Сщо така и вещество-
то на гръбначния мозък”

кръвна група клас на кръвта (A, B, AB или O), според който 
индивидите могат да бъдат разделени в съ-
ответствие с наличието или липсата на спе-
цифични антигени

кръвна плазма бледо жълта течна съставка на цялата кръв, 
състояща се от вода и разтворени веще-
ства, включващи протеини, електролити, за-
хари, липиди, метаболитни разградни про-
дукти, аминокиселини, хормони и витамини

кръвоизлив тежко или неконтролируемо кървене
левкоцит бяла кръвна клетка
лимфоцит безцветни клетки, произхождащи от ство-

ловите клетки, които формират клетките на 
лимфата и имунната система и съставля-
ват 20-30% от белите кръвни клетки при нор-
мални човешки същества

лумбален свързан със слабините
магнитно яд-
рен резонанс

неинвазивна диагностична техника, която 
води до компютеризирани картини но въ-
трешните тъкани на организма, като се при-
лагат радио вълни, които измерват магнитно 
ядрения резонанс на атомите в тялото

мазнини „мастна материя, която образува масата 
на мастната тъкан; основен клас на богата 
на енергия храна”

малария остро или хронично заболяване, причинено 
от паразити в червените кръвни клетки, пре-
давано на инфектирани лица от комари

менингит меко заболяване, причинено от вирус или 
животозастрашаващо заболяване, причи-
нено от бактерии и возещо до треска, гла-
воболие, повръщане и вратна ригидност

микроб микроорганизъм, бацил, особено патоген-
ни бактерии
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микрооргани-
зъм

организъм с микроскопични или ултрами-
кроскопични размери

миокард средния мускулен слой на сърдечната сте-
на

митохондрий структура, отговорна за произвеждане на 
енергия за клетката при клетъчното дишане

мутация промяна в наследствения материал
неврология изучаване на нервната система
окисляване снабдяване с кислород
орален приет през устата
орган структура, съставена от клетки и тъкани, коя-

то извършва специфични функции в орга-
низма

организъм живо същество с взаимосвързани органи, 
всеки от които с отделни функции

органомегалия абнормно увеличение на органите (напр. ч. 
роб, слезка)

остеопороза състояние, засягащо костите, характеризи-
ращо се с намаление на костната маса с 
намален денситет и увеличение на констни-
те пространства, водещо порозност и крех-
кост

остро внезапно заболяване с остро начало и с 
кратка продължителност (сравни с хронич-
но)

панкреас голяма жлеза разположена зад стомаха, 
свързана с дуоденума, която секретира 
храносмилателни ензими и хормоните ин-
сулин и глюкагон

панцитопения абнормно намаление на броя червени 
кръвни клетки, бели кръвни клетки и тромбо-
цити в кръвта

паразит организъм живеещ в, с или върху организъм 
хазяин, обикновено причиняващ на хазяина 
вреда, докато черпи ползи от него

паратиреоид-
на жлеза

всяка от обикновено четири малки ендо-
кринни жлези, в съседство с или свързани с 
тиреоидеята, които произвеждат паратире-
оиден хормон патогенен агент (като вирус 
или бактерия), който причинява заболяване

патология изучаване на основната природа на боле-
стите и структурните и функционални про-
мени, до които те водят

пеницилин смес от сравнително нетоксични антибио-
тични киселини с мощен ефект срещу раз-
лични бактерии

перикард коничен сак, обгръщащ сърцето и започ-
ващ от големите кръвоносни съдове

перикардит възпаление на перикарда
пикочна кисе-
лина

отпадъчен продукт от разграждането на нук-
леинови киселини в телесните клетки. Малко 
количество се произвежда при смилането 
на храни, богати на нуклеинови киселини 
като черен дроб, бъбреци. По-голямата част 
от произведената пикочна киселина пре-
минава в бъбреците, които я екскретират в 
урината

питуитарна 
жлеза

малка, овална, червеникаво сива, богато 
кръвоснабдена, ендокринна жлеза, привър-
зана към инфундибулума

плазма течна част на кръвта, лимфата и млякото, 
която се отличава от суспендирания мате-
риал

пневмония заболяване на белите дробове, причинено 
от инфекция или дразнещи вещества

полиморфизъм в състояние да приеме различни форми
преливане да се пренесе (както в кръвта) във вена или 

артерия
прион белтъчна частица, често смятана за причи-

на на различни инфекции на нервната сис-
тема

прогестерон женски стероиден полов хормон, секре-
тиран от корпус лутеум, за да подготви ен-
дометриума за имплантиране, а по време 
на бременността от плацентата, за да се 
избегне отхвърлянето на развиващия се ем-
брион или фетус

прогноза вероятността за преживяване и възстановя-
ване от заболяване

протеини големи молекули, състоящи се от стотици 
хиляди аминокиселини, свързани в дълги ве-
риги
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профилакти-
чен

с тенденция да предотврати или отстрани 
заболяване

рестрикцио-
нен ензим

всеки от различни ензими, които разцепват 
ДНК на фрагменти на специфични места 
във вътрешността на молекулата и често 
се използват като средства в молекулярния 
анализ

ретровирус всеки от група вируси, съдържащи РНК (като 
напр. HIV), които инфектират клетките и ги 
принуждават да реплицират вирусната РНК 
в ДНК

рефрактерен устойчив на лечение или нечувствителен към 
стимулиране

рибавирин синтетично противовирусно лекарство
рибонуклеино-
ва киселина 
(РнК) свободен 
радикал

много реактивен атом или фрагмент на 
молекула

сепсис токсично състояние в резултат на разпрос-
транение на бактерии

серум „водна част от животинска течност, която 
остава след съсирването; бистрата жъл-
теникава течност, която остава от кръвната 
плазма, след като факторите на кръвосъ-
сирване са отстранени чрез образуване на 
съсирек (също наречен кръвен серум)”

симптом „субективно доказателство на заболяване, 
наблюдавано от пациент; широко казано, 
нещо, което показва наличие на физическо 
увреждане (сравни с белег)»

синтез комбинация от части, за да се формира 
едно цяло, или производството на вещество 
чрез съединяване или разпадани на други

систола контракция на сърцето, чрез която кръвта се 
изтласква и се поддържа циркулацията

сифилис хронично заразно заболяване, обикновено 
венерическо, което води до образуване на 
шанкър, обриви и системни лезии

слезка коремен орган, в който се извършва разпад 
на червени кръвни клетки, филтриране и 
съхранение на кръв и производство на лим-
фоцити

спленомегалия абнормно уголемяване на далака
стволова клет-
ка

неспециализирана клетка, която дава нача-
ло на специализирани клетки (хематопое-
тични стволови клетки в костния мозък)

стрептокок род бактерии, които включват важни патоге-
ни за хората и домашните животни

субкутанно подкожно
съсирване процесът на превръщане във вискозна, же-

леподобна или твърда материя
тахикардия относително бързо сърцебиене
тестис мъжка жлеза за възпроизводство, обикнове-

но чифт
тестостерон мъжки хормон, произвеждан в тестисите, 

който отговаря за развитието и поддържане-
то на мъжсите вторични полови белези

тромб кръвен съсирек, образуван н кръвоносен 
съд, който остава прикрепен към мястото, в 
което е образувансравни с ембол

тромбоза кръвен съсирек в кръвоносен съд
тромбофилия наследствено или придобито предразполо-

жение към тромбоза
тромбоцит най-малките дископодобни клетки, освобо-

дени от костния мозък в кръвта
тъкан група от клетки, обикновено от особен вид, 

които заедно с интерцелуларното вещество 
формират един от структурните материали 
на растение или животно

урея основно твърдо вещество в урината на  мле-
копитающите и краен продукт на разграж-
дане на белтъците

урина отпадъчен материал, екскретиран през бъ-
бреците, който съдържа урея, пикочна кисе-
лина, креатинин, соли и пигменти

