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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθερή βελτίωση στην αντιμετώπιση της 
μείζονος μορφής της Θαλασσαιμίας. Σήμερα πολλοί ασθενείς επιβιώνουν πέρα 
από την παιδική και την πρώτη εφηβική ηλικία, με αποτέλεσμα το ηλικιακό 
εύρος των ατόμων με τη νόσο συνεχώς να αυξάνεται. Ως εκ τούτου πάσχοντες 
με οξείες επιπλοκές, ιδιαίτερα σε χώρες με πολύ περιορισμένο αριθμό ειδικών 
μονάδων, μπορεί να χρειασθεί να αντιμετωπισθούν από μη ειδικούς, τόσο 
από παιδιάτρους όσο και από παθολόγους ενηλίκων. Δεδομένου επίσης ότι 
οι διαταραχές της αιμοσφαιρίνης εξακολουθούν να αποτελούν ένα σχετικά 
περιορισμένο πεδίο της γενικής ιατρικής εκπαίδευσης, είναι πιθανό ασθενείς 
με σοβαρές επιπλοκές να χρειαστεί να αντιμετωπισθούν από κλινικούς 
γιατρούς με πολύ περιορισμένη γνώση σχετικά με τη νόσο.

Νομίζω ότι η ΔΟΘ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με αυτή τη συνοπτική 
έκδοση. Πρόκειται για μια πολύ απλά γραμμένη αναφορά των πιο σημαντικών 
επιπλοκών και της αντιμετώπισής τους σε πρώτο βαθμό.
Η έκδοση αυτή θα πρέπει να διανεμηθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα, ιδιαίτερα 
σε χώρες με υψηλή συχνότητα της θαλασσαιμίας, και ακόμα περισσότερο εκεί 
όπου δεν υπάρχουν αρκετά εξειδικευμένα κέντρα. Συγχαίρω τη ΔΟΘ για το 
έργο αυτό και ελπίζω ότι το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο κυρίως σε αυτές τις 
χώρες και οπουδήποτε αλλού η θαλασσαιμία δημιουργεί πρόβλημα.

Professor Sir David Weatherall FRS
Regius Professor of Medicine Emeritus
University of Oxford

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Αιματολογική Εταιρεία έχει ως στόχο την υποστήριξη της έρευνας 
και την εκπαίδευση σε όλους τους τομείς των αιματολογικών νοσημάτων. Το 
εγχειρίδιο αυτό είναι πολύ σημαντικό λόγω της εστίασής του σε μια συχνή 
μορφή αναιμίας, με άνιση όμως κατανομή στην Ευρώπη και τον κόσμο. Σε μια 
πρόσφατη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν νέοι Αιματολόγοι από την Ευρώπη, 
επισημάνθηκε η αναγκαιότητα καλύτερης εκπαίδευσης των Αιματολόγων 
σχετικά με το θέμα της Θαλασσαιμίας. Ως εκ τούτου, οι συγγραφείς αυτού 
του βιβλίου συμβάλλουν στην εκπαίδευση και την εναρμονισμένη εξάσκηση των 
Αιματολόγων στην Ευρώπη. Ελπίζω ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε 
όλους τους συναδέλφους μας στην Ευρώπη.

Ulrich Jaeger, Professor
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ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

Η ΔΟΘ ενθαρρύνει και συγχαίρει τον σύλλογο ΠΕΠΠΑΜΑ, ο οποίος ανέλαβε 
την πρωτοβουλία να μεταφράσει αυτό το σημαντικό εκπαιδευτικό υλικό. Η 
διάδοση της γνώσης είναι ένα σημαντικό συστατικό της αποστολής της ΔΟΘ.
Η γνώση είναι όντως η δύναμή μας.

Πάνος Εγγλέζος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η ανάγκη για άμεση ενημέρωση του μη εξοικειωμένου γιατρού με την 
θαλασσαιμία, κατά την διάρκεια ενός έκτακτου περιστατικού, είναι προφανής. 
Ακόμα και στην Ελλάδα όπου η οργάνωση της αντιμετώπισης της θαλασσαιμίας 
θεωρείται ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, θεωρούμε ότι η Ελληνική έκδοση 
αυτού του πονήματος θα συμβάλει ακόμα περισσότερο στην πιο ασφαλή 
αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών.    

Η μετάφραση της Ελληνικής έκδοσης έγινε από τους Βασίλη Λαδή και Βασίλειο 
Βερδούκα εκ μέρους του συλλόγου ΠΕΠΠΑΜΑ, από το πρωτότυπο αγγλικό 
κείμενο. Η προσθήκη της παραγράφου 4.2β έγινε από τον Β. Λαδή μετά από 
έγκριση της ΔΟΘ. 

Κώστας Παπαγεωργίου 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι Θαλασσαιμίες είναι κληρονομικές παθήσεις και συμπεριλαμβάνονται 
μεταξύ των πιο συχνών και σοβαρών μονογονιδιακών διαταραχών. Έχουν άνιση 
γεωγραφική κατανομή και ενώ είναι σπάνιες σε ορισμένους πληθυσμούς, σε 
άλλους είναι πιο συχνές.

Οι ασθενείς με Θαλασσαιμία προέρχονται κυρίως από Μεσογειακές χώρες, 
τη Μέση Ανατολή ή την Ασία, και ειδικότερα από περιοχές που ήταν ή είναι 
ενδημικές στην ελονοσία. Άτομα Δυτικής και ιδιαίτερα Βορειο-ευρωπαϊκής 
προέλευσης σπάνια εμφανίζουν θαλασσαιμικά σύνδρομα. Ωστόσο, μέσω της 
μετανάστευσης, πάσχοντες με Θαλασσαιμία υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, 
την Αμερική και ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο.
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Μετά από ερευνητική δουλειά πολλών δεκαετιών, τα βασικά στοιχεία για την 
αποτελεσματική πρόληψη και τη θεραπεία της Θαλασσαιμίας έχουν πλήρως 
διευκρινιστεί, έτσι ώστε σήμερα η καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων 
αυτών να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από πολιτική βούληση.

Στα πλέον επιτυχημένα προγράμματα αντιμετώπισης των ασθενών με την 
πολυ-οργανική παθολογία της Θαλασσαιμίας εμπλέκεται ένας αριθμός ιατρικού 
προσωπικού, με επικεφαλής τους παιδιάτρους και τους αιματολόγους, και με 
γιατρούς και άλλων ειδικοτήτων, σε μια διεπιστημονική προσέγγιση. Ιατρικό 
προσωπικό που δεν μετέχει σε τέτοιες διεπιστημονικές ομάδες, όπως οι 
γιατροί πρωτοβάθμιας περίθαλψης καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων 
Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, σπάνια νοσηλεύουν ασθενείς με 
Θαλασσαιμία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξαιρετικά περιορισμένη εμπειρία 
τους στην αντιμετώπιση οξέων επιπλοκών αυτών των ασθενών.

Το εγχειρίδιο αυτό στοχεύει σε μια σύντομη ενημέρωση για καταστάσεις για 
τις οποίες οι ασθενείς με Θαλασσαιμία ενδέχεται να ζητήσουν βοήθεια, πέρα 
από τον γνώριμο εξειδικευμένο χώρο τους. Η διάταξη της ύλης του εγχειριδίου 
αυτού στοχεύει σε μια πολύ γρήγορη καθοδήγηση του μη ειδικού γιατρού, σε 
ώρα εφημερίας, καθώς και στην επισήμανση βασικών στοιχείων, ώστε να 
ενεργήσει άμεσα και αποτελεσματικά.

Βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου-οδηγού είναι η ενημέρωση για τη θεραπεία 
των οξέων επιπλοκών της ομόζυγης β-θαλασσαιμίας και της ενδιάμεσης 
β-θαλασσαιμίας. Φυσικά, το εγχειρίδιο αυτό δεν επιδιώκει να υποκαταστήσει 
τις ειδικές συμβουλές του τακτικού εξειδικευμένου ιατρού του ασθενούς. Εκεί 
όμως που ο χρόνος έχει ουσιαστική σημασία, στοχεύει στο να χρησιμεύσει ως 
έτοιμο βοήθημα, τουλάχιστον για την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων.

Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου, 
BSc, MSc, PhD, Dip Mgt
Executive Director, 
Thalassaemia International Federation
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01.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΩΝ

Οι Θαλασσαιμίες είναι μια ομάδα κληρονομικών παθήσεων που χαρακτηρίζονται 
από την ανισόρροπη σύνθεση των πολυπεπτιδικών αλυσίδων της σφαιρίνης 
του μορίου της αιμοσφαιρίνης. Οι α-θαλασσαιμίες οφείλονται στην ανεπαρκή 
σύνθεση των α-αλυσίδων, ενώ οι β-θαλασσαιμίες οφείλονται στην ανεπαρκή 
σύνθεση των β-αλυσίδων της σφαιρίνης. 

Το αποτέλεσμα αυτής της ανωμαλίας είναι η πρόκληση ποικίλης βαρύτητας 
αιμολυτικής αναιμίας και η υπερπλασία του μυελού των οστών.

•	 Ήπιες	κλινικές	μορφές περιλαμβάνουν συνήθως την ετερόζυγη κατάσταση 
των α- και β-θαλασσαιμιών, οι οποίες αναφέρονται και ως «στίγμα» 
της α- ή β-θαλασσαιμίας. Η πλειονότητα των ατόμων αυτών είναι υγιείς 
φορείς χωρίς σημαντική αναιμία και μόνο στη γενική εξέταση αίματος 
παρουσιάζουν ορισμένα παθολογικά χαρακτηριστικά στη μορφολογία των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, όπως μικροκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση κ.ά.

