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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Έχει πλέον αποδειχθεί ότι οι κληρονομικές παθήσεις τις αιμοσφαιρίνης, από θανατηφόρα νοσήματα 
της παιδικής ηλικίας, σήμερα αντιμετωπίζονται ως χρόνιες καταστάσεις, κατά τις οποίες οι πάσχοντες 
μπορούν να υπολογίζουν σε μακροχρόνια και παραγωγική επιβίωση. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται 
η καλύτερη δυνατή και εφ’ όρου ζωής φροντίδα, που για να επιτευχθεί, απαιτείται εμπειρία του 
γιατρού και συνεργασία του πάσχοντα. Και οι δύο όροι εξαρτώνται από την πιστή εφαρμογή των 
διεθνώς αποδεκτών και αποδεδειγμένων θεραπευτικών οδηγιών. Αποτελεί ηθική υποχρέωσή μας 
η παροχή χωρίς προκατάληψη λεπτομερών πληροφοριών, καθώς η ποιότητα των πληροφοριών 
αυτών αποτελεί βασικό στοιχείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των πασχόντων. 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔΟΘ), με τη συμμετοχή μιας ομάδας ειδικών, έχει εκδώσει 
κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση τόσο της μεταγγισιοεξαρτώμενης όσο και της μη 
μεταγγισιοεξαρτώμενης θαλασσαιμίας. Οι εκδόσεις αυτές αποτελούν έναν από τους κύριους 
στόχους της ΔΟΘ, η οποία ιδρύθηκε το 1987 με σκοπό να προαγάγει την αντιμετώπιση και 
στόχο τη βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των πασχόντων. Με τη βοήθεια των 
κατευθυντήριων οδηγιών, προσφέρονται στους κλινικούς γιατρούς ποιοτικές και αποδεδειγμένες 
πληροφορίες, αρωγούς στην προσπάθειά τους να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση 
σε ένα χρόνιο νόσημα, που γίνεται όλο και πιο σύνθετο, καθώς μεγαλώνει η ηλικία των πασχόντων. 

Η σωστή αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας θα δώσει τη δυνατότητα ενηλικίωσης των πασχόντων, 
που αποτελεί περίοδο πολυσυστηματικής συμμετοχής στην παθολογία της νόσου. Οι επιπτώσεις, 
κυρίως της υπερσιδήρωσης, δεν είναι δυνατόν να προληφθούν πλήρως, ακόμη και με καθημερινή 
θεραπεία αποσιδήρωσης. Έτσι, οι επαγγελματίες υγείας όλων των βαθμίδων και διαφορετικών 
ειδικοτήτων οφείλουν να είναι ενημερωμένοι για την αντιμετώπιση των ασθενών από κάθε άποψη, 
με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι πάσχοντες και οι οικογένειές τους οφείλουν να χειριστούν ένα εφ’ όρου ζωής θεραπευτικό 
πρόγραμμα, που περιλαμβάνει αντιμετώπιση προβλημάτων αυξημένων αναγκών, συναισθηματικές 
και ψυχολογικές αντιδράσεις, καθώς και περίπλοκα και κουραστικά θεραπευτικά σχήματα, όπως 
καθημερινές υποδόριες εγχύσεις χηλικών ουσιών για τη μείζονα θαλασσαιμία. Θα χρειαστεί επίσης 
να διαχειριστούν δυσκολίες της καθημερινότητας και  κοινωνικής προσαρμογής, καθώς και την 
αποδοχή εξειδικευμένης διεπιστημονικής προσέγγισης στη φροντίδα υγείας τους. Ως εκ τούτου, 
οι πάσχοντες θα πρέπει να αποκτήσουν την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα να διαχειριστούν 
τα προβλήματά τους με την κατάλληλη καθοδήγηση, αλλά και να συνεργαστούν με βάση τις 
θεραπευτικές υποδείξεις. Οι επαγγελματίες υγείας, από την πλευρά τους, οφείλουν να είναι 
ενήμεροι για κάθε πρόοδο με τη βοήθεια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Σε πολλές χώρες, η αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας με την υιοθέτηση κυρίως ασφαλών μεταγγίσεων 
και θεραπειών αποσιδήρωσης, αλλά και με την εφαρμογή πρωτοκόλλων παρακολούθησης με 
στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό και, αν είναι δυνατόν, την πρόληψη επιπλοκών σε ζωτικά όργανα, έχει 
επιτύχει να αυξήσει την επιβίωση μέχρι την ενηλικίωση. Η ψυχολογική υποστήριξη, σε συνδυασμό 
με την αποφυγή επιπλοκών, αποτελεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς 
έτσι διευκολύνεται η δυνατότητα εφαρμογής βέλτιστης θεραπείας, όπως και η ικανότητα βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής. 

Η συγκρότηση μιας ομάδας εξειδικευμένων γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων επιτρέπει 
τη μεταφορά της γνώσης μέσω της δημιουργίας δικτύου επικοινωνίας σε εθνικό και διεθνές 
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επίπεδο. Η δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων για την αντιμετώπιση των αναιμιών αυτών, που 
για τις περισσότερες χώρες θεωρούνται σπάνιες, έχει δείξει ότι βελτίωσε την επιβίωση και ότι τα 
κέντρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν κέντρα αναφοράς, όπου μπορούν να παραπέμπονται οι 
πάσχοντες για περιοδικό έλεγχο και αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων. Η ανάγκη μεταφοράς 
της γνώσης είναι σημαντική, κυρίως εκεί όπου η συχνότητα και άρα η εμπειρία σχετικά με τις 
αιμοσφαιρινοπάθειες είναι μικρή. Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν δύο στόχους. Αφενός 
αυξάνουν την εμπειρία και τη γνώση, και αφετέρου προάγουν την επικοινωνία μεταξύ των κέντρων 
και των θεραπόντων, δίνοντας έμφαση στην αναγκαιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης στη 
φροντίδα υγείας.

Ένα άλλο κίνητρο για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών είναι η ενθάρρυνση της ερευνητικής 
δραστηριότητας. Εξάλλου, οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν ιδιαίτερη αξία όταν η ποιότητα των 
επιστημονικών ενδείξεων που περιέχουν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και έχουν υιοθετηθεί από 
τους ειδικούς. Νεότερα δεδομένα και βελτιωμένες προσεγγίσεις αποτελούν βήματα διασφάλισης 
μεγαλύτερης επιβίωσης και προοδευτικής προσέγγισης της τελικής θεραπείας. Από τον γιατρό 
που εργάζεται εκτός ακαδημαϊκής μονάδας, θα ζητηθεί να συμβάλει σε αυτήν την προσπάθεια με 
τη συμμετοχή πασχόντων σε κλινικές μελέτες. Ο γιατρός αυτός θα χρειαστεί να είναι ενεργός και 
ενήμερος για τη σύγχρονη επιστημονική αντιμετώπιση του πάσχοντα, και όχι να είναι παθητικός 
θεατής. Η ΔΟΘ και οι πάσχοντες που καλύπτει, είναι πολύ ενημερωμένοι και απαιτούν από τους 
γιατρούς να είναι προετοιμασμένοι να υιοθετήσουν νέες μεθόδους, οι οποίες έχει τεκμηριωθεί 
επιστημονικά ότι είναι αποτελεσματικές και ασφαλείς. 

Με την πρόοδο της επιστημονικής έρευνας, αυξάνονται και τα μηνύματα αισιοδοξίας για καλύτερη 
ζωή, τα οποία χρειάζονται οι θαλασσαιμικοί πάσχοντες. Εκτός από την ομάδα των κλινικών 
ιατρών, με την ιδιότητα της διεπιστημονικής προσέγγισης, οι βασικές επιστήμες, οι φαρμακευτικές 
εταιρείες, οι διεθνείς οργανισμοί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, με κοινωνιολογικές και νομικές 
παρεμβάσεις ενεργοποιούνται όλο και περισσότερο ώστε να επηρεάζουν αποφάσεις. Σήμερα, ο 
ενήλικας πάσχων οφείλει να συνεργάζεται με τον/τη γιατρό για το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα 
που θα ακολουθήσει. Η πληροφόρηση του πάσχοντα αποτελεί πλέον καθήκον του γιατρού, αλλά 
και δικαίωμα του πάσχοντα.

Για τους λόγους αυτούς, η νέα έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών παρέχει μια ολιστική 
προσέγγιση στην αντιμετώπιση των πασχόντων, χωρίς να αγνοεί και τα θέματα που σχετίζονται με 
τον τρόπο ζωής, την ψυχολογική υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη. 

Η ΔΟΘ ως ένας οργανισμός υποστήριξης των πασχόντων, που επί δεκαετίες αγωνίζεται να επιτύχει 
αποτελεσματική πρόληψη και άριστη αντιμετώπιση, επιθυμεί να ευχαριστήσει και είναι βαθύτατα 
υποχρεωμένη προς καθέναν χωριστά και όλους μαζί τους αφοσιωμένους επιστήμονες και ειδικούς 
γιατρούς για τη γενναιόδωρη προσφορά του χρόνου και του κόπου τους σε αυτήν τη διευρυμένη 
και απαιτητική προσπάθεια επικαιροποίησης των ήδη δημοσιευμένων οδηγιών. Οι γνώσεις και η 
επιστημονική τους κρίση μπορούν έτσι να διαδίδονται σε παγκόσμια κλίμακα. Η ΔΟΘ θα καταβάλει 
κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοχή και η εφαρμογή των οδηγιών αυτών από 
τους αρμόδιους φορείς υγείας σε όλες τις χώρες και περιοχές, ακόμη και σε καιρούς οικονομικής 
λιτότητας, προς όφελος των πολιτών, οι οποίοι παρά το πρόβλημα που έχουν κληρονομήσει, είναι 
πρόθυμοι και ικανοί να ανταποδώσουν την οικονομική επιβάρυνση με την ανταποδοτική εργασία 
και τη θετική τους συμβολή στην κοινωνία, εφόσον τους εξασφαλίζεται καλή υγεία και αποδεκτή 
ποιότητα ζωής.
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Σήμερα, με σιγουριά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η θαλασσαιμία μπορεί να προληφθεί 
αποτελεσματικά και να αντιμετωπιστεί κατάλληλα. Καμία κυβερνητική ή εθνική υγειονομική αρχή, 
παγκοσμίως, δεν δικαιούται να στερήσει το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα εξασφάλισης της υγείας.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου
Πάνος Εγγλέζος
Πρόεδρος

Dr Ανδρούλλα Ελευθερίου
Εκτελεστικός Διευθυντής ΔΟΘ
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Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 
ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ
Οι κληρονομικές παθήσεις της αιμοσφαιρίνης είναι οι πιο συχνές μονογονιδιακές νόσοι. Κατατάσσονται 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις δομικές διαταραχές της αιμοσφαιρίνης, που περιλαμβάνουν τη 
Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΔΝ) και τα θαλασσαιμικά σύνδρομα, που οφείλονται σε ποσοτική διαταραχή 
της σφαιρίνης. Έχουν υπολογιστεί (WHO 1989, 1994) περισσότεροι από 270 εκατομμύρια ετεροζυγώτες, 
καθώς και ότι κάθε χρόνο γεννιούνται περισσότερα από 300.000 παιδιά με κάποιο θαλασσαιμικό 
σύνδρομο ή άλλη αιμοσφαιρινοπάθεια. Η σημαντικά υψηλή συχνότητα των διαταραχών της 
αιμοσφαιρίνης, σε σύγκριση με άλλα μονογονιδιακά νοσήματα, αντανακλά το αποτέλεσμα της φυσικής 
επιλογής που προκύπτει από τη σχετική αντίσταση των ετεροζυγωτών έναντι του P. falciparum της 
ελονοσίας. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται, περιλαμβάνουν τη διαδεδομένη πρακτική των 
συγγενικών γάμων, τη μεγαλύτερη ηλικία μητρότητας στις φτωχότερες χώρες, καθώς και γονιδιακές 
διαταραχές (μεταλλάξεις). Για τους λόγους αυτούς, τα θαλασσαιμικά σύνδρομα είναι περισσότερο συχνά 
στη νοτιοανατολική και τη νότια Ασία, στη Μέση Ανατολή, στις μεσογειακές χώρες και στη βόρεια και 
κεντρική Αφρική. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα της αθρόας μετανάστευσης των πληθυσμών, από περιοχές 
υψηλής συχνότητας, σήμερα η θαλασσαιμία συναντάται στις περισσότερες χώρες. Στις χώρες αυτές 
περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, χώρες όπου η μετανάστευση 
συνεχίζεται εδώ και έναν αιώνα και όπου μεγάλες ομάδες εθνικών μειονοτήτων είναι τώρα τέταρτης ή 
και πέμπτης γενιάς. 

Πιο πρόσφατες μετακινήσεις μεταναστών από χώρες υψηλής ενδημικότητας έχουν σημειωθεί προς τη 
βόρεια και τη δυτική Ευρώπη, χώρες με χαμηλή συχνότητα των διαταραχών της αιμοσφαιρίνης μεταξύ 
του γηγενούς πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και πιο 
πρόσφατα των Σκανδιναβικών χωρών. Οι αλλαγές αυτές αποτέλεσαν πρόκληση για τους επαγγελματίες 
υγείας και τους διαμορφωτές πολιτικής στις χώρες αυτές, ώστε να είναι σε θέση να παρέχουν ισότιμη 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των 
αιμοσφαιρινοπαθειών. Τα διαθέσιμα επιδημιολογικά στοιχεία από τις ενδημικές χώρες υποεκτιμούν το 
μέγεθος των υγειονομικών προβλημάτων που θα προκύψουν από τις κληρονομικές διαταραχές της 
αιμοσφαιρίνης. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος στις χώρες αυτές, απαιτείται 
σημαντική προσπάθεια, οικονομική επάρκεια και βεβαίως πολιτική βούληση. Η βασική δυσκολία 
έγκειται στο ότι οι πληθυσμοί των περιοχών αυτών δεν είναι ομοιογενείς, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση των χωρών της Μεσογείου όπου τα προγράμματα ελέγχου είχαν εξ αρχής εφαρμοστεί με 
επιτυχία. Προγράμματα που στοχεύουν στη μείωση του αριθμού των ατόμων με σοβαρό πρόβλημα 
περιλαμβάνουν δύο στάδια: 1. Διαγνωστικό έλεγχο του πληθυσμού και εφαρμογή προγραμμάτων 
διαφώτισης του πληθυσμού για τους κινδύνους ενός άρρωστου παιδιού και 2. Διαγνωστικό έλεγχο 
κατά τη διάρκεια της κύησης, ώστε εάν κάποια γυναίκα είναι φορέας, να ελεγχθεί και ο σύντροφος 
και, αν είναι και αυτός φορέας, μετά από σχετική ενημέρωση, παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του 
εμβρύου και διακοπής της κύησης επί πάσχοντος. Προγράμματα προγεννητικής διάγνωσης που 
εφαρμόστηκαν με επιτυχία στις χώρες της Μεσογείου, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση νέων 
γεννήσεων με βαριές μορφές θαλασσαιμίας, εφαρμόζονται πλέον σε αρκετές χώρες, όπως στην Κίνα, 
την Ινδία, το Ιράν, τον Λίβανο, το Πακιστάν, τη Σιγκαπούρη, την Ταϊλάνδη και πολλές άλλες. Ανεξάρτητα 
από τα αποτελέσματα των πληθυσμιακών διαγνωστικών εξετάσεων, είναι απαραίτητη η κατάλληλη 
εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τη φύση των κληρονομικών διαταραχών της αιμοσφαιρίνης. Η 
εκπαίδευση αυτή απαιτεί τη συμμετοχή πολλαπλών κοινωνικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων 
των μέσων ενημέρωσης, κοινωνικών λειτουργών, τοπικών συλλόγων εθελοντών και της ιατρικής 
κοινότητας (Weatherall DJ: Disease control priority in developing countries).
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Παράλληλα με την πρόληψη, ένας βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση στους πάσχοντες της πιο 
αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Μελέτες σε μεγάλες ομάδες πασχόντων με μείζονα θαλασσαιμία, 
τόσο σε αναπτυγμένες όσο και σε υπό ανάπτυξη χώρες, εξακολουθούν να δείχνουν προοδευτική 
βελτίωση του προσδόκιμου επιβίωσης. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει επείγουσα ανάγκη κάλυψης ενός 
κενού, μέχρις ότου κάθε ασθενής, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αποκτήσει ίσες δυνατότητες 
εξασφάλισης ποιοτικής ιατρικής φροντίδας. Απαραίτητο μέσον ώστε να επιτευχθεί αυτό, αποτελεί η 
παγκόσμια συνεργασία πάνω στις διαταραχές της αιμοσφαιρίνης, ώστε κάθε χώρα να επωφεληθεί από 
την εμπειρία κάποιας άλλης. Οι υγειονομικές αρχές χρειάζεται να αναγνωρίσουν ότι οι διαταραχές της 
αιμοσφαιρίνης αποτελούν σημαντικό κίνδυνο δημόσιας υγείας και ότι οφείλουν να αναπτύξουν και να 
εφαρμόσουν εθνική πολιτική για την αντιμετώπισή τους και την πρόληψη. Τα απαραίτητα μέσα με τα 
οποία μπορούν να υποστηριχθούν τέτοιες πολιτικές περιλαμβάνουν τα εξής: 

•  Πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες για εργαστηριακές υπηρεσίες
•  Κατευθυντήριες οδηγίες εθνικού επιπέδου για την αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας 
•  Επιδημιολογικά στοιχεία και επαγρύπνηση  
•  Δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για τους επαγγελματίες υγείας, τους 

πάσχοντες, τους γονείς και την κοινότητα

Το συνολικό κόστος της θεραπείας των πασχόντων με κληρονομικές διαταραχές της αιμοσφαιρίνης 
διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών και εξαρτάται από τα διαφορετικά συστήματα υγείας, τους 
τρόπους προμήθειας του αίματος, τις μεθόδους ελέγχου των μεταδιδομένων με το αίμα νοσημάτων και 
το διαφορετικό κόστος των φαρμάκων και του εξοπλισμού. Είναι φανερό ότι όλες οι χώρες θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν με τη μεταφορά της εμπειρίας των ειδικών, με αποτέλεσμα τον εναρμονισμό και 
τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση της ποιότητας της νοσηλείας που παρέχεται. Η αναγκαιότητα 
κατευθυντήριων οδηγιών για την αντιμετώπιση της Μεταγγισιοεξαρτώμενης Θαλασσαιμίας (ΜΕΘ) είναι 
σαφής. Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τεσσάρων ετών, έξι κύριες εκδόσεις κατευθυντήριων 
οδηγιών για την αντιμετώπιση της ΜΕΘ ήταν στη διάθεση των θεραπευτών (TIF, US, Canadian, UK, 
Italian, Australian). Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια συγκριτική μελέτη μεταξύ όλων αυτών των οδηγιών 
(Musallam KM et al., Acta Haematologica 2013). Η ταχεία εναλλαγή δεδομένων καθιστά επιβεβλημένη 
την επικαιροποίηση των οδηγιών. Με τη διαθεσιμότητα τέτοιων οδηγιών και την προσεκτική μελέτη και 
εφαρμογή τους, πολύ γρήγορα μπορούμε να διαγνώσουμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά 
μια επιπλοκή, όπως και να προβλέψουμε έγκαιρα διάφορους κινδύνους, έτσι ώστε με τα μέτρα που θα 
λάβουμε να εξοικονομηθούν περιττά έξοδα νοσηλείας. 

Η αναθεωρημένη τρίτη έκδοση των κατευθυντήριων οδηγιών της ΔΟΘ θα προσφέρει πολύτιμες 
πληροφορίες στο σύνολο των επαγγελματιών υγείας που ασχολούνται με τη θεραπεία των ασθενών 
με μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία. Η έκδοση αυτή περιλαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες 
σχετικά με τις νεότερες προσεγγίσεις για την πιο αποτελεσματική, πιο ασφαλή και λιγότερο κοπιαστική 
θεραπεία. Περιλαμβάνει επίσης και ανασκόπηση των νεότερων προόδων σχετικά με την τελική 
θεραπεία, με την εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας και τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. 

Maria Domenica Cappellini
Καθηγήτρια Παθολογίας
Πανεπιστήμιο του Μιλάνου 
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1 Συγγραφείς Vip Viprakasit και Raffaella Origa
Ανασκόπηση Suthat Fucharoen

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΑΣΗ, ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τύποι αιμοσφαιρίνης

Το οξυγόνο μεταφέρεται από τους πνεύμονες στους ιστούς με την αιμοσφαιρίνη, μια πρωτεΐνη υψηλής 
εξειδίκευσης, που εντοπίζεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος. Κάθε ερυθρό αιμοσφαίριο περιέχει 
περίπου 300 εκατομμύρια μόρια της πρωτεΐνης αυτής, με συνολική ποσότητα 30 πικογραμμάρια ανά 
ερυθροκύτταρο. Κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης περιλαμβάνει 2 ζεύγη όμοιων υπο-μονάδων, τις αλυσίδες 
σφαιρίνης. Οι αλυσίδες αυτές ονοματίζονται από γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και ανήκουν σε 
δύο ομάδες: την ομάδα της α-σφαιρίνης, που περιλαμβάνει τις ζ και α αλυσίδες, και την ομάδα της 
β-σφαιρίνης, που περιλαμβάνει τις ε, γ, β και δ αλυσίδες. Οι αλυσίδες σφαιρίνης συνθέτονται διαδοχικά 
κατά τη διάρκεια της οντογένεσης και μετά τη σύζευξή τους σε τετραμερή μόρια, σχηματίζουν τους 
παρακάτω τέσσερις κύριους τύπους αιμοσφαιρίνης:

1.  «Εμβρυονικές» αιμοσφαιρίνες, που ανιχνεύονται από την 3η έως τη 10η εβδομάδα της κύησης και 
 περιλαμβάνουν τα ζ2ε2 (Hb Gower1), α2ε2 (Hb Gower2), ζ2γ2 (Hb Portland1) και ζ2β2 τετραμερή  
 (Hb Portland2).
2.  «Εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη F» (HbF: α2γ2), η οποία αποτελεί τον κύριο μεταφορέα οξυγόνου κατά τη 
 διάρκεια της κύησης.
3.  «Αιμοσφαιρίνη ενηλίκου Α» (HbA: α2β2), η οποία αντικαθιστά την HbF σύντομα μετά τη γέννηση.
4.  «Αιμοσφαιρίνη Α2» (HbA2: α2δ2), που αποτελεί μικρό ποσοστό της αιμοσφαιρίνης κατά την ενήλικη 
 ζωή.  

Η διαδικασία κατά την οποία ξεκινά και διακόπτεται η σύνθεση των διαφόρων τύπων της αιμοσφαιρίνης 
σε συγκεκριμένη φάση της ανάπτυξης, είναι γνωστή ως "αναπτυξιακή μεταστροφή της αιμοσφαιρίνης", 
όπως φαίνεται στο σχήμα 1.Υπό φυσιολογικές συνθήκες, τα ερυθρά αιμοσφαίρια του ενήλικα περιέχουν 
περίπου 97-98% HbA, 2-3% HbA2 και ελάχιστη HbF. 

Σχήμα1. Σύνθεση σφαιρινών σε διάφορες φάσεις της ερυθροκυτταρικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της εμβρυονικής, 
εμβρυϊκής και ενήλικης ζωής. 

Type 
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Vitellin
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CHAPTER 1

Γονίδια σφαιρινών και σύνθεση σφαιρινών

Οι αλυσίδες σφαιρίνης έχουν εξαιρετικά συγκεκριμένη δομή, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη 
σύνδεσή τους με οξυγόνο εντός των πνευμονικών κυψελίδων και η ελεγχόμενη προοδευτική απόδοσή 
του στους ιστούς. Η ακριβής δομή των αλυσίδων σφαιρίνης κωδικοποιείται από τα αντίστοιχα γονίδια 
στο DNA των χρωμοσωμάτων 16 (α γονιδιακό σύμπλεγμα) και 11 (β γονιδιακό σύμπλεγμα). Στα όρια 
των δομικών γονιδίων, π.χ. στην αρχή τους (5΄ άκρο της αλληλουχίας DNA, «ανοδική φορά») και στο 
τέλος (3΄ άκρο της αλληλουχίας DNA, «καθοδική φορά»), υπάρχουν νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που 
έχουν «ρυθμιστικό» ρόλο. Οι αλληλουχίες αυτές καθορίζουν ποιο γονίδιο πρέπει να ενεργοποιηθεί 
και ποιο να απενεργοποιηθεί, καθώς επίσης και πόσο αποτελεσματική θα είναι η έκφρασή του. Στη 
ενήλικη ζωή, η σύνθεση των σφαιρινών γίνεται κατά κύριο λόγο στους ερυθροβλάστες του μυελού των 
οστών. Οι αλυσίδες σφαιρίνης πρέπει να έχουν την καθορισμένη δομή και να είναι ισοσταθμισμένες, 
ώστε ο αριθμός των α σφαιρινών να είναι ακριβώς ίδιος με των β σφαιρινών. Όταν δεν πληρούνται οι 
παραπάνω συνθήκες, υπάρχει ολική ή μερική βλάβη στο ένα ή και στα δύο «αλλήλια» των γονιδίων 
σφαιρίνης.

Θαλασσαιμίες: ορισμοί και παγκόσμια κατανομή

Ο όρος «θαλασσαιμία» αναφέρεται σε μια ομάδα αιματολογικών νοσημάτων που χαρακτηρίζονται από 
μείωση ή και απουσία σύνθεσης των φυσιολογικών αλυσίδων σφαιρίνης. Σύμφωνα με την αλυσίδα 
της οποίας η σύνθεση μειώνεται, οι θαλασσαιμίες καλούνται α-, β-, γ-, δ -, δβ-, ή εγδβ-θαλασσαιμίες. 
Οι περισσότερες θαλασσαιμίες κληρονομούνται ως υπολειπόμενοι αυτοσωματικοί χαρακτήρες. Οι 
ποσοτικές αυτές βλάβες δεν διαφοροποιούνται αυστηρά από τις δομικές αιμοσφαιρινικές παραλλαγές, 
που παράγονται σε μειωμένη ποσότητα (όπως η HbE και η Hb Lepore). Από κλινική άποψη, οι πιο 
ενδιαφέρουσες μορφές είναι η α- και η β-θαλασσαιμία, που προκύπτουν από τη μείωση ενός από 
τους δύο τύπους των πολυπεπτιδικών αλυσίδων (α ή β) που συνθέτουν το φυσιολογικό μόριο της 
αιμοσφαιρίνης του ενήλικα (HbA, α2β2).

Το παρόν βιβλίο αναφέρεται κυρίως στη τελευταία ομάδα θαλασσαιμιών, που συνιστούν σημαντικό 
πρόβλημα στις χώρες της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και τις δια-καυκάσιες χώρες, την Ινδία και 
την Άπω Ανατολή. Η μεγαλύτερη συχνότητα φορέων β-θαλασσαιμίας έχει παρατηρηθεί στις Μαλδίβες 
(18%), στην Κύπρο (14%), στη Σαρδηνία (10,3%), ενώ στη νοτιανατολική Ασία (3-5%). Η υψηλή 
συχνότητα του παθολογικού γονιδίου σε αυτές τις περιοχές πολύ πιθανόν να σχετίζεται με την ειδική 
επίδραση του Plasmodium falciparum της ελονοσίας. Εξάλλου, η μετανάστευση πληθυσμών και οι 
γάμοι μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών ομάδων εισήγαγε τη θαλασσαιμία σε όλες σχεδόν τις χώρες του 
κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Ευρώπης, απ’ όπου παλαιότερα απουσίαζε. Όσο για την 
α-θαλασσαιμία, συναντάται πιο συχνά στη νοτιανατολική Ασία και στην Κίνα, με το 40% του γηγενούς 
πληθυσμού να είναι φορείς. Λιγότερο συχνά συναντάται στην Ινδία, στον Περσικό Κόλπο, στη Μέση 
Ανατολή, στην Ελλάδα και στη βόρεια Ευρώπη. Στη νοτιανατολική Ασία, η συχνότητα είναι τόσο υψηλή, 
που συνιστά μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας λόγω του υψηλού αριθμού ασθενών με σοβαρή νόσο 
HbH και εμβρύων με Hb Bart's και εμβρυϊκό ύδρωπα. 

Ως υπολειπόμενη αυτοσωματική μορφή κληρονομικότητας, οι ετεροζυγώτες α- ή β-θαλασσαιμίας 
είναι συνήθως ασυμπτωματικοί και δεν χρειάζονται αγωγή. Οι ομοζυγώτες και οι διπλοί ετεροζυγώτες 
με θαλασσαιμικά αλλήλια είναι οι πάσχοντες με θαλασσαιμικά σύνδρομα ή νόσους. Επιπρόσθετα, 
οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ θαλασσαιμίας και άλλων αιμοσφαιρινοπαθειών, π.χ. HbE, HbC ή HbS 
με β-θαλασσαιμία ή Hb Constant Spring (Hb CS) με α-θαλασσαιμία, προκαλούν επίσης διάφορα 
θαλασσαιμικά σύνδρομα. Με βάση την κλινική σοβαρότητα και την ανάγκη για μετάγγιση, τα θαλασσαιμικά 
σύνδρομα μπορούν φαινοτυπικά να διακριθούν σε δύο κύριες ομάδες: 1) μεταγγισιοεξαρτώμενες 
θαλασσαιμίες (ΜΕΘ) (Transfusion Dependent Thalassaemias, TDTs) και 2) μη μεταγγισιοεξαρτώμενες 
θαλασσαιμίες (Μη ΜΕΘ) (Non-Transfusion Dependent Thalassaemias, NTDTs), όπως φαίνονται στο 
σχήμα 2. 
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Μορφές θαλασσαιμικών συνδρόμων

Σχήμα 2. Φαινοτυπική κατάταξη των θαλασσαιμικών συνδρόμων, βασισμένη στην κλινική βαρύτητα και την 
ανάγκη μετάγγισης.

Άτομα με μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις για να επιβιώσουν. 
Χωρίς επαρκή υποστήριξη με μεταγγίσεις, υποφέρουν από σειρά επιπλοκών και έχουν μικρή διάρκεια 
ζωής. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία, βαριά HbE / β-θαλασσαιμία, 
μεταγγισιοεξαρτώμενη αιμοσφαιρινοπάθεια ή εμβρυϊκό ύδρωπα και εμβρυϊκό ύδρωπα με HbBart’s 
που μπορεί να επιβιώσει. Αυτή η μεταγγισιοεξαρτώμενη ομάδα αποτελεί τον κύριο στόχο των 
θεραπευτικών οδηγιών της παρούσας έκδοσης. Οι ομάδες των μη μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών 
περιλαμβάνουν την ενδιάμεση β-θαλασσαιμία την HbE / β-θαλασσαιμία και την αιμοσφαιρινοπάθεια 
H. Θεραπευτικές οδηγίες για την κατηγορία αυτή έχουν εκδοθεί πρόσφατα από τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Θαλασσαιμίας (TIF, 2013).

β-θαλασσαιμία

Φαινοτυπική ετερογένεια
Η β-θαλασσαιμία περιλαμβάνει τρεις κύριες μορφές, που είναι οι εξής: 1) Η μείζων θαλασσαιμία, 
η οποία εναλλακτικά αναφέρεται και ως «Αναιμία του Cooley» ή και «μεσογειακή αναιμία», 2) η 
ενδιάμεση θαλασσαιμία, και 3) η ελάσσων θαλασσαιμία, εναλλακτικά «φορέας β-θαλασσαιμίας» 
ή «στίγμα β-θαλασσαιμίας» ή «ετερόζυγη β-θαλασσαιμία». Με εξαίρεση σπάνιες μορφές με 
επικρατούντα κληρονομικό χαρακτήρα, οι πάσχοντες με μείζονα β-θαλασσαιμία είναι ομοζυγώτες 
ή διπλοί ετεροζυγώτες για τα βο ή β+ γονίδια. Πάσχοντες με ενδιάμεση θαλασσαιμία είναι κυρίως 
ομοζυγώτες ή διπλοί ετεροζυγώτες (β+, β++ γονίδια), ενώ οι πάσχοντες με ελάσσονα θαλασσαιμία 
είναι κυρίως ετεροζυγώτες.

Παθοφυσιολογία
Η βασική βλάβη στη β-θαλασσαιμία είναι η μείωση ή η απουσία παραγωγής αλυσίδων 
β-σφαιρίνης με επακόλουθη την περίσσεια α-αλυσίδων. Οι άμεσες επιπτώσεις είναι η συνολική 
μείωση παραγωγής της αιμοσφαιρίνης και η μη ισορροπημένη σύνθεση αλυσίδων σφαιρίνης. Η 
ελλειμματική παραγωγή της αιμοσφαιρίνης είναι εμφανής στους ετεροζυγώτες, καθώς προκαλεί 
μείωση της μέσης αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο (MCH) και του μέσου όγκου των ερυθρών 
(MCV), χωρίς όμως ιδιαίτερες κλινικές επιπτώσεις. Η μη ισορροπημένη σύνθεση των αλυσίδων έχει 
πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα προγονικά ερυθροκύτταρα, που τελικώς καταλήγει σε εκτεταμένη 

Μη Μεταγγισιοεξαρτώμενη Θαλασσαιμία

Σπάνιες 
μεταγγίσεις

Ετεροζ. α-θαλ.
Ετεροζ. β-θαλ.

Περιστασιακές  
μεταγγίσεις

Ήπια HbE/β-θαλ. 
HbC/β-θαλ.

HbC/β-θαλ HbE/β-θαλ. 

Διακεκομμένες 
μεταγγίσεις

Ελλειμματική HbH
Ήπια HbE/β-θαλ.

Συχνές 
μεταγγίσεις

Μη ελλειμματική 
Μείζων β-θαλ.

Βαριά

Μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία 
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CHAPTER 1

καταστροφή τους στον μυελό των οστών πριν από την ωρίμανσή τους, καθώς και σε εξωμυελικές 
εστίες αιμοποίησης. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται ως "μη αποτελεσματική ερυθροποίηση" και 
αποτελεί το κύριο παθογενετικό χαρακτηριστικό της β-θαλασσαιμίας. Η περιφερειακή αιμόλυση, 
που συμβάλλει στον βαθμό της αναιμίας, έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στη μείζονα θαλασσαιμία 
από ό,τι στην ενδιάμεση θαλασσαιμία. Η αιμόλυση οφείλεται σε αδιάλυτες αλυσίδες α-σφαιρίνης 
που προκαλούν βλάβες στη μεμβράνη των περιφερειακών ερυθροκυττάρων. Πρώτη αντίδραση 
στην μη αποτελεσματική ερυθροποίηση και αναιμία είναι η αυξημένη παραγωγή ερυθροποιητίνης, 
που προκαλεί αξιοσημείωτη υπερπλασία του ερυθροποιητικού ιστού. Η υπερπλασία αυτή 
οδηγεί σε σκελετικές παραμορφώσεις, οστεοπόρωση, εξωμυελικές μάζες και συμβάλλει στη 
σπληνομεγαλία. Ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία χωρίς θεραπεία ή σε υποθεραπεία υστερούν 
στην ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα της αναιμίας και του υπερβολικού μεταβολικού φορτίου που 
προκύπτει από τη διόγκωση του ερυθροποιητικού ιστού. Η αναιμία μπορεί να προκαλέσει 
υπερτροφία της καρδιάς και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Η μη αποτελεσματική ερυθροποίηση 
σχετίζεται επίσης με αυξημένη απορρόφηση σιδήρου. Η υπερσιδήρωση προκαλείται κυρίως 
από την αυξημένη εντερική απορρόφηση του σιδήρου λόγω ανεπάρκειας της εψιδίνης, ενός 
πεπτιδίου 25 αμινοξέων που παράγεται από τα ηπατοκύτταρα και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο 
στη ρύθμιση της ομοιόστασης του σιδήρου. Στο σχήμα 3 φαίνεται περιληπτικά η παθοφυσιολογία 
της β-θαλασσαιμίας.

Ο βαθμός της μη ισόρροπης σύνθεσης των αλυσίδων σφαιρίνης καθορίζεται από το είδος της μετάλλαξης 
του β-γονιδίου. Ως βο μορφή υποδηλώνεται η πλήρης απουσία παραγωγής της β-σφαιρίνης από το 
συγκεκριμένο αλλήλιο. Η β+ μορφή υποδηλώνει τα αλλήλια με μειωμένη παραγωγή β-σφαιρίνης 
(γύρω στο 10%). Στη β++ μορφή, η μείωση της παραγωγής β-σφαιρίνης είναι πολύ ήπια. Έως σήμερα 
έχουν αναφερθεί περισσότερες από 200 μεταλλάξεις στη β-θαλασσαιμία. 

Σχήμα 3. Επιπτώσεις της περίσσειας ελεύθερων α-αλυσίδων στη β-θαλασσαιμία

Μειωμένα επίπεδα αλυσίδων 
β-σφαιρίνης (β+)

Απουσία αλυσίδων 
β-σφαιρίνης (βο) 

Περίσσεια ελεύθερων
αλυσίδων α-σφαιρίνης

Βλάβη της μεμβράνης των 
ερυθρών στην περιφέρεια

Καθίζηση στα προγονικά ερυθροκύτταρα 
στον μυελό των οστών

Πρόωρος θάνατος των 
προγονικών ερυθροκυττάρων

Μη αποτελεσματική ερυθροποίηση
Αιμόλυση

Αύξηση ερυθροποιητίνης Μεταγγίσεις

Υπερσιδήρωση

Καρδιακός θάνατος

Αύξηση απορρόφησης 
σιδήρου

Διόγκωση μυελού οστών

Σκελετικές παραμορφώσεις 
Αύξηση μεταβολισμού

Αναιμία
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Στον πίνακα 1 γίνεται συνοπτική αναφορά των συνήθων τύπων των μεταλλάξεων της 
β-θαλασσαιμίας ανά ομάδα πληθυσμού και βαρύτητα. Αναλυτικός κατάλογος των β-μεταλλάξεων 
διατίθεται στο διαδίκτυο http://globin.cse.psu.edu/globin/html/huisman.

Πίνακας 1. Συνήθεις τύποι β-θαλασσαιμίας σε σχέση με τη βαρύτητα και την ομάδα πληθυσμού 

HGVS, Human Genome Variation Society

Πληθυσμοί          Μετάλλαξη β-γονιδίου      HGVS ονοματολογία                Βαρύτητα

Ινδοί -619del NG_000007.3:g.71609_722 β0  

   27del619

Μεσογειακοί -101 HBB:c.-151C>T β++

Μαύροι -88 HBB:c.-138C>T β++

Μεσογειακοί,  -87 HBB:c.-137C>T β++

Αφρικανοί  HBB:c.-137C>G
   HBB:c.-137C>A

Ιάπωνες -31 HBB:c.-81A>G β++

Αφρικανοί -29 HBB:c.-79A>G β++

ΝΑ Ασιάτες -28 HBB:c.-78A>G β++

Μαύροι -26 HBB:c.-76A>C β++

Μεσογειακοί codon 5 HBB:c.17_18delCT β0

Μεσογειακοί,  codon 6 HBB:c.20delA β0

Αφροαμερικανοί

ΝΑ Ασιάτες Codon 17 HBB:c.52A>T β0

Μεσογειακοί,   IVS1-nt1 HBB:c.92+1G>A β0

Ασιάτες, Ινδοί

Μεσογειακοί, IVS1-nt5 HBB:c.92+5G>A β0

Ασιάτες, Ινδοί

Μεσογειακοί IVS1-nt6 HBB:c.92+6G>A β+/++

Μεσογειακοί IVS1-nt110 HBB:c.93-21G>A β+

ΝΑ Ασιάτες HbE HBB:c.79G>T β++

Μεσογειακοί HbKnossos HBB:c.82G>T β++

Μεσογειακοί codon 39 HBB:c.118G>T β0

ΝΑ Ασιάτες codon 41/42 HBB:c.126_129dekCTTT β0

Κινέζοι IVS2-nt654 HBB:c.316-197C>T β+

Μεσογειακοί IVS2-nt745 HBB:c.316-106C>G β+

Αφροαμερικανοί AATAAA to AACAAA HBB:c.*+110TC>C β++

Μεσογειακοί AATAAA to AACGAA HBB:c.*+111AC>G β++
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CHAPTER 1

Κλινική διάγνωση
Η ετερόζυγη β-θαλασσαιμία, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν έχει σημαντικές κλινικές επιπτώσεις, 
καθώς η δραστηριότητα του φυσιολογικού γονιδίου β-σφαιρίνης στο αλληλόμορφο χρωμόσωμα 
παράγει αρκετή και σταθερή β-σφαιρίνη.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της μείζονος β-θαλασσαιμίας εμφανίζονται στην ηλικία μεταξύ 6 και 24 μηνών, 
με σοβαρή μικροκυτταρική αναιμία, ίκτερο και ηπατοσπληνομεγαλία. Τα νεογέννητα που νοσούν 
υπολείπονται σε ανάπτυξη και παρουσιάζουν προοδευτική ωχρότητα. Στα συμπτώματα μπορεί να 
περιλαμβάνονται διατροφικά προβλήματα, ευερεθιστότητα, υποτροπιάζοντες πυρετοί, λόγω του 
αυξημένου μεταβολισμού ή συνυπάρχουσας μόλυνσης. Επίσης παρατηρείται προοδευτική διόγκωση 
της κοιλιάς, που οφείλεται σε διόγκωση του σπληνός και του ήπατος. Σε περιοχές με περιορισμένη 
διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων και ανεπαρκή αντιμετώπιση ή με ελάχιστες δυνατότητες 
μεταγγίσεων των ασθενών, η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση στην ανάπτυξη, 
ωχρότητα, ίκτερο, ατελή μυϊκή διάπλαση, βλαισογονία, ηπατοσπληνομεγαλία, έλκη κνημών, ανάπτυξη 
μαζών εξωμυελικής αιμοποίησης και σκελετικές παραμορφώσεις ως αποτέλεσμα υπερπλασίας του 
μυελού των οστών. Οι παραμορφώσεις του σκελετού περιλαμβάνουν δυσμορφίες των μακρών οστών 
και τυπικές κρανιοπροσωπικές αλλοιώσεις, που χαρακτηρίζουν το θαλασσαιμικό προσωπείο (διόγκωση 
του κρανίου, προτεταμένα ζυγωματικά, καθίζηση του ρινικού οστού και υπερτροφία της άνω γνάθου, 
που εξωθεί την άνω οδοντοστοιχία). Εάν δεν ξεκινήσει συστηματικό πρόγραμμα χρόνιων μεταγγίσεων, 
οι ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία συνήθως καταλήγουν στα πρώτα χρόνια της ζωής.

Σε άτομα που εμφανίζουν παρόμοια αλλά ηπιότερα κλινικά ευρήματα σε μεγαλύτερη ηλικία, θα πρέπει 
να σκεφτούμε την ενδιάμεση β-θαλασσαιμία. Στο ένα άκρο του φάσματος των κλινικών εκδηλώσεων 
της ενδιάμεσης θαλασσαιμίας, οι ασθενείς εμφανίζουν συμπτώματα σε ηλικία 2 έως 6 ετών και ενώ 
μπορούν να επιβιώνουν χωρίς κανονικές μεταγγίσεις, παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη. 
Στο άλλο άκρο του φάσματος, έχουμε ασθενείς που είναι εντελώς ασυμπτωματικοί, εκτός από μια ήπια 
αναιμία, μέχρι την ενηλικίωση. Η υπερτροφία του ερυθρού μυελού και την εξωμυελική αιμοποίηση 
(ΕΜΑ) αποτελεί συνηθισμένο φαινόμενο. Οι συνέπειές της είναι χαρακτηριστικές δυσμορφίες του 
σκελετού και του προσώπου, οστεοπόρωση με παθολογικά κατάγματα στα μακρά οστά και δημιουργία 
ερυθροποιητικών μαζών που εντοπίζονται κυρίως στον σπλήνα, το ήπαρ, τους λεμφαδένες, τον θώρακα 
και τους σπονδύλους. Στη μεγέθυνση του σπληνός συμβάλλει επίσης και ο βασικός ρόλος του, εκείνος 
της κάθαρσης των ελαττωματικών ερυθροκυττάρων από την κυκλοφορία. Τα έλκη στις κνήμες είναι 
συχνά. Ενώ στη μείζονα β-θαλασσαιμία η αιμοσιδήρωση είναι κυρίως δευτεροπαθής, από τις χρόνιες 
μεταγγίσεις, οι πάσχοντες με ενδιάμεση β-θαλασσαιμία βρίσκονται επίσης σε κίνδυνο υπερσιδήρωσης 
ως αποτέλεσμα της αυξημένης απορρόφησης σιδήρου από το έντερο.