уртикария копривна треска
фебрилен треска
фенотип видимите свойства на един организъм, по-

лучени от взаимодействието на генотипа и 
заобикалящата среда
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феритин кристален, съдържащ желязо протеин, кой-
то участва в натрупването на желязо, особе-
но в черния дроб и слезката

фетален виж фетус
фетус развиващо се човешко същество от три ме-

сеца след зачеването до раждането (срав-
ни с ембрион)

фецес телесни отпадъци изхвърляни през ануса
фибриноген плазмен протеин, произвеждан в черния 

дроб и превръщащ се във фиброзен про-
теинфибринпри формирането на кръвни 
съсиреци

фиброза състояние свързано с увеличаване на фи-
брозната тъкан

физиологичен 
разтвор

състоящ се или съдържащ сол

фолиева кисе-
лина

кристален витамин от В комплекса, който 
се използва при лечението на хранителни 
анемии

фосфор неметален многовалентен елемент, който 
е широко разпространен в комбинирана 
форма (P)

хелатиращ 
агент

всяко идно от различни вещества, които се 
свързват с метали, за да се образуват хела-
ти и които включват някои, които се използват 
в медицината при лечението на отравяния с 
метали (напр. олово)

хелатираща 
терапия

употребата на хелатиращ агент, за да се 
свърже с метал в тялото, така че металът да 
загуби токсичните си свойства или физиоло-
гична активност

хем наситено червено желязо съдържащо ве-
щество в хемоглобина и миоглобина

хематопоеза образуване на кръвта или кръвните клетки
хемоглобин хемоглобин състоящ се от две алфа- и две 

гама-вериги, който предоминира в кръвта 
на новородените и персистира в увеличен 
количество при някои форми на анемия 
(напр. таласемия)

хемоглобин 
(Hb)

вещество в червените кръвни клетки, което 
съдържа желязо, пренася кислород от бели-
те дробове към тъканите и се състои от че-
тири полипептидни вериги, наречени алфа, 
бета, гама и делта

хемолиза разпадане на червените кръвни клетки, при 
което се освобождава хемолобин

хепатит заболяване характеризиращо се с възпале-
ние на черния дроб

хепатит А остър, обикновено меко протичащ хепатит, 
причинен от РНК съдържащ вирус, който не 
се задържа в кръвообращението и се пре-
дава чред храна и вода, замърсени с ин-
фектирани фецес (също така инфекцио-
зен хепатит)

хепатит В понякога фатален хепатит, причинен от 
двойноверижен ДНК вирук, който се задър-
жа в кръвообращението и се предава чрез 
контакт с ифкетирана кръв или контакт с 
други инфектирани телесни течности (на-
пример при полов контакт)

хепатит с хепатит причинен от едноверижен РНК ви-
рус, обикновено предаван чрез употреба 
на наркотици, кръвопреливане или контакт 
с инфектирани кръв или кръвни продукти и 
водещ в болшинството случаи до хронични 
инфекции

хетерозигот описва лице, чиито клетки съдържат 2 раз-
лични алела, контролиращи една черта

хетерозиготен който има двата гена на съответни локуси 
върху хомоложни хромозоми, различни за 
един или повече локуси

хидропс фета-
лис

тежък и обширен едем на фетуса

хиперкалемия наличие на абнормно висока концентрация 
на калий в кръвта

хипертенсия абнормно високо кръвно наляване
хипогонадизъм функционална недостатъчност на гонадите
хипокалцемия недостиг на калций в кръвта
хипопаратире-
оидизъм

недостиг на паратиреоиден хормон в тялото
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хипоталамус основна част на диенцефалона, който 
включва жизнени автономни регулаторни 
центрове (напр. за контрола на храненето)

хипотензия абнормно ниско кръвно налягане
хипотермия поднормална телесна температура (под 

36.6 градуса Целзий)
хомозигот термин, използван да се опише човек, чиито 

клетки съдържат два идентични алела, кои-
то контролират специфична унаследяема 
черта

хомозиготен който има двата гена на съответстващи ло-
куси върху хомоложни хромозоми, идентич-
ни да един или повече локуса

хомоложен който има същото относително поведение, 
стойност или структура

хормон продукт на живите клетки, който циркулира в 
телесните течности и произвежда специфи-
чен ефект

хромозома нишковидна структура в ядрото на клетки-
те. Те носят онаследена информация под 
формата на гени, които управляват всички 
дейности и функции на клетката

хронично продължително заболяване, което се обо-
стря чество в хода на времето, често прог-
ресиращо до сериозно заболяване (срав-
ни с хронично)

цианоза синкава или пурпурна оцветка (напр. на ко-
жата), дължаща се на нарушено окислява-
не на кръвта

цинк синкаво бял кристален бивалентен метален 
елемент, който е основна микрохранител-
на добавка за растения и животни (Zn)

цироза широко разпространено нарушение на 
нормалната чернодробна функция от фи-
броза, причинена от различни хронични 
състояния, поразяващи черния дроб (като 
дълготрайна злоупотреба с алкохол или хе-
патит)

цитоплазма неорганични и органични вещества извън яд-
рената мембрана на клетката, включител-
но свързани с мембраната органели като 
напр. митохорндрии и хлоропласти

цитрат сол на лимонената киселина
черен дроб голям жлезист органнай-големият в човеш-

кото тялокойто секретира жлъчка и променя 
продуктите, които се съдържат в кръвта, коя-
то преминава през него

щитовидна 
жлеза

голяма ендокринна жлеза в предната осно-
ва на шията или предната вентрална част на 
торакса, която произвежда хормоните тиро-
ксин и трийодтиронин

ядро клетъчен органел на еукариоти, състоящ се 
от нуклеоплазма и богата нуклеопротеини 
мрежа,обградени от определена мембра-
на, който е от жизнено значение на клетъч-
ните структури

язва нарушаване на кожа или мукозна мембра-
на със загуба на повърхностна тъкан и често 
гной

яйчник женска въпроизводителна жлеза, обикнове-
но двойка

Терминологията се основава на дефинициите, дадени в Merriam-Webster's 
Medical Desk Dictionary, Merriam-Webster, Springfield MA, 1996)
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Полезна информация

Хранене при таласемия.
Редуциране на абсорбцията на желязо от храната.
При таласемия, въпреки че претоварването с желязо се дъл-
жи на кръвопреливанията, увеличената абсорбция на же-
лязо от храната също е важна. Тялото усвоява само малко 
количество желязо от храната. Количеството, което се аб-
сорбира е по-голямо, когато нивото на хемоглобина в кръв-
та е ниско. По тази причина хората с нисък хемоглобин, като 
тези с Таласемия интермедия или тези с Таласемия майор, 
нерегулярно трансфузирани, биха могли да адаптират ди-
етата си така, че не само всичкото желязо в храната да е 
малко, но и абсорбираното от тялото желязо да е малко. 
Има два вида желязо в храната: желязо, което се съдържа в 
червените меса (Месно желязо) и желязо широко разпрос-
транено в храната (Не-месно желязо).
Месно желязо.
Това желязо се съдържа в червените меса като говеждо, аг-
нешко, свинско, в тъмното месо на пилето, в морската хра-
на като сардини, черупчести и миди. Черният дроб е много 
богат източник на това желязо. Опитайте се да  ги намали-
те, а защо не и да замените месото със соев протеин. Все 
пак не е добра идея да изключите напълно червеното месо, 
пилешкото и рибата от храната си, защото те съдържат и 
други важни хранителни съставки, особено за децата. Из-
бирайте бяло пилешко месо по-често от червено месо, тъй 
като то съдържа по-малко желязо.
Обикновено след ястие с червено месо, около 35% от же-
лязото ще се усвои от тялото. Все пак този процент може 
да варира между 10-40%, в зависимост главно от това, дали 
ястието съдържа мляко или млечни продукти. Калцият, съ-
държащ се в млякото, сиренето, сметаната и т.н. намалява 
усвояването на месното желязо. Опитайте се да изпивате 
чаша мляко с месните ястия и да го използвате при готве-
не. Добри примери са: сос с бяло сирене за лазаня, пас-
тичио, мусака и канелони, добавяне на много кашкавал в 
спагети болонезе и използване на прясно и кисело мляко, 
за приготвяне на вашите сосове. Млякото изпивано на ден 
би трябвало да е поне една пинта (0.56 л.), най-вече защото 
то помага за превенция на остеопорозата, както ще обсъ-
дим по–късно. Ако се притеснявате за своето тегло, имайте 
предвид, че полу-обезмасленото или обезмасленото мляко 
са също толкова богат източник на калций, колкото и пълно-
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масленото мляко. 