 
•	 Κλινικά	σημαντικές	μορφές:	
 β-θαλασσαιμία:
• Η Μείζων β-θαλασσαιμία (β-ΜΑ) χαρακτηρίζεται από μεταγγισιοεξαρτώμενη 
 αναιμία, συνήθως κάθε 2-4 εβδομάδες.

• Οι Ενδιάμεσες μορφές (ΕΜΑ) προκύπτουν είτε από ήπιες μεταλλάξεις 
β-ΜΑ είτε από αλληλεπιδράσεις της β-ΜΑ με άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, 
όπως HbE. Συνήθως οι μορφές αυτές δεν χρειάζονται συστηματικές 
μεταγγίσεις.

 α-Θαλασσαιμία:
• Η Αιμοσφαιρινοπάθεια Η (HbH) είναι μια μορφή α-θαλασσαιμίας που μπορεί 
 να συμπεριφέρεται όπως η ΕΜΑ.

Οι ασθενείς με β-ΕΜΑ, HbE/β-ΜΑ και HbH, που θεωρούνται γενικά πιο ήπιες 
από τη β-ΜΑ, συνήθως δεν χρειάζονται μεταγγίσεις. Ανάγκη για μεταγγίσεις 
μπορεί να προκύψει (i) με την αύξηση της ηλικίας, (ii) με την ανάπτυξη 
υπερσπληνισμού, ή (iii) κατά τη διάρκεια οξείας λοίμωξης, εγκυμοσύνης, 
χειρουργικής επέμβασης.
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Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη γενετική της Θαλασσαιμίας 
και άλλες πληροφορίες σχετικά με την παθοφυσιολογία και τις κλινικές 
εκδηλώσεις, ανατρέξτε στη βιβλιογραφία ή στην ιστοσελίδα της ΔΟΘ 
(www.thalassaemia.org.cy).

• Η σύγχρονη θεραπεία με μεταγγίσεις και αποσιδήρωση έχει αλλάξει ριζικά 
το προσδόκιμο της επιβίωσης και την ποιότητα ζωής των ασθενών σε όλες 
τις κλινικά σημαντικές μορφές Θαλασσαιμίας και ιδιαίτερα για εκείνες με 
την πιο σοβαρή μορφή της β-ΜΑ.

Οι σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία της Θαλασσαιμίας έχουν τροποποιήσει 
το προφίλ της νόσου και δεν είναι πλέον ασυνήθιστο ασθενείς με ΜΑ να είναι 
υγιείς γονείς και πετυχημένοι επαγγελματίες. 

Φωτογραφίες κατόπιν συγκατάθεσης.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΩΝ

1 Αναιμία 
Προκύπτει κυρίως από τον συνδυασμό της μη αποτελεσματικής 
ερυθροποίησης και του μειωμένου χρόνου ζωής των ερυθρών (αιμόλυση). Οι 
σοβαρές μορφές απαιτούν τακτικές μεταγγίσεις, 2-4 μονάδες / μήνα. 

2. Υπερφόρτωση σιδήρου
Προκαλείται από τις μεταγγίσεις αίματος (καταστροφή των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων) και σε πολύ μικρότερο βαθμό από την αυξημένη απορρόφηση 
του σιδήρου από τις τροφές (η τελευταία είναι η κύρια αιτία του φορτίου 
σιδήρου σε ασθενείς με ΕΜΑ). Μία μονάδα ερυθρών αιμοσφαιρίων περιέχει 
200 mg σιδήρου. Εάν δεν χορηγηθεί η κατάλληλη θεραπεία αποσιδήρωσης, 
ο σίδηρος αυτός συσσωρεύεται κυρίως στην καρδιά, το ήπαρ και τους 
ενδοκρινείς αδένες.
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• Καρδιακή ανεπάρκεια από την εναπόθεση σιδήρου: είναι η συχνότερη αιτία 
νοσηρότητας και θανάτου στη ΜΑ. Μπορεί να επιδεινωθεί από ανεπαρκή 
αποσιδήρωση, κακή συμμόρφωση προς τη θεραπεία, λοιμώξεις ή μη 
ρυθμιζόμενο μεταβολικό σύνδρομο (π.χ. διαβητική κετοξέωση).

• Ηπατική νόσος μπορεί να προκληθεί από την εναπόθεση σιδήρου στο ήπαρ 
 και από τη μόλυνση μεταδιδόμενων ιών με τη μετάγγιση, ειδικά της 
 ηπατίτιδας C ή/και Β.
• Συνήθεις ενδοκρινολογικές επιπλοκές που σχετίζονται με την εναπόθεση 
 σιδήρου (κυρίως στη ΜΑ) είναι:
 - Σακχαρώδης διαβήτης - ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών 
  πάσχουν από διαβήτη και λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.
 - Υποθυρεοειδισμός - πολλοί ασθενείς λαμβάνουν θεραπεία   
  υποκατάστασης με θυροξίνη.
  - Υποπαραθυρεοειδισμός - μπορεί να εκδηλωθεί με υπασβεστιαιμία.

3. Διόγκωση σπληνός 
• Στο παρελθόν ήταν συχνή επιπλοκή στη β-ΜΑ. Με τη βελτίωση της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης και των κατάλληλων σχημάτων μετάγγισης, 
η διόγκωση σπληνός εμφανίζεται όλο και λιγότερο συχνά. Ωστόσο, 
εξακολουθεί να είναι συχνή σε ασθενείς με ΕΜΑ. 

• Πάντοτε να προσέχετε την ύπαρξη σπληνεκτομής.  Αν ένας ασθενής 
έχει υποβληθεί σε σπληνεκτομή να έχετε υπόψη σας τον κίνδυνο μόλυνσης 
από μικρόβια με κάψα. Ειδικά για ασθενείς που μεταγγίζονται σπάνια, να 
ελέγχετε το μέγεθος του σπλήνα.

4. Υπερπλασία του μυελού των οστών μπορεί να συμβεί: 
• εντός των οστών (ενδομυελική).
• εκτός των οστών (εξωμυελική) - συνήθως σε ασθενείς που    
 μεταγγίζονται  σπάνια.
• η υπερπλασία του μυελού μπορεί να εκδηλωθεί με:
 - Νευρολογικές επιπλοκές, π.χ. κινητικές ή αισθητικές διαταραχές των  
  κάτω άκρων.
 - Απώλεια ελέγχου της κύστης.
 - Ευρήματα στην ακτινογραφία του θώρακα.
 - Οστεοπόρωση και κατάγματα των οστών. 
 - Μικρο-κατάγματα στα πόδια κατά τη βάδιση - αποτελούν συχνή αιτία 
  πόνου στα κάτω άκρα.
 - Μικρο-κατάγματα των πλευρών - αποτελούν συχνή αιτία πόνου στον 
  θώρακα. 
 - Κατάγματα ή μικρο-ρωγμές των σπονδύλων, που μπορεί να 
  σχετίζονται με πόνο στην πλάτη.
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ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
Οι ετεροζυγώτες ή φορείς της ΜΑ δεν χρειάζονται θεραπεία. Οι φορείς, 
ιδίως της β-θαλασσαιμίας, χρειάζονται γενετική καθοδήγηση, προκειμένου να 
γνωρίζουν τις σωστές επιλογές, όταν βρίσκονται σε μια σχέση με άτομα «σε 
κίνδυνο» (π.χ. με άλλο φορέα).
 
Μετάγγιση αίματος
• Οι ασθενείς με ΕΜΑ (β-ΕΜΑ ή HbE/β-ΜΑ), μετά από προσεκτική απόφαση, 

ενδέχεται να χρειαστούν σποραδικές μεταγγίσεις καθώς και θεραπεία 
αποσιδήρωσης, ανάλογα με τα επίπεδα του φορτίου σιδήρου κυρίως στο 
ήπαρ (βλέπε παρακάτω).

• Οι ασθενείς με β-ΜΑ χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις, κάθε 2-4 εβδομάδες, 
για την διατήρηση της  Hb> 9 g/dl (9,5-10 γραμμάρια/dl) πριν από τη μετάγγιση 
και Hb <15 g/dl μετά τη μετάγγιση. Στους ασθενείς με β-ΜΑ χρειάζεται η διά 
βίου, καθημερινή θεραπεία αποσιδήρωσης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
τους (βλέπε παρακάτω).

Αποσιδήρωση
Οι εγκεκριμένοι από την EMA και το FDA χηλικοί παράγοντες περιλαμβάνουν:

• Desferrioxamine (Desferal) Δεφεροξαμίνη. Η δεφεροξαμίνη δε απορροφάται
από το στόμα και είναι αποτελεσματική μόνον όταν χορηγείται υποδορίως 
ή ενδοφλεβίως σε βραδείες εγχύσεις.

Συνιστώμενη δόση: 20-40 mg/kg/ημέρα σε παιδιά και έως 60 mg/kg/ημέρα σε 
ενήλικες μετά	την	ολοκλήρωση	της	ανάπτυξης. Η ημερήσια δόση εγχέεται 
υποδορίως πάνω από 10-12 ώρες μέσω φορητής αντλίας (υπάρχουν διάφορα 
είδη αντλιών - συνιστάται ο ασθενής να την έχει μαζί του όταν επισκέπτεται 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών ή Χειρουργική κλινική).