Αιματολογική διάγνωση
Οι ετεροζυγώτες της β-θαλασσαιμίας συνήθως εμφανίζουν χαμηλή μέση αιμοσφαιρίνη ανά 
ερυθροκύτταρο (MCH), χαμηλό μέσο όγκο ερυθρών (MCV) και αυξημένα επίπεδα HbA2, που μπορεί να 
συνδυάζονται με κατώτερα φυσιολογικά ή ελαφρώς παθολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Το επίχρισμα 
του περιφερικού αίματος εμφανίζει λιγότερο έντονες μορφολογικές αλλοιώσεις των ερυθροκυττάρων, 
σε σχέση με τους ομοζυγώτες, ενώ δεν ανιχνεύονται ερυθροβλάστες. Η μείζων β-θαλασσαιμία 
χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης (<7g/dl),  MCV >50 με <70 fl  και MCH >12 με <20 
pg. Η ενδιάμεση β-θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από επίπεδα αιμοσφαιρίνης μεταξύ 7 και 10 g/dl, MCV 
μεταξύ 50 και 80 fl και MCH μεταξύ 16 και 24 pg. Οι πάσχοντες εμφανίζουν μικροκυττάρωση, υποχρωμία, 
ανισοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση (κύτταρα με σχήμα σταγόνας δακρύου και επιμηκυσμένα 
ερυθρά), ερυθρά με μορφή στόχου και ερυθροβλάστες. Ο αριθμός των ερυθροβλαστών (εμπύρηνα 
ερυθρά) σχετίζεται με τον βαθμό της αναιμίας, ενώ αυξάνεται σημαντικά μετά από σπληνεκτομή. Γενικά, 
η μορφολογία αυτή και άλλα παθολογικά χαρακτηριστικά των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι κοινά 
μεταξύ διαφορετικών τύπων θαλασσαιμικών συνδρόμων, καθώς και σε συνδυασμούς με παθολογικές 
αιμοσφαιρίνες, όπως στην περίπτωση HbE/β-θαλασσαιμίας (βλ. παρακάτω).
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Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση αιμοσφαιρίνης
Η ηλεκτροφόρηση οξικής κυτταρίνης ή η τριχοειδική ηλεκτροφόρηση (CE) και η μικροχρωματογραφία 
DE-52 ή η υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (HPLC) ανιχνεύουν το ποσό και τον τύπο της 
αιμοσφαιρίνης.

Σους ομοζυγώτες της βο θαλασσαιμίας απουσιάζει η HbA, ενώ η HbF αποτελεί το 92-95% της συνολικής 
αιμοσφαιρίνης. Στους ομοζυγώτες της β+ θαλασσαιμίας και στους διπλούς ετεροζυγώτες β+/βο, τα 
επίπεδα της HbA είναι μεταξύ 10 και 30% και της HbF μεταξύ 70 και 90%. Η HbA2 κυμαίνεται στους 
ομοζυγώτες β-θαλασσαιμίας και είναι αυξημένη στην ελάσσονα (ετεροζυγώτες) β-θαλασσαιμία. Η HbF 
μπορεί απευθείας να ανιχνευτεί με τη μέθοδο έκλουσης οξέος (χρώση F-κυττάρων) και αλκαλικής 
μετουσίωσης.

Μοριακή ανάλυση
Οι συνήθεις μεταλλάξεις του γονιδίου της β-σφαιρίνης ανιχνεύονται με διαδικασίες αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Οι πιο συχνά εφαρμοζόμενες μέθοδοι είναι η ανάλυση υβριδισμού 
αντίστροφης φάσης υπό μορφή ίχνους, δηλαδή ο πολυμερισμός με ειδικούς εκκινητές και στη συνέχεια 
εφαρμογή ομάδας ανιχνευτών ή εκκινητών που είναι συμπληρωματικοί στις πιο κοινές μεταλλάξεις του 
πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται ο ασθενής. Εάν η στοχευμένη ανάλυση αποτύχει να εντοπίσει τη 
μετάλλαξη, μπορεί να εφαρμοστεί ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδίου της β-σφαιρίνης.

Συσχέτιση γονότυπου-φαινότυπου
Το μέγεθος της μη ισορροπημένης σύνθεσης των αλυσίδων σφαιρίνης αποτελεί τον καθοριστικό 
παράγοντα της κλινικής βαρύτητας στη β-θαλασσαιμία. Επομένως, η παρουσία παραγόντων που 
μπορούν να ελαττώσουν τη δυσαναλογία των αλυσίδων, έχει ως αποτέλεσμα την ηπιότερη μορφή 
θαλασσαιμίας. Ένας από τους πιο συνήθεις και αποτελεσματικούς μηχανισμούς είναι η ομοζυγωτία ή 
η διπλή ετεροζυγωτία δύο ήπιων ή σιωπηλών μεταλλάξεων β+ θαλασσαιμίας. Παραδείγματα τέτοιων 
αλληλίων στον μεσογειακό πληθυσμό είναι η σιωπηλή -101 C→T και η ήπια IVS-1–6 T→C μετάλλαξη, 
στον πληθυσμό της νοτιοανατολικής Ασίας η μετάλλαξη -28 A→G, όπως και η μετάλλαξη -29 A→G 
στους Αφρικανούς.
 
Άλλοι παράγοντες που μπορούν να βελτιώσουν τον φαινότυπο είναι η συγκληρονόμηση της 
α-θαλασσαιμίας, ή γενετικοί παράγοντες που αυξάνουν την παραγωγή γ-αλυσίδων. Μεταλλάξεις 
HPFH, με ή χωρίς ελλείμματα, που σχετίζονται με υψηλά επίπεδα HbF στους φορείς, όταν συνδυάζονται 
με αλλήλια βαριάς β-θαλασσαιμίας, έχουν ως αποτέλεσμα ήπια ενδιάμεση θαλασσαιμία. Ήπιος 
φαινότυπος μπορεί επίσης να προκύψει από συγκληρονόμηση γενετικών παραγόντων που σχετίζονται 
με την παραγωγή γ-αλυσίδων και εντοπίζονται εκτός του γονιδιακού συμπλέγματος της β σφαιρίνης. 
Πρόσφατα αρκετές μελέτες που χρησιμοποιούν μεθόδους γενωμικής συσχέτισης (G-WAS) έχουν 
αναγνωρίσει δύο πολυμορφισμούς με χαρακτήρα ποσοτικής παραγωγής (Bcl11A στο χρωμόσωμα 
2p16 και την HBS1L-MYB διαγονιδιακή περιοχή στο χρωμόσωμα 6q23), που αντιστοιχούν στο 20-
30% των επιπέδων της HbF σε υγιείς ενήλικες. Οι πολυμορφισμοί αυτοί σχετίζονται με φαινότυπο 
ήπιας ενδιάμεσης θαλασσαιμίας και με αύξηση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των μεταγγίσεων σε 
ασθενείς με ομόζυγη βο θαλασσαιμία. Επιπροσθέτως, ο Bcl11A φαίνεται να εμπλέκεται στη ρύθμιση 
της διαδικασίας μεταστροφής των αιμοσφαιρινών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ετερόζυγη β-θαλασσαιμία μπορεί να εκφράζεται με φαινότυπο ενδιάμεσης 
θαλασσαιμίας, σε αντίθεση προς την αναμενόμενη ασυμπτωματική κατάσταση. Οι περισσότεροι 
από αυτούς τους ασθενείς έχουν περίσσεια λειτουργικών γονιδίων α-σφαιρίνης (τριπλασιασμός 
ή τετραπλασιασμός α γονιδίων), που επιδεινώνει τη μη ισορροπημένη σύνθεση στον λόγο α / μη α 
σφαιρίνης. Επιπλέον, σπάνιες μεταλλάξεις έχουν ως αποτέλεσμα τη σύνθεση εξαιρετικά ασταθών 
μορφών β-σφαιρινών. Οι ασταθείς σφαιρίνες καθιζάνουν στα πρόδρομα ερυθροκύτταρα, με 
αποτέλεσμα τη μη αποτελεσματική ερυθροποίηση και την εκδήλωση ενδιάμεσης μορφής θαλασσαιμίας 
στους ετεροζυγώτες (θαλασσαιμία με επικρατούντα χαρακτήρα).

Πρόσφατα έχουν αναγνωριστεί ορισμένοι δευτερεύοντες γενετικοί τροποποιητές που μπορούν να 
μεταβάλουν την κλινική έκφραση του θαλασσαιμικού συνδρόμου. Από τους πιο μελετημένους είναι η 
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CHAPTER 1

παρουσία πολυμορφισμού (TA)7 στη θέση του υποκινητή του γονιδίου της γλυκουρονοσυλτρανσφεράσης 
της διφωσφορικής ουριδίνης, το οποίο σε ομόζυγη κατάσταση σχετίζεται με το σύνδρομο Gilbert, καθώς 
και με την εκδήλωση χολολιθίασης στη μείζονα και στην ενδιάμεση θαλασσαιμία. Άλλα υπό διερεύνηση 
γονίδια είναι το αλλήλιο ε4 της απολιποπρωτεΐνης Ε, που φαίνεται να αποτελεί γενετικό παράγοντα 
κινδύνου ανεπάρκειας της αριστερής κοιλίας στην ομόζυγη β-θαλασσαιμία. Λιγότερο μελετημένοι 
τροποποιητικοί παράγοντες είναι τα γονίδια που κωδικοποιούν την HFE πρωτεΐνη, που σχετίζεται με 
την κληρονομική αιμοχρωμάτωση, και γονίδια που εμπλέκονται στον οστικό μεταβολισμό.

Παραλλαγές της δομής της β-σφαιρίνης και η αντιμετώπισή τους.

Η αιμοσφαιρινοπάθεια Ε είναι η πιο συχνή δομική παραλλαγή της αιμοσφαιρίνης με θαλασσαιμικές 
ιδιότητες.

Η HbE χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση της λυσίνης από γλουταμινικό οξύ στη θέση 26 της 
αλυσίδας β-σφαιρίνης. Η μετάλλαξη G→A στο κωδικόνιο 26 των γονιδίων β-σφαιρίνης δεν προκαλεί 
μόνο αντικατάσταση του αμινοξέος, αλλά ενεργοποιεί επίσης και μια κρυπτική θέση ματίσματος 
(splicing) στο κωδικόνιο 24-25, που οδηγεί σε εναλλακτικό μονοπάτι ματίσματος του β-RNA. Το τελικό 
αποτέλεσμα είναι η παραγωγή μειωμένης ποσότητας παραλλαγμένης αιμοσφαιρίνης (της HbE). H HbE 
συνιστά το 25-30% της συνολικής αιμοσφαιρίνης των ετεροζυγωτών της αιμοσφαιρινοπάθειας E, αντί 
του αναμενόμενου 50%. Με άλλα λόγια, η μετάλλαξη G→A στο κωδικόνιο 26 έχει ως αποτέλεσμα τόσο 
ποιοτική όσο και ποσοτική βλάβη στο γονίδιο β-σφαιρίνης. 

Η HbE είναι η πλέον συνήθης παθολογική αιμοσφαιρίνη στη νοτιοανατολική Ασία, με συχνότητα 
ετεροζυγωτών έως 50% σε ορισμένες περιοχές. Επικρατεί επίσης σε περιοχές της Ινδικής χερσονήσου, 
συμπεριλαμβανομένων των Ινδιών, του Πακιστάν, του Μπαγκλαντές και της Σρι Λάνκα. Οι ετεροζυγώτες 
για την HbE είναι κλινικά φυσιολογικοί με ελάχιστες μόνο μεταβολές των ερυθροκυτταρικών δεικτών 
και την παρουσία HbE στην ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης. Η HbE μπορεί εύκολα να ανιχνευτεί 
με τη χρήση ειδικής χρωστικής, της Διχλωροφαινολινδοφαινόλης (DCIP). Οι ομοζυγώτες της HbE είναι 
κλινικά υγιείς ή μπορεί να εμφανίζουν ήπια αναιμία. Η εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος δείχνει 
μικροκυττάρωση και στοχοκυττάρωση σε 20-80% των ερυθροκυττάρων, ενώ στην ηλεκτροφόρηση 
της αιμοσφαιρίνης ανιχνεύεται 85-95% HbE και 5-10% HbF. Επίπεδα HbF μέχρι 20% έχουν ανευρεθεί 
σε λίγα άτομα με ομόζυγη HbE. 

Γενετικοί συνδυασμοί HbE και β-θαλασσαιμίας, επίσης συχνοί στη νοτιοανατολική Ασία, εμφανίζουν 
ποικίλη κλινική βαρύτητα, από ενδιάμεση θαλασσαιμία έως σοβαρή μείζονα μεταγγισιοεξαρτώμενη 
θαλασσαιμία. Οι μορφές αυτές μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες:

1)  Ήπια HbE/β-θαλασσαιμία: Παρατηρείται στο 15% περίπου όλων των περιπτώσεων στη   
 νοτιανατολική Ασία. Οι ασθενείς αυτοί διατηρούν επίπεδα αιμοσφαιρίνης μεταξύ 9 και12 g/dl,  
 συνήθως χωρίς ιδιαίτερα κλινικά προβλήματα σε νεαρή ηλικία. Ωστόσο, μερικοί ασθενείς μπορεί 
 να παρουσιάζουν προβλήματα στην ανάπτυξη, υπερσιδήρωση και άλλες επιπλοκές, παρόμοιες με 
 αυτές των μη μεταγγισιοεξαρτώμενων θαλασσαιμικών ασθενών.
2)  Ενδιάμεση HbE/β-θαλασσαιμία: Η πλειονότητα των περιπτώσεων HbE/β-θαλασσαιμίας 
 εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης παραμένουν στα 6-7 g/dl και τα 
 κλινικά συμπτώματα είναι παρόμοια με της ενδιάμεσης β-θαλασσαιμίας ή μη μεταγγισιοεξαρτώμενης 
 θαλασσαιμίας. Δεν απαιτούνται μεταγγίσεις, εκτός αν επιβαρυνθεί η αναιμία από λοιμώξεις. Μπορεί 
 α προκύψει υπερσιδήρωση. 
3)  Βαριά HbE/β-θαλασσαιμία: Τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης μπορεί να είναι χαμηλά έως 4-5 g/dl. Οι 
 ασθενείς αυτής της κατηγορίας εμφανίζουν συμπτώματα παρόμοια με αυτά της μείζονος 
 β-θαλασσαιμίας και αντιμετωπίζονται όπως οι πάσχοντες με μείζονα θαλασσαιμία ή με 
 μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία.

Η ποικιλομορφία αυτή έχει εξηγηθεί εν μέρει. Ως αιτίες αναφέρονται ο τύπος της μετάλλαξης της 
β-θαλασσαιμίας (β+ ή β0-θαλασσαιμία), η συγκληρονόμηση α-θαλασσαιμίας ή η κληρονομική τάση 
παραμονής της έκφρασης των γ-αλυσίδων μετά τη γέννηση. Έτσι, άτομα με φαινομενικά ταυτόσημους 
γονότυπους μπορεί να εμφανίζουν κλινικές εκδηλώσεις με πολύ διαφορετική βαρύτητα.
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Η αιμοσφαιρίνη Lepore (Hb Lepore) είναι άλλη μία δομική παραλλαγή β-αλυσίδας που προκύπτει 
από διάχυση γονιδίων (άνισος χιασμός) δ και β σφαιρίνης. Η ομόζυγη κατάσταση της Hb Lepore 
ή η διπλή ετεροζυγωτία Hb Lepore και β-θαλασσαιμίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα σοβαρά 
μεταγγισιοεξαρτώμενα σύνδρομα β-θαλασσαιμίας.

Η αιμοσφαιρίνη S (HbS) είναι η πιο συχνή παραλλαγή της αιμοσφαιρίνης παγκοσμίως. Είναι αποτέλεσμα 
της αντικατάστασης του γλουταμινικού οξέος από βαλίνη στη θέση 6 της αλυσίδας β-σφαιρίνης. Η 
αλληλεπίδραση β-θαλασσαιμίας με την HbS έχει ως αποτέλεσμα ένα σύνδρομο που προσομοιάζει 
περισσότερο με δρεπανοκυτταρική νόσο. Το σύνδρομο αυτό συνήθως δεν απαιτεί συστηματικές 
μεταγγίσεις και δεν προκαλεί υπερσιδήρωση. Η αντιμετώπιση των δρεπανοκυτταρικών συνδρόμων θα 
βασιστεί στις αντίστοιχες οδηγίες (NIH). (Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε http://www.nhlbi.nih.
gov/health/prof/blood/sickle/sick-mt.htm).

α-θαλασσαιμία

Οι α-θαλασσαιμίες είναι κληρονομικές παθήσεις που χαρακτηρίζονται από ελάττωση ή καταστολή της 
παραγωγής των αλυσίδων α-σφαιρίνης. Τα γονίδια της ανθρώπινης α-σφαιρίνης είναι διπλασιασμένα 
και εντοπίζονται στο τελομερικό άκρο του μικρού σκέλους του χρωμοσώματος 16. Η α-θαλασσαιμία 
συνήθως οφείλεται σε ελλείμματα μεγάλων τμημάτων DNA, που περιλαμβάνουν το ένα ή και τα δύο 
γονίδια α-σφαιρίνης.

Σιωπηλός ετεροζυγώτης α-θαλασσαιμίας: Τόσο η έλλειψη του ενός γονιδίου α-σφαιρίνης (-α), όσο 
και ο τύπος μερικής ανεπάρκειας, (α+)-θαλασσαιμία, έχει ως αποτέλεσμα την κλινική έκφραση του 
σιωπηλού φορέα. Οι ετεροζυγώτες αυτής της μορφής δεν είναι αναιμικοί και εμφανίζουν φυσιολογικούς 
ερυθροκυτταρικούς δείκτες. Στην α+-θαλασσαιμία περιγράφονται δύο κύριοι τύποι ελλειμμάτων, 3,7 
και 4,2 kb, που απαντώνται σε όλη την υφήλιο, ακόμα και σε πληθυσμούς του Ειρηνικού.

Τυπικός ετεροζυγώτης α-θαλασσαιμίας: Άτομα με έλλειψη δύο λειτουργικών α-γονιδίων είτε σε cis 
είτε σε trans μορφή (--/αα ή -α/-α), εμφανίζουν ήπια υποχρωμία και μικροκυττάρωση. Ο μέσος όγκος 
ερυθρών (MCV) και η μέση αιμοσφαιρίνη ανά ερυθρό (MCH) είναι συνήθως χαμηλότερα από 80 fl και 
27 pg, αντίστοιχα.
Πιο σπάνιες είναι οι σημειακές ή μη ελλειμματικές μεταλλάξεις που προκαλούνται από την αντικατάσταση 
ενός νουκλεοτιδίου, ή από μικρά ελλείμματα των α γονιδίων (αTα/ ή ααT/). Τέτοιες μορφές έχουν 
διαπιστωθεί σε αρκετούς πληθυσμούς στις μεσογειακές χώρες, έως τη νοτιοανατολική Ασία και την 
Κίνα. Μερικές μη ελλειμματικές μεταλλάξεις δημιουργούν επίσης παθολογικά είδη αιμοσφαιρίνης, 
όπως η αιμοσφαιρίνη Constant Spring (Hb CS) ή η αιμοσφαιρίνη Paksé (Hb PS). Οι παραλλαγές αυτές 
της α-σφαιρίνης προκαλούνται από μεταλλάξεις στο κωδικόνιο λήξης του γονιδίου της α-σφαιρίνης, που 
οδηγούν σε επιμήκυνση της αλυσίδας α-σφαιρίνης, με 31 επιπλέον αμινοξέα και μη αποτελεσματική 
σύνθεση. Οι ετεροζυγώτες γι’ αυτές τις μη ελλειμματικές α-θαλασσαιμίες έχουν οριακά επίπεδα 
MCV και MCH, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται στα περισσότερα προγράμματα πρόληψης της 
θαλασσαιμίας που χρησιμοποιούν ως μέσον ανίχνευσης τους ερυθροκυτταρικούς δείκτες.

Αιμοσφαιρινοπάθεια H: Ελλείψεις ή ανωμαλίες των τριών γονιδίων α-σφαιρίνης, ελλειμματικού (--/-
α) ή μη ελλειμματικού τύπου (--/αTα ή --/ ααT), έχουν ως αποτέλεσμα την αιμοσφαιρινοπάθεια Η. 
Συνήθως χαρακτηρίζεται από ήπια αιμολυτική αναιμία, σπληνομεγαλία ή σοβαρή αιμολυτική κρίση 
σε καταστάσεις οξέωσης και σε λοιμώξεις. Γενικά, ασθενείς με μη ελλειμματική αιμοσφαιρινοπάθεια 
H εμφανίζουν πιο σοβαρή κλινική εικόνα από τους ασθενείς με ελλειμματική μορφή. Για παράδειγμα, 
συγκληρονόμηση Hb Constant Spring και έλλειψη των δύο α-γονιδίων έχει ως αποτέλεσμα βαριά 
αιμοσφαιρινοπάθεια H, στην οποία το 20% των ασθενών χρειάζονται συχνές μεταγγίσεις και 
σπληνεκτομή. Οι περισσότεροι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια H αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις 
οδηγίες για τη μη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένοι ασθενείς με συγκεκριμένες μη ελλειμματικές μεταλλάξεις, π.χ. Hb 
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Pak Num Po (ααPNP), Hb Quong Sze (αQZα), Hb Adana (αCD59α), έχουν βαρείς φαινότυπους που 
μιμούνται τη μείζονα β-θαλασσαιμία. Η αναιμία εμφανίζεται νωρίς (κατά τη γέννηση ή μέχρι τους 
πρώτους έξι μήνες ζωής), με αξιοσημείωτη πτώση της Hb (<5 g/dL), έντονη ηπατοσπληνομεγαλία 
και καθυστέρηση της ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή ως μεταγγισιοεξαρτώμενη ή 
υδρωπική μορφή αιμοσφαιρινοπάθειας H, καθώς ορισμένοι ασθενείς εμφανίζουν σοβαρή αναιμία και 
συμπτωματολογία κατά την εμβρυϊκή περίοδο. 

Ο εμβρυϊκός ύδρωπας (Hb Bart’s) είναι η πιο σοβαρή κλινική εκδήλωση της α-θαλασσαιμίας. 
Σχετίζεται με την απουσία και των 4 γονιδίων α-σφαιρίνης και εκδηλώνεται με σοβαρή αναιμία κατά 
την εμβρυϊκή περίοδο και ενδομήτριο θάνατο. Επιπλέον, ορισμένες επιπλοκές, όπως προεκλαμψία, 
αιμορραγία πριν από τον τοκετό, δυστοκία κ.ά., είναι συχνές σε γυναίκες που κυοφορούν έμβρυο με 
Hb Bart’s. Η απουσία γονιδίων α-σφαιρίνης σε θέση “cis” στο ίδιο χρωμόσωμα (αο-θαλασσαιμία, --/) 
είναι συχνή στη νοτιοανατολική Ασία και την Άπω Ανατολή, ενώ είναι σπάνια στη Μεσόγειο και πιο 
σπάνια στην Αφρική. Έτσι αιτιολογείται η αυξημένη συχνότητα του συνδρόμου του εμβρυϊκού ύδρωπα 
και της αιμοσφαιρινοπάθειας H στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας και στην Κίνα, η σπανιότητα σε 
μεσογειακούς πληθυσμούς και η σχεδόν απουσία στον αφρικανικό πληθυσμό. Η πλήρης αδυναμία 
παραγωγής α-σφαιρίνης κατά την εμβρυϊκή περίοδο έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τετραμερών 
αλυσίδων β- και κυρίως γ-σφαιρίνης. Στην ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης ανιχνεύεται η HbH 
(β4) και η Hb Bart’s (γ4). Με την εφαρμογή εξελιγμένων μεθόδων της ιατρικής του εμβρύου, που 
περιλαμβάνουν ενδομήτρια μετάγγιση, επιβιώνουν αρκετές περιπτώσεις εμβρυϊκού ύδρωπα. 
Ωστόσο, τα άτομα αυτά είναι μεταγγισιοεξαρτώμενα για όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Επομένως, 
ασθενείς με ύδρωπα από Hb Bart’s ή HbH ή μεταγγισιοεξαρτώμενη αιμοσφαιρινοπάθεια H πρέπει 
να αντιμετωπίζονται ως μεταγγισιοεξαρτώμενοι ασθενείς και να ακολουθούνται οι συστάσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Παθοφυσιολογία 
Η μείωση της σύνθεσης α-σφαιρίνης έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παραγωγή της HbA (α2β2) και 
την ανεπαρκή πλήρωση με αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυττάρων. Η περίσσεια των μη συζευγμένων 
αλυσίδων β-σφαιρίνης δημιουργεί ασταθή τετραμερή μόρια (β4), που καθιζάνουν στην επιφάνεια του 
ερυθροκυττάρου προκαλώντας οξειδωτική βλάβη και μείωση του χρόνου ζωής του ερυθρού. Τα 
τετραμερή μόρια β-σφαιρίνης μπορούν να αναγνωριστούν στην ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης 
ως HbH. Η HbH αυξάνεται επί οξέων εμπύρετων καταστάσεων. Στη μη ελλειμματική α-θαλασσαιμία, 
ορισμένες μεταλλάξεις ενεργοποιούν παραλλαγές, όπως η Hb CS, που είναι ασταθείς αιμοσφαιρίνες. 
Οι ασταθείς αιμοσφαιρίνες καθιζάνουν στην επιφάνεια της μεμβράνης του ερυθρού και δημιουργούν 
ενεργείς οξειδωτικές ρίζες, ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας. Επομένως, ασθενείς με μη ελλειμματική 
αιμοσφαιρινοπάθεια H συνήθως έχουν πιο σοβαρή κλινική εικόνα από εκείνους με ελλειμματική μορφή.

Αιματολογική διάγνωση
Όπως συμβαίνει με τα σύνδρομα β-θαλασσαιμίας, οι ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια H εμφανίζουν 
υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία και επίπεδα αιμοσφαιρίνης 4-13 g/dl. Παρατηρείται αυξημένη 
πολυχρωματοφιλία και δικτυοερυθροκυττάρωση, που μπορεί να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια 
λοιμώξεων ή αιμολυτικών κρίσεων. Εμπύρηνα και ερυθροκύτταρα με βασεόφιλη στίξη συνήθως 
παρατηρούνται σε βαρείς φαινότυπους, όπως στον εμβρυϊκό ύδρωπα και σε βαριά μη ελλειμματική 
αιμοσφαιρινοπάθεια H. Η ανίχνευση της HbH, ως έγκλειστα HbH, σε επίχρισμα περιφερικού αίματος με 
χρώση κυανού του κρεζυλίου αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κατάστασης.

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση της αιμοσφαιρίνης
Η αναγνώριση της HbH (β4) και της Hb Bart’s (γ4) στην ηλεκτροφόρηση της αιμοσφαιρίνης, ως 
ταχέως κινούμενα κλάσματα, είναι χαρακτηριστική των συνδρόμων της α-θαλασσαιμίας. Κατά τον 
εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώνεται μεγάλη διαφοροποίηση των επιπέδων της HbH, μεταξύ < 1% 
και 40% (φυσιολογική διακύμανση 10-15%). Η διακύμανση αυτή εξαρτάται από την ευαισθησία της 
μεθόδου, τον εξοπλισμό και την εργαστηριακή εμπειρία, καθώς και την ποιότητα των δειγμάτων 
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του αίματος. Ορισμένη μεθοδολογία υγρής χρωματογραφίας μπορεί να μην ανιχνεύει άμεσα την 
HbH. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η εφαρμογή μη αυτοματοποιημένων μεθόδων, που βασίζονται 
στον εντοπισμό της υπό ανίχνευση Ηb σε συγκεκριμένο χρόνο κατακράτησης (RT). Λόγω απουσίας 
διαθέσιμων αλυσίδων α-σφαιρίνης, η HbA2 (α2δ2) είναι μειωμένη. Σε ασθενείς με μη ελλειμματική 
αιμοσφαιρινοπάθεια H, ειδικά στις παραλλαγές HbH/Hb CS, Hb CS, η ΗbΑ2 μπορεί να ανιχνευτεί σε 
πολύ μικρό ποσοστό (1-4%).

Μοριακή διάγνωση
Παρόμοια με τη β-θαλασσαιμία, οι συνήθεις μεταλλάξεις της α-θαλασσαιμίας ανιχνεύονται εύκολα με 
την τεχνολογία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Επειδή η πλειονότητα των α-θαλασσαιμιών 
οφείλεται σε γονιδιακά ελλείμματα, χρησιμοποιούνται ευρέως πολλαπλά σετ εκκινητών αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης χάσματος “GAP-PCR” για να ενισχυθούν τα τμήματα στα σημεία θραύσης. 
Οι μέθοδοι μελέτης για τις γνωστές μη ελλειμματικές μεταλλάξεις, που συνήθως εφαρμόζονται, είναι ο 
ανάστροφος υβριδισμός υπό μορφή ίχνους, η ενίσχυση με ειδικούς εκκινητές ή αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης, που ακολουθείται από κατάτμηση με ένζυμα περιορισμού. Ο πλήρης προσδιορισμός των 
αλληλουχιών των γονιδίων α1 και α2 απαιτείται σε περιπτώσεις που οι συνήθεις μέθοδοι αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν κάποια μετάλλαξη. Για άγνωστα ή 
σπάνια ελλείμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σετ πολλαπλών συγόλλητο - εξαρτώμενων ανιχνευτών 
ενίσχυσης (MLPA), ώστε να χαρτογραφηθεί το σύμπλεγμα των γονιδίων α-σφαιρίνης. Η τεχνική αυτή 
έχει πλήρως αντικαταστήσει τη συμβατική χρωμοσωμιακή χαρτογράφηση με τη μέθοδο ανάλυσης 
και αποτύπωσης κατά Southern, λόγω της υψηλής αξιοπιστίας και ευαισθησίας, χωρίς να απαιτείται η 
χρήση ραδιενέργειας.

Καθώς σχεδόν όλα τα θαλασσαιμικά σύνδρομα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, παρουσιάζουν 
υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία, η διάγνωση της θαλασσαιμίας μπορεί να τεθεί σε όσους ασθενείς 
εμφανίζουν παθολογικούς ερυθροκυτταρικούς δείκτες. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αποκλειστεί 
ως πιθανή αιτία η σιδηροπενική αναιμία, που παραμένει συχνή σε πολλά μέρη του κόσμου. Στα 
σχήματα 4, 5 και 6 αναφέρονται περιληπτικά οι διαγνωστικές εξετάσεις για ασθενείς με υποχρωμία και 
μικροκυττάρωση και άλλα χαρακτηριστικά των συνήθων θαλασσαιμικών συνδρόμων.

Σχήμα 4. Διαγνωστικός αλγόριθμος για άτομα με υπόχρωμη μικροκυττάρωση.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΠΟΧΡΩΜΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣ
Πλήρες ιατρικό ιστορικό

Οικογενειακό ιστορικό (έλεγχος οικογενειών περιοχών υψηλού κινδύνου)
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Φερριτίνη ορού 
≤12 ng/ml 

Φερριτίνη ορού >12 ng/ml

+ Χαμηλό MCV [<80 fl] ±
Χαμηλό MCH [<27pg]  

- Σκεφτείτε άλλες αιτίες αναιμίας

 Γενική αίματος και ερυθροκυτταρικοί δείκτες (χρήση αυτόματου αναλυτή)
Επίχρισμα αίματος / χρώση BCB 

Ηλεκτροφόρηση Hb και HPLC  

 HbA2 ≥ 4% 
 HbF 0,1-5% 

Ετερόζυγη 
β-θαλασσαιμία Νόσος

Hb H

Αιμοσφαιρινοπάθεια E
Δρεπανοκυτταρική ν.

Αιμοσφαιρινοπάθεια C  
Άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες

Πιθανή ετερόζυγη 
β-θαλασσαιμία

Ομόζυγη [ΕΘ 
ή ΜΘ]

β-θαλασσαιμία

HbA2 ≥ 4%   
HbF> 5-10%

 HbA2 ≥ 4% 
HbF < 1% 

HbF< 5-25%
HbA2 ≥ 4% ± 

Hb CS/PS

+ Άλλες
παραλλαγές 

Hb

 Μη βελτίωση

Σκεφτείτε 
σιδηροπενική αναιμία

  Επαρκής τρίμηνη χορήγηση σιδήρου

• Μικροκυττάρωση 
• Υποχρωμία 
• Στοχοκύτταρα 
• +/- Έγκλειστα σωμάτια [Hb H]

DNA ανάλυση για μεταλλάξεις α- και β-σφαιρίνης      
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Σχήμα 5. Έλεγχοι για τη διάγνωση της θαλασσαιμίας και άλλων αιμοσφαιρινοπαθειών. 

Σχήμα 6. Αιματολογικά χαρακτηριστικά και αιμοσφαιρινικό προφίλ σε συνήθη θαλασσαιμικά σύνδρομα.

(A) Επίχρισμα περιφερικού αίματος από ασθενή με θαλασσαιμικό σύνδρομο που παρουσιάζει 
αξιοσημείωτη υπόχρωμη μικροκυττάρωση με ανισοποικιλοκυττάρωση, στοχοκύτταρα 
και πολυχρωματοφιλία. (B) Χρώση F-κυττάρων σε β-θαλασσαιμία (C) Έγκλειστα HbH σε 
α-θαλασσαιμία. Υγρή χρωματογραφία που δείχνει το αιμοσφαιρινικό προφίλ σε μείζονα 
β-θαλασσαιμία (D), HbE/β θαλασσαιμία (E) και αιμοσφαιρινοπάθεια H (F).

   Επίπεδα Hb                   <5g/dL                    ~7-10 g/dL

 Ήπια                 9-12 g/dl

 Βαριά         4-5 g/dl

Μέτρια     6-7 g/dl 2,6-13,3 g/dl

ΕΠ
ΙΧ

ΡΙ
ΣΜ

Α
 Α

ΙΜ
ΑΤ

ΟΣ

Μελέτη της Hb

HbF μέχρι 100% 
HbA2

HbF 10-50% 
[μέχρι 100%]

HbA2 >4%

HbE [40-60%] 
HbF (60-40%)

± HbA [με β+-θαλ]
HbA2

HbH (0,8-40%)
HbA2 

 + παρουσία α-μεταλλάξεων
π.χ. HbCS, HbPS κ.ά.

DNA ανάλυση   

 •  Συνήθεις γνωστές μεταλλάξεις των βο και β+-θαλ. σε συγκεκριμένες    
 ομάδες πληθυσμού ανιχνεύονται με μεθόδους PCR. 
•  Σπάνιες μεταλλάξεις ανιχνεύονται με άμεσο προσδιορισμό των   
 αλληλουχιών ή μέθοδο μικροσυστοιχιών 
• Ο έλεγχος για ενδ. β-θαλ. περιλαμβάνει μεθόδους αναδιατάξεων α- και  
 β-σφαιρίνης, μελέτη Xmn πολυμορφισμού και άλλων QTLs έκφρασης  
 γ-σφαιρίνης.   

Gap-PCR για 7 συνήθεις  
α-θαλ. και RDB για μη- 
ελλειμματικές μεταλλάξεις.
Για μη γνωστές μεταλλάξεις, 
αποτύπωση κατά 
Southern,  MLPA ανάλυση ή 
προσδιορισμό αλληλουχιών.

Υπόχρωμα μικροκυτταρικά ερυθρά, Στοχοκύτταρα  Ελαττωμένη    
παραγωγή Hb

 Αιμόλυση

 Μη 
αποτελεσματική 

Ειδικά 
χαρακτηριστικά 

+ Αυξημένα F-
κύτταρα [έκλουση] 

+ F-κύτταρα  
[έκλουση] 

+ DCIP χρώση [HbE] 
+ F-κύτταρα [έκλουση] HbH έγκλειστα σωμάτια

 Ερυθρά με παθολογική οδόντωση, αυξημένα ΔΕΚ [5-10%]

 Εμπύρηνα ερυθρά, Βασεόφιλη στίξη ερυθροποίηση

β-ΜΘ β-ΕΘ     HbE/β-Θαλ HbH
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ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

2
Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στα πιο συχνά ερωτήματα σχετικά με τη θεραπεία με μεταγγίσεις των 
πασχόντων από μείζονα θαλασσαιμία:

• Ποιος και πότε πρέπει να αρχίσει θεραπεία με μεταγγίσεις; 
• Πώς προετοιμάζεται και πώς επιλέγεται το αίμα για την αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία με  
 μεταγγίσεις;
• Ποια είναι τα ιδανικά επίπεδα της αιμοσφαιρίνης για αποτελεσματική μετάγγιση;
• Με ποιον τρόπο οι ανάγκες της μετάγγισης επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας   
 αποσιδήρωσης;
• Ποιες είναι οι πιο συχνές και πιο σοβαρές αντιδράσεις που σχετίζονται με τις μεταγγίσεις;
• Ποιες είναι οι κατάλληλες μέθοδοι παρακολούθησης και διαχείρισης των αντιδράσεων στις   
 μεταγγίσεις;

Στόχοι θεραπείας μεταγγίσεων αίματος

Ο βασικός σχεδιασμός του πρωτοκόλλου της τακτικής χορήγησης ερυθρών αιμοσφαιρίων σε ασθενείς 
με θαλασσαιμία αποβλέπει στην επίτευξη των ενδεδειγμένων στόχων της θεραπείας με μεταγγίσεις, 
καθώς και στη βέλτιστη ασφάλεια του μεταγγιζόμενου αίματος. Οι κύριοι στόχοι είναι:

• Χρήση των ερυθροκυττάρων του δότη με τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα και διάρκεια ζωής στον  
 δέκτη.
• Επίτευξη των επιθυμητών επιπέδων αιμοσφαιρίνης.
• Αποφυγή παρενεργειών, συμπεριλαμβανομένων και των μεταδιδόμενων λοιμώξεων.

Ποιότητα και επάρκεια του αίματος 

Για την προστασία της υγείας των ασθενών με θαλασσαιμία, το αίμα θα πρέπει να προέρχεται από 
προσεκτικά επιλεγμένους, μη αμειβόμενους εθελοντές αιμοδότες. Η συλλογή, η επεξεργασία, η φύλαξη 
και η διάθεση πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένα και πιστοποιημένα κέντρα μετάγγισης αίματος.

Η τήρηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ή EU), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ ή 
WHO), της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Αιμοδοσιών (AABB) και άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και 
η συνεκτίμηση των εθνικών αναγκών, των πόρων και του επιπολασμού μολυσματικών παραγόντων 
διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μετάγγισης αίματος. Οι πρακτικές της αιμοδοσίας στην επιλογή 
αιμοδοτών (π.χ. με ερωτηματολόγια) και ο εξειδικευμένος έλεγχος για ηπατίτιδα Β, ηπατίτιδα C, HIV, 
σύφιλη και, σε ορισμένες χώρες, και για άλλους παθογόνους παράγοντες, όπως HTLV I/II, ελονοσία, 
τοξόπλασμα, ηπατίτιδα A, ιό του Δυτικού Νείλου και νόσο του Chagas, συνιστούν μερικές από τις πιο 
σημαντικές στρατηγικές που συμβάλλουν στην ασφάλεια και στην επάρκεια του αίματος.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισκεφθείτε τον 
δικτυακό τόπο http://www.edqm.eu/en/blood-transfusion-mission-65.html, ενώ επιπρόσθετες 
οδηγίες του ΠΟΥ και των αμερικανικών προτύπων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο www.who.int/
bloodsafety/gcbs/structure/en/ και http://www.aabb.org/content.
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CHAPTER 2Επιλογή των κατάλληλων για μετάγγιση ασθενών

Προκειμένου να αποφασιστεί ποιος ασθενής έχει ανάγκη μετάγγισης, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα 
παρακάτω: 
• Επιβεβαιωμένη διάγνωση θαλασσαιμίας.
• Εργαστηριακά κριτήρια: - Επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Hb) <7 g/dl σε 2 μετρήσεις που απέχουν > 2   
 εβδομάδες μεταξύ τους (εξαιρούνται όλες οι υπόλοιπες αιτίες, όπως οι λοιμώξεις) ή 
• Κλινικά κριτήρια ανεξάρτητα από τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης:
 - Αιμοσφαιρίνη > 7 g/dl με οποιαδήποτε από τις παρακάτω εκδηλώσεις:
   >  Χαρακτηριστικό προσωπείο
   >  Μειωμένη ανάπτυξη
   >  Κατάγματα
   >  Κλινικά σημαντική εξωμυελική αιμοποίηση

Συνιστώμενα παράγωγα αίματος

Ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία θα πρέπει να λαμβάνουν συμπυκνωμένα ερυθρά μετά από 
λευκαφαίρεση με ελάχιστη περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης 40 g.

Λευκαφαίρεση μέχρι επιπέδου 1 x 106 ή λιγότερων λευκοκυττάρων ανά μονάδα μετάγγισης θεωρείται 
καθοριστικό όριο για την αποφυγή παρενεργειών που οφείλονται στα λευκά αιμοσφαίρια του δότη 
(Πίνακας 1) (Klein 2007).

Πίνακας 1. Παρενέργειες από λευκοκύτταρα.

Στις μεθόδους λευκαφαίρεσης περιλαμβάνονται:

• Η πριν από την αποθήκευση διήθηση (φιλτράρισμα) του ολικού αίματος είναι η μέθοδος  
 επιλογής για τη λευκαφαίρεση. Η μέθοδος αυτή της λευκαφαίρεσης παρέχει μεγάλη    
 αποτελεσματικότητα, εξασφαλίζει σταθερά χαμηλό αριθμό υπολειπόμενων λευκοκυττάρων 
 και υψηλό ποσοστό ανάκτησης ερυθροκυττάρων. Τα συμπυκνωμένα ερυθρά λαμβάνονται με   
 φυγοκέντρηση του ολικού αίματος μετά τη λευκαφαίρεση.
• Η πριν από τη μετάγγιση διήθηση αναφέρεται στη διήθηση των συμπυκνωμένων ερυθρών που 
 παρασκευάστηκαν από ολικό αίμα του δότη στο εργαστήριο της τράπεζας αίματος.
• Η παρά την κλίνη διήθηση αναφέρεται στη μονάδα συμπυκνωμένων ερυθρών που υφίσταται 
 διήθηση κατά τη διάρκεια της μετάγγισης. Η μέθοδος αυτή δεν επιτρέπει πάντα ιδανικό ποιοτικό 
 έλεγχο, διότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται μπορεί να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό.
 