не-месно желязо.
Значително количество не-месно желязо се среща в хра-
ни като яйца, шоколад, зърнени храни, зеленчуци, плодове, 
кореноплодни (картофи, пащърнак), боб и леща. В Англия 
много храни са с допълнително добавено желязо като корн-
флейкс, бяло брашно и хляб. Това обаче може да не е така 
в други страни. 
Усвояването на това желязо от храната е много по-малко, 
отколкото месното желязо, но може да варира над 20 пъти, 
в зависимост от съставките на ястието.
 Храни, които намаляват усвояването му са: 1) зърнени хра-
ни; 2) млечни продукти.
Храни, които увеличават усвояването му са: 1) плодове и зе-
ленчуци богати на витамин С; 2) месо, риба, ракообразни 
и мекотели, домашни птици; и 3) туршии, кисело зеле, соев 
сос, оцет и алкохол.
Трудно е да се избягва  употребата на не-месно желязо, за-
щото то се съдържа в повечето храни. Все пак диетата може 
да се състави така, че да се приемат повече храни, намаля-
ващи абсорбцията на желязо от организма ни, и по–малко 
от храните, които я увеличават. Тези храни ще се обсъждат 
по-долу.

Храни, които намаляват абсорбцията на не – месно 
желязо.
1.Зърнени храни:
Пшенични трици, царевица, овес, ориз и соя намаляват ус-
вояването на желязото и подтискат ефекта на витамин С. 
Храните богати на витамин С увеличават абсорбирането на 
желязо. Добре е да се включва по-голямо количество зърнени 
храни в диетата, но помнете, че трябва да избягвате приема 
им с такива, които са богати на витамин С, като портокалов 
сок. Опитайте се да комбинирате зърнени храни и мляко 
(например: сандвич със сирене, френски тост, макарони 
със сирене, зърнени закуски с мляко). Във Великобритания 
пшениченото брашно, с изключение на пълнозърнестото, по 
закон се изисква да бъде обогатено с желязо. Добавянето 
на желязо в зърнените закуски е доброволно. Поради тази 
причина може би е по-добре да изберете необогатени с 
желязо черно брашно и хляб, и да четете внимателно етике-

тите на любимите си зърнени закуски. Необогатени с желязо 
зърнени закуски са овесените ядки и някои зърнени храни 
в диетичните магазини, но все пак четете етикетите, за да 
бъдете сигурни, че избирате вариант без добавено желязо. 
В други държави брашното и зърнените закуски може да не 
са с добавено желязо. 
Соевият протеин също намалява количеството на усвоеното 
желязо в организма. Той може да се впише добре в мно-
го рецепти (например: спагети „Болонезе”, яхнии и месни 
ястия), като вкусът може да бъде подобрен като се добавят 
подправки.
2.чай, кафе и подправки.
Чаят, кафето и някои подправки (например: риган) намаля-
ват усвояването на желязо. Пийте изобилно чай и кафе все-
ки ден, особено, по време на хранене. Още по добре е, 
ако ги пиете с мляко. Чаят също така е много добър източник 
на антиоксиданти, за което ще стане дума по-късно. 
3. Млечни продукти.
Млякото, сиренето и киселото мляко намаляват усвояването 
на желязо във вашето тяло. Калцият също така е важен за ос-
теопорозата, така че е добре да включвате колкото се може 
повече млечни продукти в диетата си. Ниско маслените раз-
новидности (обезмаслено и полу - обезмаслено) мляко  и 
сирене съдържат също толкова калций, колкото и стандарт-
ните и можете да ги предпочетете, ако се притеснявате за 
теглото си. Най-малко половин литър мляко би трябвало да 
приемате всеки ден.

Храни, които увеличават усвояването на не – месно 
желязо.
1. Витамин C.
Витамин С присъства в плодовете, плодовите сокове и зе-
ленчуците. По-добре е да избягвате пиенето на плодови со-
кове, като портокалов сок, заедно с храната или сутрешният 
си сандвич. Вместо това чаша чай или кафе е по–добър ва-
риант, тъй като те спират усвояването на желязо. Алтернати-
вата, вземете си чаша мляко! Бирата увеличава усвояването 
на желязо, за това е по-добре да избягвате честото й пиене 
по време на хранене, но винаги можете да си позволите пи-
енето й с някакви ядки! Плодовете и плодовите сокове все 
пак са добър източник на антиоксиданти и би трябвало да 
бъдат приемани самостоятелно между храненията. Варе-
ните зеленчуци съдържат много по–малко витамин С, защо-
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то витаминът “изтича” във водата.
2. червени меса, птици, риба и морски дарове.
Червените меса, птиците, рибата и морските дарове не 
само, че съдържат много месно желязо, но също така по-
магат да се абсорбира повече от не-месното желязо във 
вашата храна! Все пак не би било много разумно да ги из-
ключите напълно от диетата си, тъй като те съдържат други 
съществени добавки, особено важни за деца и подраства-
щи.
3. Туршия, кисело зеле, соев сос, оцет, алкохол.
Кисело зеле, маринован лук, репи и моркови както и фер-
ментирали соеви продукти (например: miso и соев сос) уве-
личават усвояването на желязо. Количеството на усвоеното 
желязо е още по-голямо, когато маринованите зеленчуци се 
добавят в хляб и храни, съдържащи ръж.
Най-общо казано, диетата бедна на желязо би трябвало да 
съдържа зърнени храни (царевица, пълнозърнесто брашно, 
бобови) и кореноплодни зеленчуци с малко месо, риба или 
храни, богати на витамин С. Умерената на желязо диета би 
трябвало да се състои от зърнени храни и кореноплодни зе-
ленчуци, но също така трябва да съдържа и някои богати на 
витамин С храни и месо. Диетата с високо съдържание на 
желязо се състои от обилно количество червено месо, пти-
ци и риба. Също така съдържа храни с високо съдържание 
на витамин С като цитрусови плодове и някои зеленчуци. 
Диетата с високо съдържание на желязо може да се реду-
цира до умерена с регулярна консумация на храни, които 
намаляват количеството на абсорбираното от нашето тяло 
желязо, като млечни продукти, зърнени, бобови, кафе и чай. 