Η διάλυση του φαρμάκου γίνεται στο σπίτι από τους γονείς ή τους ίδιους τους 
ασθενείς. Ορισμένα κέντρα παρέχουν έτοιμη τη διάλυση της δεφεροξαμίνης 
με την αντλία. Σε	 περιπτώσεις	 που	 υπάρχει	 υποψία	 ότι	 οι	 συνθήκες	
υγιεινής	στο	σπίτι	δεν	είναι	ικανοποιητικές,	επισημαίνεται	ο	κίνδυνος	

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση της 
Θαλασσαιμίας, δείτε στο Guidelines for the Clinical Management of Tha-
lassaemia, 3nd Edition Revised 2014 (Κατευθυντήριες Οδηγίες για την 
Κλινική αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας) και στην ιστοσελίδα του TIF: 
www.thalassaemia.org.cy
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μόλυνσης,	 είτε	συστηματικής	 (γενικευμένης)	 είτε	 τοπικά	στο	σημείο	
της	ένεσης.

Οι ασθενείς σε θεραπεία με δεφεροξαμίνη είναι ιδιαιτέρως επιρρεπείς σε 
λοιμώξεις από σιδηρόφιλους παθογόνους μικροοργανισμούς, όπως η Yersin-
ia	enterocolitica.	Οι λοιμώξεις αυτές εκδηλώνονται με πυρετό και κοιλιακό 
άλγος, και μπορεί να μιμηθούν την οξεία σκωληκοειδίτιδα.
 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να μην οδηγηθεί ο ασθενής βιαστικά	σε	χειρουργική	
επέμβαση πριν από τον αποκλεισμό αυτής της μόλυνσης. Πρέπει επίσης 
να ληφθεί υπόψη ότι η υπερδοσολογία σε σχέση με τον βαθμό σιδήρωσης 
των ασθενών μπορεί να προκαλέσει βλάβη του αμφιβληστροειδούς	 και	
ωτοτοξικότητα.

• Deferiprone (Ferriprox, Kelfer) Δεφεριπρόνη. Είναι φάρμακο που χορηγείται 
από το στόμα. Η συνιστώμενη δόση είναι 75-100 mg/kg/ημέρα σε μορφή 
κάψουλας ή σιροπιού, σε τρεις διαιρεμένες δόσεις. Σε σοβαρή υπερφόρτωση 
σιδήρου και καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να χορηγηθεί σε συνδυασμό με 
δεφεροξαμίνη.

Η εκδήλωση	 πυρετού σε ασθενείς σε θεραπεία με αυτό το φάρμακο 
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Μια σοβαρή (αλλά όχι πολύ συχνή) παρενέργεια 
του φαρμάκου είναι η ακοκκιοκυτταραιμία ή ουδετεροπενία. Μια γενική	
αίματος και καλλιέργεια αίματος θα πρέπει να αποτελούν μία πρώτη 
ενέργεια αντιμετώπισης, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο διακοπής του φαρμάκου, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, ανάλογα με 
τη σοβαρότητα του επεισοδίου.

Έντονοι	πόνοι	στις	αρθρώσεις, ιδιαίτερα στα γόνατα, μπορεί να απαιτήσουν 
τη διακοπή του φαρμάκου. Ενδεχομένως να χρειαστεί να χορηγηθούν 
παυσίπονα.

• Deferasirox (Exjade) Δεφερασιρόξη. Είναι φάρμακο που χορηγείται 
από το στόμα. Η συνιστώμενη αρχική δόση είναι 20 mg/kg/ημέρα, που 
μπορεί να φτάσει μέχρι 40 mg/kg/ημέρα. Είναι διαθέσιμο σε δισκία, τα οποία 
διαλύονται σε νερό, χυμό μήλου ή πορτοκαλιού. Συνήθως χορηγείται ως 
εφάπαξ ημερήσια δόση. Μπορεί να προκαλέσει αύξηση	της	κρεατινίνης	
ορού,	που	συνήθως	δεν	είναι	ενδεικτική	νεφρικής	ανεπάρκειας. 

Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, η Desfer-
rioxamine (δεφεροξαμίνη) μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως διαλυμένη σε 
100-500 mls φυσιολογικού ορού σε βραδεία έγχυση πάνω από 24 ώρες.
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Έναρξη θεραπείας αποσιδήρωσης σε Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
σπάνια δικαιολογείται. Πιθανή εξαίρεση είναι η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, 
αλλά κατά προτίμηση μετά από συνεννόηση με τον ειδικό/θεράποντα 
ιατρό, ή εάν προβλέπεται μακρά περίοδος παραμονής στη μονάδα.

Σπανιότερα παρατηρείται αύξηση της ALT σε υψηλές δόσεις του φαρμάκου, 
ή εάν τα επίπεδα του σιδήρου μειωθούν πολύ γρήγορα. Οι πιο συχνές 
ανεπιθύμητες παρενέργειες είναι γαστρεντερικές ενοχλήσεις, ναυτία, 
έμετος και διάρροια.

Survival of different birth cohorts in Cyprus with improvements in care especially 
iron chelation and monitoring of iron loading in the heart.
Telfer et al Haematologica 2009
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02.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όπως για όλους τους ασθενείς, ιδιαίτερα για εκείνους με χρόνιες παθήσεις, η 
λήψη λεπτομερούς ιστορικού είναι πολύ σημαντική.
 
Κατά την προσέλευση ενός ασθενή με Θαλασσαιμία στα τμήματα επειγόντων 
περιστατικών, τα βασικά ερωτήματα που πρέπει να τεθούν περιλαμβάνουν τα 
ακόλουθα: 

1.	 Αισθάνεται	κάποια	αδιαθεσία,	υπάρχουν	ρίγη	και	πυρετός;	
	 Διερευνήστε	για	σοβαρή	συστηματική	νόσο.

Εάν υπάρχουν συμπτώματα	λοίμωξης, σκεφτείτε:

Λοίμωξη με Klebsiella, η οποία είναι συχνή σε ασθενείς με υπερσιδήρωση. 
Μπορεί να οδηγήσει σε σηψαιμία, λοιμώξεις του ουροποιητικού ή αποστήματα 
(εγκέφαλος, ήπαρ),

Λοίμωξη με Yersinia enterocolitica, η οποία μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό 
άλγος, διάρροια και λεμφαδενοπάθεια (είναι πιο πιθανή σε ασθενείς σε 
θεραπεία με δεφεροξαμίνη).

2.	 Έχει	υποβληθεί	σε	σπληνεκτομή;	
Αν ναι, βρίσκεται σε θεραπεία με χημειοπροφύλαξη; 
Λοιμώξεις με Πνευμονιόκοκκο, Μηνιγγιτιδόκοκκο και Αιμόφιλο είναι συχνές σε 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή.

3.	 Είναι	ο	ασθενής	σε	πρόγραμμα	τακτικών	μεταγγίσεων;	
Αν ναι, σε ποια ηλικία ξεκίνησε τις μεταγγίσεις; Πότε ήταν η τελευταία 
μετάγγιση; 
Με αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιολογηθούν τα επίπεδα της Hb ή να 
αποδοθούν τυχών  ευρήματα σε ενδεχόμενη άμεση ή απώτερη αντίδραση από 
τη μετάγγιση.

4.	Είναι	σε	θεραπεία	αποσιδήρωσης;
 Αν ναι, σε ποιο σχήμα; Ανάλογα με το θεραπευτικό σχήμα, σκεφθείτε τα εξής:
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• Desferrioxamine: 
 - Ελέγξτε τις περιοχές της υποδόριας ή ενδοφλέβιας έγχυσης.
 - Ελέγξτε για Yersinia ή άλλη λοίμωξη με βακτήρια που σχετίζονται  
  με  την παρουσία του σιδήρου, συμπεριλαμβανομένης της Klebsiella.
 - Ελέγξτε για διαταραχές στην όραση ή/και την ακοή.

• Deferiprone:
 - Ελέγξτε για καταστάσεις που μπορεί να προκληθούν από μείωση των  
  ουδετερόφιλων.
 - Ελέγξτε για πόνους στις αρθρώσεις (ιδιαίτερα στα γόνατα και τους   
  αγκώνες).

• Deferasirox:
 - Διερευνήστε τη νεφρική και την ηπατική λειτουργία.
 - Διερευνήστε για διαταραχές στο ανώτερο και κατώτερο πεπτικό

5.	Ποια	είναι	η	τρέχουσα	κατάσταση	του	φορτίου	του	σιδήρου	ή	οι	
κλινικές	συνέπειες	από	την	υπερσιδήρωση;

• Το φορτίο	σιδήρου αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο των πληροφοριών.
Οι ενήλικες ασθενείς με Θαλασσαιμία συνήθως γνωρίζουν τα επίπεδα 
του σιδήρου, συμπεριλαμβανομένων  των επιπέδων της φερριτίνης ορού 
και τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας. Εάν τα στοιχεία αυτά 
δεν είναι διαθέσιμα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον θεράποντα ιατρό 
το συντομότερο δυνατόν. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ασθενής πρέπει να 
ερωτηθεί τα εξής:

 - Μήπως δεν έχει κάνει επαρκή θεραπεία αποσιδήρωσης πρόσφατα; Αυτό 
  μπορεί να επιταχύνει την καρδιακή ανεπάρκεια.
 - Ποια είναι η πρόσφατη τάση των επιπέδων της φερριτίνη; Είναι ανοδική 
  ή μειώνεται;
 - Έχει έναν πρόσφατο έλεγχο με μαγνητική τομογραφία ή με άλλα μέσα 
  για την αξιολόγηση του σιδήρου του ήπατος ή της καρδιάς;

•	 Έχει	καρδιακές	επιπλοκές;

 - Έχει μειωμένη αντοχή στην άσκηση ή έχει δύσπνοια;
 - Υπάρχει περιφερικό οίδημα;
 - Αισθάνεται αίσθημα παλμών;
 - Υπάρχουν συμπτώματα διάτασης του ήπατος με συμπτώματα πόνου από  
  την κοιλιακή χώρα;
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•	 Έχει	ενδοκρινολογικές	επιπλοκές;

 - Για τον διαβήτη, τον υπογοναδισμό, τον υποθυρεοειδισμό και τον 
  υποπαραθυρεοειδισμό, ελέγξτε το σάκχαρο του αίματος και των ούρων, 
  το ασβέστιο πλάσματος και τη λειτουργία του θυρεοειδούς.