Παράγωγα αίματος για ειδικές κατηγορίες ασθενών

Τα πλυμένα ερυθρά μπορεί να είναι ευεργετικά για ασθενείς με θαλασσαιμία που εμφανίζουν 
επαναλαμβανόμενες σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις κατά τη μετάγγιση, ή για ασθενείς με έλλειψη 
ανοσοσφαιρίνης A (IgA), κατά την οποία προϋπάρχοντα αντισώματα του δέκτη για την IgA σφαιρίνη 
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα αναφυλακτική αντίδραση. Το πλύσιμο των ερυθρών του δότη αφαιρεί 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

HLA- αντισώματα στους ασθενείς, αντιδράσεις 
κυτοκινών που παράγονται από λευκοκύτταρα 
του αιμοδότη

HLA-αντιγόνα των λευκοκυττάρων του δότη

Ενδοκυττάριοι λοιμογόνοι παράγοντες, όπως ο 
κυτταρομεγαλοϊός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Εμπύρετες μη αιμολυτικές

HLA- αλλοανοσοποίηση του δέκτη

Λοιμώξεις μεταδιδόμενες με τη μετάγγιση
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τις πρωτεΐνες του πλάσματος, που αποτελούν το ερέθισμα για την παραγωγή αντισωμάτων 
στον δέκτη. Το πλύσιμο μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση χειροκίνητων ή αυτοματοποιημένων 
τεχνικών. Τα πλυμένα ερυθροκύτταρα, που δεν διατηρούνται σε διάλυμα αποθήκευσης, 
πρέπει να μεταγγίζονται εντός 24 ωρών. Η μικρή διάρκεια φύλαξης εμπεριέχει την πιθανότητα 
απωλειών, εφόσον οι ασθενείς δεν είναι διαθέσιμοι για μετάγγιση κατά τον χρόνο που έγινε η 
προετοιμασία του αίματος. Διατήρηση σε SAGM μετά το πλύσιμο επιμηκύνει τον χρόνο ζωής 
των ερυθροκυττάρων έως 14 ημέρες, εφόσον χρησιμοποιείται κλειστό κύκλωμα.

Το πλύσιμο δεν παρέχει ικανοποιητική μείωση των λευκοκυττάρων και δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως εναλλακτική μέθοδος λευκαφαίρεσης. Αντιθέτως, το πλύσιμο θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη διήθηση. Επιπρόσθετα, το πλύσιμο των προς μετάγγιση 
μονάδων μειώνει τον αριθμό των ερυθροκύτταρων, γι’ αυτό θεωρείται σκόπιμος ο έλεγχος 
των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης μετά τη μετάγγιση, προκειμένου να ελεγχθεί η επίτευξη του 
στόχου των επιπέδων αιμοσφαιρίνης.

Κρυοσυντηρημένα (κατεψυγμένα) ερυθρά είναι το προϊόν που προκύπτει από το ολικό αίμα, 
στο οποίο τα ερυθρά καταψύχονται κατά προτίμηση εντός 7 ημερών από τη συλλογή. Για τη 
διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται κάποιο συντηρητικό, όπως η γλυκερόλη, και στη συνέχεια 
αποθηκεύονται στους –60°C με –80°C. Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται για να εξασφαλίζεται 
η επάρκεια σπάνιων μονάδων για ασθενείς με ασυνήθιστα αντισώματα ερυθρών ή σπάνιες 
ομάδες αίματος. Ο χρόνος ζωής τους, των 1-7 ημερών μετά την ανασύσταση, εξαρτάται από το 
εάν πλύθηκαν σε ανοικτό ή κλειστό σύστημα και από το εάν ανασυστάθηκαν σε SAGM. Περίπου 
20% των κυττάρων του αιμοδότη χάνονται κατά τη διάρκεια του πλυσίματος μετά τη διαδικασία 
κατάψυξης. Δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης, ωστόσο 
σε πολλά κέντρα κρατούνται για 10 χρόνια.

Ερυθρά από αιμοδότη μετά από αιμαφαίρεση, που προκύπτουν από συλλογή δύο μονάδων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, από τον ίδιο αιμοδότη για μετάγγιση ενός ασθενούς. Η μικρότερη έκθεση 
στον αριθμό των δοτών μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμώξεων, ανάπτυξης 
αλλοανοσοποίησης και άλλων επιπλοκών που σχετίζονται με τη μετάγγιση. Η συγκεκριμένη 
προσέγγιση δημιουργεί σημαντικά διαδικαστικά προβλήματα, καθώς οι αιμοδότες χρειάζεται 
να έχουν υψηλότερο αιματοκρίτη, να προσέρχονται για αιμοδοσία σε συντομότερα χρονικά 
διαστήματα και το αίμα να συλλέγεται με την εφαρμογή πιο επεμβατικών τεχνικών αιμοδοσίας.

Μεταγγίσεις με νεοκύτταρα μπορούν βαθμιαία να μειώσουν τις απαιτήσεις για αίμα με τη 
χρήση ερυθροκυττάρων μόνο νεαρής ηλικίας (Spanos 1996). Ωστόσο, οι ασθενείς εκτίθενται σε 
μεγαλύτερο αριθμό αιμοδοτών, με συνέπεια την αύξηση του κόστους, του κινδύνου μετάδοσης 
λοιμώξεων και του κινδύνου ανάπτυξης αλλοαντισωμάτων.

Αποθήκευση των μονάδων ερυθρών 

Τα αντιπηκτικά διαλύματα συντήρησης (πίνακας 2), που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή 
του αίματος, αποτρέπουν την πήξη και εξασφαλίζουν την αποθήκευση των ερυθρών χωρίς 
την απώλεια των μεταβολικών τους ιδιοτήτων. Όλα αυτά τα διαλύματα περιέχουν κιτρικό 
κάλιο, κιτρικό οξύ και γλυκόζη, ενώ ορισμένα από αυτά περιέχουν αδενίνη, γουανοσίνη και 
φωσφορικά άλατα (π.χ. CPD-A). Όπως υποδεικνύεται στον πίνακα 2, η χρήση πρόσθετων όπως 
είναι τα AS-1, AS-3 και AS-5 επιτρέπουν την αποθήκευση των ερυθροκυττάρων για έως και 
42 ημέρες.

Η μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης, όπως σημειώνεται σε κάθε μονάδα, ποικίλλει ανάλογα με τη 
μέθοδο επεξεργασίας. Ωστόσο, με όλα τα διαλύματα αποθήκευσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
μια μέση επιβίωση όχι λιγότερο από το 75% των μεταγγιζόμενων κυττάρων 24 ώρες μετά 
τη μετάγγιση. Ο πραγματικός χρόνος ημίσειας ζωής των ερυθροκυττάρων του αιμοδότη μετά 
τη μετάγγιση δεν ελέγχεται συστηματικά για τα διαφορετικά πρόσθετα και για διαφορετικούς 
χρόνους αποθήκευσης.
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CHAPTER 2

Η λειτουργία απόδοσης του οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης, που είναι ιδιαίτερα σημαντική στη 
μείζονα θαλασσαιμία, μειώνεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης λόγω της προοδευτικής 
απώλειας του 2,3 διφωσφογλυκερινικού (2, 3-BPG, παλαιότερα γνωστό ως 2, 3- DPG). Ωστόσο, 
η ταχεία αναπλήρωση του 2,3-BPG μετά τη μετάγγιση γενικώς εξισορροπεί την απώλεια της 
λειτουργίας αυτής κατά την αποθήκευση.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, και δεδομένου του γεγονότος ότι στη μείζονα θαλασσαιμία η μειωμένη 
ανάκτηση της λειτουργικότητας και ο βραχύτερος χρόνος ημίσειας ζωής των ερυθροκυττάρων 
ενδεχομένως αυξάνουν τις ανάγκες για μετάγγιση, κατά συνέπεια αυξάνεται και ο ρυθμός της 
φόρτωσης σιδήρου, γι’ αυτό η τρέχουσα πρακτική συνίσταται στη χρήση ερυθρών αποθηκευμένων 
σε προσθετικά διαλύματα για διάστημα μικρότερο των δύο εβδομάδων. Σε ασθενείς με καρδιακή 
νόσο και σε μικρά παιδιά, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στον αυξημένο όγκο του αίματος που 
προκύπτει από τα προσθετικά διαλύματα. Γενικά, για όλους τους ασθενείς, όταν υπολογίζεται ο ετήσιος 
ρυθμός φόρτωσης σιδήρου, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο χαμηλότερος αιματοκρίτης των μονάδων 
ερυθρών που περιέχουν νεότερου τύπου προσθετικά διαλύματα (βλ. παρακάτω).

Πίνακας 2. Χρόνος αποθήκευσης για αντιπηκτικά-συντηρητικά διαλύματα με και χωρίς προσθετικά 
διαλύματα.

Έλεγχος συμβατότητας

Η ανάπτυξη ενός η περισσότερων αντισωμάτων ειδικών για τα ερυθροκύτταρα του αιμοδότη 
(αλλοανοσοποίηση) είναι μια σημαντική επιπλοκή της θεραπείας με χρόνιες μεταγγίσεις (Thompson 
2011, Singer 2000, Spanos 1990). Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισης των αλλοαντισωμάτων ποικίλλει 
μεταξύ των κέντρων και μπορεί να σχετίζεται με τη γενετική ομοιογένεια του πληθυσμού, τη 
στρατηγική ελέγχου της συμβατότητας των αντιγόνων και άλλους παράγοντες. Είναι σημαντικό να 
παρακολουθούνται οι ασθενείς προσεκτικά για την ανάπτυξη νέων αντισωμάτων και να αποκλείονται 
οι δότες με τα αντίστοιχα αντιγόνα. Τα πλέον συνήθη αλλοαντισώματα είναι τα αντι-E, αντι-C και αντι-
Kell. Ωστόσο, το 5-10% των ασθενών αναπτύσσουν αλλοαντισώματα έναντι άλλων ερυθροκυτταρικών 
αντιγόνων, ή αναπτύσσουν θερμά ή ψυχρά μη ειδικά αντισώματα.

Συνιστώνται τα εξής:

• Πριν από την έναρξη μεταγγίσεων, οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή έλεγχο   
 τυποποίησης των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον τα C, c, 
 D, E, e και Kell (είναι προτιμητέος ο πλήρης ερυθροκυτταρικός φαινότυπος/γονότυπος) προκειμένου 
 §να αναγνωρίζονται και να χαρακτηρίζονται τα αντισώματα σε περίπτωση απώτερης ανοσοποίησης.
• Εάν ο ασθενής έχει ήδη μεταγγιστεί, ο έλεγχος ταυτοποίησης των αντιγόνων μπορεί να γίνει με   
 μοριακές παρά με ορολογικές μεθόδους.
• Όλοι οι ασθενείς με θαλασσαιμία θα πρέπει να μεταγγίζονται με συμβατό αίμα ως προς τα αντιγόνα  
 του συστήματος ABO Rh (C, c, D, E, e) και Kell, προκειμένου να αποφεύγεται η αλλοανοσοποίηση  
 έναντι των αντιγόνων αυτών.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ (ημέρες)

21

21

35

35-42

ΤΥΠΟΣ

CPD

CP2D

CPDA-1

CPD, CP2D ή CPDA-1 with AS-1
(Adsol), AS-3 (Nutricell), AS-5
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Ορισμένα κέντρα χρησιμοποιούν ακόμα πιο εκτεταμένο έλεγχο συμβατότητας αντιγόνων, που 
περιλαμβάνει πλήρη συμβατότητα Rh, ή επικεντρώνονται σε ειδικά αντιγόνα, που είναι πιο πιθανό 
να προκαλέσουν αλλοανοσοποίηση σε συγκεκριμένο πληθυσμό (Cheng 2012).

Οι περισσότερες τράπεζες αίματος σήμερα πραγματοποιούν έλεγχο για νέα αντισώματα και 
πλήρη έλεγχο διασταύρωσης πριν από κάθε μετάγγιση. Σε ορισμένα κέντρα χρησιμοποιούνται 
νεότερες πρακτικές, οι οποίες καταρχάς περιλαμβάνουν μόνο έλεγχο αντισωμάτων. Αυτή η 
εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τον συνήθη έλεγχο διασταύρωσης, που συχνά αναφέρεται 
και ως ηλεκτρονική διασταύρωση, είναι κατάλληλη μόνο για τράπεζες αίματος που ακολουθούν 
αυστηρά κανονισμούς υπολογιστικών συστημάτων, σήμανση των δειγμάτων και άλλες 
σημαντικές διαδικασίες (Milkins 2013). Με οποιαδήποτε προσέγγιση, πρέπει να ανιχνεύονται 
τυχόν νέα αντισώματα, ώστε το αίμα που στερείται των αντίστοιχων αντιγόνων να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εάν χρειαστεί. Δεν είναι όλα τα αντισώματα κλινικά σημαντικά. Ενδέχεται να 
μην μπορούν να καταστρέψουν τα φαινομενικά ασύμβατα ερυθρά αιμοσφαίρια σε θερμοκρασία 
σώματος. Επομένως, το αίμα δεν χρειάζεται να είναι αρνητικό σε αντισώματα, εφόσον δεν είναι 
επιβλαβή σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, ενώ είναι συμβατό στη διασταύρωση, π.χ., Αντί- Ν ή 
σε περίπτωση που δεν είναι σημαντικά, π.χ. αντισώματα που σχετίζονται με CL1.

Για κάθε ασθενή πρέπει να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής καταγραφή του αντιγονικού 
του φαινότυπου, των ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων και του ιστορικού των αντιδράσεων 
κατά τη μετάγγιση. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εάν ο ασθενής χρειαστεί να 
μεταγγιστεί σε διαφορετικό κέντρο. Μετάγγιση αίματος από συγγενείς πρώτου βαθμού θα πρέπει 
να αποφεύγεται λόγω του κινδύνου ανάπτυξης αντισωμάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν 
δυσμενώς ενδεχόμενη μεταμόσχευση αρχέγονων κυττάρων, καθώς και του κινδύνου εκδήλωσης 
νόσου αντίδρασης μοσχεύματος κατά ξενιστή κατά τη μετάγγιση. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 
της λήψης δείγματος και του ελέγχου των αντισωμάτων, έως τη μετάγγιση του αίματος είναι 72 
ώρες, αλλά μπορεί να διαρκεί έως μία εβδομάδα σε κέντρα που εφαρμόζουν πλήρη έλεγχο των 
αντιγόνων Rh και Kell για ασθενείς που μεταγγίζονται συστηματικά. Ο βασικός προβληματισμός 
σχετικά με το χρονικό διάστημα μεταξύ του ελέγχου των αντισωμάτων και της μετάγγισης είναι η 
ενδεχόμενη εμφάνιση νέων και επομένως μη ανιχνεύσιμων αντισωμάτων κατά το μεσοδιάστημα 
αυτό.

Προγράμματα μετάγγισης

Η αντιμετώπιση της μείζονος θαλασσαιμίας περιλαμβάνει τακτικές μεταγγίσεις, για όλη τη 
διάρκεια της ζωής. Προκειμένου να διατηρούνται τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης προ της 
μετάγγισης άνω του 9-10,5 g/dl, οι μεταγγίσεις συνήθως χορηγούνται σε διάστημα δύο μέχρι 
και πέντε εβδομάδων, ανάλογα με τη βαρύτητα της κλινικής εικόνας. Η θεραπευτική αυτή αγωγή 
προάγει τη φυσιολογική ανάπτυξη, επιτρέπει φυσιολογική δραστηριότητα, καταστέλλει επαρκώς 
τη δραστηριότητα του μυελού των οστών στους περισσότερους ασθενείς, και ελαχιστοποιεί τη 
συσσώρευση σιδήρου από τις μεταγγίσεις (Cazzola 1997, Cazzola 1995). Υψηλότερα επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης προ της μετάγγισης, 11-12 g/dl, μπορεί να ενδείκνυνται για ασθενείς με 
καρδιοπάθεια, κλινικά σημαντική εξωμυελική αιμοποίηση ή άλλες κλινικές καταστάσεις και για 
ασθενείς που δεν επιτυγχάνουν επαρκή καταστολή της δραστηριότητας του μυελού των οστών 
σε χαμηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζεται πόνος στην πλάτη 
πριν από τη μετάγγιση, που δυνατόν να αντιμετωπίζεται με υψηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρίνης 
πριν από τη μετάγγιση. Αν και τα μικρότερα μεσοδιαστήματα μεταξύ των μεταγγίσεων μπορεί να 
ελαττώνουν τις συνολικές ανάγκες για αίμα, για την επιλογή του μεσοδιαστήματος θα πρέπει να 
συνεκτιμώνται και άλλοι παράγοντες, όπως το πρόγραμμα του σχολείου ή της εργασίας, καθώς 
και άλλα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής του πάσχοντα.

Σε μελέτη με Ιταλούς ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία, έχει αποδειχθεί ότι το πρόγραμμα 
που αναφέρεται παραπάνω ελαχιστοποιεί τη φόρτωση σιδήρου, ενώ καταστέλλει τη 
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διόγκωση του μυελού των οστών (Cazzola 1997, Cazzola 1995). Η ιδανική αγωγή για άλλους 
μεταγγισιοεξαρτώμενους φαινότυπους, όπως η E-βήτα θαλασσαιμία, δεν έχει μελετηθεί επαρκώς 
και μπορεί να μην είναι η ίδια, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι χαμηλότερες τιμές αιμοσφαιρίνης 
μπορεί να είναι ανεκτές στους ασθενείς αυτούς. Ωστόσο, επειδή δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα 
που να αποδεικνύουν ότι μεταγγίσεις με χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης επιτυγχάνουν τα ίδια 
αποτελέσματα, στους ασθενείς αυτούς συνιστάται η ίδια αντιμετώπιση όπως με τους υπόλοιπους.

Η απόφαση έναρξης της θεραπείας με μεταγγίσεις εφ’ όρου ζωής, θα πρέπει να βασίζεται σε 
οριστική διάγνωση της θαλασσαιμίας. Η διάγνωση θα πρέπει να συνεκτιμά τη μοριακή βλάβη, 
τη σοβαρότητα της αναιμίας με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της αιμοσφαιρίνης, το επίπεδο 
της μη αποδοτικής ερυθροποίησης, καθώς και κλινικά κριτήρια, όπως η ανεπαρκής ανάπτυξη ή 
οι οστικές παραμορφώσεις. Η έναρξη θεραπείας με τακτικές μεταγγίσεις για ασθενείς με βαριά 
θαλασσαιμία συνήθως γίνεται στα πρώτα δύο χρόνια της ζωής. Ορισμένοι ασθενείς με ηπιότερες 
μορφές θαλασσαιμίας, που χρειάζονται μόνο σποραδικές μεταγγίσεις στις πρώτες δύο δεκαετίες 
της ζωής, μπορεί στη συνέχεια να χρειαστούν τακτικές μεταγγίσεις λόγω πτώσης των επιπέδων 
της αιμοσφαιρίνης ή ανάπτυξης σοβαρών επιπλοκών. Ο κίνδυνος της αλλοανοσοποίησης είναι 
αυξημένος σε ασθενείς που ξεκινούν θεραπεία με μεταγγίσεις σε μεγαλύτερες ηλικίες (Spanos 
1990, Michail-Merianou 1987, βλ. πίνακα 3). Η παρουσία αλλοαντισωμάτων και αυτοαντισωμάτων 
(βλ. παρακάτω) ενδέχεται να ακυρώσει σε σοβαρό βαθμό τα οφέλη της μεταγγισιοθεραπείας 
,όπως για παράδειγμα σε ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία, που λαμβάνουν τις πρώτες 
μεταγγίσεις κατά την ενηλικίωση ή και αργότερα.

Πίνακας 3. Ηλικία και αλλοανοσοποίηση στη θαλασσαιμία.

Ο συνιστώμενος όγκος των μεταγγιζόμενων ερυθρών διαφοροποιείται ανάλογα με τη χρήση των διαφορετικών 
αντιπηκτικών-συντηρητικών και προσθετικών διαλυμάτων. Για τις CPD-A μονάδες με αιματοκρίτη περίπου 
75%, ο όγκος ανά μετάγγιση είναι συνήθως 10-15 ml/kg. Οι μονάδες με προσθετικά διαλύματα έχουν 
συνήθως χαμηλότερο αιματοκρίτη, εύρος 60-70%, και συνεπώς απαιτείται μεγαλύτερος όγκος για χορήγηση 
της ίδιας μάζας ερυθροκυττάρων (βλ. Πίνακα 4). Για τους περισσότερους ασθενείς, συνήθως είναι ευκολότερο 
να αποφεύγονται αυτές οι διαφοροποιήσεις στη συγκέντρωση των ερυθροκυττάρων με την παραγγελία 
ορισμένου αριθμού μονάδων (π.χ. μίας ή δύο) παρά με συγκεκριμένο όγκο αίματος. Μικρότερα παιδιά μπορεί 
να χρειάζονται μέρος από μια μονάδα για να αποφεύγεται υπο- η υπερ-μετάγγιση. Για τις περιπτώσεις που 
χρειάζονται συγκεκριμένο όγκο, χρησιμοποιείται γενικά ο παρακάτω υπολογισμός (Davies Transfusion 2007):

(επιθυμητή – πραγματική Hb) x βάρος x 3/αιμοτοκρίτη μεταγγιζόμενης μονάδας = ml προς 
μετάγγιση

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ (έτη)

<1

>1

<3

>3

ΑΛΛΟΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (%) 

7.7

27.9

20.9

47.5

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

(Machail-Merianou 1987)

(Spanos 1990)
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Πίνακας 4. Οδηγίες για την επιλογή της ποσότητας μεταγγιζόμενου αίματος.

Στόχος αύξησης  
επιπέδων 
αιμοσφαιρίνης

2 g/dl

3 g/dl

4 g/dl

50%

12 ml/kg

18 ml/kg

24 ml/kg

60%

10 ml/kg

15 ml/kg

20 ml/kg

75%

8 ml/kg

12 ml/kg

16 ml/kg

80%

7.5 ml/kg

11.2 ml/kg

15 ml/kg

ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΔΟΤΗ  

Για παράδειγμα, προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο αιμοσφαιρίνης κατά 4 g/dl σε ασθενή βάρους 
40 kg, ο οποίος λαμβάνει αίμα AS1 με αιματοκρίτη 60%, θα χρειαστούν 800 ml. 

Τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης μετά τη μετάγγιση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 14-15 g/dl διότι 
υπάρχει κίνδυνος αύξησης του ιξώδους του αίματος και εγκεφαλικού επεισοδίου. Η αιμοσφαιρίνη 
μετά τη μετάγγιση θα πρέπει να μετράται περιοδικά προκειμένου να εκτιμάται ο ρυθμός μείωσής 
της μεταξύ των μεταγγίσεων. Ο ρυθμός μείωσης μπορεί να βοηθήσει στην εντόπιση τυχόν 
επιπτώσεων από αλλαγή του προγράμματος των μεταγγίσεων, τον βαθμό σπληνομεγαλίας ή 
άλλες αδιευκρίνιστες καταστάσεις που σχετίζονται με τη μετάγγιση.

Σήμερα η αποδεκτή μέση τιμή αιμοσφαιρίνης είναι 12 g/dl, με επίπεδα 9,0-10,5 g/dl προ της 
μετάγγισης και 14-15 g/dl μετά τη μετάγγιση. Με αυτήν την προσέγγιση, η θεραπεία με μεταγγίσεις 
ευνοεί τη φυσιολογική ανάπτυξη, επιτρέπει τη φυσιολογική δραστηριότητα, καταστέλλει επαρκώς 
τη δραστηριότητα του μυελού των οστών και ελαχιστοποιεί τη συσσώρευση σιδήρου από τις 
μεταγγίσεις στους περισσότερους ασθενείς (Cazzola 1997).

Έχει δειχθεί ότι η ερυθροκυτταφαίρεση ή η αυτοματοποιημένη ανταλλαγή ερυθροκυττάρων 
μειώνει τις συνολικές ανάγκες για αίμα, και επομένως και τον ρυθμό φόρτωσης σιδήρου 
από τις μεταγγίσεις (Friedman 2003, Berdoukas 1986). Ωστόσο, η εφαρμογή της υπόκειται σε 
περιορισμούς λόγω της αύξησης κατά δύο με τρεις φορές της κατανάλωσης και της έκθεσης 
στο αίμα των δοτών, με αποτέλεσμα αύξηση του κινδύνου μετάδοσης λοιμώξεων και ανάπτυξης 
αλλοανοσοποίησης. Επιπρόσθετα, υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί σε μια τέτοια διαδικασία 
και προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία της πρόσβασης στην κατάλληλη φλέβα.

Επιβάλλεται σχολαστική διατήρηση αρχείου του μεταγγιζόμενου αίματος για κάθε ασθενή, που να 
περιλαμβάνει τον όγκο ή το βάρος των χορηγούμενων μονάδων, τον αιματοκρίτη των μονάδων 
ή τον μέσο αιματοκρίτη των μονάδων με παρόμοια αντιπηκτικά-συντηρητικά διαλύματα και το 
βάρος του ασθενούς. Με τις πληροφορίες αυτές, είναι δυνατό να υπολογιστούν οι ετήσιες ανάγκες 
σε αίμα, ως όγκος μεταγγιζόμενου αίματος ή ως καθαρά ερυθροκύτταρα (αιματοκρίτης 100%) 
ανά kg σωματικού βάρους. Με το τελευταίο (καθαρά ερυθροκύτταρα ανά kg σωματικού βάρους), 
όταν πολλαπλασιάζεται με 1,08 που είναι η εκτιμώμενη ποσότητα σιδήρου ανά ml ερυθρών (βλ. 

Οι περισσότερες μεταγγίσεις 2 ή 3 μονάδων χορηγούνται μέσα σε 3-4 ώρες. Ωστόσο, μια 
μελέτη σε εξέλιξη σε δύο κέντρα θαλασσαιμίας του Λονδίνου προτείνει ότι σε πολύ προσεκτικά 
επιλεγμένους ασθενείς χωρίς καρδιακή νόσο, που δεν λαμβάνουν συνολικά μεγάλους όγκους, 
οι μεταγγίσεις μπορούν να γίνονται με ρυθμό μία μονάδα ανά ώρα. Οι ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια ή πολύ χαμηλά αρχικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης θα πρέπει να λαμβάνουν μικρότερα 
ποσά ερυθροκυττάρων και/ή ο ρυθμός εγχύσεων να είναι βραδύτερος.
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Η γνώση των ετήσιων αναγκών για μεταγγίσεις είναι χρήσιμη για τη διαπίστωση αλλαγών, που ενδέχεται 
να συνιστούν σημαντική ένδειξη σπληνομεγαλίας ή προϊούσας καταστροφής των ερυθροκυττάρων του 
δότη.

Βάρος ασθενούς: 40 kg
Ποσό μετάγγισης και πρόγραμμα: 600 ml κάθε 4 εβδομάδες
Μέσος αιματοκρίτης μεταγγιζόμενων ερυθροκυττάρων: 60%

Ετήσιες ανάγκες για αίμα: 13 μεταγγίσεις x 600 ml/40 kg = 195 ml/kg
Ετήσιες ανάγκες για καθαρά ερυθροκύτταρα: 195 ml/kg/έτος x 60% (μέσος 
αιματοκρίτης) = 117 ml/kg/έτος

Ετήσια φόρτωση σιδήρου από μεταγγίσεις:
117 ml/kg/έτος καθαρών ερυθροκυττάρων x 1,08 mg σιδήρου ανα ml καθαρών 
ερυθροκυττάρων = 126 mg σιδήρου
Ημερήσια φόρτωση σιδήρου από μεταγγίσεις: 126 mg σιδήρου/έτος/365 ημέρες 
= 0,34 mg/kg

Σχήμα 1. Υπολογισμός των ετήσιων αναγκών σε αίμα και υπερσιδήρωση από μεταγγίσεις.
Πίνακας 5. Σχέση μεταξύ των ετήσιων αναγκών σε αίμα και του ρυθμού ημερήσιας φόρτωσης σιδήρου.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΓΙΑ ΑΙΜΑ 
(ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ 
60%) 

100-150 ml/kg

150-200 ml/kg

200-250 ml/kg

250-300 ml/kg

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΓΙΑ ΑΙΜΑ 
(ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ 75%)

80-120 ml/kg

120-160 ml/kg

160-200 ml/kg

200-240 ml/kg

ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ/
KG (ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ 
100%) 

60-90 ml/kg

90-120 ml/kg

120-150 ml/kg

150-180 ml/kg

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΦΟΡΤΙΣΗ 
ΣΙΔΗΡΟΥ

0.18-0.27 mg/kg

0.27-0.36 mg/kg

0.36-0.44 mg/kg

0.44-0.53 mg/kg

κεφάλαιο 3: Υπερσιδήρωση και αποσιδήρωση), προκύπτει η κατά προσέγγιση τιμή του ποσού 
του μεταγγιζόμενου σιδήρου που λαμβάνει ο ασθενής ανά χιλιόγραμμο βάρους σε έναν χρόνο. Η 
εικόνα 1 δείχνει ένα παράδειγμα για τον υπολογισμό του ημερήσιου ρυθμού φόρτωσης σιδήρου 
(mg/kg/ημέρα), ενώ ο πίνακας 5 δείχνει τη σχέση μεταξύ των ετήσιων αναγκών για μετάγγιση 
και του ημερήσιου ρυθμού φόρτωσης σιδήρου με δύο συνήθεις τιμές αιματοκρίτη του δότη. Ο 
ρυθμός φόρτωσης σιδήρου από μετάγγιση μπορεί να είναι πολύ σημαντικός για την επιλογή της 
κατάλληλης δοσολογίας του χηλικού παράγοντα του σιδήρου. Για παράδειγμα, η συνιστώμενη 
δοσολογία του χηλικού παράγοντα deferasirox βασίζεται εν μέρει στον ημερήσιο ή στον ετήσιο 
ρυθμό φόρτωσης σιδήρου από μεταγγίσεις.
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Μεταγγίσεις και σπλήνας

Οι ανάγκες για μεταγγίσεις σε ασθενείς χωρίς σπληνεκτομή είναι γενικά υψηλότερες από ότι σε 
ασθενείς με σπληνεκτομή. Σε μια μελέτη ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία, που χρειάζονταν 
περισσότερα από 250 ml συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων/kg/έτος, η σπληνεκτομή μείωσε 
την ετήσια φόρτωση σιδήρου κατά 39% κατά μέσο όρο (Graziano 1981). Πιο πρόσφατα, 
άλλη μελέτη έδειξε ότι οι μέσες ανάγκες μετάγγισης είναι περίπου 30% υψηλότερες σε μη 
σπληνεκτομημένους (0,43 mg/kg/ημέρα) απ’ ότι σε σπληνεκτομημένους ασθενείς (0,33 mg/kg/
ημέρα) (Cohen 2008). Με τους νέους χηλικούς παράγοντες και τη δυνατότητα υπερμετάγγισης, 
πολύ πιο σπάνια προκύπτει ένδειξη για σπληνεκτομή (O’Brien 1972), εκτός αν οι ανάγκες για 
μετάγγιση αυξάνονται σε μη διαχειρίσημα επίπεδα, με δεδομένη και τη διόγκωση του σπλήνα. 
Η εφαρμογή προγραμμάτων  υπερμεταγγίσεων μπορεί να μειώσει τη συμβολή του σπλήνα στις 
αυξημένες ανάγκες μεταγγίσεων (Modell 1977).

Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα όρια ετήσιων αναγκών μετάγγισης, που 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένδειξη σπληνεκτομής, λόγω έλλειψης πληροφοριών από 
προγενέστερες μελέτες σχετικά με τα επίπεδα του αιματοκρίτη του μεταγγιζόμενου αίματος. 
Πρέπει επίσης να εκτιμηθεί η δυνητική μείωση της φόρτωσης σιδήρου από τις μεταγγίσεις μετά 
από σπληνεκτομή, έναντι των μακροπρόθεσμων συνεπειών της απουσίας του σπλήνα, όπως η 
σηψαιμία, οι θρομβώσεις και η πνευμονική υπέρταση. Για την απόφαση σπληνεκτομής πρέπει 
επίσης να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ή όχι του συγκεκριμένου ασθενή να ελέγξει τα ήδη αυξημένα 
επίπεδα σιδήρου με συγκεκριμένη θεραπεία αποσιδήρωσης. Ωστόσο, όταν οι ετήσιες ανάγκες για 
μεταγγίσεις αυξάνονται άνω των 200 ml/kg/έτος καθαρών ερυθροκυττάρων, η σπληνεκτομή 
αποτελεί μια αποδεκτή εναλλακτική στρατηγική για τη μείωση του ρυθμού φόρτωσης με σίδηρο.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η μετάγγιση αίματος εκθέτει τον ασθενή σε διάφορους κινδύνους και ανεπιθύμητες παρενέργειες 
(βλ. πίνακα 6). Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να επιζητείται η βελτίωση της ασφάλειας του 
αίματος και η ανεύρεση τρόπων περιορισμού των αναγκών των μεταγγίσεων και της έκθεσης σε 
μεγάλο αριθμό δοτών.

Μη αιμολυτικές πυρετικές αντιδράσεις: Ήταν συνήθεις στις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά 
έχουν περιοριστεί θεαματικά με τη λευκαφαίρεση, ειδικά με τη λευκαφαίρεση πριν από την 
αποθήκευση του αίματος, η οποία μειώνει δραστικά τη συσσώρευση κυτοκινών και την 
αλλοανοσοποίηση των λευκοκυττάρων. Σε περίπτωση μη αποτελεσματικής λευκαφαίρεσης, 
στους ασθενείς που αντιμετωπίζουν τέτοιες αντιδράσεις, θα πρέπει να χορηγούνται αντιπυρετικά 
πριν από τις μεταγγίσεις. Καθώς ο πυρετός μπορεί να οφείλεται σε αιμολυτική αντίδραση στη 
μετάγγιση ή σε χορήγηση επιμολυσμένης μονάδας με βακτήρια, πρέπει πάντοτε να εξετάζονται οι 
αιτίες αυτές σε έναν ασθενή που εμφανίζει πυρετό κατά τη χορήγηση ερυθροκυττάρων.

Οι αλλεργικές αντιδράσεις συνήθως οφείλονται σε πρωτεΐνες του πλάσματος, και κυμαίνονται 
από ήπιες έως σοβαρές. Οι ηπιότερες αντιδράσεις περιλαμβάνουν κνίδωση, κνησμό και 
ερυθρότητα του προσώπου. Γενικά προκαλούνται μέσω της ανοσοσφαιρίνης Ε (IgE). Πιο σοβαρές 
αντιδράσεις, όπως συριγμός, βρογχόσπασμος, υπόταση ή άλλα συμπτώματα αναφυλαξίας, μπορεί 
να εμφανισθούν, ειδικά σε ασθενείς με έλλειψη IgA και αντισώματα αντι-IgA. Περιστασιακές 
ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις συνήθως μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση αντιϊσταμινικών 
ή κορτικοστεροειδών πριν από τη μετάγγιση. Υποτροπιάζουσες αλλεργικές αντιδράσεις μπορούν 
να μειωθούν αισθητά με πλύσιμο των ερυθροκυττάρων για την αφαίρεση του πλάσματος. Οι 
ασθενείς με έλλειψη IgA και σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις ίσως είναι σκόπιμο να λαμβάνουν 
αίμα από δότες με ανεπάρκεια IgA.

Οι οξείες αιμολυτικές αντιδράσεις εμφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά ή μερικές φορές σε ώρες 
μετά την έναρξη της μετάγγισης. Χαρακτηρίζονται από απότομη εκδήλωση πυρετού, ρίγους, 
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οσφυαλγίας, αίσθησης επικείμενου θανάτου, δύσπνοιας, αιμοσφαιρινουρίας και καταπληξίας. 
Οι ασυνήθιστες αυτές αντιδράσεις οφείλονται συνήθως σε σφάλματα στην ταυτοποίηση του 
ασθενούς ή σε λάθη στον προσδιορισμό των ομάδων του αίματος και στον έλεγχο συμβατότητας. 
Ο κίνδυνος λήψης λανθασμένου αίματος είναι μεγαλύτερος για έναν ασθενή με θαλασσαιμία που 
θα μετακινηθεί σε ένα άλλο κέντρο ή θα εισαχθεί σε νοσοκομείο που δεν είναι εξοικειωμένο με 
την περίπτωσή του/της και το ιατρικό του ιστορικό. Οι αιμολυτικές αντιδράσεις στους ασθενείς 
αυτούς μπορούν να αποφευχθούν, 1) με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων για την ταυτοποίηση 
των ασθενών και τη σήμανση του δείγματος, όταν λαμβάνεται αίμα για διασταύρωση, 2) με την 
ενδεδειγμένη αντιστοίχιση του δείγματος και της μονάδας του δότη στην τράπεζα αίματος, 3) 
με την τήρηση των πρότυπων πρωτοκόλλων ελέγχου αντισωμάτων και εκτέλεσης όλων των 
απαραίτητων ελέγχων διασταύρωσης των μονάδων του δότη, και 4) με τη χρήση πολλαπλών 
αναγνωριστικών στοιχείων των ασθενών πριν από τη μετάγγιση του αίματος. Σε πολλά κέντρα 
μεταγγίσεων, δύο μέλη του προσωπικού ελέγχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης της μονάδας 
και του δέκτη πριν από την έναρξη της μετάγγισης. Εάν εμφανιστούν σημεία και συμπτώματα 
που υποδηλώνουν οξεία αιμολυτική αντίδραση, η μετάγγιση πρέπει να διακοπεί αμέσως και 
να χορηγηθούν υγρά ενδοφλέβια για τη διατήρηση του ενδαγγειακού όγκου. Τα διουρητικά 
ενδεχομένως προστατεύουν τη διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας. Για τη διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη (DIC) μπορεί να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα, όπως η χορήγηση ηπαρίνης. Η ταυτοποίηση 
του ασθενούς και της μονάδας του δότη θα πρέπει να επανελέγχεται. Η τράπεζα αίματος θα 
πρέπει να ενημερώνεται για την πιθανότητα μη ανίχνευσης αλλοαντισώματος. 

Η αλλοανοσοποίηση, όπως περιγράφηκε παραπάνω, είναι μια συνήθης επιπλοκή της 
μεταγγισιοθεραπείας, που εμφανίζεται σε ποσοστό 10-20% των ασθενών με θαλασσαιμία. 
Η αλλοανοσοποίηση είναι πιο συνήθης σε παιδιά που ξεκινούν μεταγγισιοθεραπεία μετά την 
ηλικία των 1-3 ετών παρά σε εκείνα που ξεκινούν νωρίτερα. Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις 
ότι νέα αλλοαντισώματα αναπτύσσονται πιο συχνά μετά από σπληνεκτομή (Thompson 2011). 
Για τον περιορισμό της συχνότητας αλλοανοσοποίησης, επιβάλλεται ο εκτεταμένος έλεγχος 
διασταύρωσης.

Οι όψιμες αντιδράσεις της μετάγγισης συμβαίνουν συνήθως 5-14 ημέρες μετά τη μετάγγιση και 
χαρακτηρίζονται από αναιμία, αδιαθεσία και ίκτερο. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να οφείλονται σε 
αλλοαντίσωμα που δεν ήταν ανιχνεύσιμο κατά τη μετάγγιση ή στην ανάπτυξη νέου αντισώματος. 
Ένα δείγμα αίματος πρέπει να αποστέλλεται στην τράπεζα αίματος για να διερευνηθεί η ύπαρξη 
νέου αντισώματος και για να επαναληφθεί ο έλεγχος διασταύρωσης της τελευταίας μονάδας(ων) 
που χορηγήθηκε.

Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία είναι μια πολύ σοβαρή επιπλοκή της μεταγγισιοθεραπείας, 
που συνήθως, αλλά όχι πάντα, συμβαίνει σε ασθενείς με αλλοαντισώματα (Ameen 2003). Ακόμα 
και ερυθροκύτταρα από φαινομενικά συμβατές μονάδες (δηλ. μονάδες που δεν περιέχουν το 
αντιγόνο έναντι του οποίου υπάρχει ένα γνωστό αλλοαντίσωμα) ενδέχεται να έχουν σημαντικά 
μικρότερη επιβίωση, οπότε η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης μειώνεται κάτω από τα συνήθη 
προ μετάγγισης επίπεδα. Η καταστροφή των ερυθροκυττάρων μπορεί να αφορά τόσο αυτά του 
δότη όσο και εκείνα του δέκτη. Η ορολογική εκτίμηση από την τράπεζα αίματος συνήθως δείχνει 
ένα αντίσωμα που αντιδρά με ένα ευρύ φάσμα κυττάρων ελέγχου, χωρίς να αποδεικνύεται η 
ειδικότητα για ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Για την κλινική αντιμετώπιση της επιπλοκής αυτής 
χρησιμοποιούνται στεροειδή, ανοσοκατασταλτικά φάρμακα και ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη, 
παρά το ενδεχόμενο μικρό όφελος. Σε ορισμένους ασθενείς έχει χορηγηθεί ανοσοτροποποιητική 
θεραπεία με rituximab, αλλά η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της δεν έχει ακόμα 
εξακριβωθεί. Η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία συμβαίνει πιο συχνά σε ασθενείς που ξεκινούν 
μεταγγισιοθεραπεία αργότερα στη ζωή τους (Rebulla, 1991). Η επιπλοκή αυτή θα πρέπει να 
λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη, πριν από την έναρξη μεταγγισιοθεραπείας σε εφήβους και 
ενήλικες με ενδιάμεση θαλασσαιμία.
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Η σχετιζόμενη με μετάγγιση οξεία πνευμονική βλάβη (TRALI) είναι μια δυνητικά σοβαρή 
επιπλοκή που συνήθως προκαλείται από ειδικά αντι-ουδετεροφιλικά ή αντι-HLA αντισώματα, 
που ενεργοποιούν τα ουδετερόφιλα του ασθενούς. Ακόμα μπορεί να οφείλεται σε συσσώρευση 
ενδιάμεσων ουσιών, που δεν σχετίζονται με αντισώματα και που επάγουν τη φλεγμονή κατά 
τη διάρκεια της αποθήκευσης των ερυθροκυττάρων του δότη (Vlaar 2013, Swanson 2006). 
Η επιπλοκή αυτή χαρακτηρίζεται από δύσπνοια, ταχυκαρδία, πυρετό και υπόταση κατά τη 
διάρκεια ή εντός έξι ωρών από τη μετάγγιση. Υπάρχει υποξαιμία και η ακτινογραφία θώρακος 
δείχνει αμφοτερόπλευρες διηθήσεις, που είναι αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό πνευμονικού 
οιδήματος, αν και δεν υπάρχει λόγος υποψίας υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας. Η αντιμετώπιση 
περιλαμβάνει οξυγόνο, χορήγηση στεροειδών και διουρητικών και, επί ανάγκης, αναπνευστική 
υποστήριξη.

Η επαγόμενη από μετάγγιση νόσος αντίδρασης μοσχεύματος κατά ξενιστή (TI-GVHD) 
προκαλείται από λεμφοκύτταρα που επιβιώνουν σε μεταγγιζόμενες μονάδες ερυθρών. Είναι 
σπάνια αλλά συχνά θανατηφόρα επιπλοκή της μετάγγισης. Οι ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς 
διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. Η TI-GVHD μπορεί επίσης να εμφανιστεί και σε ανοσοσυμβατούς 
δέκτες ερυθροκυττάρων από έναν απλοταυτόσημο δότη, όπως είναι κάποιο συγγενικό πρόσωπο 
του δέκτη. Η TI-GVHD εμφανίζεται συνήθως μέσα σε 1-4 εβδομάδες από τη μετάγγιση και 
χαρακτηρίζεται από πυρετό, εξάνθημα, δυσλειτουργία του ήπατος, διάρροια και παγκυτταροπενία 
λόγω ανεπάρκειας του μυελού των οστών. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος TI-GVHD, πρέπει 
να αποφεύγεται η χρήση αίματος από συγγενικό δότη ή, εάν χρησιμοποιείται, θα πρέπει πάντοτε 
να ακτινοβολείται πριν από τη μετάγγιση. Η λευκαφαίρεση από μόνη της δεν είναι αποτελεσματική 
για την αποφυγή της επιπλοκής αυτής.