Антиоксиданти в храна.
Парадоксално, кислородът е крайно необходим за живот, 
но също така е и смъртоносен! Това се дължи на факта, 
че нормалните кислородни молекули могат да се превръ-
щат в различни химически форми познати и като „свобод-
ни радикали”. Когато активността на свободните радикали 
е обуздана и контролирана, те имат важна роля в органи-
зма. Неконтролируемите реакции на свободните радикали, 
обаче мога да нанесат сериозни вреди и да доведат до за-
боляване.
Антиоксидантите са важни във всяка диета, както предпола-
га наименованието им, те предпазват телесните тъкани от 
вредно оксидиране. Правейки това, те играят важна роля в 
профилактиката на заболявания като сърдечна коронарна 
болест и рак. При Таласемия, поради натрупването на же-
лязо в тялото има голям риск от вредно оксидиране. В тази 

част ще се концентрирам върху четирите главни антиокси-
данта: Витамин Е, Витамин С, Каротеноиди и Флавоноиди.
1. Витамин E.
Витамин Е е най-важният антиоксидант в диетата. Множество 
проучвания са установили, че при голяма част от пациентите 
с Таласемия има по-ниски нива на Витамин Е в кръвта им 
в сравнение със здрави хора. Това може да се дължи на 
факта, че или те не приемат голямо количество Витамин Е с 
храната си или защото нуждите им са по-големи. В много 
проучвания, когато Витамин Е е даван като добавка, нивата 
му в кръвта са се подобрявали. Все пак дори ако вашият ле-
кар или диетолог ви препоръча да приемате допълнително, 
най-добрият начин за усвояването от организма на който и 
да е витамин е чрез храната.
Витамин Е е мастно – разтворим, което означава, че го има в 
храни с високо съдържание на мазнини. Най-добрите източ-
ници на Витамин Е са растителните мазнини (зехтин, слън-
чогледово, палмово и соево олио). Вероятно най–доброто 
за употреба е зехтинът, защото типа мазнини, които съдър-
жа могат да помогнат да се предотврати кардиологично за-
боляване. В Средиземноморските страни, където се използ-
ва предимно зехтин (Гърция, Португалия, Испания, Италия) 
кардиологичните заболявания са по–малко в сравнение със 
Северна Европа. Помнете обаче, че витаминът се разру-
шава бавно при пържене. Ето защо, най-добрият начин да 
извлечете максималното от вашия зехтин е да го прибавите 
накрая в храната като дресинг. Зехтин смесен с лимонов 
сок, например, може да е възхитителен дресинг за риба, 
пиле, варени зеленчуци и салати. Самата аз като кипърска 
гръкиня, мога да дам много рецепти, които включват зехтин 
като главна съставка! Вие вероятно можете да направите 
повече като използвате въображението си. Изберете зехтин 
„Extra virgin”, ако обичате интензивният вкус и ако сте склон-
ни го използвайте като дресинг, или експериментирайте с 
по-рафинираните варианти, ако искате да го използвате за 
готвене, правене на десерти и т.н. Ghee (пречистено индий-
ско масло) също съдържа Витамин Е, но откакто зехтинът е 
определен като здравословна добавка, вие може би бихте 
искали да го използвате в готвенето.
 Други източници на Витамин Е са млечните продукти, зърне-
ните храни, ядки, яйца и червено месо. Млечните продукти е 
особено добре да бъдат включени в диетата не само защо-
то съдържат Витамин Е, но и защото те ограничават усвоява-
нето на желязо от храната в тялото и също така, защото те 
съдържат много калций, който може да помогне в превен-
цията на остеопорозата (чупливи кости). Може да опитате 
да използвате мляко при готвене или да си вземете чаша 
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мляко с ястието. Обезмасленото мляко има по - малко ко-
личество Витамин Е, отколкото пълномасленото, докато ко-
личеството на калция е еднакво.
2. Витамин C.
Може би си спомняте от предишната част, че Витамин С 
увеличава усвояването на не-месното желязо. Поради тази 
причина, въпреки че то е много силен антиоксидант, аз няма 
да препоръчам използването на храни с високо съдържание 
на Витамин С в комбинация с храни с високо съдържание 
на не-месно желязо. Това е важно за хората с Таласемия 
интермедия, които не са на регулярни хемотрансфузии. 
Помнете, че не-месното желязо е широко застъпено в дие-
тата,  състояща се от яйца, шоколад, зърнени  храни, зелен-
чуци, плодове, кореноплодни (картофи, пащърнак), боб и 
леща. Във Великобритания множество храни са с добавено 
желязо, като зърнени закуски, бяло брашно и хляб, макар че 
в други държави може би няма такива случаи.
Витамин С се среща най-много в плодовете, плодовите со-
кове и зеленчуците. Би било по–добре да си вземете парче 
плод или чаша плодов сок самостоятелно, между хранени-
ята, а не по време или веднага след основните такива. Като 
здравни специалисти ние препоръчваме хората да изяждат 
по пет порции плодове и зеленчуци на ден. Примери какво 
е една порция са: чаша плодов сок, парче плод като ябълка, 
круша, банан, портокал, половин грейпфрут, един домат, 
порция зеленчуци като моркови, тиквички, зелен боб или 
малка зелена салата.
 Витамин С е водоразтворим, така че, ако сварите зеленчу-
ците той ще изтече във водата. Лекото готвене на пара за-
пазва витамина по-добре. Сготвените със зехтин и лимон 
зеленчуци могат да бъдат много вкусни за похапване или 
леко ястие. Витамин Е и Витамин С работят по-добре, когато 
са заедно и за това помнете да заливате вашите зеленчуци 
със зехтин!
3. Каротеноиди.
Обикновено хранителен източник на каротеноиди са морко-
вите, жълтата тиква, житото, доматите, папаята, портокалите 
и тъмно зелените листни зеленчуци. И тук отново повечето от 
тези храни са с високо съдържание на Витамин С поради 
което трябва да се подхожда с внимание. Струва си да се 
отбележи, че усвояването на каротеноиди от храната е мно-
го по-голямо, когато тя съдържа мазнини или олио. Така че, 
продължавайте да добавяте зехтин!!! Каротеноидите могат 
да се разрушат, когато се готви при високи температури, 
затова продължавайте готвенето с ниски температури и за 
кратко, ако ви е възможно.

4. флавоноиди.
Те се намират в чая, червеното вино, плодовете и зеленчу-
ците. Какво по–добро оправдание да включите чаша черве-
но вино в храненето! Ако случаят е трезвеност, вземете си 
чаша чай! Сигурна съм, англичаните между вас сега праз-
нуват! На моя съпруг англичанин му отне няколко години уси-
лена работа и нежно убеждаване, за да ме убеди да пия 
чай по-често от веднъж на три месеца (обикновено, когато 
настина!). Чаят не само, че ви дава много антиоксиданти, но 
също така ще спре усвояването на желязо, особено, ако 
го пиете с мляко. Опитайте се да изпивате няколко чаши на 
ден. Помнете, че ние се нуждаем от 8 чаши течност, за да 
бъдем добре хидратирани.
Резюме
• Витамин E се намира главно в растителните мазнини 

като зехтин и слънчогледово олио. Вероятно най-доброто 
за употреба е зехтинът, защото помага да се предпазим 
от кардиологични заболявания. Добавяйте непосред-
ствено в края на готвенето, след приготвянето или върху 
сурови зеленчуци, защото загряването може да разру-
ши витамина.

• Витамин C се съдържа в плодовете и зеленчуците. Най–
добре е да не консумирате много от тях в комбинация 
с храни с високо съдържание на не месно желязо, ако 
имате Таласемия интермедия и не сте кръвопреливани. 
Можете да си вземете плод и зеленчук между основните 
хранения. Добавете зехтин на вашите зеленчуци, защото 
Витамин С и Витамин Е са по ефективни заедно.

• Каротеноидите се намират в морковите, жълтата тиква, 
житото, доматите, папаята, портокалите и тъмнозелени-
те листни зеленчуци. Тъй като тези храни също са много 
богати на Витамин С, важи горното предупреждение за 
зехтина.

• Чаят и червеното вино съдържат флавоноиди, които също 
са антиоксиданти. Нещо повече, чаят спира абсорбира-
нето на желязо.