6.	Χειρουργικό	ιστορικό.

• Έχει υποβληθεί σε σπληνεκτομή;
• Υπάρχει χολολιθίαση ή έγινε χολοκυστεκτομή;

7.	Ιστορικό	καταγμάτων.	

Τα κατάγματα είναι συνήθη σε θαλασσαιμικούς ασθενείς, λόγω της 
εξασθενημένης δομής των οστών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπάρχουν 
προσθετικά μεταλλικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να εμποδίζουν τη δυνατότητα 
εξέτασης με MRI.

8.	Ιστορικό	λοιμώξεων	

• Υπάρχει μόλυνση με HBV, HCV ή HIV;
• Ποιοι εμβολιασμοί έχουν γίνει; Οι περισσότεροι θαλασσαιμικοί ασθενείς 
 είναι εμβολιασμένοι έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου, του πνευμονιόκοκκου, 
 του Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας και της γρίπης.
• Έχει ταξιδέψει πρόσφατα σε ενδημικές για την ελονοσία περιοχές; Οι 
 ασθενείς με θαλασσαιμία είναι ευάλωτοι στην ελονοσία.
• Μήπως έχει μόνιμη IV συσκευή (π.χ. porta-Cath); Μια τέτοια συσκευή 

χρησιμοποιείται, αν και πολύ σπάνια, για εντατική αποσιδήρωση  με 
δεφεροξαμίνη. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία είναι μια πιθανή οδός μόλυνσης 
ή/ και  θρόμβωσης.

• Στην περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σε ασθενείς που 
παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες κρίσεις πυρετού και πόνου, θα πρέπει 
να εξετάζεται η πιθανότητα να συνυπάρχει με τη Θαλασσαιμία και 
Μεσογειακός πυρετός (FMF).

Συγχορηγούμενα	φάρμακα
• Μήπως υποβάλλεται ο ασθενής σε θεραπεία για ηπατίτιδα; Πολλοί 

ασθενείς με θαλασσαιμία λαμβάνουν το θεραπευτικό σχήμα Interferone και 
Ribavarin για χρόνια HCV λοίμωξη. Ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, 
όπως γριπώδη συμπτώματα (πυρετός, ρίγη, πονοκέφαλο, μυϊκοί πόνοι, 
ναυτία) ή κόπωση, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, διαταραχές του ύπνου 
και /ή σεξουαλική δυσλειτουργία, μπορεί να είναι αρκετά σοβαρές για να 
οδηγήσουν τον ασθενή στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Επιπλέον, η 



αιμόλυση που σχετίζεται με την Ribavarin μπορεί να αυξήσει τις ανάγκες 
του ασθενούς για μεταγγίσεις και την επακόλουθη εντατικοποίηση της 
θεραπείας αποσιδήρωσης.

• Είναι σε θεραπεία με αντιπηκτικά φάρμακα; Οι καρδιακές παθήσεις 
και θρομβωτικές καταστάσεις (πιο συχνά σε ΕΜΑ) μπορεί να απαιτούν 
αντιπηκτική θεραπεία.

• Χορηγούνται αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα;
• Είναι σε θεραπεία με υδροξυουρία;
• Λαμβάνει οποιοδήποτε φάρμακο για την καρδιά; π.χ. Αναστολείς ΜΕΑ, 
 αμιοδαρόνη, διγοξίνη.
• Είναι σε θεραπεία υποκατάστασης για ενδοκρινολογικό πρόβλημα; π.χ. 
 ινσουλίνη, θυροξίνη, ασβέστιο, βιταμίνη D, οιστρογόνα, τεστοστερόνη.
• Είναι σε θεραπεία για οστεοπόρωση; Αυτή είναι μία συχνή επιπλοκή σε 
 ασθενείς με Θαλασσαιμία, που παρουσιάζεται σε νεότερη ηλικία σε 
 σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό.
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03.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η έγκαιρη αξιολόγηση της σοβαρότητας της κατάστασης του ασθενή αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση. Ελέγξτε τα ζωτικά σημεία και προσδιορίστε αν ο 
ασθενής βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Γενική εμφάνιση
• Το δέρμα μπορεί να έχει μια μελαγχρωματική εμφάνιση, λόγω της 
 υπερφόρτωσης με σίδηρο.
• Ίκτερος από αιμόλυση ή από επιπλοκές του ήπατος, ή λόγω συνύπαρξης του 
 συνδρόμου Gilbert.
• Κοντό ανάστημα, κοντός κορμός και βλαισό γόνατο (ανεπαρκής θεραπεία 
 στα πρώτα χρόνια της ζωής).
• Αλλοιώσεις του κρανίου και του προσώπου (ενδείξεις ΕΜΑ ή κακώς 
 αντιμετωπιζόμενης TM).
• Υπερτροφία των οστών του κρανίου με προβολή του μετωπιαίου και των 

ζυγωματικών και την καθίζηση της ρίζας της μύτης. Υπερτροφία της άνω 
γνάθου, που επηρεάζει τα μεσοδόντια διαστήματα, με αποτέλεσμα την 
κακή σύγκλειση.

• Σημάδια χειρουργικής επέμβασης - σπληνεκτομής, χολοκυστεκτομής, 
 κατάγματα.
• Καθυστέρηση εφηβείας (ένδειξη ενδοκρινολογικής διαταραχής).

Ζωτικά σημεία
• Αρτηριακή πίεση. Πολλοί ασθενείς με β-ΜΑ έχουν χαμηλή πίεση σε 
 κατάσταση ηρεμίας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα καρδιακής 
 ανεπάρκειας ή σηψαιμίας.
• Σφυγμός. Ένας ακανόνιστος σφυγμός αποτελεί επιπλοκή που σχετίζεται 
 με τη σιδήρωση του μυοκαρδίου και οι ασθενείς μπορεί να είναι σε 
 αντιπηκτική αγωγή.
• Θερμοκρασία. Η σηψαιμία είναι συχνή και απειλητική για τη ζωή, ιδίως σε 
 ασθενείς με υπερφόρτωση σιδήρου ή/και σε ασθενείς με σπληνεκτομή.
• Αναπνευστικός ρυθμός, παλμική οξυμετρία, επίπεδα γλυκόζης και επίπεδο 
 συνείδησης (Glasgow Coma Scale) αποτελούν ελέγχους προτεραιότητας.
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Ηπατο-σπληνομεγαλία
• Οι πιο καλά αντιμετωπιζόμενοι ασθενείς με β-ΜΑ αναμένεται να μην έχουν 
 υποβληθεί σε σπληνεκτομή. Εκτίμηση του μεγέθους του ήπατος μπορεί να 
 βοηθήσει τη διάγνωση ενός προβλήματος έκτακτης ανάγκης.
• Εκτίμηση του μεγέθους του ήπατος είναι επίσης απαραίτητη. Διόγκωση 
 του ήπατος μπορεί να οφείλεται σε κίρρωση, δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια ή 
 εξωμυελική αιμοποίηση.

Υπερτροφία Μυελού των Οστών (ΥΜΟ) 
Είναι όλο και πιο σπάνια σε καλά μεταγγιζόμενους ασθενείς με β-ΜΑ, σε σχέση 
με ασθενείς με ΕΜΑ. Οι συνέπειες της ΥΜΟ περιλαμβάνουν:
• Κατάγματα των οστών, που είναι συχνά τόσο στη β-ΜΑ, όσο και στη ΕΜΑ. 
 Συνήθως συμβαίνουν μετά από ασήμαντο τραυματισμό.
• Μικρο-κατάγματα - οσφυαλγία, πλευροδυνία / πόνος στο στήθος, κατάγματα 
 των κάτω άκρων κατά τη βάδιση.
• Νευρολογικές επιπλοκές (βλέπε κεφ. 4.5).