Υπερφόρτωση της κυκλοφορίας, που οφείλεται στη μετάγγιση, μπορεί να εμφανιστεί αν 
υπάρχει διαγνωσμένη ή όχι καρδιακή δυσλειτουργία, ή όταν ο ρυθμός της μετάγγισης είναι ταχύς. 
Οι ενδείξεις και τα συμπτώματα περιλαμβάνουν δύσπνοια και ταχυκαρδία, ενώ η ακτινογραφία 
θώρακα δείχνει τυπικά ευρήματα πνευμονικού οιδήματος. Η αντιμετώπιση επικεντρώνεται στη 
μείωση του όγκου και στην καρδιακή υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες.

Η μετάδοση λοιμογόνων παραγόντων, όπως ιών, βακτηρίων και παρασίτων, αποτελεί πολύ 
μεγάλο κίνδυνο των μεταγγίσεων (βλ. κεφάλαιο 7: Λοιμώξεις). Ακόμα και σε χώρες όπου έχει 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος μετάδοσης, λόγω μετάγγισης αίματος, κλινικά σημαντικών παθογόνων 
(HIV, HBV, HCV και σύφιλη), τα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν η εμφανίζονται επειδή:

• Οι εργαστηριακές εξετάσεις αποτυγχάνουν στην ανίχνευση ιών κατά τη χρονική περίοδο του  
  παραθύρου ανίχνευσης, λόγω ανεπαρκούς ευαισθησίας.
• Οι δότες δεν υπόκεινται σε έλεγχο των λοιμογόνων παραγόντων, διότι η κλινική τους   
  συμπτωματολογία δεν είναι πάντα πλήρως επιβεβαιωμένη. 
• Λοιμογόνοι παράγοντες που εμφανίστηκαν πρόσφατα, όπως κορονοϊοί, στελέχη γρίπης με   
 υψηλή μολυσματικότητα και prions, μπορεί να αποτελούν σοβαρές απειλές. 
• Απουσία ευρέως αποδεκτών ή συνήθων εξετάσεων για βακτηριακά, ιϊκά και άλλα παθογόνα  
 (π.χ. Yersinia enterocolitica, ηπατίτιδα A, τοξοπλάσμωση, ελονοσία και μπαμπεσίωση).

Αν και τα συστήματα αδρανοποίησης των παθογόνων (detergents) για τα ερυθροκυτταρικά 
προϊόντα είναι υπό ανάπτυξη (Solhein 2008, Pelletier 2006), δεν είναι ακόμα διαθέσιμα στην 
καθημερινή πρακτική. Σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου όπου ο επιπολασμός 
της θαλασσαιμίας είναι υψηλός, η συνεχιζόμενη μετάδοση ηπατίτιδας B, ηπατίτιδας C και HIV 
υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των εθνικών υπηρεσιών μετάγγισης αίματος. 
Τα μέτρα περιλαμβάνουν εθελοντική αιμοδοσία, προσεκτική επιλογή και έλεγχο των αιμοδοτών, 
καθώς και τη συνεχή εφαρμογή ανοσοποίησης, όπως εμβολιασμός για την ηπατίτιδα Β.
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ΟΞΕΙΕΣ 

Αιμόλυση (ενδαγγειακή) 

Αναφυλαξία 

Εμπύρετη μη αιμολυτική

Αλλεργική (κνίδωση)

TRALI

ΟΨΙΜΕΣ 

Αλλοανοσοποίηση 

Αιμόλυση (εξωαγγειακή) 

Νόσος αντίδρασης 
μοσχεύματος κατά ξενιστή 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

1/25,000

1/50,000

1/100

1/100

1/10,000

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

1/100

1/2,500

Σπάνια

Περίληψη και συστάσεις

•  Επιβεβαίωση της διάγνωσης της θαλασσαιμίας και κατάλληλη κλινική και εργαστηριακή   
 παρακολούθηση των μεταγγίσεων (IIA).
•  Προσεκτική επιλογή αιμοδοτών, κατά προτίμηση τακτικών και μη αμειβόμενων εθελοντών  
 (IIA).
•  Πριν από την πρώτη μετάγγιση, να διεξάγεται εκτεταμένος προσδιορισμός ερυθροκυτταρικών 
 αντιγόνων των ασθενών, τουλάχιστον για τα C, E, και Kell (IIA).
•  Σε κάθε μετάγγιση να χορηγείται αίμα συμβατό στις ομάδες ABO, Rh(D). Συνιστάται 
 συμβατότητα για τα C, E και Kell αντιγόνα (IIA).
•  Πριν από κάθε μετάγγιση, να γίνεται πλήρης έλεγχος διασταύρωσης και ανίχνευσης για 
 νέα αντισώματα. Σε κέντρα που υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, να πραγματοποιείται 
 ηλεκτρονικός έλεγχος διασταύρωσης (IA).
•  Χρήση λευκαφαιρεμένων συμπυκνωμένων ερυθρών. Συνιστάται έντονα η πριν την 
 αποθήκευση διήθηση, αλλά και η διήθηση πριν από τη μετάγγιση στην τράπεζα αίματος είναι 
 αποδεκτή. Η παρά την κλίνη διήθηση είναι αποδεκτή, εφόσον δεν υπάρχουν οι άλλες 
 δυνατότητες (IA).
•  Χρήση πλυμένων ερυθρών σε ασθενείς που έχουν έντονες αλλεργικές αντιδράσεις (IIA).
•  Μετάγγιση ερυθρών που αποθηκεύονται σε CPD-A εντός μίας εβδομάδας και ερυθρών που 
 αποθηκεύονται σε προσθετικά διαλύματα εντός δύο εβδομάδων από τη συλλογή (IA).
•  Μετάγγιση κάθε 2-5 εβδομάδες, με διατήρηση της αιμοσφαιρίνης πριν από τη μετάγγιση πάνω 
 από 9-10,5 g/dl ή σε υψηλότερα επίπεδα (11-12 g/dl) για ασθενείς με καρδιακές επιπλοκές 
 (IA).
•  Διατήρηση αρχείου ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων, αντιδράσεων κατά τη μετάγγιση και   
 ετήσιων αναγκών μετάγγισης για κάθε ασθενή (IIA).
•  Διατήρηση της αιμοσφαιρίνης μετά τη μετάγγιση κάτω από 14-15 g/dl (IIA).

Πίνακας 6. Ταξινόμηση και συχνότητες των άνοσων αντιδράσεων των μεταγγίσεων.
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ΥΠΕΡΣΙΔΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ3

Υπερφόρτωση σιδήρου προκύπτει όταν η πρόσληψη σιδήρου αυξάνεται για μακρό χρονικό 
διάστημα, είτε ως αποτέλεσμα των μεταγγίσεων ερυθροκυττάρων, είτε λόγω αυξημένης 
απορρόφησης σιδήρου από την πεπτική οδό. Στη θαλασσαιμία ισχύουν και οι δύο περιπτώσεις. 
Στη μείζονα θαλασσαιμία, οι μεταγγίσεις αποτελούν την κύρια αιτία υπερσιδήρωσης, ενώ στη 
μη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία (Μη-ΜΕΘ), h κύρια αιτία είναι η αυξημένη απορρόφηση. 
Όταν οι ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία μεταγγίζονται συστηματικά, η υπερσιδήρωση είναι 
αναπόφευκτη διότι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν διαθέτει κάποιο μηχανισμό αποβολής της 
περίσσειας σιδήρου. Η συσσώρευση σιδήρου είναι τοξική για τους ιστούς, με αποτέλεσμα 
καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση, καρκίνο του ήπατος, καθυστέρηση στην ανάπτυξη και πολλαπλά 
ενδοκρινολογικά προβλήματα.

Η θεραπεία αποσιδήρωσης στοχεύει στην εξισορρόπηση του ρυθμού συσσώρευσης σιδήρου 
από τις μεταγγίσεις με την αύξηση απέκκρισης σιδήρου στα ούρα ή στα κόπρανα μέσω χηλικών 
ουσιών. Εφόσον η αποσιδήρωση έχει καθυστερήσει να εφαρμοστεί ή είναι ανεπαρκής, καθίσταται 
αναγκαία η προσπάθεια απέκκρισης σιδήρου σε ρυθμό μεγαλύτερο της συσσώρευσης. Καθώς 
ο σίδηρος είναι απαραίτητος για βασικές φυσιολογικές λειτουργίες, η εξισορρόπηση μεταξύ του 
οφέλους της αποσιδήρωσης προς τις ανεπιθύμητες ενέργειες της υπερβάλλουσας θεραπείας 
αποτελεί γεγονός καθοριστικής σημασίας. Όταν τα επίπεδα του σιδήρου μειώνονται, επιβάλλεται 
προσεκτική προσαρμογή της δοσολογίας για την αποφυγή υπερβολικής αποσιδήρωσης. Η 
δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η επιδίωξη συμμόρφωσης στη θεραπεία καθ' όλη τη διάρκεια 
της ζωής, διότι ακόμη και μικρές περίοδοι διακοπής της θεραπείας μπορούν να έχουν βλαβερές 
συνέπειες. Καθώς η διαδικασία χορήγησης και η ανοχή σε κάθε χηλική ουσία αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα για την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου, επιπρόσθετοι παράγοντες, όπως η καλή 
ψυχολογική κατάσταση και η υποστήριξη από την οικογένεια και το σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης, θα συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή της αγωγής.

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι επιπτώσεις της υπερφόρτωσης σιδήρου και τα μέσα 
παρακολούθησης της περίσσειας σιδήρου. Στη συνέχεια καλύπτονται οι γενικοί στόχοι της 
θεραπείας αποσιδήρωσης και οι μηχανισμοί δράσης των χηλικών ουσιών. Κατόπιν καταγράφονται 
οδηγίες για τη δοσολογία των τριών εγκεκριμένων χηλικών ουσιών, βασισμένες σε ενδείξεις 
της αποτελεσματικότητάς τους. Οι δυνητικές παρενέργειες κάθε χηλικής ουσίας και ο τρόπος 
ελαχιστοποίησής τους, καταγράφονται στο Παράρτημα 1. Τέλος, προτείνονται οδηγίες για την 
παρακολούθηση της θεραπείας της αποσιδήρωσης, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος 
τοξικότητας.

Ρυθμός φόρτωσης με σίδηρο

Μετάγγιση αίματος
Η επιλογή της βέλτιστης θεραπείας αποσιδήρωσης για κάθε ασθενή θα βασιστεί στην όσο το 
δυνατόν καλύτερη γνώση του βαθμού φόρτωσης σιδήρου από τις μεταγγίσεις. Μια μονάδα που 
προκύπτει από 420 mL ολικού αίματος περιέχει περίπου 200 mg σιδήρου ή 0,47 mg/mL ολικού 
αίματος. Συμπυκνωμένα ερυθρά με αιματοκρίτη 100%  περιέχουν 1,16 mg Fe/ml. Έτσι για κάθε 
μονάδα ερυθροκυττάρων, με διαφορετικό αιματοκρίτη, ο σίδηρος σε mg/mL αίματος μπορεί να 
εκτιμηθεί με τον υπολογισμό 1,16 x Ht/100. Σε  περιπτώσεις που διαδικαστικά ή άλλα προβλήματα 

Συγγραφείς John Porter και Vip Viprakasit
Ανεξάρτητη ανασκόπηση Anne Yardumian και Antonis Kattamis
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δυσκολεύουν τους υπολογισμούς αυτούς, μια αδρή εκτίμηση μπορεί να γίνει με βάση την αποδοχή 
ότι κάθε μονάδα περιέχει 200 mg σιδήρου. Ανεξάρτητα εάν το αίμα που χρησιμοποιήθηκε είναι 
συμπυκνωμένο, ημι-συμπυκνωμένο ή αραιωμένο σε προσθετικό διάλυμα, εάν χορηγηθεί μία 
πλήρης μονάδα, τότε η πρόσληψη σιδήρου εκτιμάται στα 200 mg. Σύμφωνα με το συνιστώμενο 
σχήμα μετάγγισης για τη μείζονα θαλασσαιμία (Κεφάλαιο 2), ανά έτος μεταγγίζεται το ισοδύναμο των 
100-200 ml καθαρών ερυθροκυττάρων (RBC) ανά kg σωματικού βάρους. Αυτό ισοδυναμεί με 116-
232 mg σιδήρου/kg σωματικού βάρους/έτος, ή 0,32-0,64 mg/kg/ημέρα. Επομένως, οι τακτικές 
μεταγγίσεις αυξάνουν τις αποθήκες σιδήρου κατά πολλές φορές πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα, 
εκτός εάν χορηγηθεί θεραπεία αποσιδήρωσης. Εφόσον δεν χορηγηθεί θεραπεία αποσιδήρωσης, ο 
ρυθμός συσσώρευσης σιδήρου, ανά έτος ή ανά ημέρα, φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1. Ρυθμός φόρτωσης σιδήρου χωρίς αποσιδήρωση

Αυξημένη γαστρεντερική απορρόφηση σιδήρου
Στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία (ΜΕΘ), η ποσότητα σιδήρου που απορροφάται με τη 
διατροφή είναι μικρότερη σε σύγκριση με αυτήν που απορροφάται με τη μετάγγιση αίματος. Η 
φυσιολογική απορρόφηση σιδήρου από το έντερο είναι περίπου 1-2 mg/ημέρα. Σε ασθενείς με 
θαλασσαιμία που δεν μεταγγίζονται, η απορρόφηση του σιδήρου αυξάνεται στο πολλαπλάσιο. 
Έχει υπολογιστεί ότι η απορρόφηση του σιδήρου είναι μεγαλύτερη από τις απώλειες, όταν τα 
προγονικά ερυθροκύτταρα στον μυελό των οστών αυξάνονται κατά πέντε φορές σε σχέση με τα 
υγιή άτομα. Έχει δειχθεί ότι η παθολογική διόγκωση του ερυθροποιητικού ιστού αναστέλλεται 
όταν διατηρείται η αιμοσφαιρίνη, πριν από τη μετάγγιση, πάνω από 9 g/dl (Cazzola 1997). Σε 
ασθενείς που δεν μεταγγίζονται συστηματικά, η απορρόφηση του σιδήρου φθάνει στα 3-5 mg/
ημέρα ή και περισσότερο, γεγονός που αντιπροσωπεύει πρόσθετη φόρτωση σιδήρου με 1-2 g 
ανά έτος. 

Τοξικότητα από υπερσιδήρωση

Μηχανισμοί της τοξικότητας του σιδήρου
Ο σίδηρος είναι πολύ δραστικό μέταλλο γιατί εύκολα μεταπίπτει από την κατάσταση του τρισθενή 
σιδήρου III σε δισθενή σίδηρο IΙ, και αντίστροφα. Η προσθήκη ή απώλεια ηλεκτρονίων έχει ως 
αποτέλεσμα την έκλυση επιβλαβών ελεύθερων ριζών οξυγόνου (άτομα η μόρια με ελεύθερα 
ηλεκτρόνια). Αυτές μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στις λιπιδικές μεμβράνες, στα οργανίδια 
και στο DNA, ώστε να οδηγήσουν σε κυτταρικό θάνατο και σχηματισμό ινώδους ιστού. Σε 
υγιή άτομα, η βλαπτική επίδραση του σιδήρου αποτρέπεται με τη σύνδεσή του σε κατάλληλα 
μόρια, όπως η τρανσφερρίνη. Ωστόσο, σε καταστάσεις υπερσιδήρωσης, η ικανότητα σύνδεσης 
του σιδήρου είναι πεπερασμένη, τόσο εντός των κυττάρων όσο και στο πλάσμα. Ο ''ελεύθερος 
σίδηρος'' που προκύπτει, προκαλεί βλάβες σε πολλούς ιστούς του σώματος ή ακόμα και θάνατο, 
εκτός εάν χορηγηθεί θεραπεία αποσιδήρωσης. Ο ελεύθερος σίδηρος αυξάνει επίσης τον κίνδυνο 
λοιμώξεων (Κεφάλαιο 7) και νεοπλασιών. 

ΒΑΡΟΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Όγκος καθαρών 
ερυθρών

Ετήσια φόρτωση 
σιδήρου (g) 

Ημερήσια φόρτωση 
σιδήρου (mg)

20 kg

2,000-4,000

2.3-4.6

6.3-12.6

35 kg

3,500-7,000

4.1-8.2

11.2-22.5

50 kg

5,000-10,000

5.8-11.6

15.9-31.8

65 kg

6,500-13,000

7.5-15.1

20.5-41.4
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Σχήμα 1. Μηχανισμοί παθογένειας και συνέπειες της υπερσιδήρωσης. Στην υπερσιδήρωση από 
επαναλαμβανόμενες μεταγγίσεις ή από μακροχρόνια αυξημένη απορρόφηση σιδήρου, ο σίδηρος που 
δεν είναι συνδεδεμένος με ειδικά μόρια, όπως η τρανσφερρίνη και η φερριτίνη, ή με χηλικές ενώσεις, 
ενεργοποιεί ποικιλία δραστικών οξειδωτικών ριζών (ROS), με πιο σημαντικές τις ρίζες υδροξυλίου. Αυτό 
συμβαίνει σε κύτταρα όπου ο ασταθής σίδηρος του πλάσματος προσλαμβάνεται και συγκεντρώνεται υπό 
μορφή αποθηκευμένου σιδήρου (φερριτίνη και αιμοσιδηρίνη). Οι δραστικές οξειδωτικές ρίζες προκαλούν 
υπεροξείδωση των λιπιδίων, βλάβες στα κυτταρικά οργανίδια και στο DNA, και απορρυθμίζουν τους 
μηχανισμούς που εμπλέκονται στην απόπτωση, αυξάνοντας τον κίνδυνο για νεοπλασίες όπως το ηπάτωμα. Ο 
ασταθής σίδηρος, επίσης, προσλαμβάνεται πιο εύκολα από τους μικροοργανισμούς, σε σχέση με τον σίδηρο 
που είναι συνδεδεμένος στην τρανσφερρίνη η στη φερριτίνη, με αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων 
(αναδημοσίευση κατόπιν αδείας, Porter 2014).

Κατανομή και συνέπειες της υπερσιδήρωσης από μεταγγίσεις
Η πρόσληψη σιδήρου στα κύτταρα ρυθμίζεται από την αλληλεπίδραση της τρανσφερρίνης με τους 
υποδοχείς της, κυρίως στα προγονικά ερυθροκύτταρα, στα ηπατοκύτταρα και στα κύτταρα που 
πολλαπλασιάζονται. Στην περίπτωση υπερσιδήρωσης, προκύπτει κορεσμός της τρανσφερρίνης 
και ο σίδηρος που δεν συνδέεται με την τρανσφερρίνη διαχέεται στο πλάσμα (σίδηρος πλάσματος 
μη συνδεδεμένος στην τρανσφερρίνη ή NTBI). Η κατανομή του σιδήρου στους ιστούς, που 
προσλαμβάνεται διά του NTBI, είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που προσλαμβάνεται διά της 
τρανσφερρίνης. Φαίνεται ότι στη διαδικασία αυτή εμπλέκονται οι δίαυλοι ασβεστίου. Οι βλάβες 
των οργάνων λόγω της υπερσιδήρωσης από τις μεταγγίσεις οφείλονται σε εναπόθεση ελεύθερου 
σιδήρου (NTBI) στους ιστούς. Σε ορισμένους ιστούς, όπως οι σκελετικοί μύες, δεν εναποτίθεται 
σίδηρος με αυτόν τον μηχανισμό, ενώ σε άλλους ιστούς, όπως ο καρδιακός μυς, οι ενδοκρινείς 
αδένες και τα ηπατοκύτταρα, ο ελεύθερος σίδηρος του πλάσματος (NTBI) εναποτίθεται ταχύτατα. 
Στη συνέχεια, ο σίδηρος αυτός αποθηκεύεται ως φερριτίνη ή αιμοσιδηρίνη, που ανιχνεύεται με 
μαγνητική τομογραφία (MRI). Σε ασθενείς που δεν υπόκεινται σε θεραπεία αποσιδήρωσης, η 
υπερσιδήρωση στο μυοκάρδιο προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω μυοκαρδιοπάθειας ήδη από 
τη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους. Η υπερσιδήρωση προκαλεί επίσης βλάβες στην υπόφυση, που 
οδηγούν σε υπογοναδισμό, μειωμένη ανάπτυξη, και καθυστερημένη εφηβεία. Παρατηρούνται 
επίσης επιπλοκές από τους ενδοκρινείς αδένες, όπως ο διαβήτης, ο υποθυρεοειδισμός και ο 
υποπαραθυρεοειδισμός. Σοβαρές επιπλοκές αποτελούν επίσης η ηπατοπάθεια με ίνωση, η 
προοδευτική κίρρωση και το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει χρόνια 
ηπατίτιδα (βλ. Κεφάλαιο 5).

 ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ 
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Σχήμα 2. Οι βασικές οδοί πρόσληψης σιδήρου αποδίδονται με έντονα βέλη στο δεξιό τμήμα του σχήματος: Στα 
ερυθροκύτταρα υγιών ατόμων αποτίθενται καθημερινά 20 mg σιδήρου. Η εναπόθεση αυτή αυξάνεται κατά 
αρκετές φορές σε μη μεταγγιζόμενους ασθενείς, μπορεί όμως να ανασταλεί με θεραπεία υπερμεταγγίσεων. Ο 
NTBI ενεργοποιείται όταν κορεσθεί η τρανσφερρίνη. Στους υγιείς ενήλικες η τρανσφερρίνη είναι κορεσμένη 
κατά 30%. Ο κορεσμός της τρανσφερρίνης προκύπτει είτε ως αποτέλεσμα υπερσιδήρωσης στο σύστημα των 
μακροφάγων είτε λόγω μειωμένης κάθαρσης του σιδήρου της τρανσφερρίνης σε υπερ-μεταγγιζόμενους 
ασθενείς. Τα όργανα που προσλαμβάνουν και αποθηκεύουν τον ελεύθερο σίδηρο του πλάσματος φαίνονται 
αριστερά, με >80% να προσλαμβάνεται από τα ηπατοκύτταρα. Παρά τις πολύ χαμηλές ποσότητες σιδήρου που 
προσλαμβάνονται από άλλους ιστούς (διακεκομμένες γραμμές), μπορεί να προκύψουν σοβαρές και συνήθως 
μη αναστρέψιμες βλάβες. Η θεραπεία αποσιδήρωσης ενεργεί κυρίως στις θέσεις (1): στα μακροφάγα, όπου 
προσλαμβάνεται ο σίδηρος που απελευθερώνεται μετά τον καταβολισμό των ερυθροκυττάρων και (2): στα 
ηπατοκύτταρα, όπου απελευθερώνεται ο σίδηρος από τον καταβολισμό της φερριτίνης.

Παρακολούθηση της υπερσιδήρωσης

Η παρακολούθηση είναι απαραίτητη προκειμένου να επιλεγεί ένα αποτελεσματικό θεραπευτικό 
σχήμα αποσιδήρωσης, που προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες κάθε ασθενή. Ωστόσο, κάποιες 
γενικές αρχές παρακολούθησης της υπερσιδήρωσης βρίσκουν εφαρμογή σε όλες τις θεραπείες.

Φερριτίνη ορού

Η αξιολόγηση της μέτρησης της φερριτίνης ορού
Τα επίπεδα της φερριτίνης ορού γενικά αντανακλούν τις αποθήκες σιδήρου του οργανισμού. 
Ο επανειλημμένος προσδιορισμός της είναι απλός και μη δαπανηρός. Η φερριτίνη ορού είναι 
πολύ χρήσιμη για την αναγνώριση των τάσεων των επιπέδων. Η τάση μείωσης των επιπέδων 
της φερριτίνης είναι ενδεικτική μείωσης του φορτίου σιδήρου, χωρίς όμως η απουσία μειωμένης 
τάσης να αποκλείει τη μείωση του φορτίου σιδήρου. Ωστόσο, η αυξητική τάση των επιπέδων της 
φερριτίνης υποδηλώνει την αύξηση του φορτίου σιδήρου. Τα αυξημένα επίπεδα μπορεί επίσης 
να οφείλονται σε φλεγμονή ή ιστική βλάβη, οπότε πρέπει να συνεκτιμάται και η κλινική εικόνα, 
προκειμένου να γίνει η σωστή ερμηνεία τους. Ο μακροχρόνιος έλεγχος της φερριτίνης αποτελεί 
επίσης χρήσιμο δείκτη για την εκτίμηση του κινδύνου επιπλοκών από υπερσιδήρωση στη μείζονα 
θαλασσαιμία. Πολλές μελέτες έχουν δείξει τη συσχέτιση μεταξύ της ελεγχόμενης φερριτίνης και 
της πρόγνωσης (Borgna- Pignatti 2004, Davis 2004, Gabutti 1996, Olivieri 1994). Από διάφορες 
μελέτες έχει φανεί ότι ο κίνδυνος για καρδιακή νόσο και θάνατο είναι σημαντικά χαμηλότερος, 
τουλάχιστον στα δύο τρίτα των περιπτώσεων, όταν τα επίπεδα φερριτίνης έχουν διατηρηθεί κάτω 
από τα 2.500 μg/L (με χορήγηση Deferoxamine ή DFO) για περίοδο τουλάχιστον μίας δεκαετίας 
(Olivieri 1994). Παρατηρήσεις με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών δείχνουν ότι η διατήρηση ακόμα 
χαμηλότερων επιπέδων φερριτίνης, στα 1.000 μg/L, μπορεί να σχετίζεται με επιπλέον κλινικά 
οφέλη (Borgna-Pignatti 2004) (βλ. Πίνακα 2).
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Περιορισμοί των μετρήσεων της φερριτίνης ορού
Οι περισσότερες μέθοδοι μέτρησης της φερριτίνης του ορού αναπτύχθηκαν κυρίως για τον 
έλεγχο σιδηροπενίας, γι’ αυτό πρέπει να έχει προσδιοριστεί το εύρος γραμμικής συσχέτισης της 
μεθόδου σε υψηλές συγκεντρώσεις φερριτίνης. Η μέτρηση της φερριτίνης πρέπει να διεξάγεται σε 
εξειδικευμένα εργαστήρια, ώστε με τη σωστή αραίωση των δειγμάτων να λαμβάνουμε αξιόπιστα 
αποτελέσματα. Οι μετρήσεις της φερριτίνης συνήθως δεν ανταποκρίνονται με ακρίβεια στο 
φορτίο του σιδήρου ή στις τάσεις αυξομείωσής του. Στη μείζονα θαλασσαιμία, η διακύμανση του 
σιδήρου στις αποθήκες αντιπροσωπεύει το 57% της διακύμανσης της φερριτίνης του πλάσματος 
(Brittenham 1993). Η διακύμανση αυτή οφείλεται τόσο σε φλεγμονές, που αυξάνουν τη φερριτίνη, 
όσο και στο ποσοστό της κατανομής του ηπατικού σιδήρου μεταξύ των μακροφάγων (κύτταρα 
Kupffer) και των ηπατοκυττάρων που επηρεάζει τα επίπεδα της φερριτίνης του πλάσματος. 
Μια αιφνίδια αύξηση των επιπέδων της φερριτίνης επιβάλει τον έλεγχο για ηπατίτιδα και άλλες 
μολυσματικές καταστάσεις ή φλεγμονές.

Η αποτυχία μείωσης της φερριτίνης του ορού με την αποσιδήρωση δεν αποδεικνύει κατ’ ανάγκην 
ότι ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία. Όπως αναφέρθηκε, αυτό μπορεί να οφείλεται 
σε ψευδή αύξηση της φερριτίνης λόγω φλεγμονής, ή επειδή η σχέση μεταξύ του σιδήρου του 
οργανισμού και της φερριτίνης δεν είναι πάντα γραμμική, ιδιαίτερα σε συνθήκες φλεγμονής ή 
ιστικής βλάβης (Adamkiewicz 2009). Στις καταστάσεις αυτές, ο σίδηρος μπορεί να μειωθεί 
σημαντικά από τα αρχικά υψηλά επίπεδα (π.χ. LIC >30 mg/g ξηρού βάρους) πριν προκύψει 
εμφανής μεταβολή της φερριτίνης. Τιμές φερριτίνης κάτω από 3.000 μg/L διαμορφώνονται 
κυρίως από τον αποθηκευμένο σίδηρο στο σύστημα των μακροφάγων, ενώ οι τιμές πάνω 
από 3.000 μg/L οφείλονται κυρίως στη διαρροή φερριτίνης από τα ηπατοκύτταρα (Davis 
2004, Worwood 1980). Ημερήσιες διακυμάνσεις σημειώνονται συχνότερα σε αυτά τα επίπεδα 
φερριτίνης. Η σχέση μεταξύ της φερριτίνης ορού και του αποθηκευμένου σιδήρου μπορεί επίσης 
να ποικίλλει, ανάλογα με τη χηλική ουσία που χρησιμοποιείται (Ang 2010) και με τη διάρκεια της 
θεραπείας αποσιδήρωσης (Fischer 2003).

Πίνακας 2. Η φερριτίνη ορού ως μέσον παρακολούθησης της θεραπείας αποσιδήρωσης.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Έμμεση εκτίμηση του φορτίου σιδήρου

Αυξάνεται από φλεγμονές

Δεν προσδιορίζεται άμεσα το ισοζύγιο σιδήρου

Δεν υπάρχει γραμμική αντιστοιχία με το φορτίο 
σιδήρου σε υψηλά επίπεδα

Απουσία μείωσης δεν αποκλείει την 
ανταπόκριση της αποσιδήρωσης

Συσχέτιση με το φορτίο σιδήρου ποικίλλει, 
ανάλογα με τη χηλική ουσία

Συσχέτιση με LIC διαφέρει σε διαφορετικές 
νόσους

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Εύκολη επανεκτίμηση

Προσιτή οικονομικά

Διαπίστωση των τάσεων αύξησης ή 
μείωσης με επανάληψη των μετρήσεων

Μακροπρόθεσμος έλεγχος 
αποτελεσματικότητας

Προσαρμογή δοσολογίας χηλικής ουσίας, 
όταν μειώνονται τα επίπεδα σιδήρου 
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CHAPTER 3

Μέτρηση συγκέντρωσης του ηπατικού σιδήρου (LIC)
Εφαρμογές παρακολούθησης της συγκέντρωσης του ηπατικού σιδήρου
-  Για την επιβεβαίωση της επάρκειας ελέγχου του σιδήρου στον οργανισμό. 

Ο επαρκής έλεγχος του LIC σχετίζεται με την πρόληψη ηπατικής βλάβης, καθώς και με τον 
κίνδυνο εξωηπατικής βλάβης. Οι φυσιολογικές τιμές LIC είναι έως 1,8 mg/g ξηρού βάρους. 
Επίπεδα έως και 7 mg/g ξηρού βάρους, που παρατηρούνται σε ορισμένα μη θαλασσαιμικά 
άτομα, δεν συνοδεύονται από εμφανείς ανεπιθύμητες καταστάσεις. Διατήρηση υψηλού LIC (άνω 
των 15-20 mg/g ξηρού βάρους) συνδέεται με κακή πρόγνωση, επιδείνωση της ηπατικής ίνωσης 
(Angelucci 1997) ή παθολογική ηπατική λειτουργία (Jensen 2003). Χωρίς προηγούμενη θεραπεία 
αποσιδήρωσης, ο κίνδυνος υπερσιδήρωσης στο μυοκάρδιο αυξάνεται σε συνάρτηση με τον αριθμό 
των μονάδων αίματος που μεταγγίζονται και επομένως με την υπερφόρτωση σιδήρου (Jensen 
2003, Buja 1971). Ωστόσο, η συσχέτιση μεταξύ LIC και εξωηπατικού σιδήρου περιπλέκεται με τη 
θεραπεία αποσιδήρωσης, καθώς ο σίδηρος τείνει να συγκεντρώνεται αρχικά στο ήπαρ και κατόπιν 
στην καρδιά, αλλά και απαλείφεται ταχύτερα από το ήπαρ σε σχέση με την καρδιά (Noetzli 2008, 
Anderson 2004). Επομένως στους ασθενείς σε θεραπεία αποσιδήρωσης, ενώ τα υψηλά επίπεδα 
LIC αυξάνουν τον κίνδυνο υπερσιδήρωσης της καρδιάς, η παρακολούθηση του LIC δεν αποτελεί 
αξιόπιστο προγνωστικό παράγοντα υπερσιδήρωσης του μυοκαρδίου, καθώς μπορεί να υπάρχει 
σιδήρωση του μυοκαρδίου σε ασθενείς με πρόσφατα καλά ρυθμισμένα επίπεδα LIC.

-  Για τον προσδιορισμό του ισοζυγίου σιδήρου: Αυξάνεται ή μειώνεται ο σίδηρος στον   
οργανισμό με τη θεραπεία που εφαρμόζεται;

Τα επίπεδα LIC είναι ο πλέον αξιόπιστος δείκτης της υπερσιδήρωσης στον οργανισμό, ο οποίος 
μπορεί να υπολογιστεί από τον παρακάτω τύπο: Ο συνολικός αποθηκευμένος σίδηρος στον 
οργανισμό, σε mg σιδήρου /kg σωματικού βάρους = 10,6 x LIC (σε mg/g ξηρού βάρους) 
(Angelucci 2000). Συνεχόμενες μετρήσεις του LIC είναι ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης της 
αύξησης ή της μείωσης του σιδήρου στον οργανισμό με την πάροδο του χρόνου (ισοζύγιο σιδήρου). 
Καθώς η μέτρηση της φερριτίνης ορού είναι απλή ως μέθοδος, σχετικά οικονομική και μπορεί να 
επαναλαμβάνεται συχνά, ο προσδιορισμός του LIC θα πρέπει να εφαρμόζεται στους ασθενείς των 
οποίων τα επίπεδα φερριτίνης ορού αποκλίνουν από τις αναμενόμενες τάσεις αύξησης ή μείωσης 
(π.χ. ασθενείς με υποψία συνυπάρχουσας ηπατίτιδας ή ασθενείς σε θεραπεία αποσιδήρωσης 
με διακυμάνσεις ή αβέβαιη αποτελεσματικότητα). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος ανεπαρκούς ή υπερβολικής δοσολογίας στη θεραπεία αποσιδήρωσης. Καθώς η σχέση 
της φερριτίνης ορού με την υπερσιδήρωση και το ισοζύγιο σιδήρου δεν έχει απόλυτα προσδιοριστεί, 
η μέτρηση του LIC μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα χρήσιμη όταν χρησιμοποιούνται νέοι χηλικοί 
παράγοντες. Σε υψηλά επίπεδα φερριτίνης ορού, (>4.000 μg/L), η συσχέτιση με το LIC δεν είναι 
γραμμική και οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάζουν μείωση του LIC (αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου) 
χωρίς να παρατηρείται σαφής αντίστοιχη τάση των επιπέδων της φερριτίνης στους πρώτους 6-12 
μήνες. Όταν η φερριτίνη δεν παρουσιάζει μείωση για αρκετούς μήνες, η μεταβολή του LIC μπορεί 
να προσδιορίσει εάν το τρέχον θεραπευτικό σχήμα είναι επαρκές ή χρειάζεται αναπροσαρμογή 
(αύξηση συχνότητας ή πιο πιστή εφαρμογή, αύξηση δοσολογίας ή αλλαγή σχήματος).

Μέθοδοι μέτρησης του LIC
- Βιοψία

Η μέτρηση του LIC αρχικά έγινε με χημικό προσδιορισμό σε δείγμα από βιοψία ήπατος (νωπό, 
μονιμοποιημένο ή από υλικό εμποτισμένο σε παραφίνη κατόπιν αποπαραφίνωσης) (βλ. Πίνακας 
3). Η βιοψία είναι μια επεμβατική μέθοδος, με χαμηλό ποσοστό επιπλοκών σε πεπειραμένα 
χέρια (Angelucci 1997). Ανεπαρκές μέγεθος δείγματος (4 mg ξηρού βάρους ή περίπου 2,5 cm 
μήκος) ή άνιση κατανομή σιδήρου, ιδιαίτερα σε κιρρωτικές καταστάσεις (Villeneuve 1996), μπορεί 
να δώσουν ψευδή αποτελέσματα. Με τη βιοψία είναι επίσης δυνατή η ιστολογική εξέταση του 
ήπατος, που προς το παρών δεν είναι αξιόπιστη με μη επεμβατικές μεθόδους. Η τυποποίηση των 
εργαστηριακών μεθόδων δεν είναι ομοιόμορφη, για παράδειγμα στην αναλογία υγρού προς ξηρό 
βάρος, έτσι ώστε τα αποτελέσματα από διαφορετικά εργαστήρια ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμα.

-  SQUID
Η συσκευή μέτρησης της βιοεπιδεκτικότητας (SQUID, Superconducting Quantum Interference 
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Device) μετράει τον παραμαγνητισμό του ήπατος που είναι ευθέως ανάλογος με τη συγκέντρωση 
του σιδήρου στο ήπαρ (Brittenham 1993). Η μεθοδολογία απαιτεί υγρό ήλιο το οποίο είναι 
πολύ ακριβό. Επιπρόσθετα, η συσκευή SQUID απαιτεί την τοποθέτησή της σε χώρο μακριά 
από παραμαγνητικές δυνάμεις (π.χ. ανελκυστήρες, κινούμενα αυτοκίνητα στην εγγύτητα της 
συσκευής), κάτι που συχνά δεν είναι πρακτικό. Γι’ αυτούς τους λόγους, οι συσκευές SQUID αυτής 
της γενιάς είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν, εκτός από ενός μικρού αριθμού Κέντρων με τις 
απαραίτητες προδιαγραφές. Καθώς η βαθμονόμηση (calibration) των συσκευών δεν έγινε παντού 
με τον ίδιο τρόπο, τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ των Κέντρων, εκτός αν η 
βαθμονόμηση των υπό σύγκριση συσκευών έχει διασταυρωθεί.

-  MRI
Οι τεχνικές της μαγνητικής τομογραφίας είναι πλέον οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι υπολογισμού 
της συγκέντρωσης του σιδήρου στο ήπαρ (LIC). Οι πρώτες τεχνικές βασίζονταν στη σύγκριση του 
σήματος από το ήπαρ ή την καρδιά με εκείνο του σκελετικού μυός, ο οποίος δεν συσσωρεύει 
σίδηρο (Jensen 1994). Σήμερα η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται πολύ κι έχει αντικατασταθεί 
από άλλες καλύτερες. Η βασική αρχή, που αφορά όλες τις μεθόδους μαγνητικής τομογραφίας, 
βασίζεται στο γεγονός ότι μετά από έναν παλμό ραδιοσυχνοτήτων (rf) που εκπέμπεται από τον 
μαγνητικό τομογράφο, τα πρωτόνια του νερού των εξεταζόμενων ιστών του ασθενούς (π.χ. ήπαρ, 
καρδιά) απορροφούν την εκπεμπόμενη ενέργεια και αλλάζουν τους συσχετισμούς με τον αριθμό 
των πρωτονίων με στροφορμή (spin) «πάνω» και «κάτω». Η κατάσταση αυτή είναι προσωρινή 
(excited state). Μετά τη διακοπή του παλμού ραδιοσυχνοτήτων, η απορροφηθείσα ενέργεια 
επανεκπέμπεται από τα πρωτόνια, όχι όμως ακαριαία αλλά εντός κάποιου χρόνου χαλάρωσης 
(relaxation time). Η σταθερά χρόνου για την αποκατάσταση της αρχικής ισορροπίας (πριν από την 
εκπομπή του παλμού ραδιοσυχνοτήτων) ονομάζεται T1 (επιμήκης σταθερά χαλάρωσης). Υπάρχει 
όμως και μια δεύτερη σταθερά, που αφορά τον ρυθμό με τον οποίο χάνεται η συνοχή της φάσης 
των πρωτονίων, ακριβώς από τη διακοπή του ραδιοπαλμού και μετά. Αυτή η σταθερά ονομάζεται 
Τ2 (εγκάρσια σταθερά χαλάρωσης) επειδή αφορά το επίπεδο xy, κάθετο στη διεύθυνση του 
μαγνητικού πεδίου (διεύθυνση z) και στο οποίο μετράται το σήμα της μαγνητικής τομογραφίας. 
Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τις R1 (1/Τ1) και R2 (1/Τ2) σταθερές ρυθμού χαλάρωσης 
(όχι τις σταθερές χρόνου χαλάρωσης). Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι σταθερές του ρυθμού 
χαλάρωσης διαφορετικών αλληλεπιδράσεων των πυρήνων προστίθενται, ενώ αυτό δεν συμβαίνει 
με τις σταθερές του χρόνου χαλάρωσης. Εκτός από τη ''φυσική'' (intrinsic) χαλάρωση των πυρήνων 
που αλληλεπιδρούν με το ''περιβάλλον τους'', υπάρχουν και άλλες αλληλεπιδράσεις, στατικές ή/
και δυναμικές. Ο ολικός ρυθμός χαλάρωσης της συνισταμένης όλων των αλληλεπιδράσεων 
εκφράζεται ως 1/Τ2* = 1/Τ2 + 1/Τ2' (και ισοδύναμα R2* = R2+R2' ). Όπου R2 (= 1/Τ2) είναι η 
σταθερά ρυθμού χαλάρωσης, που εξαρτάται από τον ίδιο τον ιστό και κάποιες ιδιότητές του (π.χ. 
το ιξώδες, την κατά μέσον όρο απόσταση των μορίων στον ιστό κ.λπ.), ενώ η σταθερά R2' (= 1/Τ2') 
αφορά εξωγενείς παράγοντες, όπως η ομοιογένεια του μαγνήτη και η μαγνητική επιδεκτικότητα 
του ιστού. Η μαγνητική επιδεκτικότητα του ιστού επηρεάζεται από την παρουσία παραμαγνητικών 
κέντρων, εν προκειμένω ο αποθηκευμένος σίδηρος στη φερριτίνη και στην αιμοσιδηρίνη.  
Σημειώνουμε ότι η συγκέντρωση του σιδήρου ενός ιστού δεν εξαρτάται γραμμικά από τις σταθερές 
χρόνου Τ2* ή Τ2 αλλά μόνο από τη σταθερά ρυθμού χαλάρωσης R2* (1/T2*). Η σχέση R2 με την 
ολική συγκέντρωση σιδήρου του ιστού δεν είναι γραμμική. Στην κλινική πράξη χρησιμοποιούνται 
και οι δύο τεχνικές, Gradient echo και spin echo. Η τεχνική που οδηγεί στον υπολογισμό της T2* 
(ή ισοδύναμα της R2*) απαιτεί μόνο ένα κράτημα αναπνοής, ενώ η τεχνική για τον υπολογισμό της 
Τ2 (ή ισοδύναμα της R2) απαιτεί αρκετά μεγαλύτερο χρόνο (από 4 έως 10 min) για τη λήψη των 
δεδομένων. Κατασκευαστές που διαθέτουν το κατάλληλο λογισμικό (παλμική ακολουθία multi-
echo gradient echo) είναι οι Siemens (Erlangen, Germany), GE Healthcare (Milwaukee, WI, USA) 
και Philips Healthcare (Amsterdam, The Netherlands). Η μαγνητική επαγωγή που εφαρμόζεται 
μετράται σε μονάδες Tesla (Τ). Η βαθμονόμηση της σταθεράς R2 και R2* ως συνάρτηση της 
συγκέντρωσης του σιδήρου στο ήπαρ έχει γίνει σε μαγνητικό πεδίο 1,5 Tesla, και κατά συνέπεια 
το μεγαλύτερο μέρος των εξετάσεων γίνονται σε αυτό το μαγνητικό πεδίο. Αν και το μαγνητικό 
πεδίο 3 Tesla παρέχει υψηλότερο λόγο σήματος/θορύβου, στην περίπτωση του σιδήρου, η 
μαγνητική επιδεκτικότητα είναι σημαντικά υψηλότερη στα 3 Tesla, με αποτέλεσμα μεγαλύτερα 
τεχνικά σφάλματα, ιδίως σε υψηλές συγκεντρώσεις σιδήρου. Συνεπώς ο αριθμός των ασθενών 
με υψηλή συγκέντρωση σιδήρου που μπορούν να εξεταστούν στα 3 Tesla περιορίζεται (η 
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υψηλότερη συγκέντρωση σιδήρου που μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα είναι περίπου η μισή στα 3 
Tesla συγκρινόμενη με εκείνη στα 1,5 Tesla, όπως έδειξαν οι Wood 2008 και Storey 2007). Μέχρι 
τώρα, μόνο 1,5 Tesla μαγνητικοί τομογράφοι χρησιμοποιούνται με εξασφαλισμένη αξιόπιστη 
ακρίβεια με τις συνήθεις διαδικασίες. Ειδικά πακέτα που περιλαμβάνουν τις κατάλληλες παλμικές 
ακολουθίες και λογισμικό για τον υπολογισμό των σταθερών R2 και R2* διαθέτουν και οι τρεις 
προαναφερθέντες κατασκευαστές. Ως εκ τούτου, μπορεί να αγοραστεί το κατάλληλο εξειδικευμένο 
λογισμικό.