Ролята на Цинка.
Цинкът (zinc) има важни биологични функции, които все още 
не са напълно разбрани. Той играе важна роля за растежа 
на детето, за сексуалното съзряване на подрастващите, за 
силна имунна защита и здрава кожа. Няколко проучвания 
са показали, че хората с таласемия са предразположени 
към по-ниски стойности на цинка в кръвта вероятно, защото 
изхвърлят повече цинк с урината.
Това вероятно се дължи на хелаторните препарати (като 
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Desferal и Deferiprone) които улавят не само желязо, но и ня-
какво количество цинк и го изхвърлят с урината. Така че какво 
можем да направим ние, за да помогнем да се максима-
лизира количеството на усвоеният от храната цинк и да се 
защитим от недостатъчност?  За разлика от желязото, цинкът 
не се натрупва в тялото. Поради тази причина сме зависими 
от регулярно доставяне на цинк от ежедневното ни хранене, 
за да се задоволят нашите нужди. В тази част ще подчертая 
кои са главните хранителни източници на цинк и ще обясня 
как да усвоите по-голямо количество цинк от храната. Таб-
летките цинк са лесно достъпни, но не е безопасно да ги 
използвате докато не ви ги препоръча вашият лекар или дие-
толог. Приемът на цинк според нашите препоръки може да 
влезе във взаимодействие с други микроелементи като мед 
и може също така да навреди на имунната система. Ос-
новният хранителен източник на цинк са животинските про-
дукти (месо и млечни продукти) и пълнозърнести храни. Те 
се разглеждат по-долу.
1. животински храни:
Говеждо, свинско, пиле и риба съдържат голямо количество 
цинк. Цинкът е в крехката част на месата, а не в тлъстата. 
Ето защо, избирайте крехки парчета месо и пиле без кожа, 
особено, ако имате нужда да следите калориите, които 
приемате. Тъй като червеното месо е богато на желязо би 
било по–добре вместо него да изберете пилешко или риба.
Млечните продукти (мляко, сирене, кашкавал) и яйцата 
също съдържат много цинк. Млякото и млечните продукти 
са много важни при таласемия по различни причини: те спи-
рат усвояването на желязото, могат да помогнат за предо-
твратяване на остеопорозата, важни са за подрастващите 
деца и също така са полезни източници на цинк. Не мога 
да подчертавам достатъчно често колко е важно да се при-
ема много мляко всеки ден, без значение дали е за пиене 
или като част от рецептата на храната ви. Изберете ниско 
маслено сирене, кисело мляко и обезмаслено или полу-
обезмаслено мляко, ако съблюдавате теглото си.
2. Зърнени храни:
Цинкът се намира във външната част на повечето зърна. Ето 
защо, непреработените варианти на житото, царевицата 
и ориза са добър източник на цинк, докато преработените 
зърна са беден източник. Опитайте се да използвате черен 
хляб за сандвичи, кафяв ориз, пълно зърнести брашна и спа-
гети при готвене. Зърнените продукти съдържат субстанция 
наречена фитинова киселина, която спира усвояването на 
цинк от храната. Интересното е, че източниците от животин-
ски произход, описани по-горе (месо, пиле, риба, мляко, 
яйца) могат да предотвратят това. Ето защо е препоръчител-

но да съчетаете малко пиле, риба или мляко с необработе-
ни зърнени продукти. Например: сандвич с пиле, риба тон 
или сирене и пълно зърнест хляб, пиле къри с кафяв ориз, 
пълно зърнести спагети с настъргано сирене, пилешки или 
кашкавален пай направени с пълно зърнесто брашно. Си-
гурна съм, че можете да добавите още примери към този 
списък! Изяждайки храната си с чаша мляко или чаша чай с 
мляко ще ви даде супер звезда!
3. Приготвяне на храната:
Начинът, по който приготвяме храната си може също да се 
отрази на количеството на усвоения от нея цинк. Като много 
други микроелементи, цинкът може да се разтвори във во-
дата по време на готвенето. Добре е да избягвате използва-
нето на много вода, когато варите или опитайте да готвите 
на пара. Когато готвим пиле или риба, можем да използва-
ме соковете след печене, пържене или варене да направим 
сосове които да обогатят ястието. По този начин, колкото и 
цинк да е изтекъл в съда за готвене, той ще остане включен в 
ястието. Преди няколко седмици гледах един телевизионен 
водещ да приготвя ястие със спагети и за моя голяма изне-
нада добави водата от врящите спагети в соса! Очевидно се 
предполага, че идеята е да са с повече сос! Определено от 
гледна точка на цинка, това не е толкова лоша идея!
By Dr Dona Hileti-Telfer
Great Ormond St Hospital for Sick Children London.
Senior Dietitian
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Т2* измерване на желязното съдържимо в 
сърцето
Т2* е времево измерване, което може да отрази наличието 
на желязо в тъканите. Т2* измерването се получава от обра-
зи създадени от стандартен апарат за ядрено Магнитен Ре-
зонанс (MRI). MRI апаратът използва силни магнитни и радио 
вълни за да изобрази тъканите в тялото. MRI апаратът открива 
разлики в магнитните свойства на тялото и превръща тези 
разлики в образи, които лекарите използват в диагностиката 
на различни заболявания. Желязното свръхнатрупване пре-
дизвиква промени в магнитните свойства на тъканите, които 
водят до понижаване на стойностите на Т2*. Измерването на 
Т2* стойността на сърцето е важно, тъй като беше установе-
но, че пациенти със стойности на сърдечен Т2*, например, 
под 20 ms (една милисекунда е 1/1000 от секундата) са с 
по-висок риск за развитие на сърдечни усложнения поради 
желязно натрупване, в сравнение с пациенти със стойности 
на сърдечен Т2*, например, над 20 ms.
Т2* измерването включва 45 минутно сканиране в затворен 
MRI апарат. Пациентът  ще бъде поставен върху подплате-
на маса и специални електрически отвеждания ще бъдат 
поставени върху гърдите му, за да мониторират сърдечния 
ритъм. Така също пациентът ще носи слушалки с микро-
фон, за да може да общува с оператора на MRI. Масата 
бавно ще се премести вътре в апарата, така че цялото тяло 
на пациента ще влезе в тунела. (MRI апаратът е с формата 
на голяма поничка с дълбок тунел). По време на MRI скани-
рането, пациентът трябва да лежи неподвижно и да слуша 
инструкциите за задържане на дъха си за кратки периоди от 
време, за целите на изследването. MRI апаратът ще произ-
вежда силни тракащи звуци докато се правят измерванията. 
Слушалките, които пациентът носи ще предпазят ушите му 
от силните звуци. Изследването е напълно не-инвазивно и 
безболезнено.
Още повече, тъй като MRI дава образи на туптящото сърце 
докато се осъществява Т2* измерването, функцията на сър-
цето също може да се установи. Изследването на сърдеч-
ната функция посредством  MRI се счита за по-прецизно в 
сравнение с изследването направено чрез рутинен сърде-
чен ултразвук. MRI така също може да установи големината 
и функцията на дясната камера на сърцето, която изпомпва 
кръв до белите дробове. Пациентите с таласемия имат по-
вишен риск от развитие на белодробна хипертония (високо 
налягане на кръвта в белите дробове), което може да причи-
ни уголемяване на дясната камера на сърцето. Това може 
съответно да наруши функцията й за изпомпване на кръв.
Ангажирани с този метод на изследване учени са в процес 
на потвърждаване на цялата информация посочена по-го-
ре, която е получена посредством клинични проучвания и 
наблюдения, като TIF и NIH на USA и в момента подкрепят 
тези усилия.
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ДиАГРАМи

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С β - ТАЛАСЕМИя МАйОР

A ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С β - ТАЛАСЕМИя МАйОР

B ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С β - ТАЛАСЕМИя МАйОР

C

МОНИТОРИРАНЕ И ЛЕЧЕ-
НИЕ НА РЕАКЦИИТЕ/УС-
ЛОЖНЕНИяТА СВъРЗАНИ С 
DESFERRIOXAMINE

D

ЖЕЛяЗО-ХЕЛАТИРАЩА ТЕРАПИя

• След 10 – 20 кръвопреливания или 
• Когато нивото на феритина е над 1000µg/l или
• Концентрация на желязо в черен дроб > 3.2mg/g 