Άλλες επιπλοκές:
• Σηψαιμία (βλ. κεφ. 4.1)
Πιθανές πηγές/αίτια: χολοκυστίτιδα, ουρολοιμώξεις, θώρακας, δόντια, 
ενδοκαρδίτιδα, απόστημα εγκεφάλου, μηνιγγίτιδα.
• Αναιμία	(βλ. κεφ. 4.2)
Ενδείξεις και συνέπειες: ωχρότητα, ίκτερος, δύσπνοια μετά από κόπωση, 
καρδιακή ανεπάρκεια.
• Καρδιακή	ανεπάρκεια (βλ. κεφ.4.3 και 4.4)
 - Καρδιαγγειακή εξέταση είναι απαραίτητη: αρρυθμίες και αμφικοιλιακή 
  καρδιακή ανεπάρκεια από σιδήρωση του μυοκαρδίου μπορεί να συμβεί 
  συνήθως μετά την ηλικία των 10 ετών.
 - Κλινικά σημεία συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, συμπεριλαμβα-
  νομένου και του οιδήματος, απαιτούν επείγουσα παρέμβαση (iv Desferal ± 
  δεφεριπρόνη από το στόμα).
 - Η πνευμονική υπέρταση είναι ολοένα και πιο συχνή, ιδίως στην ΕΜΑ.
• Θρόμβωση (βλ. κεφ. 4.7):
 Θρόμβωση εν τω βάθει φλεβών, πόνος στο στήθος, υποξία, αλλαγές στο ΗΚΓ.
• Ενδοκρινολογικές επιπλοκές (βλ. κεφ. 4.5).
 - Διαβητική κετοξέωση; Υπασβεσταιμία; Υποθυρεοειδισμός;
• Νευρολογικές επιπλοκές (βλ. κεφ. 4.5).
 - Απόστημα του εγκεφάλου (μερικές φορές χωρίς πυρετό) και εγκεφαλικό 
  επεισόδιο.
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ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ 
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

• Ιστορικό	(βλ. κεφ. 2)
• Φυσική	εξέταση (βλ. κεφ. 3) 
Ενημερώστε ειδικό ιατρό ή κέντρο θαλασσαιμίας, το συντομότερο δυνατό. 
Τοποθετήστε ενδοφλέβιο καθετήρα.
• Εργαστηριακές	εξετάσεις / Εξασφαλίστε επαρκή δείγματα για:
 - Γενική αίματος (Σημείωση: τα εμπύρηνα ερυθρά θα δώσουν ψευδώς 
  αυξημένο αριθμό λευκών).
 - Ομάδα αίματος, πλήρη φαινότυπο και διασταύρωση.
 - Βιοχημικές εξετάσεις: Ουρία, κρεατινίνη, ηλεκτρολύτες,συμπεριλαμβανο-
  μένου του ασβεστίου, γλυκόζη αίματος, TSH εάν είναι απαραίτητο.
 - Ανάλυση ούρων για σάκχαρο, λευκώματα, στοιχεία αιμόλυσης (η 
  αποσιδήρωση μπορεί να δώσει κόκκινο χρώμα στα ούρα) και τεστ 
  εγκυμοσύνης.

Αρτηριακή πίεση, Καρδιακός ρυθμός
Θερμοκρασία, Αναπνευστικός ρυθμός

Έλεγχος	σακχάρου
Παλμική	οξυμετρία

Παρακολούθηση	καρδιακής	
λειτουργίας	&	ΗΚΓ

ΣΤΑΘΕΡΗ;
ΝΑΙ ΟΧΙ

Άμεση 
παρακολούθηση
και διερεύνηση

Αναζωογόνηση
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Σκεφθείτε τις πιθανές αιτίες και τους τρόπους διερεύνησης.

• Τυπικά οι λοιμώξεις είναι βακτηριακές, συχνά ταχέως εξελισσόμενες και 
 δυνητικά θανατηφόρες.
• Οι λοιμώξεις αποτελούν τη δεύτερη αιτία θανάτου στη β-ΜΑ, μετά τις 
 καρδιακές επιπλοκές.
• Οι ασθενείς με Θαλασσαιμία και πυρετό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
 σαν να ήταν ανοσοκατασταλμένοι.

Συνήθη μικρόβια που εμπλέκονται:
Klebsiella, η οποία μπορεί να προκαλέσει σηψαιμία και σοκ. 
Ποικιλία άλλων gram αρνητικών μικροβίων.
Εγκεφαλικά αποστήματα.
Εντεροκολίτιδα από Yersinia, πιο συχνά συμβαίνει σε ασθενείς σε θεραπεία 
με δεφεροξαμίνη. Εκδηλώνεται με πυρετό, κοιλιακό άλγος, διάρροια και 
λεμφαδενοπάθεια. Μπορεί να μιμηθεί οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η διάγνωση 
δεν είναι εύκολη, γι’ αυτό το μικροβιολογικό εργαστήριο πρέπει να είναι 
ενημερωμένο σχετικά με αυτό το ενδεχόμενο κατά τη λήψη δειγμάτων 
κοπράνων ή αίματος.
Πολλά gram θετικά μικρόβια με κάψα μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση, 
ιδιαίτερα σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή.

Συνήθεις εστίες λοιμώξεων:
Νεφρική οδός - Κυστεουρητηρική παλινδρόμηση, νεφρολιθίαση
Αναπνευστικό σύστημα
Κοιλιά
i. χολοκυστίτις
II. κολίτις, σκωληκοειδίτις (αφού πρώτα αποκλειστεί η λοίμωξη από Yersinia)
Ενδοφλέβιοι καθετήρες
Εγκέφαλος (αποστήματα)
Καρδιά (μυοκαρδίτις και ενδοκαρδίτις)

04.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

4.1 ΛΟΙΜΩΞΗ - ΣΗΨΑΙΜΙΑ
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Σηψαιμία χωρίς εμφανή εστία, λάβετε υπόψη τη σπληνεκτομή και τη σοβαρή 
αιμοσιδήρωση.

Για την αντιμετώπιση της σηψαιμίας, ακολουθήστε τις οδηγίες EGDT 
(Early Goal Directed Therapy). [Rivers E et al NEJM 2001, 345(19)].

• Έγκαιρη χορήγηση υγρών (αποφύγετε την υπερφόρτιση δεδομένου ότι 
 πολλοί ασθενείς έχουν καρδιακά προβλήματα από την τοξικότητα του 
 σιδήρου. Κάθε περίπτωση πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα με την 
 καρδιολογική κατάσταση του ασθενούς).
• Έγκαιρη χορήγηση αντιβιοτικών.
• Παρακολούθηση παραμέτρων, όπως: μέση αρτηριακή πίεση, κεντρική 
 φλεβική πίεση, γαλακτικό οξύ.
• Χορήγηση ινότροπων παραγόντων, εάν ενδείκνυται.

Αντιβιοτικά
Όταν χορηγούνται αντιβιοτικά στη μονάδα επειγόντων περιστατικών σε 
θαλασσαιμικό ασθενή με σπληνεκτομή, πρέπει πάντα να λαμβάνεται μέριμνα 
για την κάλυψη έναντι του Πνευμονιόκοκκου, του Αιμόφιλου της Ινφλουέντζας 
και του Μηνιγγιτιδόκοκκου.

Ασθενείς με οξεία σηψαιμία θα πρέπει να καλύπτονται για gram αρνητικά 
παθογόνα, συμπεριλαμβανομένης της Klebsiella (η ciprofloxacillin συνήθως είναι 
αποτελεσματική).

Εάν η λοίμωξη με Yersinia είναι ύποπτη, η ciprofloxacillin ή η trimethoprin είναι 
συνήθως αποτελεσματικές.

Η	ευαισθησία	στα	αντιβιοτικά	θα	πρέπει	να	λαμβάνεται	υπόψη.	Μπορεί	
να	χρειαστεί	να	κληθεί		ειδικός	λοιμωξιολόγος.

Εάν υπάρχει μόνιμος καθετήρας, τα Teicoplanin ή Vancomycin είναι τα 
αντιβιοτικά επιλογής, ιδιαίτερα αν ο ασθενής έχει πρόσφατα νοσηλευθεί σε 
νοσοκομείο, όπου απαιτείται κάλυψη για ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. 

Εάν ένας ασθενής έχει πυρετό, πάντοτε να κάνετε εισαγωγή στο 
Νοσοκομείο, εκτός αν υπάρχει αντίθετη οδηγία από τον ειδικό θεράποντα 
για τη Θαλασσαιμία.

ΛΟ
ΙΜ

Ω
ΞΗ

ΣΗΨ
ΑΙΜ

ΙΑ
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ΥΠΟΨΙΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ / ΠΥΡΕΤΟΣ

Πάντα εισαγωγή σε νοσοκομείο εκτός εάν υπάρχει άλλη οδηγία από τον ειδικό 
για τη Θαλασσαιμία γιατρό.
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ΠΥΡΕΤΟΣ ΜΕ ΑΣΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Πάντα εισαγωγή σε νοσοκομείο εκτός εάν υπάρχει άλλη οδηγία από 
τον ειδικό γιατρό για τη Θαλασσαιμία.
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04.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

4.2 ΑΝΑΙΜΙΑ

Σκεφθείτε τις πιθανές αιτίες και τους τρόπους διερεύνησης.

Ασθενείς με β-ΜΑ θα πρέπει να είναι σε πρόγραμμα τακτικών μεταγγίσεων 
με επίπεδα Hb> 9.0 g/dl (9,5 έως 10 g/dl), βλέπε TIF Guidelines for the Clinical 
Management of Thalassaemia, 2nd Edition Revised 2008 (Κατευθυντήριες 
Οδηγίες για την κλινική αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας, ελλ. μτφρ. 2010).

Τιμές Hb κάτω από αυτά τα όρια μπορεί να προκύψουν από:
• καθυστέρηση της μετάγγισης
• απώτερη αντίδραση της μετάγγισης
• αιμορραγία (π.χ. από πεπτικό έλκος)

Οι ασθενείς με ΕΜΑ σε σταθερή κατάσταση, παρουσιάζουν μεγάλο εύρος 
τιμών της Hb (6-9g/dl).

• Ενημερωθείτε από τον ασθενή, την οικογένεια ή το κέντρο που τον   
 παρακολουθεί, ποια είναι τα συνήθη επίπεδα της Hb του.