Προσοχή: Διαφορετικές τεχνικές MRI δεν είναι απαραίτητα ισοδύναμες – τουλάχιστον όσον αφορά τον 
τρόπο βαθμονόμησης και χρήσης. Η πρώτη μέθοδος ευρείας χρήσης ήταν η τεχνική T2* (Anderson 
2001), με βαθμονόμηση βασισμένη στη βιοψία ήπατος. Η τεχνική T2* καθιέρωσε τις αρχές της 
διαδικασίας για τη μέτρηση του ηπατικού σιδήρου, όμως οι τεχνικές δυσκολίες της εποχής, όπως οι 
μεγάλοι χρόνοι (ΤΕ από 2,2-20,1 msec) και τα πολλαπλά κρατήματα αναπνοής, οδήγησαν σε διαφορετική 
βαθμονόμηση συγκριτικά με τις πιο πρόσφατες, που θεωρούνται πιο ακριβείς. Η τεχνική T2* μπορεί να 
υποτιμά τη συγκέντρωση του ηπατικού σιδήρου έως και κατά το ήμισυ (Garbowski 2009). Η μέθοδος 
που βασίζεται στο R2 (FERRISCAN) και έχει λάβει άδεια από την E.E. και τις Η.Π.Α., έχει αποδεκτή 
ακρίβεια μέχρι 30 mg/g ξηρού ιστού (St Pierre 2005), με ευαισθησία >85% και ειδικότητα >92% μέχρι 
συγκέντρωση σιδήρου 15 mg/g ξηρού ιστού. Για να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος FERRISCAN, απαιτείται 
η βαθμονόμηση του μαγνητικού τομογράφου με ομοιώματα (phantoms) που παρέχει η κατασκευάστρια 
εταιρεία, ενώ τα δεδομένα αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, όπου γίνεται ανάλυση με το εξειδικευμένο 
λογισμικό της εταιρείας (και με χρέωση ανά εξέταση). Ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα της μεθόδου 
είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους περισσότερους σύγχρονους μαγνητικούς τομογράφους με 
ελάχιστη εκπαίδευση του προσωπικού (βλ. Πίνακας 3).

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ακριβή (βιοψία ή MRI)

Δεν μπορεί να επαναλαμβάνεται με τη συχνότητα 
της φερριτίνης ορού (είτε λόγω του κόστους της 
MRI είτε λόγω της ενόχλησης της βιοψίας)

Ο ηπατικός σίδηρος δεν είναι αξιόπιστος 
προγνωστικός παράγοντας για τον καρδιακό 
σίδηρο στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία 
αποσιδήρωσης

Η βιοψία ενέχει τον κίνδυνο επιπλοκών (χαμηλός 
σε έμπειρα κέντρα)

Η βιοψία επηρεάζεται από λανθασμένη 
δειγματοληψία

Το MRI δεν είναι παντού διαθέσιμο 

Το MRI απαιτεί εξωτερική αξιολόγηση και 
επικύρωση

Ο υπολογισμός με MRI του LIC άνω των 30 mg/g 
ξηρού ιστού δεν είναι αξιόπιστος

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Παρέχει την πιο αξιόπιστη εκτίμηση του 
συνολικού σιδήρου στον οργανισμό

Επιτρέπει τον υπολογισμό του ισοζυγίου 
σιδήρου (αλλαγές LIC)

Μακροπρόθεσμος έλεγχος του LIC - 
συσχέτιση με την πρόγνωση 

Η συγκέντρωση του ηπατικού σιδήρου δεν 
επηρεάζεται από φλεγμονές (σε αντίθεση 
με τη φερριτίνη ορού)

Η βιοψία απεικονίζει τον βαθμό της 
ηπατικής βλάβης

Το MRI είναι μη επεμβατική μέθοδος με 
καλή αποδοχή από τους ασθενείς

Το MRI μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα 
και να τυποποιηθεί μεταξύ διαφορετικών 
κέντρων

Πίνακας 3. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα υπολογισμού του LIC με MRI και βιοψία.
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Εκτίμηση της αιμοσιδήρωσης του μυοκαρδίου: Τ2* και άλλα μέσα
Οι αρχές για τη μέτρηση του σιδήρου της καρδιάς είναι βασικά ίδιες με εκείνες για το ήπαρ 
(βλ. πιο πάνω), με την επιπλέον δυσκολία της μέτρησης ενός κινούμενου οργάνου, του 
μυοκαρδίου. Το πλεονέκτημα της τεχνικής Τ2* (ή R2*) συγκριτικά με την Τ2 ή R2 είναι ο 
σημαντικά μικρότερος χρόνος λήψης που επιτυγχάνεται με ένα κράτημα της αναπνοής (Kirk 
2010). Η χρήση του καρδιακού MRI Τ2*(mT2*) αρχικά αξιοποιήθηκε στη βάση του μειωμένου 
Τ2*, τιμές <20 msec, σε ασθενείς με χαμηλότερο του φυσιολογικού κλάσμα εξώθησης της 
αριστερής κοιλίας (LVEF) (Anderson 2001). Πρόσφατα, η συγκέντρωση του σιδήρου του 
μυοκαρδίου, που μετρήθηκε με βιοχημικούς τρόπους από δείγματα μυοκαρδίου μετά θάνατον, 
συσχετίστηκε με το Τ2* (Carpenter, 2011). Στη μελέτη αυτή, η μέση συγκέντρωση του σιδήρου 
του μυοκαρδίου, που είχε προκαλέσει σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια σε 10 ασθενείς, ήταν 5,98 
mg/g ξηρού ιστού (διακύμανση από 3,2 μέχρι 9,5 mg/g). Τα επίπεδα αυτά δεν θεωρούνται 
επικίνδυνα για το ήπαρ. Η σχέση μεταξύ καρδιακού σιδήρου (MIC) και Τ2* δίνεται από τη σχέση: 
MIC (mg/g ξηρού ιστού) = 45* (Τ2* msec) -1,22 (Kirk 2009b). Ο κίνδυνος για την εκδήλωση 
καρδιακής ανεπάρκειας για τιμές Τ2* <10 msec αυξάνεται κατά 160 φορές για τους επόμενους 
12 μήνες (Kirk 2009b). Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται ακόμη περισσότερο για τιμές Τ2* ακόμη 
χαμηλότερες από 10 msec. Το ποσοστό των ασθενών που εκδηλώνουν καρδιακή ανεπάρκεια 
στους επόμενους 12 μήνες με Τ2* 8-10 msec, 6-8 msec και <6 msec είναι 18%, 31% και 52%, 
αντίστοιχα. Ο κίνδυνος αυτός υπολογίστηκε για ασθενείς των οποίων η θεραπεία αποσιδήρωσης 
και η συμμόρφωσή τους δεν ήταν γνωστή. Ως εκ τούτου, σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία, 
ο κίνδυνος μπορεί να είναι μικρότερος. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη προοπτική μελέτη με 
ασθενείς με σημαντική αιμοσιδήρωση του μυοκαρδίου (Τ2* <10 msec), κανένας ασθενής δεν 
ανέπτυξε καρδιακή ανεπάρκεια, για μια περίοδο 2 ετών, ενώ ήταν σε συνδυαστική θεραπεία με 
deferasirox (DFX) και desferrioxamin (DFO) (Ayidinok 2014).

Σε κέντρα όπου η μέθοδος T2* έχει αξιολογηθεί ως έγκυρη, η τιμή T2* μπορεί να έχει 
προγνωστική αξία για την εντόπιση ασθενών υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη παθολογικού 
κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας (LVEF). Επομένως, μας δίνει τη δυνατότητα 
στοχευμένης εντατικοποίησης της αγωγής, πριν από την ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας. 
Σε πρόσφατη μελέτη σε μια ομάδα ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία επιβεβαιώνεται η αξία 
της αντιμετώπισης με βάση την τιμή της T2*. Στους ασθενείς αυτούς, η μυοκαρδιοπάθεια 
που οφείλεται σε τοξικότητα του σιδήρου, δεν αποτελούσε πλέον την κύρια αιτία θανάτου 
και η αναλογία των ασθενών με T2* <20 ms μειώθηκε από 60% στο 1% κατά τη διάρκεια 
παρακολούθησης επί μία δεκαετία (Thomas 2010). Άλλοι παράγοντες, όπως βελτιωμένες 
επιλογές των χηλικών παραγόντων, μπορεί επίσης να συντέλεσαν στη βελτίωση των 
αποτελεσμάτων. Η παρακολούθηση της παραμέτρου T2* έχει γίνει πλέον αποδεκτή διεθνώς 
(Kirk 2010) και συνιστάται ως μέρος της ετήσιας παρακολούθησης των πολυμεταγγιζόμενων 
ασθενών για τον κίνδυνο υπερσιδήρωσης του μυοκαρδίου. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να 
πιστοποιείται η εγκυρότητα της μεθόδου που υιοθετείται από ένα κέντρο, για την αποφυγή 
τυχόν λανθασμένης εκτίμησης στην πρόγνωση καρδιακής ανεπάρκειας. Ο πίνακας 4 αναφέρει 
περιληπτικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της T2* MRI για την παρακολούθηση της 
υπερσιδήρωσης του μυοκαρδίου.

Καρδιακή λειτουργία
Έχει αποδειχθεί ότι με τη συνεχή παρακολούθηση του LVEF μπορούν να εντοπισθούν ασθενείς 
με υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας (Davis 2004, Davis 2001). Μείωση του 
LVEF κάτω από τις τιμές αναφοράς, συνεπάγεται 35 φορές αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή 
ανεπάρκεια και θάνατο, με ένα μεσοδιάστημα περίπου 3,5 ετών διαθέσιμου χρόνου για 
εντατικοποίηση της θεραπείας αποσιδήρωσης. Για τον προσδιορισμό του LVEF απαιτείται μια 
μέθοδος που μπορεί να επαναλαμβάνεται εύκολα, όπως η MUGA ή το MRI, ενώ η ερμηνεία του 
υπερηχοκαρδιογραφήματος εξαρτάται από την ικανότητα του χειριστή. H εντόπιση των ασθενών 
υψηλού κινδύνου είναι απαραίτητη πριν προκύψει μείωση της LVEF. Με τον προσδιορισμό της 
τιμής T2* του μυοκαρδίου με ΜRI μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, ενώ έχει επίσης και 
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προγνωστική αξία (βλ. παραπάνω). Ωστόσο, καθώς μόνο μία υποομάδα ασθενών με τιμές T2* 
μεταξύ 10 και 20 ms ή ακόμα και με T2* μικρότερη από 10 ms έχουν παθολογική καρδιακή 
λειτουργία, οι επανειλημμένες μετρήσεις του LVEF μπορούν να εντοπίσουν τους ασθενείς 
που έχουν αναπτύξει μη αντιρροπούμενη λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, με ιδιαίτερα 
υψηλό κίνδυνο και ανάγκη εντατικής θεραπείας αποσιδήρωσης (βλ. παρακάτω). 

Παρακολούθηση της λειτουργίας άλλων οργάνων και της βλάβης που προκαλείται από τον 
σίδηρο.
Η παρακολούθηση της λειτουργικότητας των οργάνων για τυχόν βλάβη από υπερσιδήρωση 
περιγράφεται αναλυτικά σε άλλα κεφάλαια. Γενικά, η εμφάνιση διαβήτη, υποθυρεοειδισμού, 
υποπαραθυρεοειδισμού ή υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού αποτελεί ανεπανόρθωτη 
βλάβη, που απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης με τη χορήγηση ορμονών. Βέβαια αυτά αποτελούν 
απώτερες επιπλοκές και πρωταρχικός στόχος της θεραπείας αποσιδήρωσης είναι να προλάβει 
τέτοιες βλάβες. Οι ασθενείς με υπερσιδήρωση θα πρέπει να παρακολουθούνται αν υπάρχουν 
ενδείξεις υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού (ανάπτυξη και εξέλιξη των χαρακτηριστικών του 
φύλου και βιοχημικοί δείκτες), σακχαρώδη διαβήτη (ετήσιος έλεγχος καμπύλης γλυκόζης μετά 
από φόρτωση), υποθυρεοειδισμού και υποπαραθυρεοειδισμού. Αποτελεί πρόσφατη πρόοδο η 
χρήση του MRI ως μεθόδου διάγνωσης βλάβης στο ενδοκρινικό σύστημα από την τοξικότητα του 
σιδήρου. Αρχικές εργασίες έδειξαν θετική συσχέτιση μεταξύ των ευρημάτων του MRI (μείωση 
όγκου υπόφυσης) και των βιοχημικών δεικτών βλάβης της υπόφυσης (Chatterjee 1998). Με τη 
βελτίωση της εικόνας του ΜRI, έχουν διερευνηθεί και άλλοι ενδοκρινείς αδένες (Wood 2007). 
Γενικά, φάνηκε ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση μεταξύ της εναπόθεσης σιδήρου στην καρδιά και 
αυτής στους ενδοκρινείς αδένες, όπως π.χ. στην υπόφυση και στο πάγκρεας (Noetzli 2009, Au 
2008). Το γεγονός αυτό υποστηρίζει την άποψη όμοιου τρόπου δράσης του NTBI στην καρδιά και 
στο ενδοκρινικό σύστημα, και ενισχύει τις κλινικές παρατηρήσεις του συνδυασμένου κινδύνου 
της καρδιάς και των ενδοκρινών αδένων από τη διαφυγή του σιδήρου από το ήπαρ.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Έμμεση, μη γραμμική συσχέτιση με τον σίδηρο 
του μυοκαρδίου 

Διεξαγωγή σε πιστοποιημένο κέντρο με 
εξειδικευμένες μεθόδους

Τεχνικά απαιτητική μέθοδος

Η μεθοδολογία χρειάζεται παγκόσμια 
προτυποποίηση

Δεν είναι δυνατή η πρόβλεψη της συνολικής 
φόρτωσης σιδήρου του οργανισμού από τον 
ηπατικό σίδηρο

Χρειάζεται συνεχής πιστοποίηση ποιότητας, 
όπως τακτική σάρωση σε εικονικά δείγματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Ταχεία εκτίμηση του σιδήρου στο 
διάφραγμα της καρδιάς 

Αναπαραγώγιμος προσδιορισμός των 
επιπέδων σιδήρου

Συσχέτιση με καρδιακό σίδηρο 
(αντιστρόφως ανάλογη σχέση)

Ταυτόχρονη εκτίμηση καρδιακής 
λειτουργίας 

Ταυτόχρονη εκτίμηση LIC

Συσχέτιση με LVEF στον χρόνο της 
μέτρησης

Συσχέτιση με τον κίνδυνο καρδιακής 
ανεπάρκειας για τον επόμενο χρόνο

Πίνακας 4. Μέθοδος ΜRI T2* για την παρακολούθηση του φορτίου σιδήρου του μυοκαρδίου.
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Εκτίμηση του σιδήρου ούρων 24ωρου
Η μέτρηση της απέκκρισης σιδήρου στα ούρα βοηθά στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας 
της desferioxamine (το μισό περίπου του συνολικού σιδήρου απεκκρίνεται από τα ούρα) 
(Pippard 1982) και της deferiprone (πάνω από το 80% του σιδήρου απεκκρίνεται στα ούρα), 
αλλά είναι ακατάλληλη για τους ασθενείς που λαμβάνουν deferasirox, καθώς σχεδόν το σύνολο 
του σιδήρου απεκκρίνεται με τα κόπρανα. Ο σίδηρος ούρων επίσης έχει χρησιμοποιηθεί για τη 
σύγκριση της μονοθεραπείας και των συνδυαστικών σχημάτων που περιλαμβάνουν deferiprone 
(Aydinok 2012a, Mourad 2003). Η φυσιολογική διακύμανση στην ημερήσια απέκκριση σιδήρου 
από τον οργανισμό καθιστά αναγκαίες τις επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, γεγονός που δεν 
χρησιμοποιείται ευρέως στην καθημερινή πράξη.

Σίδηρος πλάσματος μη συνδεδεμένος με τρανσφερρίνη και ασταθής σίδηρος πλάσματος
Καθώς ο μη συνδεδεμένος με τρανσφερρίνη σίδηρος πλάσματος (NTBI) θεωρείται η κύρια οδός 
εναπόθεσης σιδήρου στο ήπαρ και άλλα όργανα στόχους των ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία 
και υπερσιδήρωση, τα επίπεδα του NTBI ενδεχομένως συσχετίζονται με τον κίνδυνο βλάβης 
αυτών των οργάνων. Διάφορες μέθοδοι εκτιμούν άμεσα το NTBI με τη δέσμευση χηλικής ουσίας, 
που ακολουθείται από HPLC (Singh 1990), ή με θερμιδική ανάλυση (Gosriwatana 1999), ή έμμεσα 
αξιοποιώντας τις ασταθείς μορφές σιδήρου, όπως στη μέθοδο του ασταθούς σιδήρου πλάσματος 
(LPI) (Zanninelli 2009, Cabantchik 2005). Δυνητικό πλεονέκτημα της μεθόδου LPI είναι ότι 
λαμβάνουμε πιο συμβατές μετρήσεις όταν συνυπάρχουν χηλικές ουσίες στο πλάσμα (Zanninelli 
2009). Έχει βρεθεί ότι υπάρχει μια αδρή συσχέτιση του φορτίου του σιδήρου στην καρδιά, ή της 
ανταπόκρισης στη θεραπεία αποσιδήρωσης, με το NTBI (Piga 2009) ή το LPI (Wood 2011), προς 
το παρόν όμως, οι μετρήσεις αυτές δεν θεωρούνται αρκετά αξιόπιστες ώστε να συνιστώνται ως 
προγνωστικοί δείκτες για τον κίνδυνο καρδιακής βλάβης στη συνήθη κλινική πρακτική. Αυτό 
οφείλεται εν μέρει στο ότι το NTBI και το LPI είναι πολύ ασταθή μόρια, που γρήγορα επανέρχονται 
στην προηγούμενη κατάστασή τους (Porter 1996) μετά τη διακοπή χορήγησης της χηλικής ουσίας 
(Zanninelli 2009). Αν και το NTBI συσχετίζεται, όπως αναφέρθηκε, με την υπερσιδήρωση, ωστόσο 
επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, όπως τη μη αποτελεσματική ερυθροποίηση, τον ρυθμό 
και το χρονικό διάστημα από τη μετάγγιση (Porter 2011), που καθιστά ακόμα πιο πολύπλοκη 
την εκτίμηση του φορτίου σιδήρου (Hod 2010). Επίσης δεν είναι σαφές με ποιές μεθόδους 
μπορούν να αναγνωριστούν οι μορφές του σιδήρου που προσλαμβάνονται περισσότερο από το 
μυοκάρδιο. Επομένως, αν και η μέτρηση του NTBI (ή του LPI) έχει αποδειχθεί χρήσιμο εργαλείο 
για την εκτίμηση του τρόπου με τον οποίο οι χηλικές ουσίες αλληλεπιδρούν με τις δεξαμενές 
του σιδήρου του πλάσματος, η αξία τους ως δεικτών για την προσαρμογή της θεραπείας ή την 
πρόγνωση χρειάζεται περαιτέρω διευκρίνιση.

Αντιμετώπιση της υπερσιδήρωσης

Στόχοι της αποσιδήρωσης

1) Προληπτική θεραπεία:
Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας αποσιδήρωσης είναι η διατήρηση ασφαλών επιπέδων 
σιδήρου στον οργανισμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εξισορρόπηση της πρόσληψης 
σιδήρου από τις μεταγγίσεις και την απέκκριση σιδήρου με την αποσιδήρωση (ισοζύγιο 
σιδήρου).

2) Θεραπεία διάσωσης:
Η συσσώρευση μεγάλου φορτίου σιδήρου με τις μεταγγίσεις αίματος απαιτεί μεγαλύτερη 
προσπάθεια αφαίρεσης. Η διαδικασία μείωσης του αποθηκευμένου σιδήρου είναι αργή 
και ανεπαρκής, διότι μόνο μικρό μέρος του σιδήρου στον οργανισμό είναι διαθέσιμο για 
δέσμευση με χηλικούς παράγοντες σε δεδομένη στιγμή. Όταν ο σίδηρος έχει εναποτεθεί 
στους ιστούς, συνήθως η βλάβη είναι μη αντιστρέψιμη. Επομένως η προληπτική θεραπεία 
είναι προτιμητέα από τη θεραπεία διάσωσης. Η θεραπεία αποσιδήρωσης θα πρέπει να ξεκινά 
προτού συγκεντρωθεί σίδηρος σε τοξικά επίπεδα.
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3) Θεραπεία έκτακτης ανάγκης:
Εάν αναπτυχθεί καρδιακή ανεπάρκεια, χρειάζεται επείγουσα παρέμβαση, που συνήθως 
απαιτεί αλλαγή και/ή εντατικοποίηση της θεραπείας.

4) Ρύθμιση δοσολογίας της θεραπείας:
Τόσο τα θεραπευτικά σχήματα όσο και η δοσολογία απαιτούν προσαρμογή όταν μεταβάλλονται 
οι συνθήκες, οι οποίες μπορούν να εντοπιστούν με τακτική παρακολούθηση των επιπέδων 
και της κατανομής του σιδήρου. Εάν δεν παρακολουθείται η τάση αύξησης ή μείωσης 
του φορτίου του σιδήρου (σίδηρος ήπατος και φερριτίνη) και η κατανομή του (σίδηρος 
και λειτουργία καρδιάς), οι ασθενείς κινδυνεύουν είτε από α) υποθεραπεία και αυξημένη 
τοξικότητα σιδήρου, είτε από β) υπερθεραπεία και αυξημένη τοξικότητα της χηλικής ουσίας. 
Η δοσολογία και το θεραπευτικό σχήμα πρέπει να προσαρμόζονται περιοδικά, λαμβάνοντας 
υπόψη τους παράγοντες αυτούς.

5) Συμμόρφωση στη θεραπεία:
Προκειμένου η θεραπεία αποσιδήρωσης να λειτουργήσει αποτελεσματικά, πρέπει 
να χορηγείται συστηματικά και με αυστηρή εφαρμογή του θεραπευτικού σχήματος. 
Διακεκομμένη και με υψηλή δοσολογία αποσιδήρωση μπορεί να επιτύχει αρνητικό ισοζύγιο 
σιδήρου, αλλά δεν παρέχει συνεχή προστασία από την τοξικότητα του ασταθούς σιδήρου και 
από τον κίνδυνο αυξημένης τοξικότητας της χηλικής ουσίας. Ανεπαρκής συμμόρφωση μπορεί 
να προκύψει λόγω πρακτικών αιτίων, όπως δυσκολία στις εγχύσεις της DFO, υπερευαισθησία 
σε συγκεκριμένη χηλική ουσία, ή από ψυχολογικούς/ψυχοκοινωνικούς λόγους. Ο ρόλος του 
θεραπευτικού κέντρου για την παρακολούθηση και ενθάρρυνση στην πιστή εφαρμογή της 
θεραπείας, σε συνδυασμό με την υποστήριξη από την οικογένεια, είναι καθοριστικός. Ωστόσο, 
ενθάρρυνση του ασθενούς να αναλάβει τον έλεγχο της «αυτοδιαχείρισης» είναι συχνά η πιο 
κατάλληλη προσέγγιση για την επίτευξη μακροχρόνιου οφέλους.

Θέσεις απ’ όπου μπορεί να δεσμευθεί σίδηρος
Μικρό μόνο μέρος της ποσότητας του σιδήρου στον οργανισμό είναι διαθέσιμο να δεσμευθεί από 
τις χηλικές ουσίες οποτεδήποτε. Αυτό οφείλεται στο ότι οι χηλικές ουσίες αλληλεπιδρούν καλύτερα 
με  ποσότητες χαμηλού μοριακού βάρους "ασταθούς" σιδήρου από ό,τι με τον αποθηκευμένο 
σίδηρο με τη μορφή φερριτίνης ή αιμοσιδηρίνης. Ασταθής σίδηρος παράγεται συνεχώς, οπότε 
η αποτελεσματικότητα της αποσιδήρωσης είναι καλύτερη όταν η χηλική ουσία είναι συνεχώς 
διαθέσιμη (24 ώρες το 24ωρο). Με την 24ωρη αποσιδήρωση επιτυγχάνεται η απομάκρυνση 
των τοξικών ποσοτήτων του ασταθούς σιδήρου από τα κύτταρα σε συνεχή βάση, που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την αναστροφή της καρδιακής ανεπάρκειας. Ο σίδηρος που μπορεί να 
δεσμευθεί προέρχεται από δύο κύριες πηγές: σίδηρος από την αποδόμηση των ερυθροκυττάρων 
στα μακροφάγα (περίπου 20 mg/ημέρα σε υγιείς ενήλικες), και σίδηρος που προέρχεται από 
τον καταβολισμό του αποθηκευμένου σιδήρου υπό μορφή φερριτίνης εντός των κυττάρων. Η 
μεγαλύτερη ποσότητα αποθηκευμένου σιδήρου στον οργανισμό βρίσκεται στα ηπατοκύτταρα. Η 
φερριτίνη στα κύτταρα αυτά ανακυκλώνεται λιγότερο συχνά (κάθε λίγες ημέρες). Ο σίδηρος που 
δεσμεύεται στο ήπαρ εκκρίνεται από τα χοληφόρα, ή κυκλοφορεί στο πλάσμα και απεκκρίνεται 
με τα ούρα. Η ποσότητα του δεσμευμένου σιδήρου που αποβάλλεται με τα κόπρανα ή τα ούρα 
ποικίλλει ανάλογα με τη χηλική ουσία. Με την DFO, περίπου η μισή ποσότητα απεκκρίνεται στα 
ούρα και η μισή στα κόπρανα, ενώ με την DFX η απέκκριση γίνεται κυρίως με τα ούρα, και με την 
DFP με τα κόπρανα. Ο δεσμευμένος σίδηρος με DFO που απεκκρίνεται με τα ούρα, προέρχεται 
κυρίως από τον καταβολισμό των ερυθροκυττάρων στα μακροφάγα, ενώ ο δεσμευμένος σίδηρος 
στα ούρα με DFP προέρχεται από δεξαμενές σιδήρου των μακροφάγων και των ηπατοκυττάρων. 
Μικρές ποσότητες αποθηκευμένου σιδήρου αποτίθενται επίσης στο ενδοκρινικό σύστημα και 
στην καρδιά. Επειδή τα κύτταρα αυτά δεν είναι προορισμένα για αποθήκευση και απελευθέρωση 
σιδήρου, όπως τα ηπατοκύτταρα, ο συσσωρευμένος σίδηρος ανακυκλώνεται στα λυσοσώματα 
λιγότερο συχνά και έτσι μικρότερο ποσοστό κυτταρικού σιδήρου είναι διαθέσιμο προς δέσμευση. 
Επομένως, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αφαιρεθεί σίδηρος από τους ιστούς αυτούς 
σε σχέση με το ήπαρ. 
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Χημικές και φαρμακολογικές ιδιότητες των εγκεκριμένων χηλικών ουσιών 
Τρεις χηλικές ουσίες σιδήρου έχουν εγκριθεί πρόσφατα για κλινική χρήση. Η ικανότητά τους δέσμευσης 
του σιδήρου, οι οδοί απορρόφησης και αποβολής τους, καθώς και ο μεταβολισμός καθεμιάς διαφέρουν 
(Πίνακας 5). Η πλειονότητα των πληροφοριών αναφέρεται στις πρωτότυπες μορφές των χηλικών 
ουσιών.

Χημεία: Ο αριθμός των χηλικών μορίων που απαιτούνται για τη δέσμευση σιδήρου διαφέρει σε 
κάθε χηλική ουσία. Το DFO δεσμεύει σίδηρο σε αναλογία 1:1, με αποτέλεσμα ένα πολύ σταθερό 
χηλικό σύμπλοκο αλλά επίσης και ένα μεγάλο μόριο που δεν μπορεί να απορροφηθεί από το έντερο. 
Το DFX δεσμεύει σίδηρο σε αναλογία 2:1 χηλικής ουσίας προς σίδηρο, είναι αρκετά μικρό μόριο και 
απορροφάται όταν λαμβάνεται από το στόμα. Το DFP είναι ακόμα μικρότερο και χρειάζονται 3 μόρια 
για να προσδέσουν 1 μόριο σιδήρου, με αποτέλεσμα ένα λιγότερο σταθερό σύμπλοκο με μικρότερη 
αποτελεσματικότητα δέσμευσης σιδήρου σε χαμηλές συγκεντρώσεις (χαμηλό pM). 

Φαρμακολογία: Τα χαρακτηριστικά αποβολής των χηλικών ουσιών φαίνονται στον Πίνακα 5. Το μη 
δεσμευμένο με σίδηρο DFO αποβάλλεται ταχύτερα στα ούρα και στα κόπρανα (μικρό T ½), παρά όταν 
είναι με τη μορφή συμπλόκου με σίδηρο. Το μη δεσμευμένο με σίδηρο DFP έχει μικρό χρόνο ημιζωής 
στο πλάσμα, γι’ αυτό χρειάζεται να χορηγείται 3 φορές την ημέρα. Μεταβολίζεται γρήγορα στις θέσεις 
πρόσδεσης με τον σίδηρο στα ηπατοκύτταρα. Το DFX έχει μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής στο πλάσμα, 
οπότε αρκεί δοσολογία μίας φοράς την ημέρα για να καλύψει κάθαρση του ασταθούς σιδήρου του 
πλάσματος διάρκειας 24 ωρών. Τα επίπεδα στο πλάσμα μεταξύ των χηλικών ουσιών διαφέρουν. Τα 
επίπεδα του DFO σπάνια υπερβαίνουν τα 10 μM, όταν  χορηγούνται σε νυχτερινή έγχυση και είναι 
αμελητέα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα επίπεδα του DFP κυμαίνονται με αιχμές που ξεπερνούν τα 
100 μM περίπου 2ώρες μετά τη χορήγηση, αλλά με αμελητέα επίπεδα τη νύχτα, εάν οι 3 δόσεις έχουν 
χορηγηθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας (Aydinok 2012α, Limenta 2011). Το DFX και το σύμπλοκό του 
με σίδηρο αποβάλλονται στα κόπρανα (Πίνακας 5) (Nisbet-Brown 2003). Περίπου το 10% του DFX στο 
πλάσμα συνδέεται σε σίδηρο (Galanello 2003). Ο μεταβολισμός γίνεται κυρίως με γλυκουρονιδίωση σε 
μεταβολίτες σιδήρου. Λιγότερο από το 10% του μεταβολισμού είναι οξειδωτική διεργασία μέσω του 
κυτοχρώματος p450 (Waldmeier 2010).

Πίνακας 5. Χημικές και φαρμακολογικές ιδιότητες των εγκεκριμένων χηλικών ουσιών.

  
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Μοριακό βάρος (daltons)

Λογάριθμος συγγένειας 
δέσμευσης σιδήρου (pM)

Χορήγηση

Χρόνος ημιζωής του 
ελεύθερου από σίδηρου 
φαρμάκου

Λιποδιαλυτότητα

Οδός απέκκρισης 
σιδήρου

Μέγιστα επίπεδα μη 
δεσμευμένου με σίδηρο 
φαρμάκου στο πλάσμα 
(μM)

Δεσφερριοξαμίνη 
(DFO)

560

26.6

s.c.ή i.v.
8-12 ώρες
5 ημέρες/εβδομάδα

20-30 λεπτά

Μικρή

Ούρα και κόπρανα   

Το σύμπλοκο 
παραμένει σταθερό 
(περίπου 7 μM) 
σε αυξανόμενη 
δοσολογία, αλλά το 
μη δεσμευμένο με 
σίδηρο φάρμακο 
και οι μεταβολίτες 
αυξάνονται (Porter 
2005b)

Δεφερασιρόξη 
(DFX)

373

22.5

Από το στόμα, μία 
φορά ημερησίως

12-16  ώρες

Μεγάλη

Κόπρανα

80 (Galanello 2003)

Δεφεριπρόνη (DFP)

139

19.9

Από το στόμα, 3 
φορές την ημέρα

3-4 ώρες

Ενδιάμεση

 Ούρα

90-450 
(Kontoghiorghes 
1990)
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Ελάχιστο επίπεδο 
στο πλάσμα (μM) 
ημερήσιας δοσολογίας

Αποβολή συμπλόκου 
με σίδηρο

Μεταβολισμός

Συνιστώμενη δόση 
mg/kg/ημέρα

Αποτελεσματικότητα 
αποσιδήρωσης 
(% φαρμάκου που 
απεκκρίνει σίδηρο)

Κύριες ανεπιθύμητες 
ενέργειες (για 
περισσότερα βλ. 
λεπτομέρειες 
Παράρτημα 2)

ΔΕΣΦΕΡΡΙΟΞΑΜΙΝΗ 
(DFO) 

0

Ούρα και κόπρανα. Το 
σύμπλοκο με σίδηρο 
απομακρύνεται πιο 
αργά από το μη 
δεσμευμένο φάρμακο

Ενδοηπατικός προς 
μεταβολίτη B που 
συνδέει σίδηρο 
(Porter 2005b, Porter 
1998)

30-60

5-7 x/εβδομάδα

13

Οφθαλμικές, 
ακουστικές, 
καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη των οστών, 
τοπικές αντιδράσεις, 
αλλεργία

ΔΕΦΕΡΑΣΙΡΟΞΗ 
(DFX)

20

Κόπρανα

>90% απομακρύνεται 
στα κόπρανα, 
με το 60% μη 
μεταβολισμένο. Ο 
μεταβολισμός γίνεται 
κυρίως στο ήπαρ 
προς γλυκουρονίδια. 
Μεταβολισμός με 
οξείδωση μέσω του 
κυτοχρώματος 450 
αντιστοιχεί για < 
10%. Οι περισσότεροι 
μεταβολίτες 
δεσμεύουν σίδηρο 
(Waldmeier 2010)

20-40 μία φορά 
ημερησίως

27

Γαστρεντερικές, 
αυξημένη κρεατινίνη, 
αυξημένα ηπατικά 
ένζυμα

ΔΕΦΕΡΙΠΡΟΝΗ 
(DFP)

0

Ούρα

Τα γλυκουρονίδια 
που συντίθεται 
στο ήπαρ δεν 
δεσμεύουν σίδηρο 
(Kontoghiorghes 
1990)

75-100

Σε 3 διαιρεμένες 
δόσεις

7

Γαστρεντερικές, 
αρθραλγία, 
ακοκκιοκυττάρωση, 
ουδετεροπενία
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Πρακτική συνταγογράφησης των χηλικών ουσιών
Όπως σε κάθε θεραπεία, τα πιθανά οφέλη της αποσιδήρωσης πρέπει να εξισορροπούνται σε 
σχέση με ενδεχόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες, που γενικά είναι πιο πιθανές όταν οι δόσεις είναι 
υψηλές σε σχέση με τα επίπεδα του φορτίου σιδήρου. Για την εκδήλωσή τους απαιτείται κάποιο 
χρονικό διάστημα. Με τη συνεχή παρακολούθηση δίνεται η δυνατότητα μείωσης του κινδύνου 
εμφάνισής τους. Ατυχώς, οι συνδυαστικές θεραπείες αποσιδήρωσης δεν είναι εγκεκριμένες, 
οπότε δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες συνταγογράφησης επικυρωμένες από τις αρχές 
έγκρισης. Ωστόσο, θα περιγραφεί η κλινική και ερευνητική εμπειρία για τις συνδυαστικές 
θεραπείες, καθώς χρησιμοποιούνται σε πολλά κέντρα, όταν η μονοθεραπεία είναι ανεπαρκής. Το 
Παράρτημα 1 περιλαμβάνει περιληπτικά τις οδηγίες συνταγογράφησης από τις αρχές έγκρισης, 
που χρησιμεύουν ως οδηγός για τη συνταγογράφηση μονοθεραπείας.
 
Μονοθεραπεία Δεσφερριοξαμίνης (Desferal® ή Δεφεροξαμίνη; DFO)
Το DFO είναι εγκεκριμένο σε παγκόσμια κλίμακα για τη θεραπεία της χρόνιας υπερφόρτωσης 
σιδήρου λόγω μεταγγίσεων για ασθενείς άνω των 2 ετών, γεγονός που αντικατοπτρίζει την ευρεία 
κλινική του εφαρμογή. Μεταξύ των διαφόρων χωρών, υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στην 
ηλικία έναρξης της θεραπείας και στη μέγιστη συνιστώμενη δόση.

Ενδείξεις αποτελεσματικότητας
Το DFO ήταν η πρώτη χηλική ουσία που εισήχθη για κλινική εφαρμογή. Μεγάλο μέρος της 
βιβλιογραφίας, κατά κύριο λόγο από αναδρομικές αναλύσεις μεγάλων ομάδων ασθενών, αφορά 
το εύρος των επιπλοκών αλλά και τη βελτίωση της επιβίωσης. Καθώς δεν ήταν διαθέσιμες 
εναλλακτικές θεραπείες, τα οφέλη από τη μακροχρόνια εφαρμογή του είναι πιο συγκεκριμένα 
σε σχέση με τις νεότερες χηλικές ουσίες, όπου οι ασθενείς έχουν συνήθως υποβληθεί σε 
περισσότερες από μία θεραπείες αποσιδήρωσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τα κύρια 
μειονεκτήματα της θεραπείας είναι το κόστος και η παρεντερική χορήγηση, γεγονός που καθιστά 
την εφαρμογή της κοπιαστική και χρονοβόρα. Επίσης, λόγω του μικρού χρόνου ημιζωής, ο 
σίδηρος βασικά δεσμεύεται μόνο κατά τον χρόνο έγχυσης και επομένως για ένα διάστημα 12 ή 
και περισσότερων ωρών, με τα συνήθη θεραπευτικά σχήματα, παραμένει ο οργανισμός χωρίς 
αποσιδήρωση. Η αυξημένη τοξικότητα του DFO σε χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό 
(βλ. Παράρτημα 2) εξηγεί γιατί οι οδηγίες για την εφαρμογή του ήταν συντηρητικές, με γενικές 
συστάσεις η θεραπεία να μην ξεκινά με επίπεδα φερριτίνης ορού κάτω από 1.000 μg/L, και να 
αποφεύγεται η υπερθεραπεία κάτω από τη συγκεκριμένη τιμή φερριτίνης.

Επιδράσεις στη φερριτίνη ορού
Ο μακροχρόνιος έλεγχος της φερριτίνης ορού συνδέεται με καρδιοπροστασία και βελτιωμένη 
επιβίωση, εφόσον τα επίπεδα διατηρούνται σταθερά κάτω από 2.500 μg/L (Olivieri 1994) και 
με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδα <1.000 μg/L (Borgna-Pignatti 2004). Τέσσερις 
δεκαετίες κλινικής εμπειρίας δείχνουν ότι η φερριτίνη μπορεί να ρυθμιστεί με μονοθεραπεία DFO, 
με 40-50 mg/kg, που χορηγείται με έγχυση 8-10 ωρών, 5 τουλάχιστον φορές την εβδομάδα. 
Ωστόσο, στα παιδιά οι μέσες ημερήσιες δόσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 40 mg/g λόγω των 
επιπτώσεων στην εξέλιξη και τη σκελετική ανάπτυξη. Οι οδηγίες σχετικά με τη δοσολογία που 
χρειάζεται για τον έλεγχο της υπερσιδήρωσης, βασίστηκαν σε δεδομένα αναδρομικών μελετών. 
Μια τυχαιοποιημένη μελέτη με 290 ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία καθόρισε τις δόσεις που 
χρειάζονται για τη σταθεροποίηση ή τη μείωση της φερριτίνης ορού. Μέση ημερήσια δόση 42 
mg/kg είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή μείωση στη φερριτίνη ορού, της τάξεως των 364μg/L 
σε έναν χρόνο, ενώ δόση 51 mg/kg είχε ως αποτέλεσμα μια μέση μείωση 1,000 μg/L περίπου 
(Cappellini 2006). Επιπλέον ανάλυση δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα σχετίζεται επίσης με 
τον ρυθμό μεταγγίσεων και ότι απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις σε ασθενείς που χρειάζονται 
περισσότερες μεταγγίσεις (βλ. παρακάτω) (Cohen 2008). Επομένως, η αποτελεσματικότητα του 
DFO στη ρύθμιση της φερριτίνης σχετίζεται με τη δόση, τη συχνότητα, τη διάρκεια έγχυσης και 
τον ρυθμό μεταγγίσεων.
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Επιδράσεις στον ηπατικό σίδηρο
Το DFO είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο του ηπατικού σιδήρου και επομένως του συνολικού 
αποθηκευμένου σιδήρου στον οργανισμό, όταν χορηγείται τουλάχιστον 5 φορές την 
εβδομάδα σε επαρκείς δόσεις (Brittenham 1993). Σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη 
(Cappellini 2006), μέση δόση 37 mg/kg σταθεροποίησε το LIC σε ασθενείς με αρχικές τιμές 
μεταξύ 3 και 7 mg/g ξηρού βάρους. Σε ασθενείς με τιμές LIC μεταξύ 7 και 14 mg/g ξηρού 
βάρους, μέση δόση 42 mg/kg είχε ως αποτέλεσμα μικρή μείωση, 1,9 mg/kg ξηρού βάρους, 
σε διάστημα ενός χρόνου. Σε ασθενείς με τιμές LIC >14 mg/g ξηρού βάρους, μέση δόση 51 
mg/kg είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί κατά μέσο όρο 6,4 mg/g ξηρού βάρους. Επομένως, 
συνιστάται δόση των 50 mg/kg για 5 τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα (χορήγηση μέσης 
ημερήσιας δόσης 50 x 5/7 = 36 mg/kg), εφόσον απαιτείται σημαντική μείωση για την επίτευξη 
ιδανικών επιπέδων LIC (βλ. παραπάνω). Πρέπει να τονιστεί ότι οι τιμές αυτές αποτελούν 
μέσες μεταβολές και ότι η δόση που χρειάζεται μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται, ανάλογα 
με τις απαιτήσεις για μετάγγιση (Cohen 2008).