сухо тегло или
• Възраст равна или над 3 години

СТАРТИРАНЕ НА ЖЕЛяЗО-ХЕЛАТИРАЩА ТЕРАПИя

Desferrioxamine (DFO) 500 mg разреден до 10% разтвор 
преди употреба

За деца:            20 – 40mg/kg
За възрастни:   30 – 50mg/kg

Добавяне на витамин C

За деца:           50mg/дневно
За възрастни:  200mg/дневно

Когато се използва L1 
75mg/kg е обичайно 
препоръчваната доза. 
Мониторирането на 
свързаната с L1 ток-
сичност включва:

• Проследяване на 
броя на белите 
кръвни клетки 1-2 
пъти седмично

• Ч е р н о д р о б н и 
функционални те-
стове

• Измерване на ни-
вата на цинка

Както е препоръчано от лекуващия лекар DFO се при-
лага:

• Подкожно (8-12 часа) за повече от 6 дни/седмично 
или

• I.V. 8 – 12 часа (повече от 6 дни/седмично) или
• I.V. 24 часови инфузии или
• По друг начин

ОЦЕНяВАНЕ НА 
ЕФЕКТИВНОСТТА

• Ниво на серумен феритин всеки три месеца
• Концентрация на желязото в 24-часова урина
• Концентрация на желязото в черния дроб (LIC) по-

средством чернодробна биопсия и/или SQUID и/
или MRI

• Фунция на лява камера

БРЕМЕННОСТ:   При потвърдена бременност, DFO се спира 

Извършване на специализирани тестове, ако 
серологичните изследвания за HBV и/или HCV 
и/или HIV са положителни.

ПРЕДи ЗАПОчВАнЕ нА ТРАнсфуЗиОннА 
ТЕРАПиЯ

Потвърждаване на лабораторната диа-
гноза и определяне на възможната прог-
ноза:

Пълна Кръвна Картина (ПКК)
Хемоглобин и Електрофореза
Течна Хроматография под Високо Наляга-
не (HPLC)
Молекулярни методи (за идентифициране 
на β- и α- мутации, наличие на Xmnl)

Определяне на лабораторни и клинични 
критерии преди стартиране на трансфу-
зионна терапия:
Ниво на хемоглобин < 7g/dl (изследван два пъти на ин-
тервал > от две седмици) и/или клинични прояви (дори 
и при Hb>7g/dl):

• ЛИЦЕВИ ПРОМЕНИ
• ЗАБАВЕНИ ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ
• КОСТНИ ФРАКТУРИ
Веднъж след като решението за стартиране на 
трансфузионна терапия е потвърдено се осъществя-
ва следното:

Разширени лабораторни изследвания:

Кръвногрупово типизиране, Ниво на серумен 
феритин, Чернодробни функционални тесто-
ве, Пълен биохимичен анализ, Серологични из-
следвания за HBV, HCV, HIV и CMV статус

Провеждане на ваксинация срещу HBV, ако се-
рологичното изследване е отрицателно

ТРАнсфуЗиОннА ТЕРАПиЯ

Относно кръвта:

• набирана от доброволни, безвъзмездни да-
рители:

• скринирана за HBV, HCV, HIV и Syphilis
• Обработване на кръвта до получаване на 

еритроцитни концентрати
• Обогатяване с антикоагуланти и хранител-

ни разтвори за повишаване на качеството 
на еритроцитните концентрати

• филтриране (препоръчително е преди съх-
раняването) и промиване

Оценка на ефективността на трансфузионна-
та терапия:
Спада на нивото на Hb не трябва да надвишава 
1g/dl на седмица при пациентите, които имат 
слезка и 1,5g/dl на седмица при пациентите, 
които са спленектомирани. 

Относно пациента:

a) Скрининг за нови антитела преди всяка хе-
мотрансфузия

b) Изчисляване на необходимия обем кръв за 
преливане

c) Преливане на 10 - 15ml/kg т.м. еритроцитен 
концентрат

d) В рамките на 3 – 4 часа
e) 2 – 5ml/kg т.м. еритроцитен концентрат при 

пациенти със сърдечни усложнения

Ниво на Hb 9 – 10.5 g/dl (преди трансфузия)
Ниво на Hb до 15 g/dl (след трансфузия)

Мониториране, протоколиране и лечение на 
трансфузионно – свързаните реакции

• Кожни възпаления – на пациента се препоръчва да 
сменя мястото на инфузията

• Тежки алергични реакции – DFO сЕ сПиРА. специ-
фичното лечение изисква „десенсибилизация”

• МОниТОРиРАнЕ нА услОжнЕниЯТА, КОиТО МОГАТ 
ДА БъДАТ сВъРЗАни с ДОЗАТА: 

Слухова (Ото токсичност) – Аудиометрия – Вед-
нъж годишно
Слухова (Ото токсичност) – Аудиометрия – Вед-
нъж годишно
Очни проблеми (Оптико токсичност) – Фун-
доскопия, Електроретинография – Веднъж го-
дишно
Забавени темпове на растеж и костни дефор-
мации – мониторирането е както е посочено 
в диаграма G

• стомашно – чревни симптоми, коремна болка, 
диария, повишена температура – Клинично съмне-
ние за 

Yersinia   СПИРАНЕ на DFO

Лабораторни изследвания 
Хемокултура и посявка на фецес
Серологични изследвания
Ултразвуково изследване – Корем

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ С АНТИБИОТИЦИ И ЗАПОЧ-
ВАНЕ ОТНОВО НА ЛЕЧЕНИЕ С DFO КОГАТО КЛИНИЧНИТЕ 
СИМПТОМИ НАПъЛНО ИЗЧЕЗНАТ
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Серумен  фе-
ритин

Концентрация 
на желязото в 
черния дроб

< 1000µg/l 

или 

3.2 – 7mg/g 
сухо тегло

Продължаване 
на лечението 
и редуциране 
само ако тера-
певтичният ин-
декс е < 0.025

Концентрация 
на желязото в 
черния дроб

< 3.2mg/g 

сухо тегло

Може да се об-
съди спиране на 
DFO и връщане 
към лечението 
след 6 месеца

Серумен фе-
ритин

 Концентрация 
на желязото в 
черния дроб

> 2000µg/l 

7 - 15mg/g

сухо тегло

Повишаване на 
дозата или чес-
тотата

Серумен фе-
ритин

Концентрация 
на желязото в 
черния дроб

Постоянно

> 2500µg/l

 >15mg/g

сухо тегло

24-часови i.v. ин-
фузии на DFO 
или 24-часови 
постоянни по-
дкожни инфузии 
могат да бъдат 
ефективни за 
редуциране на 
нивото на фери-
тина и LIC

Поведение при пациенти с 
хиперспленизъм (увеличена 
слезка)

E Пълен кардиологичен пре-
глед веднъж годишно

F
Лечение на ендокринните и 
костни усложнения при па-
циенти с Таласемия майор

G Мониториране на лечени-
ето с DFO

H

ОТНОСНО ТЕМПОВЕТЕ НА РАСТЕЖ:

Измерване на височината (в седнало, изправе-
но положение) – 4 пъти годишно

ПУБЕРТЕТНО РАЗВИТИЕ:

i. TANNER - на всеки 6 месеца след 10 годиш-
на възраст

ii. FSH, LH (хормони) – на 6 месеца
iii. Естрадиол, тестостерон (хормони) – на 6 

месеца

ДИАБЕТ:

i. Измерване на глюкозата в кръв и урина при 
всяко посещение

ii. Глюкозо – толерантен тест (GTT) – веднъж го-
дишно

ХИПОТИРЕОИДИЗъМ

T4, TSH – на 6 месеца

ХИПОПАРАТИРЕОИДИЗъМ

i. Ca, PO4 – на 3 месеца
ii. PTH и вит.D, ако Ca е нисък

КОСТИ

i. Костна възраст – (ретгенография на колене, 
китки) при стартиране на лечението и 1 – 2 
пъти годишно докато растежът не е приклю-
чил

ii. DEXA scan при остеопороза – веднъж годиш-
но след навършване на 8 годишна възраст

iii. Рентгенография на гръбначен стълб – вед-
нъж годишно докато растежът не е приклю-
чил