Μια ξαφνική μείωση της Hb μπορεί να προκύψει από:
 - Λοίμωξη από Parvovirius (B19) (μπορεί να οδηγήσει σε απλαστική κρίση)
 - Άλλες οξείες λοιμώξεις
 - Απώτερες αντιδράσεις μετάγγισης
 - Διόγκωση σπληνός (προοδευτική)
 - Ανεπάρκεια G6PD

Μετάγγιση,	σε	κέντρα	επειγόντων	περιστατικών	πρέπει	να	χορηγείται	
μόνο	ως	μέτρο	σωτηρίας	της	ζωής,	για	παράδειγμα	σε	περιπτώσεις	
σοβαρής	 αιμορραγίας	 ή	 αναιμίας	 με	 αστάθεια	 των	 ζωτικών	
λειτουργιών.	Πριν	προβείτε	σε	μετάγγιση:
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• Συμβουλευθείτε τον θεράποντα ιατρό και τον ειδικό της τράπεζας αίματος.
• Βεβαιωθείτε ότι η Hb είναι σημαντικά χαμηλότερη από αυτήν σε συνήθη 
 κατάσταση.
• Ενημερωθείτε για το ιστορικό των αντιδράσεων του ασθενούς από τις 
 μεταγγίσεις.
• Ζητήστε πλήρη φαινότυπο των ερυθρών.

Ασθενείς με β-ΜΑ μεταγγίζονται συνήθως με αίμα <10 ημερών, τουλάχιστον Kell 
αρνητικό και με έλεγχο για πλήρη φαινότυπο Rhesus. Ανατρέξτε στο Guidelines for 
the Clinical Management of Thalassaemia, 2nd Edition Revised 2008 (Κατευθυντήριες 
Οδηγίες για την κλινική αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας, ελλ. μτφρ. 2010).

4.2β ΑΜΕΣΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας επείγουσας μετάγγισης ή λίγες ώρες αργότερα, μπορεί 
να προκύψουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία του πάσχοντα, για τα οποία 
χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση. Ελέγξτε για πιθανά αίτια και ενεργείστε με 
βάση τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

ΑΝΑΙΜ
ΙΑ
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Οξεία
αιμολυτική*

Βακτηριακή	
επιμόλυνση*

Πυρετική	
μη	αιμολυτική҂

Αλλεργική҂

Αναφυλακτική*

Υπερφόρτωση	
κυκλοφορίας*

Οξεία	Πνευμονική	
Βλάβη	(TRALI)*

GVHD 
σχετιζόμενη	
με	μετάγγιση*

ΕΝΑΡΞΗ

Άμεση

<4	ώρες

<	2	ώρες

 
Ενωρίς

Άμεση

Ενωρίς

≤	6	ώρες

Άμεση

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Πυρετός, ρίγος, 
δύσπνοια, υπόταση, 
οσφυαλγία.
Αιμοσφαιρινουρία,
Ολιγουρία.
Υψηλός πυρετός, 
ρίγος, κοιλιακά άλγη,
διάρροια, shock.
Μέτριος πυρετός, 
≥1οC.
Ρίγος;
Εξάνθημα, κνησμός.

Έντονη υπόταση,
οίδημα λάρυγγα,
βρογχόσπασμος, 
βήχας,γαστρεντερικά 
συμπτ. 
Δύσπνοια, ορθόπνοια,
Συστολική υπέρταση
Πνευμονικό οίδημα με 
καρδιομεγαλία (α/α 
θώρ.).
Οξεία αναπν. 
ανεπάρκεια
Πνευμονικό οίδημα 
χωρίς καρδιομεγαλία 
(α/α θώρ.).
Πυρετός, εξάνθημα,
εμετοί, διάρροια.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ/
ΠΡΟΛΗΨΗ
Διακοπή μετάγγισης
Υποστήριξη αιμοδυναμική, 
νεφρική. 
Πρόληψη ασυμβατότητας.
Διακοπή μετάγγισης 
Υποστήριξη,
Αντιβιοτικά, Κορτικοειδή. 
Αντιπυρετικά.
Απολευκοκυτ.	ερυθρά.
Επιβράδυνση - Προσωρινή 
διακοπή μετάγγισης.
Αντιισταμινικά.
Κορτικοειδή;
Πλυμένα	ερυθρά.
Επιβράδυνση - Προσωρινή 
διακοπή μετάγγισης.
Διακοπή μετάγγισης
Αδρεναλίνη	-	Κορτικοειδή.
Πλυμένα ερυθρά.

Διακοπή μετάγγισης
Διουρητικά, Παροχή Ο2
Περιορισμός υγρών
Όχι >2 μονάδες / 24h.

Διακοπή μετάγγισης
Παροχή Ο2
Αναπνευστική υποστήριξη.

Διακοπή μετάγγισης
Συμπωματική υποστήριξη,
Ακτινοβολημένα ερυθρά.

* Ενδεχομένως θανατηφόρος  ҂ Περιορισμένης κλινικής σημασίας
Σε κάθε διακοπή μετάγγισης, διατηρείται η φλεβική οδός. Αποστολή δείγματος 
αίματος στην Τράπεζα Αίματος σε όλες τις οξείες αντιδράσεις.
Καλλιέργειες αίματος σε υποψία βακτηριακής επιμόλυνσης.
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04.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

4.3 ΔΥΣΠΝΟΙΑ

Σκεφθείτε τις πιθανές αιτίες και τους τρόπους διερεύνησης.

• Καρδιακή ανεπάρκεια που προκύπτει από καρδιομυοπάθεια. Δυνητικά έχει 
 ταχεία εξέλιξη, από σοβαρή έως και θανατηφόρο.
  - Ελέγξτε ΑΠ, σφύξεις (συνοδός αρρυθμία είναι συνήθης), πίεση 
   σφαγίτιδων φλεβών, διόγκωση ήπατος.
  - Πόνος στην περιοχή της κοιλιάς μπορεί να υπάρχει ως ενδεικτικό   
   στοιχείο συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.
  - Περιφερικό οίδημα.
  - Μπορεί να προκληθεί από μυοκαρδίτιδα, σηψαιμία, πρόσφατη ελλιπή 
   θεραπεία αποσιδήρωσης ή κακή συμμόρφωση στη θεραπεία 
   αποσιδήρωσης.
  - Σκεφτείτε άμεση iv έγχυση DFO, εκτός εάν αντενδείκνυται (αλλεργία, 
   υποψία λοίμωξης με Yersinia), 40-50mg/kg ημέρα σε συνεχή iv έγχυση, 
   διαλυμένα σε 100-500 ml φυσιολογικού ορού.
  - Ενημερωθείτε εάν έχει γίνει πρόσφατα μαγνητική τομογραφία   
   καρδιάς.
  - Προβείτε σε μαγνητική τομογραφία, εάν υπάρχει διαθέσιμη, ή σε 
   υπερηχοκαρδιογράφημα.
                                                        
• Αρρυθμία - ασθενείς με υψηλό φορτίο σιδήρου (πρόσφατα ή στο παρελθόν) 
 βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο αρρυθμιών, που μπορεί να επιταχύνουν την 
 καρδιακή ανεπάρκεια.

• Περικαρδίτις (βλ. παράγραφο 4.3), περιστασιακή επιπλοκή της 
 μυοκαρδιοπάθειας από την εναπόθεση του σιδήρου.
 - Εξετάστε για περικαρδιακή τριβή (φλεγμονή) ή βύθιους ήχους (συλλογή υγρού).
 - Προβείτε σε υπερηχοκαρδιογράφημα.

Μπορεί να χρειαστεί έλεγχος με ΗΚΓ σε 24ωρη παρακολούθηση για 
την αξιολόγηση της αρρυθμίας.
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Πνευμονική εμβολή
 - Οι ασθενείς με Θαλασσαιμία, ιδιαίτερα με ΕΜΑ, είναι ευπαθείς.

Πνευμονική υπέρταση
 - Οι ασθενείς με Θαλασσαιμία, ιδιαίτερα με ΕΜΑ, είναι ευπαθείς.

Αναιμία (οξεία - βλέπε παράγραφο 4.2).

Μικροκατάγματα των πλευρών και μετά από τοποθέτηση νάρθηκα.

ΔΥΣΠ
ΝΟ

ΙΑ
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4.4 ΟΙΔΗΜΑ

Σκεφθείτε τις πιθανές αιτίες και τους τρόπους διερεύνησης.

• Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (βλ. 4.3)

• Φλεβική θρόμβωση
 - Στην ΕΜΑ υπάρχει αυξημένη προδιάθεση για θρομβώσεις.
 - Χαρακτηριστικό σύμπτωμα στην εν τω βάθει θρόμβωση στα πόδια.
 - Σε άλλες περιοχές, περιλαμβανομένων των μεσεντέριων αγγείων.
 - Πολλαπλά μικρά πνευμονικά έμβολα.

• Υποπρωτεϊναιμία
 - Νεφρική απώλεια πρωτεΐνης, ελέγξτε για πρωτεϊνουρία.
 - Ηπατική ανεπάρκεια, ελέγξτε τους ηπατικούς δείκτες.

• Έλκη ποδιών συνήθως σε ΕΜΑ, εξετάστε τα πόδια.

• Οξεία νεφρική ανεπάρκεια 
 



Ο
ΙΔΗΜ

Α
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4.5 ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ 

Σκεφθείτε τις πιθανές αιτίες και τους τρόπους διερεύνησης.

• Πνευμονική εμβολή
 - Μπορεί να είναι ένα μεγάλο έμβολο, αλλά συνήθως πρόκειται για μικρά 
   επαναλαμβανόμενα έμβολα.
 - Ελέγξτε d-dimers και προβείτε σε μαγνητική τομογραφία υψηλής ευκρίνειας.

• Μικροκάταγμα πλευρών
 - Ψηλαφήστε το θωρακικό τοίχωμα, πόνος κατά την απαλή πίεση.