Επιδράσεις στην καρδιακή λειτουργία
Είναι γνωστό ότι η θεραπεία με υποδόριες εγχύσεις προφυλάσσει (Wolfe 1985) ή βελτιώνει 
την ασυμπτωματική καρδιακή νόσο στη μείζονα θαλασσαιμία (Aldouri 1990, Freeman 1983). 
Μετά την εισαγωγή του DFO στην κλινική πράξη, η συχνότητα της καρδιακής νόσου, που 
οφείλεται σε υπερσιδήρωση, σε διαφορετικές ομάδες ασθενών μειώθηκε προοδευτικά. 
Καθοριστικός παράγοντας είναι η ηλικία έναρξης της αγωγής (Borgna-Pignatti 2004, 
Brittenham 1994). Η συμπτωματική καρδιακή νόσος μπορεί να αντιστραφεί με υψηλές δόσεις 
ενδοφλέβιας θεραπείας (Davis 2000, Cohen 1989, Marcus 1984). Τα ίδια αποτελέσματα 
μπορούν να προκύψουν, με μακροπρόθεσμα εξαιρετική πρόγνωση, χρησιμοποιώντας 
μικρότερες δόσεις (50-60 mg/kg/ημέρα – βλ. παρακάτω), και συνεπώς με λιγότερη 
τοξικότητα του φαρμάκου (Davis 2004, Davis 2000). Συνεχείς ενδοφλέβιες δόσεις των 50-60 
mg/kg/ημέρα εξομαλύνουν σημαντικά τη LVEF σε περίοδο τριών μηνών (Anderson 2004), 
πριν αποκατασταθεί ο αποθηκευμένος ηπατικός ή καρδιακός σίδηρος. Ωστόσο, εάν έχει 
ήδη εγκατασταθεί προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, πριν από την εντατικοποίηση της 
θεραπείας, οι πιθανότητες επιτυχούς αποκατάστασης μειώνονται. Επομένως σε περιπτώσεις 
επηρεασμένης λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, συνιστάται έγκαιρη παρέμβαση. 
Μετά τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, η συμμόρφωση στη θεραπεία είναι κρίσιμης 
σημασίας για την περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων, ειδικότερα όταν ο σίδηρος στο 
μυοκάρδιο παραμένει αυξημένος (Davis 2004).

Επιδράσεις στον σίδηρο της καρδιάς (mT2*)
Ο σίδηρος στο μυοκάρδιο μπορεί να βελτιωθεί είτε με υποδόρια είτε με ενδοφλέβια θεραπεία, 
αρκεί η θεραπεία να χορηγείται συχνά και σε επαρκείς δόσεις. Η βελτίωση, είτε το mT2* 
είναι χαμηλό είτε είναι υψηλό, έχει επιβεβαιωθεί με προοπτικές τυχαιοποιημένες μελέτες 
(Pennell 2014, Pennell 2006b, Tanner 2006), ακόμα και με χαμηλές διακεκομμένες δόσεις (5 
ημέρες την εβδομάδα). Για ασθενείς με ήπιο έως σοβαρό βαθμό εναποτιθεμένο σίδηρο στο 
μυοκάρδιο, μια απλή αύξηση στη δόση ή στη συχνότητα χορήγησης μπορεί να είναι αρκετή 
για τη βελτίωση του mT2*. Για παράδειγμα, σε σχετικά χαμηλές δόσεις των 35 mg/kg, έχει 
δειχθεί μέση βελτίωση του T2* των 1,8 ms σε διάστημα ενός χρόνου (Pennell 2006b). Με 
λίγο μεγαλύτερη δόση, των 40-50 mg/kg επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, οι ασθενείς 
εμφάνισαν βελτίωση των 3 ms σε ένα χρόνο (Porter 2005a). Όταν το mT2* είναι < 10 ms, 
θα χρειαστούν αρκετά χρόνια διαρκούς και εντατικής θεραπείας, όπως και με άλλες χηλικές 
ουσίες,  για την αποκατάσταση του σιδήρου στο μυοκάρδιο (Porter 2002). Για τιμές T2* <10 
ms, ένα απλό σχήμα 5 ημερών την εβδομάδα s.c. DFO στις συνήθεις δόσεις δεν είναι αρκετό 
και ενδείκνυται εντατικοποίηση της θεραπείας. Αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει συνεχή 
θεραπεία με υψηλότερη δόση DFO, ή πιο πιθανά αλλαγή της θεραπείας αποσιδήρωσης (βλ. 
παρακάτω).
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Πίνακας 6. Μείωση των επιπλοκών σε ομάδες Ιταλών ασθενών που γεννήθηκαν μετά τη διάθεση του DFO 
(Borgna-Pignatti 2004).

Θάνατος στα 20 χρόνια       5% 1%

Υπογοναδισμός  64.5% 14.3%

Διαβήτης 15.5% 0.8%

Υποθυρεοειδισμός  17.7% 4.9%

*IM DFO εισήχθη το 1975
†SC DFO εισήχθη το 1980
Το 1995, 121 ασθενείς άλλαξαν θεραπεία σε DFP

 ΓΕΝΝΗΣΗ 1970-74* ΓΕΝΝΗΣΗ 1980-84†

Ενδεικνυόμενες ενέργειες για τη μονοθεραπεία με DFO

Συνήθης θεραπεία

- Έναρξη θεραπείας με DFO
Με δεδομένο ότι η θεραπεία αποσιδήρωσης 1) ξεκινά εντός των 2-3 χρόνων από την έναρξη 
της θεραπείας με μεταγγίσεις, 2) χορηγείται τακτικά (τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα) 
και 3) χορηγείται σε επαρκείς δόσεις, το DFO έχει θετική συμβολή στην επιβίωση και στις 
καρδιακές και λοιπές επιπλοκές από την υπερσιδήρωση. Στη μείζονα θαλασσαιμία, η αγωγή 
θα πρέπει να ξεκινήσει πριν εναποτεθεί αρκετή ποσότητα σιδήρου από τις μεταγγίσεις, 
που μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους ιστούς. Ο χρόνος έναρξης δεν έχει προσδιοριστεί 
επίσημα, αλλά η τρέχουσα πρακτική είναι να ξεκινά μετά τις πρώτες 10-20 μεταγγίσεις ή όταν 
το επίπεδο φερριτίνης ανέρχεται πάνω από 1.000 μg/l. Εάν η αποσιδήρωση ξεκινήσει πριν 
από την ηλικία των 3 ετών, παράλληλα με τη χορήγηση μειωμένης δοσολογίας , συνιστάται 
τακτική παρακολούθηση της ανάπτυξης και ωρίμανσης του σκελετού.

Μακροχρόνια αποτελέσματα 
Το DFO έχει εφαρμοστεί κλινικά από τη δεκαετία του 1970 και έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα με τη 
μορφή των υποδόριων εγχύσεων περίπου από το 1980. Η πιο ισχυρή ένδειξη για την αποτελεσματικότητα 
του DFO και της αποσιδήρωσης γενικά, είναι η βελτιωμένη επιβίωση και η μειωμένη νοσηρότητα των 
ασθενών από τότε που τους χορηγήθηκε (Πίνακας 6). Το όφελος αυτό είναι εμφανές κατ’ επανάληψη 
σε ομάδες ασθενών που γεννήθηκαν μετά την εφαρμογή της θεραπείας. Μόνο οι ασθενείς που 
γεννήθηκαν μετά το 1980 είναι εκείνοι που ξεκίνησαν τη θεραπεία σε πολύ μικρή ηλικία, και όπως 
αναφέρθηκε, η ηλικία έναρξης της θεραπείας αποτελεί σημαντικό παράγοντα αποτελεσματικότητας 
(Borgna-Pignatti 2004, Brittenham 1993). Η συστηματική υποδόρια θεραπεία, που ξεκινά πριν από την 
ηλικία των 10 ετών, μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών, όπως  υπογοναδισμού (Bronspiegel-Weintrob 
1990) και άλλων ενδοκρινολογικών διαταραχών, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (Borgna-Pignatti 
2004, Olivieri 1994, Brittenham 1993). Η συμμόρφωση στη θεραπεία είναι ο κύριος περιοριστικός 
παράγοντας για επιτυχή αποτελέσματα. Αποτυχία εφαρμογής θεραπείας τουλάχιστον 5 φορές την 
εβδομάδα σε επαρκείς δόσεις, με επακόλουθο την απορρύθμιση των επιπέδων της φερριτίνης, 
οδηγεί μακροπρόθεσμα σε αυξημένη θνησιμότητα (Gabutti 1996). Έως περίπου το 2000, το 50% των 
ασθενών του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούσαν να πεθαίνουν στην ηλικία των 35 ετών (Modell 
2000), γεγονός που αναδεικνύει τις δυσκολίες εφαρμογής του DFO, καθώς και άλλα θέματα, όπως τη 
διαφορετική υποστήριξη για τη συμμόρφωση στη θεραπεία που είχαν οι ασθενείς σε κέντρα με μικρό 
αριθμό ασθενών. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η τοξικότητα από την υπερσιδήρωση είναι μια 
μακροχρόνια διεργασία, ώστε το συνολικό ιστορικό της θεραπείας αποσιδήρωσης ενός ασθενούς να 
έχει σημασία για το αποτέλεσμα, παρά η απλή αναφορά της αγωγής που χορηγείται κατά τη διάρκεια 
μίας επιπλοκής. 
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-  Καθιερωμένη δόση και συχνότητα 
Ο βασικός στόχος είναι η εξισορρόπηση της πρόσληψης σιδήρου από τις μεταγγίσεις με την 
απέκκριση από τα ούρα και τα κόπρανα. Η συνιστώμενη μέθοδος είναι η βραδεία υποδόρια έγχυση 
για 8-12 ώρες διαλύματος 10% DFO, με τη χρήση αντλίας έγχυσης, τουλάχιστον επί 5 ημέρες την 
εβδομάδα. Σε χώρες όπου είναι διαθέσιμες προ-γεμισμένες συσκευές έγχυσης, έχει διαπιστωθεί 
ότι αυτό διευκολύνει τη συμμόρφωση προς τη θεραπεία με DFO. Γενικά, οι μέσες δόσεις δεν θα 
πρέπει να ξεπερνούν τα 40 mg/kg μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. Η καθιερωμένη δόση είναι 
20-40 mg/kg για τα παιδιά και έως 50-60 mg/kg για τους ενήλικες, ως υποδόρια έγχυση 8-12 
ωρών, για τουλάχιστον 5-6 νύχτες την εβδομάδα. Για να επιτευχθεί αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου σε 
ασθενείς με συνήθεις απαιτήσεις μεταγγίσεων, χρειάζεται δόση 50 mg/kg/ημέρα για τουλάχιστον 
5 ημέρες την εβδομάδα. Είναι σημαντικό οι ασθενείς με υψηλό φορτίο σιδήρου ή εκείνοι με 
αυξημένο κίνδυνο καρδιακών επιπλοκών να λαμβάνουν επαρκείς δόσεις και να ενημερώνονται 
για τη συμμόρφωση ή τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών θεραπειών αποσιδήρωσης.

-  Χορήγηση με βιταμίνη C
Η βιταμίνη C αυξάνει την απέκκριση σιδήρου διότι αυξάνει τη διαθεσιμότητα του σιδήρου που 
μπορεί να δεσμευθεί. Εάν χορηγηθεί σε υπερβολικές δόσεις, μπορεί να αυξήσει την τοξικότητα 
του σιδήρου. Συνιστάται να μη χορηγούνται πάνω από 2-3 mg/kg/ημέρα ως συμπληρώματα, 
κατά τον χρόνο έγχυσης του DFO, ώστε ο σίδηρος που απελευθερώνεται να δεσμεύεται άμεσα. Σε 
ασθενείς με πρόσφατη έναρξη θεραπείας με DFO, εάν αποφασισθεί η χορήγηση βιταμίνης C, δεν 
θα πρέπει να χορηγηθεί παρά μετά από αρκετές εβδομάδες θεραπείας.

-  Ρύθμιση δοσολογίας προς αποφυγή τοξικότητας DFO
Σε χαμηλά επίπεδα φερριτίνης, η δόση του DFO χρειάζεται να ελαττωθεί και να παρακολουθούνται 
με ιδιαίτερη προσοχή οι ενδεχόμενες παρενέργειες που σχετίζονται με το DFO (βλ. παρακάτω). Η 
ελάττωση της δοσολογίας μπορεί να καθοριστεί με τη βοήθεια του θεραπευτικού δείκτη (= μέση 
ημερήσια δόση (mg/kg)/φερριτίνη ορού μg/L) ώστε να βρίσκεται < 0,025 (Porter, 1989). Αν και 
ο δείκτης αυτός αποτελεί ένα μέσο για την προστασία του ασθενούς από την περίσσεια χηλικής 
ουσίας, δεν υποκαθιστά τη συστηματική κλινική παρακολούθηση. Η μέτρηση της συγκέντρωσης 
του ηπατικού σιδήρου έχει πρόσφατα υποδειχθεί ως η πιο αξιόπιστη εναλλακτική μέθοδος, έναντι 
της φερριτίνης ορού, σε χαμηλά επίπεδα φόρτωσης σιδήρου (βλ. παρακάτω).

Θεραπεία διάσωσης

- Επίτευξη αρνητικού ισοζυγίου σιδήρου 
Εάν ο σίδηρος έχει ήδη εναποτεθεί σε επικίνδυνα επίπεδα (βλ. παρακολούθηση), τότε είναι 
απαραίτητο να επιδιώξουμε αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου. Η προσαρμογή της δόσης είναι κρίσιμη για 
την επιτυχία της θεραπείας. Απαιτείται αύξηση της συχνότητας της χορήγησης, της διάρκειας και 
της δόσης, όταν χρειάζεται εντατικοποίηση της θεραπείας και μείωση της δόσης, όταν ο σίδηρος 
στον οργανισμό είναι καλά ρυθμισμένος. Στον Πίνακα 7 φαίνεται πώς μπορεί να ρυθμιστεί η δόση 
για να επιτευχθεί αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου, ανάλογα με τον ρυθμό μεταγγίσεων. Με ρυθμούς 
μετάγγισης > 0,5 mg/kg/ημέρα, οι μισοί από τους ασθενείς θα επιτύχουν αρνητικό ισοζύγιο 
σιδήρου με δόσεις 35-50 mg/kg, καθώς απαιτούνται >50 mg/kg για την επίτευξη αρνητικού 
ισοζυγίου.

Χαμηλός ρυθμός 
μετάγγισης 
<0,3 mg/kg/ημέρα

76

100

Ενδιάμεσος ρυθμός 
μετάγγισης  
 0,3-0,5 mg/kg/ημέρα

75

86

Υψηλός ρυθμός 
μετάγγισης
>0,5 mg/kg/ημέρα

52

89

Δόση (mg/kg) 

35 - <50

≥ 50

Πίνακας 7. Ποσοστό ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία (% σε αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου) ανάλογα 
με τη δόση και τον ρυθμό μεταγγίσεων (Cohen 2008).
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- Απομάκρυνση σιδήρου από την καρδιά
Για ασθενείς με χαμηλά προς μέτρια επίπεδα σιδήρου στο μυοκάρδιο (T2* 10-20 ms), η αύξηση 
της ημερήσιας δόσης στα 50-60 mg/kg/ημέρα μπορεί να είναι αρκετή για τη βελτίωση του T2* 
με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται συμμόρφωση στη θεραπεία. Για ασθενείς με σίδηρο στην 
καρδιά των 6-10 ms, έχει δειχθεί ότι άλλα σχήματα αποσιδήρωσης είναι πιο αποτελεσματικά, 
όπως ο συνδυασμός του DFP με DFO ή μονοθεραπεία με DFX (βλ. παρακάτω). Για περιπτώσεις 
σοβαρού φορτίου σιδήρου στην καρδιά (T2* <6 ms), πρέπει να αποφασισθούν άλλα θεραπευτικά 
σχήματα (βλ. παρακάτω). Για ασθενείς με παθολογικό LVEF, συνιστάται θεραπεία επείγουσας 
ανάγκης.

- Εντατική θεραπεία για άλλους λόγους
Πριν από την εγκυμοσύνη ή τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, που επιδιώκεται η αποφυγή 
υψηλών επιπέδων σιδήρου (βλ. Κεφάλαια 9 και 12), η εντατικοποίηση της θεραπείας μπορεί να 
συμβάλει ώστε να μειωθούν τα επίπεδα. Το ιδανικό σχήμα δεν έχει μελετηθεί πλήρως, αλλά πρέπει 
να περιλαμβάνει προσαρμογή της δοσολογίας, όπως περιγράφηκε παραπάνω, λαμβάνοντας 
υπόψη τη δυνατότητα συμμόρφωσης για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται.

Θεραπεία έκτακτης ανάγκης 
Στις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου με μειωμένη LVEF, η συνεχής έγχυση δυνητικά είναι πιο 
αποτελεσματική από τις περιοδικές εγχύσεις διότι μειώνει την έκθεση σε τοξικό ελεύθερο σίδηρο 
(NTBI). Επισημαίνεται ότι μετά τη διακοπή της συνεχούς ενδοφλέβιας έγχυσης, ο ελεύθερος 
σίδηρος επανέρχεται στα προ θεραπείας επίπεδα εντός λεπτών (Porter 1996). Η οδός χορήγησης 
δεν είναι κρίσιμης σημασίας, εφόσον επιτυγχάνεται η όσο το δυνατόν εικοσιτετράωρη θεραπεία 
αποσιδήρωσης. Η εντατικοποίηση της θεραπείας με συνεχή 24ωρη  ενδοφλέβια χορήγηση DFO, 
μέσω καθετήρα ενδοφλέβιας χορήγησης (Port-a-cath) (Davis 2000) ή υποδόριας έγχυσης (Davis 
2004), έχει αποδειχθεί ότι εξομαλύνει την καρδιακή λειτουργία, αναστρέφει την καρδιακή ανεπάρκεια, 
βελτιώνει το μυοκαρδιακό T2* (Porter 2013b, Anderson 2004) και οδηγεί στη βελτίωση της επιβίωσης, 
με την προϋπόθεση καλής συμμόρφωσης στη θεραπεία. Μακροχρόνια συνεχής έγχυση χορηγείται 
συνήθως μέσω ενός ενδοφλέβιου καθετήρα. Για επείγουσα αντιμετώπιση, πριν από τον καθετηριασμό 
μιας κεντρικής φλέβας, το DFO μπορεί να χορηγηθεί μέσω μιας περιφερειακής φλέβας. Προϋπόθεση 
η αραίωση τουλάχιστον σε 100 mls νατριούχου διαλύματος για την αποφυγή βλάβης στις φλέβες που 
εγχέεται το φάρμακο. Συνιστάται μια δόση τουλάχιστον 50 mg/kg/ημέρα, χωρίς να υπερβαίνονται τα 
60 mg/kg/ημέρα, για 24ωρη έγχυση (Davis 2004, Davis 2000). Από ορισμένους κλινικούς ιατρούς 
έχουν χρησιμοποιηθεί υψηλότερες δόσεις, ωστόσο το DFO δεν είναι εγκεκριμένο σε αυτήν τη 
δοσολογία και ο κίνδυνος της ρετινοπάθειας αυξάνεται. Προσθήκη βιταμίνης C συνιστάται μόνο όταν 
προκληθεί οξεία καρδιακή δυσλειτουργία, γεγονός που συνήθως εμφανίζεται μετά από τρεις μήνες 
συνεχούς θεραπείας (Anderson 2004). Καθώς η φερριτίνη μειώνεται και λαμβάνοντας υπόψη τον 
θεραπευτικό δείκτη (βλ. παραπάνω), κατά προτίμηση μπορεί να μειωθεί η δόση παρά η διάρκεια της 
θεραπείας. 
 
Το ερώτημα της δυνατότητας προσθήκης DFP για την εντατικοποίηση της θεραπείας με DFO χρειάζεται 
να ληφθεί υπόψη. Το DFP σε υψηλές δόσεις (90-100 mg/kg) αυξάνει το T2* περισσότερο από τη 
συμβατική θεραπεία με s.c. DFO σε χορήγηση 5 ημερών την εβδομάδα (Pennell 2006b). Επίσης, ο 
συνδυασμός DFP + DFO έχει βρεθεί να βελτιώνει το T2* πιο γρήγορα από τις συμβατικές δόσεις του 
DFO (Tanner 2007). Οι συγκεκριμένοι ασθενείς της μελέτης, με LVEF εντός φυσιολογικών ορίων και 
χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια, παρουσίασαν μεγαλύτερη αύξηση του LVEF στα σχήματα που περιέχουν 
DFP. Επιπρόσθετα, οι μελέτες αυτές συνέκριναν συμβατικές διακεκομμένες, μη εντατικοποιημένες 
θεραπείες με DFO, με θεραπευτικά σχήματα που περιέχουν DFP. Χαμηλές δόσεις DFO δεν θα πρέπει 
να συνιστώνται για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η μοναδική τυχαιοποιημένη μελέτη που 
εξέτασε το αποτέλεσμα του συνδυασμού DFP με εντατική χορήγηση DFO δεν βρήκε διαφορές μεταξύ 
των δύο σκελών της μελέτης, με ή χωρίς DFP, είτε αναφορικά με το LVEF, είτε με βελτίωση του T2* 
(Porter 2013b). Ωστόσο, η μελέτη αυτή δεν έδειξε σημαντικά μεγαλύτερη τοξικότητα στους ασθενείς 
του σκέλους με DFP. Συμπερασματικά, η προσθήκη DFP για την εντατικοποίηση της θεραπείας με 
DFO θεωρείται μια λογική πρακτική για ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, με την προϋπόθεση ο 
ασθενής να ανέχεται τη χορήγηση του DFP από το στόμα.
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CHAPTER 3

 Μονοθεραπεία με δεφεριπρόνη (Ferriprox®, Kelfer®, GPO-L-ONE®· DFP)
Η δεφεριπρόνη (DFP) είναι ένας σιδηροδεσμευτικός παράγοντας, που χορηγείται από το στόμα. Οι 
κλινικές μελέτες ξεκίνησαν στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία του 1980. Το DFP έλαβε έγκριση σε 
αρκετές χώρες από τη δεκαετία του 1990 και πιο πρόσφατα στις ΗΠΑ (Οκτώβριος 2011) (Traynor 2011) 
για τη θεραπεία της υπερσιδήρωσης σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία. Οι ενδείξεις για θεραπεία 
διαφέρουν μερικώς σε διαφορετικές χώρες (βλ. παρακάτω):

Επιδράσεις στη φερριτίνη ορού
Από τη δεκαετία του 1990 έχουν δημοσιευθεί τυχαιοποιημένες μελέτες, που συγκρίνουν τις επιδράσεις 
του DFP στη φερριτίνη ορού κατά την έναρξη της θεραπείας και κατά την περίοδο παρακολούθησης 
(Pennell 2006b, Ha 2006, Gomber 2004, Maggio 2002, Olivieri 1997). Η ανάλυση μεγάλου αριθμού 
εργασιών δείχνει στατιστικά σημαντική μείωση στη φερριτίνη ορού στους έξι μήνες υπέρ του DFO, ενώ 
δεν παρατηρείται διαφορά μεταξύ των δύο φαρμάκων στους 12 μήνες (Pennell 2006b, Gomber 2004). 
Πολλές μη τυχαιοποιημένες μελέτες σε μεγάλες ομάδες ασθενών δείχνουν μείωση της φερριτίνης σε 
δόσεις 75 mg/kg/ημέρα, χορηγούμενες σε τρεις δόσεις. Η αποτελεσματικότητα, σε αυτή τη δοσολογία 
είναι καλύτερη σε υψηλότερα αρχικά επίπεδα φερριτίνης. Στις μελέτες αυτές, είναι εμφανείς σημαντικές 
μειώσεις της φερριτίνης σε ασθενείς με αρχικές τιμές πάνω από 2.500 μg/L (Viprakasit 2013, Olivieri 
1995, Al-Refaie 1992, Agarwal 1992), χωρίς αυτό να συμβαίνει σε τιμές κάτω από 2.500 μg/L (Cohen 
2000, Hoffbrand 1998, Olivieri 1995). Σε πρόσφατη μελέτη από την Ταϊλάνδη, μόνο το 45% των 
παιδιατρικών θαλασσαιμικών ασθενών (ηλικία >2 ετών) είχαν σημαντική μείωση στη φερριτίνη μετά 
από έναν χρόνο με δόσεις άνω των 79 mg/kg/ημέρα (Viprakasit 2013). Στη μελέτη αυτή, ο κύριος 
προγνωστικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας ήταν τα αρχικά επίπεδα της φερριτίνης: Ασθενείς 
με φερριτίνη >3.500 μg /L είχαν την πιο σημαντική μείωση σε έναν χρόνο. Η έγκριση του FDA το 2011 
καταλήγει στο εξής συμπέρασμα: ''Αναλύθηκαν τα δεδομένα από συνολικά 236 ασθενείς. Από τους 
224 ασθενείς με θαλασσαιμία που έλαβαν μονοθεραπεία DFP και ήταν κατάλληλοι για αξιολόγηση 
της φερριτίνης […] για τουλάχιστον 20% μείωση στη φερριτίνη ορού επιτεύχθηκε στο 50% (των 236 
ασθενών), με 95% διάστημα εμπιστοσύνης από 43% έως 57%''.

Επίδραση στον ηπατικό σίδηρο
Σε τυχαιοποιημένες μελέτες συγκρίθηκε η μεταβολή του LIC από τα αρχικά επίπεδα, κατά τη διάρκεια 
διαφορετικών περιόδων θεραπείας με DFP, έναντι του DFO (El-Beshlawy 2008, Ha 2006, Pennell 
2006a, Maggio 2002, Olivieri 1998), καθώς και του συνδυασμού με DFP και DFO (Aydinok 2007). Μια 
μελέτη έδειξε αρχική μείωση του LIC στον έναν χρόνο, αλλά αύξηση στους 33 μήνες κατά 5 mg/g 
ξηρού βάρους με DFP (n=18) και κατά 1 mg/g ξηρού βάρους με DFO (n=18) (Olivieri 1998). Σε άλλη 
μελέτη αναφέρθηκε μείωση του LIC στους 30 μήνες τόσο με DFP (n=21) όσο και με DFO (n=15) (Maggio 
2002). Σε αρκετές μελέτες αναφέρθηκε μεγαλύτερη μείωση του LIC σε έναν χρόνο με DFO από ό,τι με 
μονοθεραπεία με DFP (Aydinok 2007, Pennell 2006a). Σε άλλη μελέτη παρατηρήθηκε μείωση κατά 
0.93 mg/g ξηρού βάρους με DFP (n=27) και 1,54 mg/g ξηρού βάρους με DFO (n=30) (Pennell 2006) 
σε έναν χρόνο. Άλλη μια μελέτη ανέφερε αρχικές μειώσεις του LIC στους έξι μήνες με DFP καθώς 
και με DFO, αλλά μέχρι το τέλος της δοκιμής το LIC αυξήθηκε (Ha 2006), γεγονός που συμφωνεί με 
προηγούμενες παρατηρήσεις (Olivieri 1998). Σε μια τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη ενός χρόνου 
του DFP με DFP + DFO, δεν προέκυψε μείωση του LIC με τη μονοθεραπεία DFP, προέκυψε όμως 
μείωση με συνδυαστική θεραπεία, καθώς και στην ομάδα σύγκρισης με DFO (Aydinok 2007). Σε μια 
μη τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη με τη χρήση DFP, το LIC αυξήθηκε κατά 28% σε δύο χρόνια και 
κατά 68% σε τρία χρόνια (Fisher 2003). Σε μια πρόσφατη μελέτη παιδιατρικών ασθενών, παρατηρήθηκε 
μείωση του LIC στους ασθενείς που εμφάνισαν κλινική ανταπόκριση με μείωση της φερριτίνης και 
σε εκείνους με υψηλότερα αρχικά επίπεδα LIC (Viprakasit 2013). Σε μελέτες παρατήρησης, όπου 
πραγματοποιήθηκαν μόνο μεμονωμένες βιοψίες μετά από αρκετά χρόνια θεραπείας με DFP, το LIC 
βρέθηκε πάνω από 15 mg/g ξηρού βάρους σε διάφορα ποσοστά ασθενών που κυμαίνονταν μεταξύ 
11% (Del Vecchio 2002), 18% (Tondury 1998) και 58% (Hoffbrand 1998). Αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου 
(μείωση του LIC ) με συνήθεις ρυθμούς μετάγγισης και μονοθεραπεία με DFP επιτυγχάνεται μόνο στο 
1/3 των ασθενών που λαμβάνουν 75 mg/kg (Fischer 1998).

Επίδραση στον σίδηρο του μυοκαρδίου
Η επίδραση της μονοθεραπείας με DFP στον σίδηρο του μυοκαρδίου έχει μελετηθεί σε τυχαιοποιημένες 
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μελέτες. Μία μελέτη συνέκρινε το αποτέλεσμα χορήγησης υψηλής δόσης DFP (92 mg/kg/ημέρα) 
με s.c. χορήγηση DFO 5-7 ημέρες την εβδομάδα, σε ασθενείς με ήπιο προς σοβαρό βαθμό φορτίου 
σιδήρου στο μυοκάρδιο (mT2* 8-20 ms). Η δόση του DFO που συνταγογραφήθηκε ήταν 43 mg/kg για 
5-7 ημέρες/εβδομάδα (μέση ημερήσια δόση 35 mg/kg/ημέρα). Η αύξηση στο mT2* από 13 ms στα 
16,5 ms στην ομάδα DFP ήταν μεγαλύτερη από αυτή που παρατηρήθηκε στην ομάδα με DFO, στην 
οποία η αύξηση ήταν από 13,3 στα 14,4 ms σε έναν χρόνο (Pennell 2006b). Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη 
μελέτη ενός χρόνου για το DFP και το DFO, δεν παρατηρήθηκε μεταβολή του σιδήρου στην καρδιά 
(μετρήσεις με MRI) για οποιοδήποτε από τα δύο φάρμακα. Στη μελέτη αυτή χορηγήθηκαν χαμηλότερες 
δόσεις DFP (75 mg/kg/ημέρα) (Maggio 2002). Σε μια αναδρομική μελέτη με τη χρήση μιας τεχνικής 
πολλαπλών τομών (multislice technique), παρατηρήθηκαν υψηλότερες τιμές mT2* σε ασθενείς με 
μονοθεραπεία με DFP (n=42) από ό,τι σε εκείνους με μονοθεραπεία με DFO (n=89) ή με DFX (n=24), αν 
και οι μέσες τιμές ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων σε όλες τις ομάδες μονοθεραπείας (Pepe 2011). 

Επίδραση στην καρδιακή λειτουργία
Οι επιδράσεις του DFP στην καρδιακή λειτουργία έχουν καταγραφεί σε ασθενείς με φυσιολογική 
λειτουργία (Pennell 2006b, Maggio 2002), όχι όμως σε ασθενείς με LVEF κάτω από το φυσιολογικό όριο 
τιμών αναφοράς. Σε τυχαιοποιημένη μελέτη ενός έτους για ασθενείς με φυσιολογικό LVEF, όταν το DFP 
χορηγήθηκε σε υψηλές δόσεις (92 mg/kg) αύξησε το LVEF (Pennell 2006b). Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη 
μελέτη ενός έτους, δεν βρέθηκε διαφορά στο LVEF ή σε άλλες μετρήσεις της λειτουργικότητας της 
αριστερής κοιλίας, είτε με DFP στα 75 mg/kg/ημέρα είτε με DFO (Maggio 2002). Σε μια αναδρομική 
επαναληπτική ανάλυση τριών ετών, για ασθενείς της προοπτικής μελέτης ενός έτους, η επεξεργασία 
των δεδομένων έδειξε ότι η μονοθεραπεία με DFP σχετιζόταν με σημαντική αύξηση του LVEF σε 
ασθενείς με αρχικό LVEF εντός των φυσιολογικών ορίων (Maggio 2012). Σε μια άλλη αναδρομική 
μελέτη, 168 ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία και αρχική μέση τιμή LVEF εντός φυσιολογικών ορίων 
τέθηκαν υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον 5 έτη, ενώ χορηγούνταν μονοθεραπεία με DFO ή DFP. 
Το LVEF αυξήθηκε και στις δύο ομάδες, αλλά ήταν υψηλότερη στην ομάδα με DFP στα τρία χρόνια. 
Ωστόσο, στην υποομάδα ασθενών με αρχικό LVEF <55% , ήταν υψηλότερο στους ασθενείς με DFO από 
όσο στην ομάδα με DFP (Filosa 2013).

Συμμόρφωση στο DFP
Σε μελέτη που συνέκρινε τη συμμόρφωση στο DFP έναντι του DFO, βρέθηκαν ποσοστά 95% και 72%, 
αντίστοιχα (Olivieri, 1990), ενώ σε μία άλλη μελέτη αναφέρθηκαν ποσοστά 94% και 93%, αντίστοιχα 
(Pennell 2006b). Παρόμοια ποσοστά συμμόρφωσης στο DFP παρατηρήθηκαν και σε άλλους 
πληθυσμούς (Viprakasit 2013). Όπως και με άλλους από του στόματος χηλικούς παράγοντες, δύο 
σημαντικά σημεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: (i) Ο βαθμός συμμόρφωσης με οποιαδήποτε θεραπεία 
τείνει να είναι μεγαλύτερος στα πλαίσια κλινικών μελετών από ό,τι στη συνήθη χρήση και (ii) αν και 
η συμμόρφωση με από του στόματος χορήγηση αναμένεται να είναι καλύτερη, απαιτείται διαρκής 
παρακολούθηση και υποστήριξη του ασθενούς, όπως γίνεται στην περίπτωση θεραπείας με DFO.

Ενδείξεις για μακροπρόθεσμα οφέλη από τη μονοθεραπεία με DFP
Σε αρκετές αναδρομικές μελέτες έχουν αναφερθεί καλύτερα αποτελέσματα στην επιβίωση με DFP, είτε 
ως μονοθεραπεία (Borgna-Pignatti 2006), είτε σε συνδυασμό με DFO (Telfer 2006) (βλ. παρακάτω), 
σε σύγκριση με μόνο το DFO. Για παράδειγμα, σε μια αναδρομική ανάλυση ομάδας ασθενών 
που χορηγήθηκε DFP ή DFO, δεν αναφέρθηκαν θάνατοι (n=157) στο σκέλος με DFP (n=157), σε 
αντίθεση με 10 στους ασθενείς που χορηγήθηκε DFO(Borgna-Pignatti 2006). Άλλες αναδρομικές 
ή μελέτες παρατήρησης έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα για δυνητικά πλεονεκτήματα του 
DFP σε σχέση με το DFO, βασισμένα σε εναλλακτικούς δείκτες επιβίωσης, όπως η φερριτίνη, το 
μυοκαρδιακό T2* ή το LVEF (πάντως χωρίς ηπατικό σίδηρο) (Filosa 2013, Maggio 2012, Pepe 2011). 
Ωστόσο, σε δύο συστηματικές αναλύσεις δεν βρέθηκαν σαφείς ενδείξεις για πλεονεκτήματα στην 
επιβίωση με οποιοδήποτε σχήμα αποσιδήρωσης (Fisher 2013b, Maggio 2011). Η συστηματική 
ανασκόπηση Cochrane κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: ''Σε παλαιότερες μελέτες που μετρήθηκε 
η υπερσιδήρωση της καρδιάς έμμεσα με MRI, το σήμα T2* έδειξε ότι το DFP μπορεί να μειώσει 
τον σίδηρο στην καρδιά πιο γρήγορα από ό,τι το DFO. Ωστόσο, μετά-ανάλυση των δύο μελετών 
έδειξε σημαντικά χαμηλότερο αρχικό κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς που 
έλαβαν μόνο DFO σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία με DFO και DFP'' 
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(Fisher 2013b). Άλλη μια συστηματική μελέτη κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: ''Δεν υπάρχουν 
ενδείξεις από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες διαφορετικών χηλικών ουσιών ή θεραπευτικών 
σχημάτων, που να υποδηλώνουν ότι οποιαδήποτε από αυτές μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη 
βελτίωση μιας κλινικά σημαντικής οργανικής βλάβης. Ωστόσο, σε δύο μελέτες η συνδυαστική 
θεραπεία με DFP και DFO επέφερε μεγαλύτερη βελτίωση στο κλάσμα εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας, παρά με τη χρήση μόνον του DFO'' (βλ. παρακάτω). Επομένως, ενώ οι αναδρομικές 
αναλύσεις ενισχύουν την άποψη για πλεονέκτημα στην επιβίωση με τη μονοθεραπεία με DFP σε 
σύγκριση με το DFO, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί σε συστηματική μετά-ανάλυση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες του DFP
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του DFP, η παρακολούθηση και η αντιμετώπισή τους περιγράφονται 
στο Παράρτημα 2.

Συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα με το DFP
Σύμφωνα με το FDA, το Ferriprox ® ''ενδείκνυται για τη θεραπεία ασθενών με θαλασσαιμικά 
σύνδρομα που εμφανίζουν υπερσιδήρωση από τις μεταγγίσεις και η τρέχουσα θεραπεία 
αποσιδήρωσης είναι ανεπαρκής'' (FDA 2011). Η έγκριση του FDA ''βασίζεται στη μείωση των 
επιπέδων φερριτίνης ορού''. Ο Ευρωπαϊκός φορέας για την κυκλοφορία φαρμάκων (EMEA) 
δηλώνει: "Το Ferriprox ενδείκνυται για τη θεραπεία της υπερσιδήρωσης σε ασθενείς με μείζονα 
θαλασσαιμία όταν η θεραπεία με DFO αντενδείκνυται ή είναι ανεπαρκής". Στην Ταϊλάνδη και 
πολλές ασιατικές χώρες, το DFP εγκρίθηκε για παρόμοιες ενδείξεις και για χρήση από την ηλικία 
των 6 ετών.

Καθιερωμένη δοσολογία και συχνότητα
Η ημερήσια δόση του DFP που έχει αξιολογηθεί μετά από εκτεταμένη ανάλυση είναι 75 mg/
kg/ημέρα, σε τρεις δόσεις. Στην Ε.Ε. το φάρμακο είναι εγκεκριμένο για δόσεις έως 100 mg/kg/
ημέρα αλλά τυπικές μελέτες ασφαλείας γι’ αυτήν τη δοσολογία είναι περιορισμένες. Ως εκ τούτου, 
συνιστάται η καθιερωμένη δόση των 75 mg/kg/ημέρα, χορηγούμενη σε τρεις ξεχωριστές δόσεις. 
Μέσα στη συσκευασία του φαρμάκου υπάρχουν διαγράμματα που καθορίζουν πόσα δισκία ή μισά 
δισκία πρέπει να χρησιμοποιούνται για κάθε δόση και βάρος ασθενούς, από 20 έως 90 kg. Κάθε 
δισκίο των 500 mg είναι χαραγμένο ώστε να διευκολύνεται η αποκοπή του. Υπάρχει διαθέσιμο 
και διάλυμα για από του στόματος λήψη για παιδιατρική χρήση.

Κλιμάκωση δόσεων για το DFP
Μπορούν να γίνουν προσαρμογές, με βάση την ανταπόκριση του ασθενούς, αλλά δεν θα πρέπει 
ποτέ να ξεπερνούν τα 33 mg τρεις φορές την ημέρα. Δόσεις των 100 mg/kg/ημέρα έχουν 
χορηγηθεί σε τουλάχιστον μία αναδρομική μελέτη (Pennell, 2006), χωρίς αύξηση στις γνωστές 
παρενέργειες. Η σχέση της δόσης με το ισοζύγιο σιδήρου ή τη φερριτίνη ορού δεν έχει αναφερθεί. 
Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μονοθεραπείας με υψηλές δόσεις DFP δεν έχει ακόμη 
αξιολογηθεί προοπτικά για ασθενείς με παθολογική καρδιακή λειτουργία. Επομένως, σε αυτή 
την ομάδα ασθενών θα πρέπει να συνιστάται η συνδυαστική θεραπεία με DFP και DFO (βλ. 
παρακάτω) ή η εντατική θεραπεία με DFO υπό τη μορφή 24ωρης έγχυσης. 

Ηλικία έναρξης θεραπείας
Υπάρχει μικρότερη εμπειρία στην ασφάλεια και στην αποτελεσματικότητα του DFP σε παιδιά 
ηλικίας κάτω των 6 ετών από ό,τι σε ενηλίκους. Σε μια πρόσφατη προοπτική μελέτη, εξετάστηκε 
η αποτελεσματικότητα και η ανοχή σε 73 παιδιατρικούς ασθενείς με ηλικίες από 3-19 ετών 
(Viprakasit 2013), καθώς επίσης και σε μια παρόμοια μελέτη που αφορούσε 100 παιδιά, ηλικίας 
1-10 ετών, που έλαβαν την υγρή μορφή του DFP. Σε καμία από τις παραπάνω μελέτες δεν 
προέκυψαν ειδικά προβλήματα ανεκτικότητας που δεν έχουν προηγουμένως αναφερθεί και 
στους ενήλικες.
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Χορήγηση βιταμίνης C
Η επίδραση της βιταμίνης C στην απέκκριση σιδήρου με το DFP δεν είναι εξακριβωμένη και 
επομένως δεν συνιστάται η χρήση της.

Παρακολούθηση ασφάλειας, προφυλάξεις και αλληλεπιδράσεις
Αυτές αναφέρονται περιληπτικά στο Παράρτημα 1 και περιγράφονται στο Παράρτημα 2.

Δεφερασιρόξη-Deferasirox (Exjade®, Asunra®· DFX)
Η δεφερασιρόξη (DFX) αναπτύχθηκε για μονοθεραπεία από του στόματος, με μία ημερήσια 
δόση, για την αντιμετώπιση της υπερσιδήρωσης λόγω μεταγγίσεων. Το φάρμακο έχει εγκριθεί 
ως μονοθεραπεία πρώτης γραμμής για τη μείζονα θαλασσαιμία σε πάνω από 100 χώρες 
παγκοσμίως, αν και η μικρότερη ηλικία για την οποία η δεφερασιρόξη καλύπτει τα κριτήρια ως 
πρώτης γραμμής θεραπεία, ελαφρώς διαφέρει μεταξύ του FDA και του EMEA (βλ. Παράρτημα 1).

Χημεία και φαρμακολογία 
Η δεφερασιρόξη είναι ένας χηλικός παράγοντας που λαμβάνεται από το στόμα, δύο μόρια 
του οποίου συνδέονται με ένα άτομο σιδήρου. Οι χημικές και οι φαρμακολογικές ιδιότητες 
αναφέρονται περιληπτικά στον Πίνακα 5. Το δισκίο διασκορπίζεται (δεν διαλύεται) σε νερό 
ή χυμό μήλου με τη χρήση μη μεταλλικού αναδευτήρα και λαμβάνεται ως ρόφημα μία φορά 
ημερησίως, κατά προτίμηση πριν από το γεύμα. Το φάρμακο απορροφάται γρήγορα και φθάνει 
σε συγκεντρώσεις αιχμής των 80 μM με δόση 20 mg/kg. Ο μακρός χρόνος ημιζωής τού μη 
δεσμευμένου με σίδηρο φαρμάκου έχει ως συνέπεια πραγματικές συγκεντρώσεις περίπου 20 
μM στο αίμα, έτσι ώστε να παρέχει 24ωρη προστασία από τον ασταθή σίδηρο του πλάσματος 
(Nisbet-Brown 2003, Galanello 2003), με περίπου το 90% ως ελεύθερο φάρμακο και το 10% με 
τη μορφή του συμπλόκου με σίδηρο (Waldmeier 2010). Η διαλυτότητα στα λίπη επιτρέπει την 
είσοδο στα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων και των μυοκαρδιακών κυττάρων. Η πλειονότητα 
του φαρμάκου απεκκρίνεται στα κόπρανα και ο μεταβολισμός είναι κυρίως υπό τη μορφή ακυλο-
γλυκουρονιδίων, που διατηρούν την ικανότητα σύνδεσης με σίδηρο (Waldmeier 2010). Μελέτες 
εκτίμησης του ισοζυγίου σιδήρου έδειξαν ότι ο σίδηρος απεκκρίνεται σχεδόν αποκλειστικά 
στα κόπρανα με λιγότερο από 0,1% του φαρμάκου να αποβάλλεται στα ούρα (Nisbet-Brown 
2003). Η κύρια οδός μεταβολισμού του DFX είναι μέσω γλυκουρονιδίωσης προς ακυλο-
γλυκουρονίδια και προς μεταβολίτες 2-O-γλυκουρονιδίων. Ο οξειδωτικός μεταβολισμός δια 
μέσου ενζύμων του κυτοχρώματος 450 είναι πολύ μικρότερος (10% της δόσης) (Waldmeier 
2010). Η αποτελεσματικότητα της αποσιδήρωσης είναι 28%, με ευρύ φάσμα δόσεων και επιπέδων 
σιδήρου.