По – често в случаи на усложнения или когато леку-
ващият лекар е преценил за необходимо:

• Електрокардиограма (ЕКГ) комбинирана с фи-
зическо натоварване

• 24-часово ЕКГ, което позволява идентифицира-
нето на нарушенията в сърдечния ритъм

• Ехокардиография – измерване на размера на 
сърдечните кухини и установяване функцията 
на отделните части на сърцето (в покой или по 
време на физическо натоварване)

• MUGA е радиоизотопно изследване, което пре-
доставя допълнителна информация за сърдеч-
ната функция

• Magnetic Resonance Image (MRI) за измерване 
на концентрацията на желязо в сърцето

КОГАТО сА нАлиЦЕ слЕДниТЕ КРиТЕРии, ОТсТРАнЯ-
ВАнЕТО нА слЕЗКАТА (сПлЕнЕКТОМиЯ) сЕ ОБсъжДА:

ЗАВъРШВАНЕ НА СХЕ-
МАТА ЗА ВАКСИНАЦИИ

• 1.5 пъти или повече повишаване на необходимото 
количество еритроцитен концентрат, или

• Повече от 200 – 220ml/kg/годишно еритроцитен 
концентрат са необходими за поддържане на оп-
тимални нива на Hb

• Размер на слезката > 6cm

ПРЕДИ СПЛЕНЕКТОМИя

• Възрастта трябва да бъде внимателно обсъдена 
(препоръчително е пациентът да бъде над 5 го-
дишна възраст)

• Провеждане на препоръчителни ваксинации: 
пневмококова, хемофилус инфлуенце и менинго-
кокова ваксини (около 2 седмици преди спленек-
томията)

СЛЕД СПЛЕНЕКТОМИя

Медицинските специалисти трябва да обучат пациен-
тите относно високия риск от развитието на сериозни 
инфекции когато слезката е отстранена и важността 
да се потърси медицинска помощ при наличието на 
висока температура.

МОНИТОРИРАНЕ НА 
ТРОМБОЦИТНИя БРОй 
– ПРЕПОРъЧВА СЕ 
ASPIRIN, АКО БРОяТ НА 
ТРОМБОЦИТИТЕ > 800 
000/mm3

ВКЛЮЧВАНЕ НА АНТИ-
БИОТИЦИ (ПЕНИЦИЛИН 
ИЛИ ДРУГИ АЛТЕРНА-
ТИВНИ АНТИБИОТИЦИ)!

Оптималната и навре-
ме стартирана транс-
фузионна терапия 
може да предотврати 
или забави спленекто-
мията
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Лечение на хепатит C вирус-
на (HCV) инфекция

I

Абревиатури, единици и мерки използвани в книгата 

ОБЕМ НА КРъВТА: милилитри (ml) 1/1000 
от 1 литър

ХЕМОГЛОБИН: грам на децили-
тър (g/dl) децилитър 
=1/100 от 1 литър

ТЕГЛО: килограми (kg)

ДОЗА НА ПОВЕЧЕТО 
ЛЕКАРСТВА: 

милиграми (mg) 
(DFO, L1, DFX) 1/1000 
от 1 грам 

ФЕРИТИН: микрограми за ли-
тър (µg/l) 1/10 000 от 1 
грам за 1 литър.  

ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ АБРЕВИАТУРИ

PARVOVIRUS B-19: B19

EPSTEIN BAR VIRUS: EBV

DESFERRIOXAMINE: DFO

ЖЕЛяЗО: Fe

ХЕПАТИТ B ВИРУС: HBV

ХЕПАТИТ C ВИРУС:  HCV

ЧОВЕШКИ ИМУНОДЕФИ-
ЦИТЕН ВИРУС: 

HIV

СЕРУМНА АЛАНИН АМИ-
НОТРАНСФЕРАЗА: 

sALT-Чернодробен 
ф у н к ц и о н а л е н 
тест

СЕРУМНА  АСПАРТАТ 
АМИНОТРАНСФЕРАЗА: 

sAST- Чернодробен 
ф у н к ц и о н а л е н 
тест 

ХЕМОГЛОБИН: Hb

ХЕПАТИТ А ВИРУС: HAV

ЧЕРВЕНИ КРъВНИ КЛЕТКИ: RBC

яДРЕНО – МАГНИТЕН РЕ-
ЗОНАНС: 

MRI

Лабораторно изследване за установяване на анти-
тела към HCV (anti-HCV):

КОГАТО 
anti-HCV е ПОЛОЖИТЕЛЕН

КОГАТО 
anti-HCV е ОТРИЦАТЕЛЕН 
Проследяване веднъж 
годишно

Провеждане на изследване за HCV - RNA

HCV – RNA – ПОЛОЖИТЕЛЕН

Лечението и продължителността на лечение се бази-
рат основно на вирусното натоварване и генотипа. 
Чернодробната биопсия преди започване на лечение-
то може да бъде полезна за хистологията и концентра-
цията на желязо в черния дроб.

Рекомбинантен Interferon или Пегилиран Interferon в 
комбинация с Ribavirin – Първа линия на лечение.
При Таласемия майор, все пак, поради свързаната с 
Ribavirin хемолиза, някои лекари могат да предпоче-
тат монотерапия с Interferon, за да избегнат необходи-
мостта от по-чести трансфузии и интензифициране 
на желязо – хелатиращата терапия. 
ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО
МОНИТОРИРАНЕ:

• ПКК на 2 седмици
• AST, ALT на 2 седмици
• Функция на щитовидна жлеза на 3 месеца
• HCV-RNA (количествено) на 12-та седмица и по-

сле на всеки 3 месеца.
Когато HCV-RNA е отрицателен е препоръчително про-
веждането на качествено измерване, за да се докаже 
ефективността на лечението.
Решението за спиране и предвиждането на отговора 
към лечението зависят основно от значителното нама-
ляване на вирусното натоварване в края на първите 
три месеца. Решението за лечение трябва да бъде 
подкрепено от съвета и насоките на хепатолог.

HCV – RNA – ОТРИЦАТЕЛЕН
Чернодробен функционален тест (ALT) – в нормал-
ни граници
Изследване на HCV – RNA  на 6 месеца

HCV – RNA – ОТРИЦАТЕЛЕН 
ALT  е повишен } Изследване на HCV – 

RNA  на 3 месеца

Установяване на концентрацията на вирусно 
натоварване или осъществяване на генотипи-
зиране

Лечение на хепатит B ви-
русна (HBV) инфекция

J

Скриниране на всички пациенти след като 
диагнозата Таласемия майор е потвърдена

Серологично 
изследване за 
HBV – отрица-
телно

Серологичното 
изследване 
потвърждава 
минала HBV 
инфекция

Хронични HBV 
носители

Провежда-
не на HBV 
ваксинация и 
изследване на 
титъра на HBV 
антитела за 
развитието на 
имунитет

не е необходи-
мо провеждане 
на ваксинация

Изследване 4 
пъти годишно 
на sALT, HBV – 
DNA, ако HBV 
– DNA е поло-
жителен и sALT 
е повишен
Обсъждане на 
лечение
Чернодробната 
биопсия преди 
започване 
на лечението 
може да бъде 
полезна за 
хистологията и 
концентрацията 
на желязо в чер-
ния дроб.
α – рекомби-
нантен IFN, 
Lamivudine или 
комбинация от 
двете. Други ле-
карства достъп-
ни за лечение: 
Adefovir
В проучване: 
Entecavir