• Περικαρδίτις
 Επιπλοκή της υπερφόρτωσης σιδήρου.
 - Ακροαστείτε για καρδιακούς ήχους, κάνετε ΗΚΓ και υπερηχοκαρδιογράφημα.

• Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
 Μπορεί να παρουσιαστεί ως κοιλιακός πόνος, που προκαλείται από διάταση 
 της κάψας του ήπατος, παρά με πόνο στο στήθος.

• Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
 Όχι σύνηθες, αλλά θα πρέπει να το σκεφτείτε.



ΠΟΝΟΣ ΣΤΟ 
ΣΤΗΘΟΣ



34

04.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

4.6 ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ

Σκεφθείτε τις πιθανές αιτίες και τους τρόπους διερεύνησης.

• Χολοκυστίτις
 -  Κεχρωσμένοι χολόλιθοι είναι συχνό εύρημα.
 - Ζητήστε υπερηχογράφημα κοιλιάς.
 - Εάν υπάρχει δυσκολία (χολερυθρίνη στα ούρα, ± ↑ Aλκαλική φωσφατάση), 
  προβείτε σε ERCP (Ενδοσκοπική Ανάστροφη Χολαγγειο-
  Παγκρεατογραφία).

• Λοίμωξη με Yersinia 
 -  Σιδηρόφιλο μικρόβιο που αναπτύσσεται πιο συχνά σε ασθενείς σε 
  θεραπεία με δεφεροξαμίνη.
 - Για τη διάγνωση απαιτούνται ειδικές συνθήκες καλλιέργειας αίματος ή 
  κοπράνων.
  Ενημερώστε το μικροβιολογικό εργαστήριο για την υποψία λοίμωξης με 
  Yersinia.
 - Πρέπει να διακόπτεται η αποσιδήρωση με δεφεροξαμίνη μέχρι να 
  επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί η διάγνωση.

• Θρόμβωση της πυλαίας φλέβας
 - Παρατηρείται συχνότερα σε ΕΜΑ και ασθενείς με β-ΜΑ που έχουν 
  υποβληθεί σε σπληνεκτομή.

• Έμφρακτο των μεσεντερίων 
 - Παρατηρείται συχνότερα σε ΕΜΑ και ασθενείς με β-ΜΑ που έχουν 
  υποβληθεί σε σπληνεκτομή.

• Νεφρολιθίαση
 - Συχνή σε ασθενείς με β-ΜΑ λόγω υπερασβεστιουρίας.
 - Προβείτε σε υπερηχογράφημα νεφρών και μικροσκοπική εξέταση ούρων 
  (ερυθρά αιμοσφαίρια).



35

ΚΟΙΛΙΑΚΟ
ΑΛΓΟΣ

• Περιτονίτις
 - Ειδικότερα σε σπληνεκτομημένους ασθενείς

• Γαστρεντερίτις

• Οξεία σκωληκοειδίτις 
 - Πρέπει να τη σκεφτείτε αφού αποκλείσετε τη λοίμωξη με Yersinia.
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4.7 ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ

Αναλογιστείτε τις πιθανές αιτίες και σκεφτείτε τους τρόπους διερεύνησης.

Ενδείξεις από το ιστορικό του ασθενούς: Ελέγξτε τη διάρκεια, εάν είναι 
επαναλαμβανόμενες, εάν αυξάνονται σε βαρύτητα (π.χ. «ο χειρότερος 
πονοκέφαλος που είχα»), εάν η έναρξη είναι αιφνίδια και εάν το επεισόδιο 
συνοδεύεται από εμετό.

Ενδείξεις από την κλινική εξέταση: έλεγχος για πυρετό, νευρολογικά στοιχεία, 
οίδημα οπτικής θηλής, μεταβολή του επιπέδου συνείδησης, δυσκαμψία του 
αυχένα.

Διερεύνηση: Αξονική τομογραφία (CT), συνήθως σε νοσοκομειακούς χώρους, 
με ταχύτερα αποτελέσματα από το MRI, παρόλο που είναι πιο ευαίσθητο για 
τη διάγνωση εγκεφαλικού αποστήματος.

• Εγκεφαλικά αποστήματα
Ο αιτιολογικός παράγοντας μπορεί να είναι η Klebsiella. Το εγκεφαλικό 
απόστημα συνήθως προβάλλει με κεφαλαλγία, πυρετό και/ή νευρολογικά 
συμπτώματα, συνήθως όμως με μη ειδικά πρόδρομα συμπτώματα.

Η υπερφόρτωση σιδήρου, ιδιαίτερα σε ασθενείς με β-ΜΑ, αυξάνει την ευαισθησία 
των ασθενών σε μόλυνση με Klebsiella και άλλα σιδηρόφιλα μικρόβια. Άρα θα 
πρέπει να υπάρχει σημαντική υποψία μέχρι να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί 
η διάγνωση με αυτά τα μικρόβια. 

• Μηνιγγίτις - ειδικά εάν ο ασθενής έχει υποβληθεί σε σπληνεκτομή.

• Ιγμορίτις - πιο συχνά παρατηρείται σε ασθενείς με ΕΜΑ λόγω   
 παραμορφώσεων των ιγμορείων (εξωμυελική ερυθροποίηση).

• Μέση ωτίτιδα - πιο συχνά παρατηρείται σε ασθενείς με ΕΜΑ λόγω   
 παραμορφώσεων των κοιλοτήτων.

• Εξωμυελική αιμοποιητική μάζα - σπάνια ενδο-κρανιακή εντόπιση.
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• Κεφαλαλγίες σχετιζόμενες με φάρμακα 
 (π.χ. ιντερφερόνη, που χρησιμοποιείται στη θεραπεία της χρόνιας 
 ηπατίτιδας C η/και ηπατίτιδας Β).

• Σκεφθείτε και άλλες συνήθεις αιτίες που δεν σχετίζονται με τη Θαλασσαιμία. 
 π.χ. ημικρανία.

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΕΣ
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4.8 ΣΥΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ 

Ο ασθενής με συγκοπή ή προ-συγκοπικά συμπτώματα πρέπει να εισάγεται στο 
Νοσοκομείο για διερεύνηση.

Τα αίτια που πρέπει να ελεγχθούν περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
• Ταχυαρρυθμίες, όπως κολπική μαρμαρυγή ή κοιλιακή ταχυκαρδία.
 - Μπορεί να προκύψουν από μυοκαρδιοπάθεια που οφείλεται σε τοξικότητα 
  του σιδήρου, ακόμη και μετά την απομάκρυνση του σιδήρου με εντατική 
  αποσιδήρωση.
 - Μπορεί να επιδεινωθούν από ηλεκτρολυτικές διαταραχές, όπως η 
  υπασβεστιαιμία.
 - Εξασφαλίστε 24ωρη παρακολούθηση.
• Επαναλαμβανόμενη πνευμονική εμβολή. Μικρές πνευμονικές εμβολές είναι 

αρκετά συχνές σε ασθενείς με ΕΜΑ, αλλά μπορεί επίσης να συμβούν και σε 
ασθενείς με β-ΜΑ (τα ερυθρά αιμοσφαίρια στη Θαλασσαιμία είναι επιρρεπή 
σε θρομβώσεις).

• Αιμορραγία από το γαστρεντερικό
 - φάρμακα - π.χ. μη στεροειδή (επίσης να λάβετε υπόψη και παρενέργειες 
  των φαρμάκων αποσιδήρωσης, όπως έλκος του ανώτερου    
  γαστρεντερικού).
 - κιρσοί, μερικοί ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας έχουν δευτεροπαθώς 
  κιρσούς λόγω πυλαίας υπέρτασης.
• Ορθοστατική υπόταση ή αγγειοπνευμονογαστρικό σύνδρομο
 - πολλοί ασθενείς με β-ΜΑ έχουν χαμηλή αρτηριακή πίεση ηρεμίας και 
  η ανεπαρκής ορθοστατική αντιρόπηση μπορεί να προκαλέσει συγκοπική 
  συνδρομή.
• Εγκεφαλικό απόστημα (βλ. παράγραφο 4.9)
• Υποογκαιμία (απώλεια υγρών, οξεία σοβαρή αναιμία)

Σε όλες τις περιπτώσεις, συμβουλευτείτε έναν ειδικό, πάρτε έγκριση 
από τον πλησιέστερο συγγενή και κάνετε εισαγωγή στο Νοσοκομείο.



ΣΥΓΚΟΠΗ
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4.9 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 
Αίτια που πρέπει να εξεταστούν:

Εστιακές	βλάβες

• Εξωμυελική αιμοποίηση - Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε, συνήθως όμως είναι 
αποτέλεσμα παρασπονδυλικής εντόπισης, που προβάλλει με μυϊκή 
αδυναμία, παραισθησία και αισθητηριακές διαταραχές στα πόδια. 
Δυσκολία στον έλεγχο της κύστης ή ακράτεια μπορεί επίσης να 
αποτελούν χαρακτηριστικά συμπτώματα.

• Εγκεφαλικό απόστημα - Μπορεί να προκληθεί από βακτηριαιμία. Ως 
παθογόνο μικρόβιο συχνά έχει αναφερθεί η Klebsiella. Τα συμπτώματα 
μπορεί να μην είναι ειδικά, όπως κακουχία και κεφαλαλγία. Συνιστάται MRI 
εγκεφάλου.

• Μηνιγγίτιδα - Πιο πιθανό να συμβεί σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε 
 σπληνεκτομή.

• Σπονδυλική θρόμβωση - Σπάνια επιπλοκή, που παρουσιάζεται με οξεία 
κινητική ή αισθητηριακή βλάβη, συχνά με νευρολογική διάσταση. Το MRI 
αποτελεί εξέταση επιλογής.