Επίδραση της δοσολογίας στη φερριτίνη ορού
Σε αρκετές μελέτες έχει παρατηρηθεί μια δοσοεξαρτώμενη επίδραση στη φερριτίνη ορού (Porter 
2008, Cappellini 2006, Piga 2006). Σε μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης της 
επίδρασης του DFX σε 296 ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία έναντι 290 με DFO, διαπιστώθηκε 
ότι 20 mg/kg ημερησίως σταθεροποίησαν τη φερριτίνη κοντά στα 2.000μg/L και με 30 mg/kg 
η φερριτίνη μειώθηκε, με μέση πτώση 1.249 μg/L στη διάρκεια ενός χρόνου (Cappellini 2006). 
Μακροχρόνιες αναλύσεις των τάσεων της φερριτίνης δείχνουν ότι το ποσοστό των ασθενών με 
τιμές φερριτίνης <1.000 μg/L και λιγότερο από 2.500 μg/L μειώνεται προοδευτικά με τον χρόνο. 
Σε παρακολούθηση 4-5 ετών 371 ασθενών, η μέση τιμή της φερριτίνης είχε πέσει σε επίπεδα 
<1.500 μg/L (Cappellini 2011), ενώ η αύξηση της μέσης δόσης από μια αρχική τιμή <20 mg/kg 
στα 25 mg/kg, σχετιζόταν με σημαντική μείωση της φερριτίνης του ορού. Συνολικά, σε 73% των 
ασθενών επιτεύχθηκαν επίπεδα φερριτίνης ≤2.500 μg/L και σε 41% επίπεδα ≤1.000 μg/L, έναντι 
των 64% και 12% των αρχικών δόσεων, αντίστοιχα. Σε μια μεγάλης κλίμακας προοπτική μελέτη 
(EPIC) εξετάσθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ δόσης και ανταπόκρισης της φερριτίνης. Η μελέτη 
περιελάμβανε 1.744 ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενες αναιμίες, συμπεριλαμβανομένων 1.115 
με μείζονα θαλασσαιμία (Cappellini 2010). Η αρχική δόση της δεφερασιρόξης ήταν 20 mg/kg/
ημέρα για ασθενείς που λάμβαναν 2-4 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών/μήνα, και 10 ή 30 
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mg/kg/ημέρα για ασθενείς που λάμβαναν λιγότερο ή περισσότερο συχνά μεταγγίσεις, αντίστοιχα. 
Η προσαρμογή της δόσης έγινε με βάση τις διακυμάνσεις της φερριτίνης σε μεσοδιαστήματα 3 
μηνών. Μια σημαντική, αν και μέτρια συνολική μείωση στη φερριτίνη παρατηρήθηκε σε διάστημα 
ενός χρόνου. Σε πρόσφατη μελέτη, η μεγαλύτερη μείωση της φερριτίνης κατά 1.496 μg/L/έτος, 
σημειώθηκε σε ασθενείς με τις υψηλότερες αρχικές τιμές (μέση αρχική τιμή φερριτίνης 6.230 
μg/L) (Porter 2013a). Οι ασθενείς αυτοί έλαβαν αγωγή με DFX με υψηλές δόσεις (35-40 mg /kg 
/ημέρα), οι οποίες πλέον συνιστώνται για ασθενείς με υψηλό φορτίο σιδήρου.

Επίδραση της δοσολογίας στον ηπατικό σίδηρο και στο ισοζύγιο σιδήρου
Μελέτες εκτίμησης του ισοζυγίου σιδήρου έδειξαν ότι η απέκκριση κυμάνθηκε μεταξύ 0,13,  
0,34 και 0,56 mg/kg/ημέρα με δόσεις DFX των 10, 20 και 40 mg/kg/ημέρα, αντίστοιχα, 
προσδιορίζοντας έτσι την επίτευξη ισορροπίας ή αρνητικού ισοζυγίου με ημερήσιες δόσεις 20 mg 
και άνω (Nisbet-Brown 2003). Σε μια μακράς διάρκειας τυχαιοποιημένη προοπτική μελέτη με 586 
θαλασσαιμικούς ασθενείς ηλικίας μεταξύ 2 και 53 ετών (οι μισοί ασθενείς <16 ετών), το ισοζύγιο 
σιδήρου με DFX (n=290), που υπολογίστηκε με επανειλημμένες μετρήσεις του LIC, επιτεύχθηκε 
στα 20 mg/kg/ημέρα, με τη μέση τιμή LIC να παραμένει σταθερή για ένα έτος (Cappellini 2006). 
Αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου επιτεύχθηκε στα 30 mg/kg/ημέρα, με μέση μείωση του LIC κατά 
8,9 mg/g ξηρού βάρους (ισοδύναμη με μείωση του συνολικού σιδήρου του οργανισμού κατά 
94 mg/kg σωματικού βάρους) για διάστημα ενός έτους. Αυτές είναι μέσες τάσεις, ενώ πιο 
λεπτομερής ανάλυση έδειξε ότι ο ρυθμός μετάγγισης αίματος είναι αυτός που κυρίως επηρεάζει 
την ανταπόκριση στη θεραπεία (Cohen 2008) (Πίνακας 8). Το αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου κατά τη 
διάρκεια ενός έτους (δείκτης αποτελεσματικότητας) διευρύνεται καθώς η δόση αυξάνεται, ενώ 
η αποτελεσματικότητα ελαττώνεται με υψηλούς ρυθμούς μεταγγίσεων. Στις περιπτώσεις αυτές 
χρειάζονται υψηλότερες δόσεις.

Πίνακας 8. Ποσοστό ασθενών που ανταποκρίθηκαν στη θεραπεία (% σε αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου) ανά 
δόση και ρυθμό μετάγγισης (Cohen 2008).

Μέσα σε 4-5 χρόνια παρακολούθησης, το ποσοστό των ασθενών με τιμές LIC <7 mg/g ξηρού 
βάρους, με βιοψία, αυξήθηκε από 22% σε 44% (Cappellini 2011). Πιο μέτρια μείωση του LIC 
προέκυψε σε παιδιά κάτω των έξι ετών, παρά τη χορήγηση μέσης δόσης 21,9 mg/kg σε αυτή 
την υποομάδα. Ωστόσο, οι ασθενείς αυτοί είχαν την υψηλότερη μέση πρόσληψη σιδήρου από 
τις μεταγγίσεις. Σε πρόσφατη μελέτη με MRI του ήπατος, σε 374 ασθενείς που έλαβαν μέρος στη 
μελέτη EPIC (Porter 2013a), η ανταπόκριση στο DFX αναλύθηκε σύμφωνα με τα αρχικά επίπεδα 
του φορτίου σιδήρου. Σε ασθενείς με υψηλή αρχική τιμή φορτίου, των 27,5 mg/g ξηρού βάρους, 
το LIC μειώθηκε κατά 6,9 mg/g ξηρού βάρους σε έναν χρόνο με δόσεις των 25-35 mg/kg/ημέρα. 
Σε ασθενείς με LIC 32 mg/g ξηρού βάρους, η μείωση ήταν 7,3 mg/g ξηρού βάρους με δόσεις 35-
40 mg/kg/ημέρα, αντίστοιχα. Επομένως, με την προϋπόθεση ότι χορηγούνται επαρκείς δόσεις, 
επιτυγχάνεται καλό αποτέλεσμα με DFX σε όλο το εύρος των αρχικών τιμών LIC (Porter 2013a).

Δόση (mg/kg) 
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Χαμηλός ρυθμός 
μετάγγισης 
<0,3 mg/kg/
ημέρα

29

76

96

Ενδιάμεσος ρυθμός 
μετάγγισης  
 0,3-0,5 mg/kg/
ημέρα

14

55

83

Υψηλός ρυθμός 
μετάγγισης
>0,5 mg/kg/
ημέρα

0

47

82
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Ισοζύγιο σιδήρου και ασφάλεια στα παιδιά
Το DFX ήταν η πρώτη χηλική ουσία που εφαρμόστηκε επίσημα σε παιδιά από την ηλικία των 2 
ετών. Σε 5 κλινικές μελέτες που περιελάμβαναν 703 ασθενείς, το 50% περίπου των περιπτώσεων 
ήταν παιδιά ηλικίας <16 ετών. Το φάρμακο δείχνει να είναι εξίσου καλά ανεκτό στα παιδιά, όπως και 
στους ενήλικες. Είναι σημαντικό ότι δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες στην ωρίμανση 
ή στην ανάπτυξη του σκελετού με δόσεις των 10 ή 20 mg/kg/ημέρα (Piga 1988). Σε μια άλλη 
μελέτη παρατήρησης μεταγγισιοεξαρτώμενων παιδιών (ηλικίας <5 ετών), χωρίς προηγούμενη 
θεραπεία αποσιδήρωσης, με αρχικά επίπεδα φερριτίνης > 1.000 μg/L, χορηγήθηκε DFX ή DFO 
για να διατηρηθούν επίπεδα φερριτίνης μεταξύ 500 και 1.000 μg/L. Με μέση παρακολούθηση 
2,3 ετών για το DFX (n = 71) και 2,8 ετών για το DFO (n = 40), αποδείχθηκε ότι το DFX ήταν καλά 
ανεκτό και τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικό όσο το DFO για τη διατήρηση ασφαλών επιπέδων 
φερριτίνης ορού, και τη φυσιολογική εξέλιξη της ανάπτυξης (Aydinok 2012b).

Επίδραση στο T2* του μυοκαρδίου (mT2*)
Βελτίωση στο mT2* αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αναδρομική ανάλυση των επιπτώσεων στο 
T2* μετά από θεραπεία ενός και δύο ετών (Porter 2010, Porter 2005a). Προοπτικά δεδομένα 
απέδειξαν την αποτελεσματικότητα του DFX στη βελτίωση του T2* του μυοκαρδίου κατά 5-20 
ms, με το 41% των ασθενών να έχει υψηλό φορτίο σιδήρου στο μυοκάρδιο, με αρχικές τιμές 
<10 ms (Pennell 2010). Σε μια προοπτική μελέτη σε 114 ασθενείς με υψηλή αρχική μέση τιμή 
LIC (μέση τιμή 28 mg/g ξηρού βάρους), χορηγήθηκε DFX για 3 έτη (Pennell 2012) με μέσες 
δόσεις 33, 35, και 34 mg/kg/ημέρα κατά τη διάρκεια του πρώτου, δεύτερου και τρίτου χρόνου, 
αντίστοιχα. Υψηλότερες μέσες δόσεις 37 mg/kg/ημέρα χορηγήθηκαν σε ασθενείς με αρχική τιμή 
T2* μεταξύ 5 και <10 ms, προς σύγκριση με τους ασθενείς με T2* μεταξύ 10 και 20 ms (33 mg/
kg ανά ημέρα). Από τους 114 ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν αρχικά, οι 101 συνέχισαν στον 
δεύτερο χρόνο, εκ των οποίων 86 ολοκλήρωσαν δύο έτη θεραπείας και 71συνέχισαν στον τρίτο 
χρόνο. Με την πάροδο του χρόνου, διαπιστώθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στο mT2*, από αρχική 
τιμή 12,0 ms σε 17,1 ms σε διάρκεια τριών ετών. Η βελτίωση αυτή του mT2* αντιστοιχεί σε 
μείωση της συγκέντρωσης σιδήρου στην καρδιά από 2,43 mg/g ξηρού βάρους στο 1,80 mg/g 
ξηρού βάρους. Μετά από τρία χρόνια, 68% των ασθενών με αρχικές τιμές T2* μεταξύ 10 και 
<20 ms είχαν όφελος με εξομάλυνση του T2*, και 50% των ασθενών με αρχικές τιμές T2*>5 
έως <10 ms σημείωσαν βελτίωση στο 10 έως <20 ms. Κατά τη διάρκεια των τριών ετών, δεν 
παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στο κλάσμα εξώθησης αριστερής κοιλίας και δεν προέκυψαν 
θάνατοι. Η ανεκτικότητα ήταν παρόμοια με άλλων μελετών του DFX σε μείζονα θαλασσαιμία με 
δόσεις έως 40 mg/kg/ημέρα. 

Σε προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη ενός έτους (CORDELIA), 197 ασθενείς με τιμές T2* 6-20 
ms και χωρίς σημεία καρδιακής δυσλειτουργίας, τυχαιοποιήθηκαν για χορήγηση DFX (στόχος 
δόσης τα 40 mg/kg/ημέρα) ή υποδόρια θεραπεία με DFO (50-60 mg/kg/ημέρα για 5-7 ημέρες/
εβδομάδα) (Pennell 2014).
Η αρχική τιμή LIC ήταν υψηλή, τόσο στους ασθενείς με DFX (μέση τιμή 29,8 mg/g ξηρού βάρους) 
όσο και στους ασθενείς με DFO (30,3 mg/g ξηρού βάρους). Το 73% των ασθενών είχαν αρχικές 
τιμές LIC >15 mg/g ξηρού βάρους. Η γεωμετρική μέση τιμή (Gmean) του T2* του μυοκαρδίου 
βελτιώθηκε με DFX από αρχικές τιμές 11,2 ms σε 12,6 ms σε 1 έτος (Gmean: 1,12) και με DFO 
από 11,6 ms σε 12,3 ms (Gmean: 1,07). Η μελέτη αυτή καθιέρωσε το DFX ως μη υποδεέστερο 
έναντι του DFO για την απομάκρυνση σιδήρου από την καρδιά σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. 
Το LVEF παρέμεινε σταθερό και στα δύο σκέλη της μελέτης και η συχνότητα των ανεπιθύμητων 
ενεργειών, που σχετίζονται με το φάρμακο, ήταν συγκρίσιμη μεταξύ του DFX (35,4%) και του DFO 
(30,8%). Συνεκτιμώντας τα παραπάνω, οι μελέτες αυτές δείχνουν ότι η θεραπεία με DFX είναι 
αποτελεσματική για ασθενείς με αυξημένο σίδηρο στην καρδιά (mT2* >5-20 ms). Αποδεικνύεται 
επίσης η αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με υψηλά επίπεδα σιδήρου στο μυοκάρδιο (αρχικές 
τιμές mT2* 5-10 ms), καθώς επίσης και σε εκείνους με υψηλά επίπεδα LIC ή φερριτίνης ορού. 
Όπως και σε άλλα θεραπευτικά σχήματα αποσιδήρωσης, για την κάθαρση υψηλών επιπέδων 
σιδήρου στην καρδιά (<10 ms), θα απαιτηθούν αρκετά χρόνια. Ωστόσο, ο κίνδυνος ανάπτυξης 
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καρδιακής ανεπάρκειας κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος είναι πολύ μικρός (βλ. 
παρακάτω), εφόσον εφαρμόζεται εντατική θεραπεία.

Επιδράσεις στην καρδιακή λειτουργία
Στις παραπάνω μελέτες, αν και οι αρχικές τιμές mT2* ήταν χαμηλές, 5-6 ms, και το ποσοστό 
των ασθενών με mT2* <10 ms ήταν σημαντικό (17,2-33%), το LVEF παρέμεινε σταθερό και 
δεν παρατηρήθηκαν θάνατοι ούτε επεισόδια καρδιακής ανεπάρκειας. Αναφέρθηκε μόνο μία 
περίπτωση κολπικής μαρμαρυγής και μία περίπτωση μυοκαρδιοπάθειας. Σύμφωνα με ανάλυση 
του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας, από άλλες ομάδες ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία, 
ο κίνδυνος αναμένεται σημαντικός, 160 φορές υψηλότερος για ασθενείς με T2* <10 ms (Kirk 
2009a). Η σταθερότητα του LVEF και η απουσία καρδιακής ανεπάρκειας σε αυτήν την κατά τα 
άλλα υψηλού κινδύνου ομάδα υποδηλώνει ότι το DFX προσφέρει αποτελεσματική προστασία 
από την καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμη και σε ασθενείς με τιμές T2* 5-10 ms. Αυτό μπορεί να 
σχετίζεται με τον 24ωρο "χρόνο προστασίας" έναντι του ασταθούς σιδήρου, που οφείλεται στον 
μακρό χρόνο ημιζωής του DFX στο πλάσμα (Daar 2009). Η δεφερασιρόξη δεν έχει αξιολογηθεί 
σε μελέτες με ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή LVEF <56% και επομένως προς το παρόν 
συνιστώνται άλλες επιλογές αποσιδήρωσης για τέτοιους ασθενείς.

Ενδείξεις για μακροχρόνια οφέλη στην επιβίωση με το DFX
Περισσότεροι από 5.900 ασθενείς έχουν λάβει μέρος σε προοπτικές μελέτες, που με 
κάποιες εξαιρέσεις, έχουν σχεδιαστεί για βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση. Μετά από πενταετή 
παρακολούθηση, τα αποτελέσματα έχουν πλέον δημοσιευθεί σε μια προοπτική κλινική μελέτη 
που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη από τη θεραπεία με 
DFX (Cappellini 2011). Άλλα προοπτικά δεδομένα ασθενών με T2* του μυοκαρδίου 5-20 ms και 
υψηλά επίπεδα ηπατικού σιδήρου αλλά χωρίς επιπλοκές, παρέχουν επιπλέον πληροφορίες για 
τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Η σταθερότητα της λειτουργίας 
της αριστερής κοιλίας, η απουσία επιδείνωσης προς καρδιακή ανεπάρκεια και η απουσία θανάτων 
είναι αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά των μελετών σχετικά με την καρδιά (τριετής προοπτική μελέτη 
EPIC και ενός-δύο ετών μελέτη CORDELIA), αν και περιελάμβαναν ασθενείς υψηλού κινδύνου, 
με χαμηλά επίπεδα mT2* έως 5 ms (Pennell 2012) ή 6 ms (Pennell 2014).

Ευκολία χορήγησης του φαρμάκου και βελτίωση ποιότητας ζωής
Η ευκολία χορήγησης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής με το DFX, όπως και με άλλα θεραπευτικά 
σχήματα με χηλικές ουσίες από το στόμα, αναμένεται να διευκολύνουν τη συμμόρφωση στην 
αγωγή και επομένως να βελτιώνουν την επιβίωση. Αυτό αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο 
τους ασθενείς σε συνήθη θεραπεία, σε σχέση με αυτούς που μετέχουν σε κλινικές μελέτες, όπου 
η συμμόρφωση είναι γενικά καλύτερη. Οι μελέτες που συγκρίνουν την ικανοποίηση των ασθενών 
με μείζονα θαλασσαιμία ως προς την ευκολία χορήγησης του DFX σε σχέση με το DFO , δείχνουν 
σημαντική και σταθερή προτίμηση στο DFX (Cappellini 2007). Σε μια τυχαιοποιημένη συγκριτική 
μελέτη, το συνολικό ποσοστό διακοπής της θεραπείας των ασθενών που λάμβαναν DFX ήταν 
6% σε ένα έτος, έναντι του 4% για το DFO (Cappellini 2006). Το ποσοστό διακοπής για ασθενείς 
σε θεραπεία με DFP ήταν 15%, αν και οι ομάδες ασθενών δεν ήταν συγκρίσιμες (Cohen 2000). 
Στη μεγάλης κλίμακας μελέτη EPIC, οι ασθενείς ανέφεραν βελτιωμένη ποιότητα ζωής (εκτίμηση 
με δείκτες SF36) και μεγαλύτερη συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης, σε σχέση με την 
κατάσταση πριν από την έναρξη θεραπείας με DFX (Porter 2012).

Συνιστώμενα θεραπευτικά σχήματα με DFX

Καθιερωμένη δοσολογία
Η δεφερασιρόξη λαμβάνεται από το στόμα ως εναιώρημα σε νερό μία φορά την ημέρα 
και κατά προτίμηση πριν από το γεύμα. Συνιστάται αρχική δόση 20 mg/kg για ασθενείς με 
μείζονα θαλασσαιμία που έχουν λάβει 10-20 μεταγγίσεις και εξακολουθούν να μεταγγίζονται 
προσλαμβάνοντας 0,3-0,5 mg σιδήρου/kg/ημέρα. Στους ασθενείς με υψηλότερο ρυθμό 
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πρόσληψης σιδήρου από τις μεταγγίσεις (>0,5 mg/kg/ημέρα) ή σε ασθενείς με προϋπάρχοντα 
υψηλά επίπεδα σιδήρου, που επιδιώκεται η μείωση του φορτίου, συνιστάται δόση 30 mg/kg/
ημέρα. Για ασθενείς με χαμηλό ρυθμό φόρτωσης σιδήρου (<0,3 mg/kg/ημέρα), μπορεί να 
επαρκεί δόση των 10-15 mg/kg.

Ηλικία έναρξης θεραπείας
Η επισήμανση στη συσκευασία για την ηλικία έναρξης διαφέρει ως προς τις χώρες που 
ακολουθούν τις οδηγίες των ΗΠΑ από εκείνες της Ε.Ε. (Παράρτημα 1). Ωστόσο, με βάση προοπτικές 
τυχαιοποιημένες μελέτες του DFX σε παιδιά άνω των 2 ετών, μπορούν να δοθούν ορισμένες 
συστάσεις. Μείωση του LIC παρατηρήθηκε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες που αναλύθηκαν, 
χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με την ηλικία. Ειδικότερα, δεν παρατηρήθηκαν 
ανεπιθύμητες ενέργειες στη σωματική αύξηση, στην ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του φύλου 
ή στην οστική ωρίμανση (Piga 2006). Η δεφερασιρόξη επίσης φαίνεται πως είναι εύγευστη και 
εύληπτη από τα μικρά παιδιά. Με βάση τα πρόσφατα δεδομένα, τα κριτήρια για την έναρξη της 
θεραπείας (επίπεδα φερριτίνης, ηλικία, αριθμός μεταγγίσεων) είναι παρόμοια με εκείνα του DFO. 
Ωστόσο, ο στόχος των επιπέδων φερριτίνης των 500-1.000 μg/L φαίνεται να επιτυγχάνεται με 
DFX χωρίς προβλήματα τοξικότητας, καθώς οι δόσεις προσαρμόζονται μειούμενες, όταν οι τιμές 
της φερριτίνης τείνουν προς 500 μg/L.

Θεραπεία διάσωσης για επίτευξη αρνητικού ισοζυγίου σιδήρου
Όταν ο σίδηρος στον οργανισμό συγκεντρωθεί σε υψηλά επίπεδα (βλ. παρακολούθηση), 
χρειάζεται να επιτευχθεί αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου. Το ποσοστό των ασθενών στο οποίο 
επιτυγχάνεται αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου με μια συγκεκριμένη δοσολογία, εξαρτάται εν μέρει από 
τον ρυθμό της φόρτωσης σιδήρου (βλ. παραπάνω). Δοσολογία έως 40 mg/kg/ημέρα, που τώρα 
είναι εγκεκριμένη, συνιστάται για ασθενείς με υψηλές τιμές LIC ή φερριτίνης (Porter 2013a). Η 
χορήγηση σε δύο δόσεις ημερησίως έχει χρησιμοποιηθεί σε ορισμένους ασθενείς που, παρά την 
υψηλή δόση, δεν πέτυχαν αρνητικό ισοζύγιο (Pongtanakul 2013). Σε ορισμένους ασθενείς το DFX 
χορηγήθηκε μετά το φαγητό, αντί πριν, με εμφανώς βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και χωρίς 
να επηρεάζεται η γαστρεντερική απορρόφηση του φαρμάκου (Galanello 2008).

Θεραπεία διάσωσης για ασθενείς με μέτριο προς βαρύ φορτίο σιδήρου στο μυοκάρδιο (5-20 ms)
Με βάση τα δεδομένα προοπτικών μελετών, η θεραπεία των ασθενών αυτών με DFX μπορεί να 
είναι αποτελεσματική ώστε να σταθεροποιήσουν και να διατηρήσουν φυσιολογική τη λειτουργία 
της αριστερής κοιλίας. Έχουν χρησιμοποιηθεί δόσεις έως 40 mg/kg και συνιστώνται για ασθενείς 
με πολύ υψηλά επίπεδα ηπατικού σιδήρου ή φερριτίνης ορού.

Θεραπεία διάσωσης για ασθενείς με βαρύ φορτίο σιδήρου στο μυοκάρδιο (<6 ms)
Οι προοπτικές κλινικές μελέτες με μονοθεραπεία DFX είναι περιορισμένες σε ασθενείς με τιμές 
mT2* ≤6 ms. Για ασθενείς με mT2* <6 ms, συνιστώνται εναλλακτικά θεραπευτικά σχήματα 
αποσιδήρωσης.

Επείγουσα θεραπεία για ασθενείς με μειωμένη LVEF ή συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια
Το DFX δεν έχει επαρκώς αξιολογηθεί σε προοπτικές μελέτες για τέτοιους ασθενείς και επομένως 
δεν συνιστάται.

Άλλες ενδείξεις και αντενδείξεις
Το DFX αντενδείκνυται για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια ή σημαντική νεφρική δυσλειτουργία 
(βλ. παρακάτω). Συνιστάται προσοχή για ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο και ηπατική 
ανεπάρκεια.

Ανεπιθύμητες ενέργειες του DFX
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες του DFX, η παρακολούθηση και η αντιμετώπισή τους περιγράφονται 
στο Παράρτημα 2.
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CHAPTER 3

Συνδυαστικές θεραπείες

Σκεπτικό και φαρμακολογία των συνδυαστικών θεραπειών
Ο όρος «συνδυαστική θεραπεία» περιλαμβάνει μια ποικιλία θεραπευτικών σχημάτων 
αποσιδήρωσης, με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, εάν η μονοθεραπεία αποδειχθεί 
ανεπαρκής. Θεωρητικά, δύο χηλικές ουσίες μπορούν να χορηγηθούν είτε ταυτόχρονα 
(simultaneously), είτε διαδοχικά (sequentially). Πραγματικός συνδυασμός, όπου δύο χηλικές 
ουσίες είναι παρούσες στο αίμα την ίδια στιγμή, έχει χρησιμοποιηθεί σχετικά σπάνια σε σχέση 
με τα διαδοχικά σχήματα. Ορισμένοι ερευνητές χρησιμοποίησαν τον όρο "εναλλασσόμενη 
θεραπεία" (alternating) για να περιγράψουν τη χρήση δύο φαρμάκων που χορηγούνται σε 
εναλλακτικές ημέρες, ενώ με ο όρος "διαδοχική θεραπεία" (sequentially) χρησιμοποιείται όταν 
το DFO χορηγείται κατά τη διάρκεια της νύχτας και το DFP κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην 
πράξη, τα σχήματα μπορεί να είναι τόσο «διαδοχικά» όσο και «εναλλασσόμενα», όπως για 
παράδειγμα όταν το DFO χορηγείται τρεις φορές την εβδομάδα (κάθε δεύτερη νύχτα) και το DFP 
καθημερινά. Στα περισσότερα σχήματα χορηγείται DFP σε ημερήσια βάση στις καθιερωμένες 
δόσεις, σε συνδυασμό με ποικίλης συχνότητας και δοσολογίας χορήγηση DFO. Πιο πρόσφατα 
έχουν εκτιμηθεί οι συνδυασμοί DFX με DFO, ή DFX με DFP. Σε αυτές τις περιπτώσεις, και τα 
δύο φάρμακα μπορεί να κυκλοφορούν συγχρόνως στο πλάσμα ή ενδοκυτταρικά για τουλάχιστον 
κάποιο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τον χρόνο ημιζωής του DFX και τον παρατεταμένο χρόνο 
παραμονής του στο πλάσμα, έως 24ώρες.

Η φαρμακολογία και οι μηχανισμοί δράσης του συνδυασμού των χηλικών ουσιών εξαρτάται 
από το εάν τα φάρμακα είναι παρόντα στα κύτταρα ή στο πλάσμα ταυτόχρονα. Με τη χορήγηση 
DFO τη νύχτα και DFP την ημέρα, μπορεί να επιτευχθεί 24ωρη αποσιδήρωση (παρόμοια με 
εκείνη που επιτυγχάνεται με 24ωρη έγχυση Δεσφερριοξαμίνης ή χορήγηση Δεφερασιρόξης 
μία φορά την ημέρα). Αυτό έχει το θεωρητικό πλεονέκτημα της 24ωρης προστασίας από τον 
ασταθή (οξειδοαναγωγικό) σίδηρο (Cabantchik 2005). Εάν τα φάρμακα χορηγούνται συγχρόνως 
(ταυτόχρονα), μπορεί να αλληλεπιδράσουν με μια διαδικασία "εναλλαγής δέσμευσης" (shuttling) 
του σιδήρου, που οδηγεί σε πρόσθετη δέσμευση του σιδήρου από τα κύτταρα ή το NTBI του 
πλάσματος (Evans 2010) και συνεπώς σε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της αποσιδήρωσης. 
Όμως, υπάρχει επίσης η πιθανότητα δέσμευσης μεταλλοeνζύμων, με αποτέλεσμα αυξημένη 
τοξικότητα, αλλά αυτό δεν αποτελεί σημαντικό κλινικό πρόβλημα. Η χρήση του DFX, που 
κυκλοφορεί στο πλάσμα 24 ώρες/ημέρα, μαζί με DFO σε διακεκομμένη έγχυση, παρέχει 
αποσιδήρωση 24 ωρών, με μειώσεις του ασταθούς σιδήρου του πλάσματος (LIP) και του μη 
προσδεδεμένου με τρανσφερρίνη σιδήρου (NTBI) (Lal 2013). Η ταυτόχρονη έκθεση σε δύο 
χηλικές ουσίες μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα συνεργική απομάκρυνση του κυτταρικού 
σιδήρου. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε καλλιέργειες κυττάρων με συνδυασμούς των τριών χηλικών 
ουσιών (Vlachodimitropoulou 2013).

Συνδυασμός DFO και DFP
Συνδυασμοί των συγκεκριμένων χηλικών ουσιών έχουν μελετηθεί περισσότερο απ’ όσο μεταξύ 
των άλλων. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα θεραπευτικά σχήματα συνδυασμών DFP και DFO 
στο πλαίσιο οργανωμένων μελετών ή σε ad hoc βάση, συνήθως όταν η μονοθεραπεία με DFO ή 
DFP έχει αποτύχει να ελέγξει την υπερσιδήρωση ή τις επιπτώσεις της. Αυτά έχουν λεπτομερώς 
αναφερθεί αλλού (Porter and Hershko 2012). Εδώ περιγράφονται ορισμένες βασικές μελέτες 
που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες.

Ενδείξεις αποτελεσματικότητας των συνδυαστικών θεραπευτικών σχημάτων
 
- Επιδράσεις της διαδοχικής θεραπείας στη φερριτίνη ορού

Σε μια μελέτη (Mourad 2003) βρέθηκε ότι η μείωση στη φερριτίνη ορού που επιτεύχθηκε 
με τη χρήση μονοθεραπείας με DFO (n=11) επί πέντε ημέρες, ήταν παρόμοια με εκείνη που 
επιτεύχθηκε με DFO για δύο βράδια, συν επτά ημέρες DFP με 75 mg/kg (n=14). Σε μια 
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άλλη τυχαιοποιημένη μελέτη που αφορούσε 30 ασθενείς και τρεις διαφορετικές θεραπείες 
(Gomber 2004), βρέθηκε ότι η μείωση στη φερριτίνη ήταν μεγαλύτερη με πέντε βραδιές DFO, 
αν και όχι σημαντικά διαφορετική από εκείνη που επιτεύχθηκε με συνδυαστική θεραπεία 
DFO για δύο βράδια την εβδομάδα, συν DFP επτά ημέρες την εβδομάδα. Σε μια επιπλέον 
τυχαιοποιημένη μελέτη, που αφορούσε 60 ασθενείς με "εναλλασσόμενη" θεραπεία (Galanello 
2006), δεν βρέθηκαν διαφορές στη φερριτίνη σε ασθενείς τυχαιοποιημένους σε συνδυαστική 
θεραπεία (δύο ημέρες DFO με 33 mg/kg + επτά ημέρες DFP με 75 mg/kg), ή σε θεραπεία με 
DFO επί πέντε βράδια την εβδομάδα με 33 mg/ kg. Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη μελέτη από την 
Τουρκία (Aydinok 2007), η φερριτίνη μειώθηκε περισσότερο με συνδυαστική θεραπεία από 
ό,τι με μονοθεραπεία με DFP, αλλά παρόμοια με DFO μονοθεραπεία. Σε μια τυχαιοποιημένη 
μελέτη 65 ασθενών (Tanner 2007), η φερριτίνη μειώθηκε περισσότερο με συνδυαστική 
θεραπεία (DFO, πέντε ημέρες την εβδομάδα συν DFP, επτά ημέρες την εβδομάδα) από ό,τι με 
καθιερωμένη μονοθεραπεία DFO (40 mg/kg πέντε φορές την εβδομάδα). Μια τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη (Maggio 2009), 5ετούς παρακολούθησης, επίσης έδειξε μεγαλύτερη μείωση 
φερριτίνης με διαδοχική χορήγηση DFP (75 mg/kg/ημέρα επί 4 ημέρες/εβδομάδα) - DFO 
(50 mg/kg/ημέρα επί 3 ημέρες/εβδομάδα) σε σύγκριση με μονοθεραπεία με DFP και με 
συγκρίσιμες ανεπιθύμητες ενέργειες και κόστος. Ωστόσο, το προσδόκιμο επιβίωσης και των 
δύο ομάδων δεν ήταν σημαντικά διαφορετικό. Συμπερασματικά, οι μελέτες αυτές δείχνουν 
ότι η φερριτίνη ορού μπορεί να ελεγχθεί με σχετικά χαμηλή συχνότητα χορήγησης του DFO, 
δύο φορές την εβδομάδα, όταν συνδυάζεται με DFP σε καθιερωμένες δόσεις (75 mg/kg/
ημέρα).

-  Επιδράσεις της διαδοχικής θεραπείας στον σίδηρο του ήπατος 
Όταν ένα εναλλασσόμενο σχήμα DFP + DFO συγκρίθηκε με DFO μονοθεραπεία, οι αρχικές 
τιμές LIC <7 mg/g ξηρού βάρους διατηρήθηκαν, κατά μέσο όρο, και στα δύο σκέλη της 
μελέτης (Galanello 2006). Σε μια διαφορετική τυχαιοποιημένη μελέτη διαπιστώθηκε μείωση 
του LIC, τόσο στη μονοθεραπεία με DFO όσο και σε συνδυαστική θεραπεία με DFP + DFO (2 
φορές εβδομαδιαία), όχι όμως με μονοθεραπεία DFP με 75 mg/kg/ημέρα (Aydinok 2007). Σε 
μια άλλη μελέτη σύγκρισης των αλλαγών του LIC με τη χρήση DFP + DFO ή μονοθεραπείας 
με DFO (5 φορές την εβδομάδα), μεγαλύτερη βελτίωση στο ηπατικό T2* (ως εναλλακτική 
μέτρηση του LIC) παρατηρήθηκε στη συνδυαστική θεραπεία απ’ ό,τι μόνο σε DFO (Tanner 
2007). 

Σε μια άλλη τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που έλαβαν DFO με 
ή χωρίς DFP, υπήρξε μείωση του LIC και της φερριτίνης στο συνδυαστικό σκέλος, αλλά όχι 
στη μονοθεραπεία (Porter 2013b). Οι μελέτες αυτές δεν κατέληξαν σε οριστικά αποτελέσματα 
σε ό,τι αφορά τη σύγκριση στην επίδραση στο LIC της συνδυαστικής θεραπείας σε σχέση με 
άλλες θεραπείες, αν και υποστηρίζουν ότι η συνδυαστική θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική 
από τη μονοθεραπεία με DFP. Η σχετική αποτελεσματικότητα της συνδυαστικής σε σύγκριση 
με μονοθεραπεία με DFO προφανώς εξαρτάται από τη δοσολογία και στη συχνότητα του DFO 
που χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικά θεραπευτικά σχήματα.

-  Επιδράσεις στην καρδιακή λειτουργία και το T2*
Σε μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 65 ασθενών χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια, με 
μέτρια φόρτωση σιδήρου στην καρδιά (T2* 8-20 ms) και LVEF εντός των φυσιολογικών ορίων, 
συγκρίθηκαν οι μεταβολές στο T2* του μυοκαρδίου με συνδυαστική θεραπεία, DFP 75 mg/
kg επτά ημέρες την εβδομάδα συν DFO πέντε ημέρες την εβδομάδα, σε σχέση με ασθενείς με 
καθιερωμένη θεραπεία DFO πέντε φορές την εβδομάδα (Tanner 2007). Η μελέτη έδειξε ότι το 
LVEF αυξήθηκε εντός του φυσιολογικού εύρους τιμών κατά περίπου 2,5% στο συνδυαστικό 
σκέλος και κατά 0,5% στο σκέλος μονοθεραπείας με DFO. Βελτιώσεις στο T2*του μυοκαρδίου 
παρατηρήθηκαν και στις δύο θεραπείες, αλλά ήταν μεγαλύτερες στο συνδυαστικό σκέλος. 
Για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου με μειωμένο LVEF ή με συμπτωματική καρδιακή νόσο, 
μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη έδειξε σημαντική βελτίωση του LVEF και του T2* σε 
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ασθενείς που έλαβαν είτε εντατική θεραπεία με DFO είτε εντατική θεραπεία με DFO συν DFP 
(Porter 2013b). Δεν παρατηρήθηκε στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο σκελών της μελέτης 
σχετικά με αυτές τις παραμέτρους, αν και θα χρειαζόταν μεγαλύτερος αριθμός ασθενών για να 
φανεί διαφοροποίηση 5% στην ανταπόκριση του LVEF. Μελέτες παρατήρησης έχουν επίσης 
αναφέρει αλλαγές στην καρδιακή λειτουργία με συνδυαστική θεραπεία. Σε 79 ασθενείς με 
φερριτίνη >3.000 μg/L που χορηγήθηκε μεταβλητό σχήμα DFO συν DFP 75 mg/kg επτά 
ημέρες την εβδομάδα για 12 έως 57 μήνες, προέκυψε αύξηση του LVEF διαπιστωμένη με 
υπερηχοκαρδιογράφημα (Origa 2005). Σε μια μελέτη παρατήρησης 42 ασθενών με διαδοχική 
εφαρμογή της θεραπείας κατά τη διάρκεια τριών έως τεσσάρων ετών (DFP 75 mg/kg/ημέρα 
συν DFO δύο έως έξι ημέρες την εβδομάδα), βελτιώθηκε το κλάσμα εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας (Kattamis 2006). Σε μια άλλη πολυκεντρική μελέτη παρατήρησης, εξετάστηκαν οι 
αλλαγές στο mT2* και το LVEF σε ασθενείς που έλαβαν συνδυαστική θεραπεία DFO + DFP 
(N=51), DFP (N=39) ή DFO (N=74) μονοθεραπεία (Pepe 2013). Το ποσοστό των ασθενών 
που διατήρησαν φυσιολογική τιμή T2* καρδιάς ήταν συγκρίσιμο μεταξύ DFP και DFO όταν 
συγκρίθηκε και με τα δύο σκέλη μονοθεραπείας. Αύξηση στο mT2* ήταν μεγαλύτερη σε 
ασθενείς στο σχήμα DFO + DFP ή σε DFP από ό,τι στη μονοθεραπεία με DFO, αλλά δεν διέφερε 
μεταξύ DFO + DFP και DFP, με τη συνδυαστική θεραπεία να μην προσφέρει πρόσθετο όφελος 
στην καρδιακή λειτουργία σε σχέση με μόνο το DFP. Η μονοθεραπεία με DFX είναι συνήθως 
αποτελεσματική για τη βελτίωση του T2* σε όλο το εύρος των τιμών του LIC (Pennell 2012). 
Οι επιδράσεις του DFX στο T2* δεν έχουν συγκριθεί άμεσα με το DFP είτε σε μονοθεραπεία 
είτε σε συνδυασμό με DFO. Εάν είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης το συντομότερο δυνατό 
(για παράδειγμα στην προετοιμασία για εγκυμοσύνη ή πριν από τη μεταμόσχευση μυελού 
των οστών), τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μονοθεραπεία υψηλής δόσης DFP (>90 
mg/kg) ή κανονικές δόσεις DFP σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία με DFO, 5 
ημέρες την εβδομάδα, καθώς ο συνδυασμός DFP και DFO μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πιο 
γρήγορη βελτίωση του φορτίου σιδήρου της καρδιάς και αύξηση του LVEF, που δεν έχουν 
παρατηρηθεί με άλλα σχήματα αποσιδήρωσης.

- Μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην επιβίωση
Αρκετές αναδρομικές μελέτες αναφέρονται στο όφελος της συνδυαστικής θεραπείας στην 
επιβίωση σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία με DFO. Σε μια τέτοια μελέτη, 544 ασθενών με 
β-θαλασσαιμία από την Κύπρο, μεταξύ του 1980 και 2004 , οι 304 εντάχθηκαν σε συνδυαστική 
θεραπεία αποσιδήρωσης από το 1999. Οι συγγραφείς ανέφεραν επιδείνωση της επιβίωσης 
στην Κύπρο έως το 2000, που ακολουθήθηκε από βελτίωση, η οποία αποδόθηκε στην αλλαγή 
σε συνδυαστική θεραπεία (Telfer 2009, Telfer 2006). Εβδομήντα πέντε ασθενείς διέκοψαν τη 
συνδυαστική θεραπεία λόγω ακοκκιοκυτταραιμίας (5%), υποτροπιάζουσας ουδετεροπενίας 
(2,9%), γαστρεντερικών ενοχλημάτων (5,6%), αρθραλγίας (1,6%), αλλεργικών αντιδράσεων 
(0,7%), αύξησης βάρους (0,7%), αυξημένων ηπατικών ενζύμων (0,3%), μη συμμόρφωσης 
στο DFO (3,3%), εγκυμοσύνης (2,6%) και άλλων λόγων (2%). Ορισμένοι συγγραφείς 
αναφαίρουνπολύ χαμηλές τιμές φερριτίνης με τη χρήση μιας "ευέλικτης" προσέγγισης στη 
συνδυαστική θεραπεία, χωρίς να αναφέρονται παρενέργειες, αν και οι αιτίες χορήγησης 
συνδυαστικής θεραπείας δεν διευκρινίζονται (Farmaki 2010). Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
επαρκείς ελεγχόμενες μελέτες που δείχνουν βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται 
με τη νόσο, τη λειτουργία οργάνων ή τη βελτίωση της επιβίωσης. Σε μετά-ανάλυση 
διαφόρων εργασιών, δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις στο σήμα του 
T2* της καρδιάς κατά τη διάρκεια συνδυαστικού σχήματος, έναντι της μονοθεραπείας (p=0,46 
και p=0,14, αντίστοιχα) (Maggio 2011). Στην εργασία αυτή αναφέρεται "βελτιωμένο κλάσμα 
εξώθησης κατά τη διάρκεια θεραπείας με συνδυαστικά σχήματα, έναντι της μονοθεραπείας 
(p=0,01 και p=0,00001, αντίστοιχα)". Ωστόσο, "τα ευρήματα αυτά δεν υποστηρίζουν κανένα 
συγκεκριμένο θεραπευτικό σχήμα αποσιδήρωσης. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται ορισμένες 
επιφυλάξεις, γι΄αυτό χρειάζονται περισσότερες, μεγαλύτερες και πλέον μακροχρόνιες 
μελέτες" (Maggio 2011).
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- Ασφάλεια της συνδυαστικής θεραπείας DFO + DFP 
Επίσημα δεδομένα ασφάλειας στη συνδυαστική θεραπεία είναι περιορισμένα. Οι 
παρενέργειες που περιγράφηκαν παραπάνω συμπίπτουν εν πολλοίς με τις γνωστές 
παρενέργειες κάθε χηλικής ουσίας όταν χρησιμοποιείται μεμονωμένα, πιθανόν με εξαίρεση 
του παρεγκεφαλιδικού συνδρόμου σε μια μεμονωμένη περίπτωση. Η ανεκτικότητα μπορεί 
να διαφέρει μεταξύ των ταυτόχρονων ή των διαδοχικών εφαρμογών των συνδυαστικών 
σχημάτων, αλλά αυτό δεν έχει μελετηθεί.