Проследя-
ване веднъж 
годишно

Проследяване 
веднъж годишно

Мониториране по време на лечението

HBV – DNA
sALT
eAg-anti – HBE 

на 3 месеца

Решението за вида и мониторирането на терапи-
ята трябва да се вземе съвместно от лекаря, който 
лекува пациенти с Таласемия майор и хепатолог/
гестроентеролог.
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Полезни уеб адреси

http://www.thalassaemia.org.cy
Включва информация за: 

1. Научни консултанти
2. Научни сътрудници
3. Национални таласемични асоциации
4. Материали за обучение
5. Предстоящи събития

информация за пътуване:
Международно Пътуване и Здраве 2002 Подготвено от СЗО 

http://www.who.int/ith
email: cdsdoc@who.int

сЗО: световна Здравна Организация
СЗО Централен офис Женева

http://www.who.ch
СЗО Регионален офис Африка

www.whoafr.org
СЗО Регионален офис  Европа

www.who.dk
СЗО Регионален офис  Югоизточна Азия 

www.paho.org
СЗО Регионален офис Източно Средиземноморие 

www.who.sci.eg
СЗО Регионален офис Западен Пасифик 

www.who.org.ph

HIV и Хепатити
www.hivandhepatitis.com

HIV
 www.who.int/hiv_aids/first.html

ICBS: Международен Консорциум за Безопасност на 
Кръвта

www.icbs.com/about/htm

ISBT: Международна Общност за Кръвопреливане
isbt@eurocongress.com

Безопастност на Кръвта
 www.int/health_topics/blood_safety/en

интерактивни групи за дискусии 
http://groups.msn.com/thalassemiapatientsandfriends/
home.htm

информация за продукти подготвена от сЗО
 www.inf/vaccines_documents/
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Полезна Кореспонденция и информация: 

сЗО ЦЕнТРАлЕн Офис
световна Здравна Организация Централен Офис
Avenue Appia 20, 1211 Geneva 27, Switzerland

Телефон: (41 22) 791-21-11 / Факс: (41 22) 791-0746
Cable: UNISANTE GENEVA / Телекс: 415 416
Email: info@who.int / Website: http://www.who.ch/

АфРиКА
сЗО Регионален офис 

Dr. Naomi Nhiwathiva, Chief DCP, Regional Office for Africa, 
World Health Organization,
Parirenyatwa Hospital, P.O. Box BE 773, Harare, Zimbabwe

Телефон: (263) 407-69-51 или (263) 470-74-93
факс: (263) 479-01-46 или (263) 479-12-14
Телекс: 5217 или 5364 UNISANTE Cable: UNISANTE BRAZZAVILLE
Email: regafro@whoafr.org
Website: http://www.whoafr.org/

ЕВРОПА
сЗО Регионален офис 
J.E. Asvall, Regional Director, Regional Office for Europe 
Accident Prevention Programme,
World Health Organization, 8, Scherfigsvej, DK-2100 
Copenhagen 0, Denmark

Телефон: (45) 39-17-17-17 / Факс: (45) 39-17-18-18
Телекс: 15348 или 15390 / Cable: UNISANTE COPENHAGEN
Email: postmaster@who.dk
Website: http://www.who.dk/

АМЕРиКА
сЗО Регионален офис 
George A.O. Alleyne, Regional Director, Regional Office for 
the Americas, Emergency Preparedness & Disaster, Relief 
Coordination, World Health Organization,
Pan American Sanitary Bureau, 525 23rd Street NW, 
Washington, DC 20037, USA

Телефон: (202) 974-3000 / Факс: (202) 974-3663
Телекс: 248338-440057-64152-892744
Cable: OFSANPAN WASHINGTON
Email: postmaster@paho.org / Website: http://www.paho.org/

ЮГОиЗТОчнА АЗиЯ 
сЗО Регионален офис 
Mrs Harsaran Bir Kaur Pandey, IO Regional Office for South East 
Asia World Health Organization,
World Health House Indraprastha Estate,
Mahatma Gandhi Rd, New Delhi, 110002 India

Телефон: (91) 11-331-7804 или (91) 11-331-7823
факс: (91) 11-331-8607 или  (91) 11-332-7972
Телекс: 3165095 или 3165031 / Cable: WHO NEW DELHI
Email: postmaster@whosea.org
Website: http://tron.um.u-tokyo.ac.jp/.

иЗТОчнО сРЕДиЗЕМнОМОРиЕ 
сЗО Регионален офис 
Hussein A.Gezairy, M.D., F.R.C.S., Regional Director, Regional 
Office for the Eastern Mediterranean
World Health Organization, PO Box 1517, Alexandria, 21511 
Egypt

Телефон: (203) 48-202-23 или (203) 48-202-24 или (203) 48-300-
90
факс: (203) 48-389-16 или (203) 48-243-29
Телекс: 54028 или 54684 / Cable: UNISANTE ALEXANDRIA
Email: emro@who.sci.eg / Website: http://www.who.sci.eg
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ЗАПАДЕн ПАсифиК 
сЗО Регионален офис 
Dr. Shigeru Omi, Regional Director, Regional Office for the 
Western Pacific Health Services,
Development & Planning World Health Organization
PO Box 2932, 1099 Manila, Philippines

Телефон: (632) 528-80-01 / Факс: (632) 521-10-36 или (603) 
536-02-79
Телекс: 27652-63260-40365 / Cable: UNISANTE MANILA
Email: postmaster@who.org.ph
Website: http://www.who.org.ph/

съВЕТ нА ЕВРОПА (сЕ)
Mr Karl - Friedrich Bopp
Administrative Officer, Health & Social Affairs
Directorate General III Social Cohesion
67075 Strasbourg, France

Телефон: 33388412214 / Факс: 33388412726
Email: Karl-friedrich.bop@coe.int

ЕВРОПЕЙсКА КОМисиЯ 
Dr Lieve Fransen, Principal Administrator, Health and
Family Planning, AIDS Unit, Rue de Geneve/Genevestraat 12, 
B1140, Bruxelles

Телефон: +32-2 2963698/2969117
факс: 2963697

АГЕнЦиЯ ЗА ХРАниТЕ и лЕКАРсТВАТА (FDA), USA
Dr Jay Epstein, Director, Office of Blood Research and Review, 
Center for Biologics Evaluation and Research, Food and Drug 
Administration, HFM-300, 1401 Rockville Pike, Rockville, MD 
20852

Телефон: + 13018273518 / Факс: + 13018273533
Email: epsteinj@cber.fda.gov

МЕжДунАРОДЕн КОнсОРЦиуМ ЗА БЕЗОПАснОсТ нА 
КРъВТА (ICBS)
Dr Mohamed El-Nageh, Executive Director, New York Blood 
center, 310E 67th Street, New York, NY 10021, USA

Телефон: +12125703319 / Факс: +12125703320
Email: elnagehmm@aol.com

МЕжДунАРОДнА фЕДЕРАЦиЯ нА ОРГАниЗАЦииТЕ ЗА 
КРъВни ДОнОРи (FIODS)
Website: http://www.fiods.org. 

БълГАРсКи АлиАнс ЗА КРъВОДАРЯВАнЕ 
Website: http://www.bbda.eu

МЕжДунАРОДнА фЕДЕРАЦиЯ нА ОБЩнОсТиТЕ нА чЕР-
ВЕниЯ КРъсТ и чЕРВЕниЯ ПОлуМЕсЕЦ (IFRCRCS)
Mr Peter Carolan, Senior Officer,
Case Postale 372, 1211 Geneva 19, Switzerland

Телефон: + 41227304222
факс: + 41227330395
Email: carolan@ifrc.org

МЕжДунАРОДнА ОБЩнОсТ ЗА КРъВОПРЕлиВАнЕ (ISBT)
Dr Paul Strengers, Secretary General,
PO Box 9190, NL 1006 AD Amsterdam, The Netherlands

Телефон: 31205123212 / Факс: 31205123560
Email: p_strengers@clb.nl
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