Άλλες	νευρολογικές	επιπλοκές

• Μείωση της ακοής ή εμβοές.
 - Είναι γνωστή παρενέργεια από υπερδοσολογία της δεφεροξαμίνης, 
  ελέγξτε τη θεραπεία αποσιδήρωσης.
 - Διακόψετε τη δεφεροξαμίνη και αξιολογήστε με ακοομετρία.

• Αλλαγή στην οπτική οξύτητα ή την αντίληψη των χρωμάτων.
 - Είναι γνωστή παρενέργεια από υπερδοσολογία της δεφεροξαμίνης, 
  ελέγξτε τη θεραπεία αποσιδήρωσης.
 - Διακόψετε τη δεφεροξαμίνη και ελέγξτε με αμφιβληστροειδογραφία.
 - Υποψιαστείτε τη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια, η οποία μπορεί να 
  οδηγήσει σε ξαφνική μείωση της οπτικής οξύτητας.
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ΕΣΤΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Ανώτερος Κινητικός Νευρώνας (ΑΚΝ)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
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4.10 ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ

Αίτια που πρέπει να εξεταστούν.

• Οστεοπόρωση
 - Μειωμένη οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης έχει αναφερθεί 
  περίπου στο 50% των ενηλίκων ασθενών με θαλασσαιμία.
 - Προκαλεί μικροκατάγματα και κατάγματα πλήρους συμπίεσης των 
  σπονδυλικών σωμάτων.

• Εκφυλιστικές αλλοιώσεις του μεσοσπονδύλιου δίσκου, συνήθης αιτία πόνου 
 στην πλάτη.
 - Είναι πιο συχνές στην κάτω θωρακική και άνω οσφυϊκή μοίρα της 
  σπονδυλικής στήλης (σε σύγκριση με μη θαλασσαιμικούς πάσχοντες, 
  όπου πιο συχνά προσβάλλονται οι δύο κατώτεροι οσφυϊκοί δίσκοι).

• Εξωμυελικές αιμοποιητικές μάζες
 - Μπορεί να προκαλέσουν συμπίεση του νωτιαίου μυελού.
 - Είναι πιο πιθανό να προβάλλουν τα νευρολογικά συμπτώματα από 
  συμπίεση του νωτιαίου μυελού, παρά ο πόνος.

Ισοπέδωση των σπονδυλικών σωμάτων (πλατυσπονδυλία) της οσφυϊκής και 
της θωρακικής περιοχής.

• Διερευνήσεις
 - Αποκλείστε νευρολογικό έλλειμμα.
 - Ακτινογραφικός έλεγχος και MRI σπονδυλικής στήλης (καλύτερη μέθοδος 
  για την εκτίμηση εξωμυελικής αιμοποίησης και εκφύλισης του δίσκου).
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ACUTE BACK PAIN

ΠΟΝΟΣ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΗ
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4.11 ΤΡΑΥΜΑ

Για	πάσχοντες	με	Θαλασσαιμία,	να	είστε	σε	εγρήγορση	για	την	
πιθανότητα:

• Ρήξης σπληνός
• Καταγμάτων των οστών
 - Συμβαίνουν μετά από σχετικά μικρά τραύματα.
  Περιοχές όπου συνήθως συμβαίνουν:
 - πλευρές
  - σπονδυλική στήλη
  - οστά λεκάνης
 - μετατάρσια

Ακολουθήστε	τις	Κατευθυντήριες	οδηγίες	για	την	Υποστήριξη	της	Ζωής	
μετά	από	Σοβαρό	Τραυματισμό	(βλ. www.facs.org /trauma/atls/information.html)

Έγκαιρη ενεργοποίηση γενικού χειρουργού.
Ειδικές ανάγκες για μετάγγιση (βλ. παράγραφο 4.2).
   



ΤΡΑΥΜΑ
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ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (ΔΟΘ) 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ) είναι ένας  μη-κερδοσκοπικός, μη-
κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1987 από μια μικρή ομάδα ασθενών 
και γονέων που εκπροσωπούν κυρίως Εθνικούς Οργανισμούς Θαλασσαιμίας 
στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Ιταλία - 
χώρες όπου η θαλασσαιμία αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά ως ένα σημαντικό 
ζήτημα δημόσιας υγείας και όπου τα πρώτα προγράμματα για τον έλεγχο της, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών της πρόληψης και της κλινικής διαχείρισης είχαν 
αρχικά εφαρμοστεί με επιτυχία. Η ΔΟΘ λειτουργεί πάνω σε επίσημη σχέση με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) από το 1996 και με μια σειρά άλλων 
επίσημων φορέων υγείας και οργανώσεων ασθενών (www.thalassaemia.org.cy) 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
Η ανάπτυξη και υιοθέτηση Εθνικών Προγραμμάτων Ελέγχου, συμπεριλα-
μβανομένων των δύο πυλώνων, αυτών της πρόληψης και της διαχείρισης σε 
κάθε επηρεαζόμενη χώρα. 

ΟΡΑΜΑ
Εγκατάσταση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη 
για όλους τους ασθενείς με θαλασσαιμία, όπου αυτοί και αν βρίσκονται. 

ΣΤΟΧΟΙ 
Οι στόχοι της Ομοσπονδίας στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών 
της παγκόσμιας οικογένειας της θαλασσαιμίας έχουν από την ίδρυσή της 
παραμείνει οι  ίδιοι και είναι: 

• Η δημιουργία των νέων και η προώθηση των υφιστάμενων Εθνικών
 Οργανισμών Ασθενών /Γονέων 
• Η ενθάρρυνση, παρότρυνση και υποστήριξη μελετών και έρευνας για 
 την περαιτέρω βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης, κλινικής φροντίδας 
 και για την επίτευξη της πολυαναμενόμενης τελικής θεραπείας και 
• Την επέκταση και διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας που αποκτήθηκε 
 από τις χώρες με πετυχημένα προγράμματα ελέγχου σε όσους έχουν ανάγκη. 
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ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η ΔΟΘ έχει αναπτυχθεί σε μια ομοσπονδία - ομπρέλα με 117 οργανώσεις μέλη, 
από 58 χώρες του κόσμου, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των ασθενών με τις 
παθήσεις αυτές, για ποιοτική υγειονομική και κοινωνική περίθαλψη. 

“Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΧΥΣ ΜΑΣ” 
Το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα, το οποίο επικεντρώνεται στις ανάγκες των 
ασθενών / γονέων, των επαγγελματιών υγείας και την ιατρική κοινότητα στο 
σύνολό της, ήταν, και εξακολουθεί να είναι, μεταξύ των ισχυρότερων εργαλείων 
της για την επίτευξη των στόχων της. 

Η ΔΟΘ από το 1990 έχει διοργανώσει 60 εθνικά / τοπικά, 6 περιφερειακά 
εργαστήρια και 14 διεθνή συνέδρια και έχει ετοιμάσει, δημοσιεύσει, μεταφράσει 
και διανέμει δωρεάν πάνω από 15 βιβλία μέχρι σήμερα σε περισσότερες από 
50 χώρες σε όλο τον κόσμο.

“Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ”
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ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ 
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• About Thalassaemia (2007), Eleftheriou A. 
• Sickle Cell Disease (2008), Inati-Khoriaty A.
• Patients’ Rights (2007), Eleftheriou A.
• A Guide to Establishing a Non-Profit Patient Support Organisation (2007), 
 Eleftheriou A. 
• Compliance to Iron Chelation Therapy with Desferrioxamine, Eleftheriou A.
• All About Thalassaemia (2010), Eleftheriou A. (Cartoon Booklet).
• Prevention Of Thalassaemias And Other Haemoglobin Disorders Vol.1(2013) 
 Old J, Traeger-Synodinos J, Petrou M, Galanello R, Angastiniotis M, Eleftheriou   
 A,Harteveld C.
• Prevention of Thalassaemias and Other Haemoglobin Disorders Vol.2 second up
 date  (2012), Old J, Traeger-Synodinos J, Petrou M, Galanello R, Angastiniotis M.
• Beta-Thalassaemia educational booklet (2013), Eleftheriou A., Angastiniotis M.
• Alpha-Thalassaemia educational booklet (2013), Eleftheriou A., Angastiniotis M.
• Sickle Cell Disorders educational booklet (2013), Eleftheriou A., Angastiniotis M.
• Emergency Management of Thalassaemia (2012), John Porter, Afif, Mufarrij, Ali   
 Taher, Manolis Gavalas. 
• A Guide for the Haemoglobinopathy Nurse(2012), E Aimiuwu , A Thomas, 
 N Roheemun, 
 T Khairallah, N Ajami Nacouzi , A Georgiou ,C Papadopoulou.
• Guidelines for the Management of non Transfusion Dependent 
 Thalassaemia (NTDT), (2013), A Taher, E Vichinsky, K Musallam, M.D Cappellini, 
 V Viprakasit.
• Haemoglobin Disorders (Haemoglobinopathies), Eleftheriou A, Angastiniotis M.
• Guidelines for the Management of Transfusion Dependent Thalassaemia (TDT),  
 (2014), Cappellini MD, Cohen A, Porter J, Taher A, Viprakasit V.

• DVD with all publications
• Conferences Proceedings (www.thalassaemia.org.cy)

Please visit http://www.ukts.org/nurse.html?i5s3
Royal College of Nursing Competences
Caring for people with sickle cell disease and thalassaemia syndromes
Understanding the contribution of sickle cell and thalassaemia specialist nurses