- Συμπεράσματα και πιθανά θεραπευτικά σχήματα
Οι συνδυασμοί των δύο φαρμάκων είναι χρήσιμοι, εδικά όταν διάφορα σχήματα 
μονοθεραπείας έχουν αποτύχει στο να ελέγξουν είτε τον ηπατικό σίδηρο είτε τον σίδηρο στην 
καρδιά. Συνήθως η αποτυχία οφείλεται είτε στις φαρμακολογικές ιδιότητες του DFP είτε στη 
μειωμένη συμμόρφωση στο DFO. Γενικά, εάν ένας ασθενής δεν ανέχεται τη μονοθεραπεία 
με DFP, η συνδυαστική θεραπεία τού προσφέρει μια επιπλέον επιλογή για τη βελτίωση του 
ισοζυγίου σιδήρου. Για ασθενείς που δεν ανέχονται τη μονοθεραπεία με DFO, για λόγους 
συμμόρφωσης ή αποτυχίας εντατικοποίησης της δόσης, η συνδυαστική θεραπεία θα 
χρησιμεύσει ως μέσο μείωσης της συχνότητας με την οποία το DFO χρειάζεται να χορηγείται 
για να ελέγξει τα επίπεδα της φερριτίνης και την ισορροπία σιδήρου. Για ασθενείς με πολύ 
υψηλά επίπεδα σιδήρου στην καρδιά ή με καρδιακή δυσλειτουργία, συνιστάται η 24ωρη 
θεραπεία με DFO και η καθημερινή θεραπεία με DFP.

Συνδυασμός DFX και DFO 
Η εμπειρία με τον συνδυασμό αυτό είναι σχετικά περιορισμένη σε σύγκριση με τον συνδυασμό DFO 
και DFP. Για την αξιολόγηση του συνδυασμού DFX με DFO έχουν γίνει δύο προοπτικές μελέτες. 
Στην πρώτη, μελετήθηκαν 22 ασθενείς για διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών με χορήγηση DFX 
20-30 mg/kg ημερησίως συν DFO 35-50 mg/kg επί 3-7 ημέρες/εβδομάδα. Η μέση τιμή του LIC 
μειώθηκε κατά 31% και η μέση τιμή φερριτίνης κατά 24%. Σε 6 πάσχοντες με αυξημένο σίδηρο 
στο μυοκάρδιο βελτιώθηκε το ΜRI T2*. Τόσο το NTBI όσο και το LPI μειώθηκαν σημαντικά. Η 
ανεκτικότητα ήταν παρόμοια με αυτήν που παρατηρήθηκε και σε μονοθεραπείες (Lal 2013). Σε 
μια μεγαλύτερη προοπτική μελέτη εξετάστηκαν 60 ασθενείς με σοβαρή υπερσιδήρωση στο ήπαρ 
και στην καρδιά (καρδιακό T2* 5-10 ms) με χορήγηση DFX 20-40 mg/kg/ημέρα επί 7 ημέρες την 
εβδομάδα, συν DFO 40 mg/kg/ημέρα επί 5 ημέρες την εβδομάδα για ≥8 ώρες/ημέρα (Aydinok 
2013). Τα αποτελέσματα 2 ετών δείχνουν μείωση κατά 44% στη φερριτίνη και κατά 52% στο LIC, 
καθώς και αύξηση στο mT2* κατά 33% (Aydinok 2014). Η βελτίωση στο mT2* ήταν μεγαλύτερη 
σε ασθενείς με αρχικά επίπεδα LIC <30 από ό,τι σε εκείνους με >30 mg/g ξηρού βάρους. Το LVEF 
παρέμεινε σταθερό κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η ανεκτικότητα ήταν παρόμοια με αυτήν που 
παρατηρήθηκε σε σχήματα μονοθεραπείας.

Συνδυασμός DFX και DFP
Η εμπειρία με τον συνδυασμό αυτών των δύο φαρμάκων είναι πιο περιορισμένη. Μεμονωμένες 
αναφορές περιπτώσεων δείχνουν ότι είναι ένα αποτελεσματικό σχήμα (Voskaridou 2011). Μια 
μελέτη αναφέρει συνδυαστική χρήση σε 16 ασθενείς για περίοδο έως 2 ετών με μείωση του 
συνολικού φορτίου σιδήρου του οργανισμού, όπως εκτιμήθηκε με τη φερριτίνη ορού, το LIC 
και τους δείκτες T2* (Farmaki 2010). Η συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν μικρότερη 
σε σύγκριση με την τοξικότητα που σχετίζεται με τη μονοθεραπεία για κάθε φάρμακο. Δεν 
αναφέρθηκαν νέες επιπλοκές που σχετίζονται με υπερσιδήρωση, ενώ σημειώθηκε αναστροφή της 
καρδιακής δυσλειτουργίας σε 2/4 ασθενείς και σημαντική αύξηση της μέσης τιμής του LVEF. Πιο 
πρόσφατα, παρουσιάστηκαν τα προκαταρτικά αποτελέσματα μιας μεγαλύτερης τυχαιοποιημένης 
μελέτης, που συγκρίνει τον συνδυασμό αυτό με μονοθεραπεία με DFP (Elalfy 2013). Σε 96 
ασθενείς στην Αίγυπτο, συγκρίθηκαν δύο συνδυαστικά σχήματα για ένα έτος: DFP 75 mg/kg σε 
δύο διαιρεμένες δόσεις χορηγήθηκε και στα δύο σχήματα. Στο ένα συνδυάστηκε με DFX 20 mg/
kg μία φορά την ημέρα και στο άλλο με DFO 40 mg/kg κατά τη διάρκεια της νύχτας (η συχνότητα 
του DFO δεν καθορίζεται στην περίληψη). Η φερριτίνη, το LIC και το mT2* βελτιώθηκαν σημαντικά 



73

CHAPTER 3

και στις δύο ομάδες και δεν αναφέρθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της 
μελέτης. Οι συγγραφείς ανέφεραν βελτίωση της ποιότητας ζωής σε μεγαλύτερο αριθμό ασθενών 
στο σκέλος που περιείχε DFX, από ό,τι σε εκείνους που χορηγήθηκε DFO. Τα ευρήματα αυτά 
είναι ενθαρρυντικά αλλά χρειάζονται επιπλέον μελέτες για να διευκρινιστεί η ανεκτικότητα της 
θεραπείας αυτής και να καθοριστεί πώς η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο 
αποτελεσματικά και με ασφάλεια. Για κάθε φάρμακο χρειάζεται να καθοριστούν οι ιδανικές δόσεις 
και η συχνότητα χορήγησης, που μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον βαθμό φόρτωσης της 
καρδιάς ή του συνολικού σιδήρου στον οργανισμό.

Επιλογή του θεραπευτικού σχήματος αποσιδήρωσης, πότε και πόσο;

Καθιερωμένη θεραπεία για επίτευξη ισοζυγίου σιδήρου
Οι προϋποθέσεις που ισχύουν σε κάθε χώρα για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των χηλικών 
ουσιών, πρέπει να λειτουργούν ως οδηγία για το πότε πρέπει να ξεκινήσει η θεραπεία και με ποια 
δόση (βλ. Παράρτημα 1). Οι καθιερωμένες δόσεις πρώτης γραμμής έχουν συζητηθεί λεπτομερώς 
και εξαρτώνται κατά ένα μέρος από το φορτίο σιδήρου. Έναρξη της αποσιδήρωσης πριν 
δημιουργηθεί υπερσιδήρωση ή πριν προκύψει μη αναστρέψιμη βλάβη είναι κρίσιμης σημασίας 
για την επιτυχία. Η έναρξη αποσιδήρωσης με DFΟ συνήθως καθυστερεί, μέχρις ότου η φερριτίνη 
φτάσει στα 1.000 μg/L, λόγω του φόβου τοξικότητας που θα επηρέαζε την ανάπτυξη, την ακοή και 
την όραση σε χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον οργανισμό. Με τις νέες χηλικές ουσίες, ενδεχομένως 
η αποσιδήρωση να μπορεί να ξεκινήσει ενωρίτερα, ωστόσο προς το παρόν οι πληροφορίες είναι 
περιορισμένες. Στην πράξη, ο ακριβής χρόνος έναρξης της αποσιδήρωσης σήμερα καθορίζεται 
έως έναν βαθμό από τη σχετική οδηγία που συμπεριλαμβάνεται στην άδεια κυκλοφορίας της 
δραστικής ουσίας, γεγονός που διαφέρει μεταξύ των κρατών. Εάν σε έναν ασθενή αποτυγχάνει η 
θεραπεία πρώτης επιλογής, το επόμενο βήμα είναι η προσαρμογή της δόσης και η διερεύνηση της 
συμμόρφωσης (τόσο από πρακτικής άποψης όσο και από πλευράς ψυχολογικής υποστήριξης). 
Εάν αποτύχει και αυτό, τότε πρέπει να αποφασιστεί προσαρμογή του θεραπευτικού σχήματος 
ανάλογα με τις συνθήκες, μερικές από τις οποίες περιγράφονται πιο κάτω: 

Πολύ υψηλό ή αυξανόμενο φορτίο σιδήρου – θεραπεία διάσωσης για επίτευξη αρνητικού 
ισοζυγίου 
Εάν ήδη υπάρχει υπερφόρτωση σιδήρου στον οργανισμό λόγω καθυστερημένης έναρξης 
αποσιδήρωσης, ανεπαρκούς δοσολογίας και περιορισμένης συμμόρφωσης, ή λόγω 
περιορισμένης ανταπόκρισης σε οποιαδήποτε μονοθεραπεία, επιβάλλεται θεραπεία διάσωσης με 
έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(1)  Αύξηση της δόσης της χηλικής ουσίας [ενέργειες α, β, γ] 
(2) Αύξηση συχνότητας λήψης της χηλικής ουσίας (με βελτίωση της συμμόρφωσης [δ] ή με   
 αύξηση της συνταγογράφησης) 
(3) Αλλαγή σχήματος αποσιδήρωσης
(4)  Εναλλαγή [ε] ή συνδυασμός [στ] των χηλικών ουσιών

α. Η μονοθεραπεία με DFO είναι αποτελεσματική για την επιτυχία αρνητικού ισοζυγίου   
  σιδήρου εάν χορηγείται σε επαρκείς δόσεις και επαρκή συχνότητα, αλλά η συμμόρφωση 
  συχνά δημιουργεί πρόβλημα.
β. Η κλιμάκωση της δόσης του DFX είναι αποτελεσματική για την επιτυχία αρνητικού 
  ισοζυγίου σιδήρου (βλ. Πίνακα 7). Δόσεις >35 mg/kg και έως 40 mg/kg είναι 
  αποτελεσματικές σε ασθενείς με υψηλό LIC ή φερριτίνη ορού.
γ.  Η μονοθεραπεία με DFP 75 mg/kg φαίνεται να επιτυγχάνει ισοζύγιο σιδήρου περίπου 
  στο ένα τρίτο των ασθενών, με μέτριους ρυθμούς μετάγγισης. Συνήθως συνδυάζεται με DFO.
δ. Εάν η συμμόρφωση αποτελεί τον κύριο λόγο αποτυχίας ενός θεραπευτικού σχήματος, θα 
  πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το υγειονομικό προσωπικό για την 
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  υποστήριξη του ασθενή και της οικογένειάς του με στόχο την επίτευξη καλύτερης   
  συμμόρφωσης.
ε. Η εναλλαγή της μονοθεραπείας (διαδοχική αποσιδήρωση) μπορεί να βοηθήσει στην 
  αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενών, συνήθως για λόγους συμμόρφωσης, όπως και 
  για ειδικές επιπλοκές.
στ. Η πραγματική "συνδυαστική θεραπεία" (όπου δύο χηλικές ουσίες συνδυάζονται με 
  κάποιου βαθμού φαρμακολογική επικάλυψη) εφαρμόζεται συχνά, αν και δεν είναι ειδικά 
  εγκεκριμένη. Έχει δειχθεί ότι η εφαρμογή αυτή είναι χρήσιμη σε ασθενείς που η 
  μονοθεραπεία είναι ανεπαρκής, είτε για τον έλεγχο του ισοζυγίου σιδήρου είτε για τον 
  έλεγχο της κατανομής του σιδήρου, ιδιαίτερα στην καρδιά.

Μέτρια αύξηση του σιδήρου στην καρδιά (T2* 10-20 ms) – θεραπεία διάσωσης για την 
απομάκρυνση του σιδήρου από την καρδιά.
Μονοθεραπείες με DFO, DFP ή DFX είναι όλες αποτελεσματικές για τη μείωση του καρδιακού 
σιδήρου, χρειάζεται όμως να χορηγούνται χωρίς διακοπή και σε επαρκείς δόσεις για να επιτύχουν 
τα βέλτιστα αποτελέσματα. Ο άμεσος κίνδυνος καρδιακής ανεπάρκειας είναι χαμηλός, εφόσον ο 
ασθενής παραμένει σε θεραπεία αποσιδήρωσης χωρίς διακοπή (Kirk 2009b). Κανονική ημερήσια 
μονοθεραπεία με προσαρμοσμένες δόσεις (συνήθως με αύξηση της τρέχουσα δόσης ή της 
συχνότητας) θα βελτιώσει τον σίδηρο στην καρδιά, αλλά μπορεί να χρειαστούν αρκετά χρόνια 
εντατικής θεραπείας και συχνής παρακολούθησης του T2*. Η μονοθεραπεία με DFX συνήθως 
είναι αποτελεσματική. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το DFX είναι αποτελεσματικό στη βελτίωση του 
T2* σε όλο το εύρος συγκεντρώσεων του LIC (Pennell 2014, Pennell 2012). Εάν επιβάλλεται να 
γίνει η αποσιδήρωση το συντομότερο δυνατό (για παράδειγμα στην προετοιμασία για εγκυμοσύνη 
ή πριν από τη μεταμόσχευση μυελού των οστών), τότε θα πρέπει να χορηγηθεί μονοθεραπεία με 
DFP με υψηλές δόσεις (>90 mg/kg) ή κανονικές δόσεις DFP σε συνδυασμό με την καθιερωμένη 
δόση DFO 5 ημέρες την εβδομάδα, αντί της μονοθεραπείας με DFO s.c. 5 ημέρες την εβδομάδα. 
Το DFX δεν έχει συγκριθεί άμεσα με το DFP είτε μόνο του είτε σε συνδυασμό με DFO. Εάν δεν 
υπάρχει τάση βελτίωσης στο T2* με μονοθεραπεία DFO, DFP ή DFX, τότε θα πρέπει να αποφασιστεί 
συνδυαστικό σχήμα με DFP και DFO.

Σοβαρή αύξηση του σιδήρου στην καρδιά (T2* <10 ms) – θεραπεία διάσωσης για την 
απομάκρυνση του σιδήρου από την καρδιά
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας αυξάνεται με χαμηλό T2* καρδιάς, ειδικά όταν οι 
τιμές πέφτουν κάτω από 10 ms (υψηλά επίπεδα σιδήρου στην καρδιά). Ωστόσο, εάν χορηγείται 
συνεχώς θεραπεία αποσιδήρωσης, μπορεί να αποφευχθεί η καρδιακή ανεπάρκεια ακόμα και 
πριν διορθωθεί το T2*. Αυτό έχει φανεί με τη συνεχή 24ωρη χορήγηση DFO και υψηλή δόση 
DFX, σε ασθενείς που το T2* ήταν 6-10 ms, καθώς και σε ασθενείς που τους χορηγήθηκαν 
διάφορα συνδυαστικά σχήματα (DFO+DFP, DFO+DFX). Οι ασθενείς με T2* ≤6 ms αποτελούν μια 
ομάδα πολύ υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας. Η ομάδα αυτή δεν έχει 
μελετηθεί εκτενέστερα (εκτός από άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια). Υπάρχει κάποια εμπειρία 
από τη χορήγηση στους συγκεκριμένους ασθενείς DFO + DFP, αλλά οι τυχαιοποιημένες μελέτες 
δεν περιέλαβαν ασθενείς με τιμές T2* <8 ms (Tanner 2007). Καθώς δεν υπάρχουν συστηματικές 
συγκριτικές μελέτες με άλλα σχήματα, συνιστάται ο συνδυασμός DFO (συνεχής χορήγηση και όσο 
πιο συχνά γίνεται) με DFP στις καθιερωμένες δόσεις. Η μονοθεραπεία DFX σε δόσεις >30 mg/kg/
ημέρα επίσης έχει δειχθεί ότι είναι  αποτελεσματική σε ασθενείς με T2* >5 ms και φυσιολογική 
καρδιακή λειτουργία. Εάν οι ασθενείς έχουν υψηλά επίπεδα σιδήρου στην καρδιά και συνολικά 
υψηλά επίπεδα στον οργανισμό, το θεραπευτικό αυτό σχήμα μειώνει και τον συνολικό σίδηρο.

Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια – αναστροφή καρδιακής ανεπάρκειας
Καρδιακή ανεπάρκεια σήμερα εκδηλώνεται σπάνια, εάν η αποσιδήρωση εφαρμόζεται κανονικά. 
Αναστροφή της καρδιακής ανεπάρκειας μπορεί να επιτευχθεί εντός ολίγων εβδομάδων με 
συνεχή θεραπεία με DFO. Αυτό δεν επιτυγχάνεται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν η θεραπεία 
ξεκινήσει έγκαιρα κατά την ανάπτυξη της καρδιακής ανεπάρκειας. Η προσθήκη DFP σε αυτές 
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τις περιπτώσεις μπορεί να είναι ωφέλιμη, αν και σε μια μικρή τυχαιοποιημένη συγκριτική μελέτη 
δεν διαπιστώθηκε διαφορά με ή χωρίς DFP (Porter 2013b). Καθώς η αναστροφή της καρδιακής 
ανεπάρκειας έχει αποδειχθεί τόσο κλινικά όσο και με MRI καρδιάς ή και υπερηχοκαρδιογράφημα, 
συνιστάται η συνέχιση της ίδιας θεραπείας μέχρι το T2* καρδιάς να βελτιωθεί πάνω από 8 ms. 
Ανάλογα με το αρχικό T2* μπορεί η θεραπεία αυτή να διαρκέσει έως έναν χρόνο. Το κρίσιμο 
σημείο για την επιτυχία είναι η έγκαιρη εντατικοποίηση και διατήρηση της θεραπείας και μετά την 
αποκατάσταση της καρδιακής λειτουργίας. 

Μείωση της δόσης της χηλικής ουσίας, όταν ο σίδηρος του οργανισμού αποκατασταθεί 
γρήγορα ή φτάσει σε χαμηλά επίπεδα
 Ένα όλο και πιο συχνό πρόβλημα για ασθενείς που ανταποκρίνονται καλά στη θεραπεία 
αποσιδήρωσης είναι ότι ο κλινικός γιατρός δεν αναγνωρίζει έγκαιρα την αποκατάσταση και 
δεν μειώνει τη δόση, με κίνδυνο την τοξικότητα λόγω υπέρ-αποσιδήρωσης. Αυτό μπορεί να 
συμβαίνει πιο συχνά σε κέντρα χωρίς μεγάλη εμπειρία στην παρακολούθηση και τη θεραπεία 
αποσιδήρωσης. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται συχνή παρακολούθηση των διακυμάνσεων της 
φερριτίνης (1-3 φορές/μήνα) και των γνωστών παρενεργειών κάθε χηλικής ουσίας. Η γενική 
αρχή μείωσης της δόσης στις περιπτώσεις γρήγορης πτώσης του φορτίου σιδήρου στον 
οργανισμό είναι προφανής, αλλά συγκεκριμένες λεπτομέρειες που αφορούν την ποσότητα και 
τον χρόνο δεν είναι διευκρινισμένες για τα νέα σχήματα αποσιδήρωσης. Αυτά αναλύονται στα 
αντίστοιχα κεφάλαια που αφορούν τις χηλικές ουσίες. Γενικά, ο κίνδυνος της υπέρ-αποσιδήρωσης 
με DFO αυξάνεται όταν η φερριτίνη είναι χαμηλή σε σχέση με τη δόση. Αυτό δεν έχει αναλυθεί 
συστηματικά με άλλα σχήματα αποσιδήρωσης. Χαμηλά επίπεδα φερριτίνης πλάσματος μπορούν 
να επιτευχθούν ακόμη και με χαμηλές δόσεις (5-10 mg/kg) DFX σε ασθενείς που δεν γίνονται 
μεταγγίσεις, καθώς οι τιμές φερριτίνης πέφτουν κάτω από 500 μg/L (Taher 2013). Περιπτώσεις 
τοξικότητας από υπέρ-αποσιδήρωση έχουν παρατηρηθεί ακόμα και όταν η φερριτίνη ορού είναι 
υψηλότερη από 500 μg/L, εάν ο ρυθμός μείωσης είναι γρήγορος. Προσαρμογή της δόσης του 
DFX θα πρέπει να γίνεται με την πρώτη ένδειξη αύξησης τις τιμής της κρεατινίνης ορού (γεγονός 
που μπορεί να συμβεί όταν μειωθεί η φερριτίνη ή το LIC). Για το DFP δεν είναι γνωστό αν πρέπει, 
ή ποιος είναι ο τρόπος προσαρμογής της δοσολογίας σε χαμηλά επίπεδα ή σε ταχεία μείωση της 
φερριτίνης.

Περίληψη και συστάσεις

1) Μη ελεγχόμενη φόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων αυξάνει τους κινδύνους καρδιακής   
 ανεπάρκειας, βλάβης ενδοκρινών αδένων, κίρρωσης του ήπατος και ηπατοκυτταρικού   
 καρκίνου (B).
2)  Η συγκέντρωση ηπατικού σιδήρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του 
 συνολικού  σιδήρου του οργανισμού, ενώ η φερριτίνη ορού ως αδρός δείκτης εκτίμησης του 
 LIC (B).
3) Η θεραπεία αποσιδήρωσης είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της επιβίωσης, 
 τη μείωση του κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας και τη μείωση της νοσηρότητας από την 
 υπερσιδήρωση λόγω των μεταγγίσεων (A).
4) Η θεραπεία αποσιδήρωσης, στις σωστές δόσεις και με τη σωστή συχνότητα, μπορεί να 
 εξισορροπήσει την απέκκριση σιδήρου με την πρόσληψη από τις μεταγγίσεις (A).
5) Η πραγματική βελτίωση του συνολικού σιδήρου του οργανισμού που οφείλεται στην 
 αποσιδήρωση μπορεί να υπολογιστεί από τη βελτίωση του LIC (B).
6) Η αλλαγή της τάσης των επιπέδων του σιδήρου του οργανισμού, ως αποτέλεσμα των 
 μεταγγίσεων και της αποσιδήρωσης, συνήθως αλλά όχι πάντοτε μπορεί να εκτιμηθεί από τη 
 διακύμανση της φερριτίνης (B).
7)  Η πρόληψη συσσώρευσης του σιδήρου με τη χρήση θεραπείας αποσιδήρωσης είναι   
       προτιμητέα από τη θεραπεία διάσωσης. Η βλάβη που προκαλείται από την περίσσεια σιδήρου 
 συχνά δεν είναι αναστρέψιμη, ενώ η απομάκρυνση του αποθηκευμένου σιδήρου με 
 αποσιδήρωση είναι αργή, ιδιαίτερα όταν έχει διαφύγει από το ήπαρ (B).
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8) Η ανταπόκριση στην αποσιδήρωση εξαρτάται από τη δόση και τη διάρκεια χορήγησης (A).
9) Η ανταπόκριση στην αποσιδήρωση επηρεάζεται από τον ρυθμό των μεταγγίσεων αίματος (B).
10) Ο σίδηρος αποθηκεύεται στην καρδιά με πιο αργό ρυθμό από ό,τι ο ηπατικός σίδηρος. Σπάνια 
 παρατηρείται πριν από την ηλικία των 8 ετών, επηρεάζοντας μικρή ομάδα ασθενών (B).
11) Η απομάκρυνση του αποθηκευμένου σιδήρου στο ήπαρ φαίνεται να είναι ταχύτερη από 
 εκείνη του μυοκαρδίου (B).
12) Ο αποθηκευμένος σίδηρος στην καρδιά σχετίζεται άμεσα με τον κίνδυνο καρδιακής 
 ανεπάρκειας, ο οποίος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα με MRI (T2* καρδιακό), με την 
 προϋπόθεση ότι το κέντρο που πραγματοποιεί τις μετρήσεις χρησιμοποιεί πιστοποιημένη 
 μέθοδο με ανεξάρτητη βαθμονόμηση (B).
13) Η αποσιδήρωση μπορεί να αναστρέψει γρήγορα (σε εβδομάδες) την καρδιακή δυσλειτουργία 
 που οφείλεται στον σίδηρο με ταχεία δέσμευση του ασταθούς σιδήρου, εάν επιτυγχάνεται 
 24ωρη κάλυψη (A).
14) Η αποσιδήρωση αφαιρεί τον αποθηκευμένο σίδηρο στο μυοκάρδιο αργά (σε μήνες ή χρόνια) (A).
15) Η υπέρ-αποσιδήρωση αυξάνει τις παρενέργειες της θεραπείας. Επομένως οι δόσεις θα 
 πρέπει να μειώνονται, όταν η φερριτίνη ή τα επίπεδα του ηπατικού σιδήρου πέφτουν 
 (αποδείχθηκε για το DFO) (B).
16) Το ιδανικό σχήμα αποσιδήρωσης πρέπει να είναι εξατομικευμένο και να προσαρμόζεται στις 
 τρέχουσες κλινικές ανάγκες του ασθενή.
17) Η αποσιδήρωση δεν είναι αποτελεσματική εάν δεν λαμβάνεται τακτικά. Καίριο στοιχείο της 
 θεραπείας της αποσιδήρωσης είναι η συνεργασία με τους ασθενείς προκειμένου να 
 επιτυγχάνεται η μέγιστη συμμόρφωση (B).
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Παιδιά ηλικίας 2-6

Παιδιά ηλικίας >6 
και ενήλικες

Οδός χορήγησης

Δοσολογία και 
συχνότητα

Αντενδείξεις

DFO 
(ΔΕΣΦΕΡΡΙΟΞΑΜΙΝΗ)

Πρώτης γραμμής για 
ΜΘ

Πρώτης γραμμής για 
ΜΘ

s.c. / i.m. ή i.v έγχυση

20-60 mg/kg 5-7 x /
εβδομάδα, 50 mg/kg 
στην Ε.Ε., δοσολογία 
παιδιών έως 40 mg/kg

- Εγκυμοσύνη (αλλά 
έχει χρησιμοποιηθεί στο 
3ο τρίμηνο)

 - Υπερευαισθησία

DFP 
(ΔΕΦΕΡΙΠΡΟΝΗ)

Ανεπαρκείς 
πληροφορίες για 
έγκριση

Εάν η εναλλακτική 
αποσιδήρωση (FDA 
2011) ή το DFO δεν 
είναι ανεκτά ή είναι 
αναποτελεσματικά

Από το στόμα, δισκία 
ή υγρό

75-100 mg/
kg/ημέρα σε 3 
διαιρεμένες δόσεις 
ημερησίως

- Εγκυμοσύνη 

- Ιστορικό   
 ουδετεροπενίας ή 
 συνθήκες με 
 κίνδυνο   
 κυτταροπενίας

 - Υπερευαισθησία   
 που περιλαμβάνει  
 πορφύρα Henoch  
 Schönlein: κνίδωση 
 και περικογχικό 
 οίδημα με 
 δερματικό εξάνθημα

DFX
 (ΔΕΦΕΡΑΣΙΡΟΞΗ)

Πρώτης γραμμής 
στις ΗΠΑ. Δεύτερης 
γραμμής στην 
Ευρώπη, όταν 
αντενδείκνυται 
το DFO ή είναι 
ανεπαρκές

Πρώτης γραμμής 
σε ΜΘ. Πρώτης 
γραμμής σε μη 
μεταγγισιοεξαρτώμενη 
θαλασσαιμία

Από το στόμα, 
διασκορπιζόμενο 
δισκίο

20-40 mg/kg/ημέρα 
μία φορά ημερησίως. 
Μικρότερες 
δόσεις σε μη 
μεταγγισιοεξαρτώμενη 
θαλασσαιμία

- Εγκυμοσύνη 

- Υπερευαισθησία

 - Εκτιμώμενη 
 κάθαρση 
 κρεατινίνης 
 <60 ml/λεπτό 

- Ηπατική βλάβη ή  
 νεφρική ανεπάρκεια

Παράρτημα 1

Πίνακας A1. Εγκεκριμένες ενδείξεις και προφυλάξεις για την αποσιδήρωση στη θαλασσαιμία.
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Προφυλάξεις

DFO
(ΔΕΣΦΕΡΡΙΟΞΑΜΙΝΗ)

- Παρακολούθηση  
 φερριτίνης: Εάν μειωθεί 
 <1.000 μg/L, μείωση 
 δόσης (ώστε η μέση 
 ημερήσια σχέση δόσης/
 φερριτίνη να παραμένει 
 <0,025)

- Τακτική παρακολούθηση 
 με ακοομετρία, 
 ιδιαίτερα όταν μειώνεται 
 η φερριτίνη 

- Τακτική παρακολούθηση 
 ματιών, 
 συμπεριλαμβανομένου  
 του     
 ηλεκτροαμφιβληστρο- 
 γραφήματος εάν 
 χορηγούνται υψηλές  
 δόσεις

- Πυρετός ενδεικτικός 
 σηψαιμίας με 
 οργανισμούς που 
 αναπτύσονται σε 
 περιβάλλον DFO 
 (yersinia, klebsiella)

- Νεφρική ανεπάρκεια 
 ή φθίνουσα νεφρική 
 λειτουργία σε 
 συνδυασμό με άλλη 
 συν-νοσηρότητα 
 

DFP 
(ΔΕΦΕΡΙΠΡΟΝΗ)

-  Μέτρηση 
 ουδετερόφιλων 
 (ANC) πριν από 
 την έναρξη και 
 παρακολούθηση 
 κάθε εβδομάδα

- Επί 
 ουδετεροπενίας : 
 ANC <1,5 x 109/ L) 
 διακοπή θεραπείας

- Επί ακοκκιο- 
 κυτταραιμίας   
 (ANC <0,5 x  
 109/ L), εκτίμηση 
 για νοσηλεία στο 
 νοσοκομείο

-  Συμβουλή   
 στους ασθενείς να 
 αναφέρουν 
 αμέσως τα 
 συμπτώματα 
 λοίμωξης: διακοπή 
 επί πυρετού

- Παρακολούθηση 
 συμπτωμάτων 
 αρθροπάθειας

- Τακτική 
 παρακολούθηση 
 ηπατικής    
 λειτουργίας

- Απουσία οδηγιών 
 για προσαρμογή 
 δόσης σε χαμηλή 
 φερριτίνη

DFX
(ΔΕΦΕΡΑΣΙΡΟΞΗ)

- Παρακολούθηση  
 διακύμανσης   
 κρεατινίνης για τις  
 πρώτες 4 εβδομάδες  
 μετά την έναρξη ή  
 την κλιμάκωση της  
 δόσης και μετά κάθε  
 μήνα

- Σε ταχεία μείωση  
 της φερριτίνης   
 <1.000 μg/L-   
 μείωση δόσης. Εάν  
 η φερριτίνη είναι 
 500 μg/L, σκεφθείτε 
 για πολύ χαμηλές  
 δόσεις*

- Μπορεί να   
 προκύψει  
 πρωτεϊνουρία:   
 σποραδικά με 
 νεφρική 
 σωληναριακή 
 οξέωση. Τακτική 
 παρακολούθηση 
 πρωτεϊνουρίας 

- Συνταγογράφηση σε  
 μεγαλύτερες ηλικίες: 
 Μπορεί να 
 προκύψουν 
 μη θανατηφόρα 
 γαστρεντερική 
 αιμορραγία, έλκος 
 και ερεθισμός. 
 Προσοχή με 
 φάρμακα γνωστής 
 επικινδυνότητας για 
 έλκος ή αιμορραγία 
 (μη στεροειδή 
 αντιφλεγμονώδη, 
 κορτικοστεροειδή, 
 από του στόματος 
 διφωσφονικά και 
 αντιθρομβωτικά)

- Αντιδράσεις   
 υπερευαισθησίας

- Τακτική 
 παρακολούθηση 
 ηπατικής    
 λειτουργίας
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Δυνητικές 
αντιδράσεις του 
φαρμάκου

DFO
(ΔΕΣΦΕΡΡΙΟΞΑΜΙΝΗ)

- Συγχορήγηση με 
 προχλωρπεραζίνη:  
 Μπορεί να οδηγήσει  
 σε προσωρινή 
 απώλεια   
 συνείδησης

- Γάλλιο-67: Τα 
 απεικονιστικά   
 αποτελέσματα μπορεί 
 να αλλοιωθούν από 
 την ταχεία απέκκριση 
 διά των ούρων του 
 προσδεδεμένου στο 
 Desferal Γαλλίου-67
 Συνιστάται διακοπή  
 για 48 ώρες πριν 
 από το    
 σπινθηρογράφημα

DFP 
(ΔΕΦΕΡΙΠΡΟΝΗ)

-  Θεωρητικές   
 αντιδράσεις  με 
 αναστολείς UGT1A6 
  (diclofenac, 
 probenecid ή 
 silymarin-γάλα 
 γαϊδουράγκαθου)

- Αποφυγή 
 συγχορήγησης 
 με φάρμακα 
 που σχετίζονται με  
 ουδετεροπενία

- Γάλλιο-67 όπως και  
 σε DFO

- Από του στόματος  
 σκευάσματα   
 που περιέχουν   
 πολυδύναμα 
 κατιόντα (αντιόξινα  
 που περιέχουν 
 αλουμίνιο και 
 ψευδάργυρο) 
 επιτρέπονται 
 τουλάχιστον με 
 μεσοδιάστημα 4 
 ωρών 

DFX
(ΔΕΦΕΡΑΣΙΡΟΞΗ)

-  Θεωρητικές 
 αντιδράσεις με 
 φάρμακα που 
 μεταβολίζονται από 
 CYP3A4   
 (midazolam)

- Θεωρητικές   
 αντιδράσεις με 
 φάρμακα που 
 μεταβολίζονται από 
 CYP1A2   
 (θεοφυλλίνη)

- Γάλλιο-67 όπως και  
 σε DFO

- Από του στόματος  
 σκευάσματα   
 που περιέχουν   
 πολυδύναμα 
 κατιόντα όπως και  
 σε DFP

*Η επισήμανση στη συσκευασία του φαρμάκου συνιστά διακοπή σε επίπεδα φερριτίνης 500 μg/L, αλλά αυτό εγκυμονεί τον 
κίνδυνο επαναφοράς του ασταθούς σιδήρου. Συνιστάται βαθμιαία μείωση όταν η φερριτίνη πέφτει κάτω από 1.000 μg/L. 

Παράρτημα 2

Ανεπιθύμητες ενέργειες των χηλικών ουσιών: παρακολούθηση και αντιμετώπιση
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας της αποσιδήρωσης γενικά είναι πιθανότερο να 
εμφανιστούν σε υψηλές δόσεις χηλικής ουσίας ή σε χαμηλά επίπεδα φορτίου σιδήρου. Επίσης 
ενδέχεται να εμφανιστούν όταν ο ρυθμός μείωσης του σιδήρου στον οργανισμό είναι ταχύς. 
Υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη σχέση των παραμέτρων αυτών με το DFO παρά 
με το DFX, ενώ λίγες πληροφορίες είναι διαθέσιμες για την επίπτωση της δοσολογίας του 
DFP στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Αν και με την έγκριση κυκλοφορίας κάθε χηλικής ουσίας 
περιλαμβάνονται και συστάσεις για την παρακολούθηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, στο 
παράρτημα αυτό αναφέρονται όσες σχετίζονται με τη συνολική αντιμετώπιση των ασθενών με 
μείζονα θαλασσαιμία.
Δεδομένα για τη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών σε τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν 
συγκεντρωθεί από 18 μελέτες μετά από συστηματική ανασκόπηση (Fisher 2013a, Fisher 
2013b), η οποία κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: "Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι αυξημένες 
σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται DFP συγκριτικά με το DFO και σε ασθενείς που έλαβαν 
συνδυαστικά DFP και DFO, σε σύγκριση με μόνο το DFO. Οι ασθενείς στους οποίους χορηγούνται 
χηλικές ουσίες πρέπει να παρακολουθούνται συστηματικά. Ειδικά για τη θεραπεία με DFP ή 
DFX, χρειάζεται τακτική παρακολούθηση του αριθμού των ουδετερόφιλων και της νεφρικής 
λειτουργίας, αντίστοιχα".
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Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με υπέρ-αποσιδήρωση
 
•  Διαταραχές ακοής

Όταν το DFO χορηγείται σε υψηλές δόσεις, μπορεί να προκύψουν απώλεια υψηλών 
συχνοτήτων στην ακοή, εμβοές και κώφωση, ιδιαίτερα σε νεαρά παιδιά των οποίων το 
φορτίο σιδήρου είναι χαμηλό (Olivieri 1986) και όταν ο θεραπευτικός δείκτης υπερβαίνει 
το όριο ασφαλείας (>0,025) (Porter 1989). Ορισμένες περιπτώσεις με ήπιες βλάβες είναι 
αναστρέψιμες, η σημαντική όμως απώλεια της ακοής είναι συνήθως μόνιμη. Συνιστάται 
ετήσια παρακολούθηση με ακοομετρία, έχοντας υπόψη ότι οι ακουομετρικές διαταραχές 
λόγω περίσσειας DFO είναι συνήθως συμμετρικές. Η ασύμμετρη εκδήλωση υποδηλώνει 
άλλη παθολογία. Ετήσια παρακολούθηση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε ασθενείς που οι 
τιμές φερριτίνης πέφτουν γρήγορα ή είναι <1.000 μg/L, ή σε ασθενείς με υπέρβαση του 
θεραπευτικού δείκτη.

•  Επιπτώσεις στα μάτια
Ανωμαλίες της όρασης, όπως διαταραχές του αμφιβληστροειδούς και καταρράκτης, 
είναι σπάνιες όταν η δοσολογία δεν υπερβαίνει την ενδεικνυόμενη. Διαταραχές του 
αμφιβληστροειδούς σημειώθηκαν για πρώτη φορά όταν χορηγήθηκαν πολύ υψηλές δόσεις 
(>100 mg/kg/ημέρα) (Davies 1983). Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν νυκταλωπία, 
διαταραχές στην όραση χρωμάτων, διαταραχές των οπτικών πεδίων και μειωμένη οπτική 
οξύτητα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί στη βυθοσκόπηση να υπάρχουν στοιχεία 
μελαγχρωματικής αμφιστροειδοπάθειας, ενώ ηπιότερες περιπτώσεις είναι αντιληπτές μόνο 
με ηλεκτροαμφιβληστροειδογραφία. Η εξέταση μπορεί επίσης να αποκαλύψει σκοτώματα 
και οπτική νευρίτιδα. Ο κύριος παράγοντας κινδύνου φαίνεται να είναι η υψηλή δοσολογία 
(Olivieri 1986), αλλά οι επιπλοκές είναι περισσότερο πιθανές σε ασθενείς που έχουν 
διαβήτη (Arden 1984) ή σε εκείνους που λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαινοθιαζίνη 
(Blake 1985). Η θεραπεία με DFO θα πρέπει να διακόπτεται προσωρινά σε ασθενείς που 
αναπτύσσουν επιπλοκές, και να επαναχορηγείται σε χαμηλότερες δόσεις, όταν αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα. Τακτική παρακολούθηση με ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα συνιστάται σε 
ασθενείς με συνεχείς εγχύσεις DFO ή σε ασθενείς στους οποίους έχουν χορηγηθεί υψηλές 
δόσεις σε σχέση με το φορτίο σιδήρου.

•  Καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
Καθυστέρηση στην ανάπτυξη μπορεί να προκύψει εάν το DFO χορηγείται σε πολύ υψηλή 
δόση. Άλλος ένας παράγοντας κινδύνου είναι η νεαρή ηλικία έναρξης της θεραπείας 
(<3 έτη) (De Virgillis 1988, Piga 1988). Ο ρυθμός ανάπτυξης επανέρχεται γρήγορα όταν η 
δόση μειώνεται <40 mg/kg την ημέρα, ενώ δεν ανταποκρίνεται στην ορμονική θεραπεία. 
Συνιστάται οι δόσεις να μην ξεπερνούν τα 40 mg/kg μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη. Η 
τακτική παρακολούθηση της ανάπτυξης είναι απαραίτητη σε όλα τα παιδιά (βλ. Κεφάλαιο 8 
για λεπτομέρειες στις επιπλοκές των ενδοκρινών αδένων).

•  Σκελετικές αλλοιώσεις     
Οι αλλοιώσεις στον σκελετό είναι πιο συχνές σε περιπτώσεις ασθενών με χαμηλό φορτίο 
σιδήρου και υψηλή δοσολογία DFO (Gabutti 1996, Olivieri 1992, De Virgillis 1988). Μπορεί 
να παρατηρηθούν βλάβες στα οστά που μοιάζουν με ραχίτιδα και βλαισό γόνατο, καθώς 
επίσης και αλλαγές στις μεταφύσεις, ιδιαίτερα στους σπονδύλους, με αποτέλεσμα τη 
διαμόρφωση ενός δυσανάλογα κοντού κορμού. Τα ακτινογραφικά ευρήματα περιλαμβάνουν 
αφαλάτωση των σπονδύλων και επιπέδωση των σπονδυλικών σωμάτων. Οι ασθενείς θα 
πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά για τέτοιες διαταραχές, καθώς είναι μη αναστρέψιμες. 
Επιβάλλεται προσεκτική παρακολούθηση των διαγραμμάτων ανάπτυξης. Εάν οι καμπύλες 
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ανάπτυξης εκτρέπονται κατά πολύ από προηγούμενες, στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει 
να περιλαμβάνεται και η τοξικότητα του DFO.

 
•  Σπάνιες επιπλοκές

Νεφρική βλάβη μπορεί να προκληθεί σε υψηλές δόσεις, γι’ αυτό συνιστάται παρακολούθηση 
των νεφρών. Ενδιάμεση πνευμονίτιδα έχει αναφερθεί με πολύ υψηλές δόσεις των 10 mg/
kg/ώρα ή περισσότερο. Νευρολογικές επιπλοκές έχουν επίσης περιγραφεί. Σε ασθενείς 
χωρίς υπερσιδήρωση, το DFO έχει προκαλέσει αναστρέψιμο κώμα όταν χορηγήθηκε μαζί 
με παράγωγο φαινοθιαζίνης (Blake 1985). Μπορεί επίσης να προκληθεί υπόταση με ταχείες 
ενδοφλέβιες ενέσεις, όπως επίσης και κατά τη διάρκεια ταχείας έκπλυσης ενδοφλέβιας 
γραμμής που περιέχει DFO, ενέργειες που πρέπει να αποφεύγονται.

Ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν σχετίζονται με υπέρ-αποσιδήρωση

•  Τοπικές δερματικές αντιδράσεις
Αντιδράσεις όπως κνησμός, ερύθημα, σκλήρυνση και ήπια έως μέτρια δυσφορία είναι 
συνήθεις αντιδράσεις και μπορεί να οφείλονται σε ανεπαρκή αραίωση του DFO. Εξέλκωση 
στην περιοχή πρόσφατης έγχυσης προέρχεται από ενδοδερμική έγχυση DFO. Αντιμετωπίζεται 
με βαθύτερη τοποθέτηση της βελόνας στις επόμενες εγχύσεις. Η ποσοστιαία περιεκτικότητα 
του διαλύματος έγχυσης δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 10%, διαφορετικά ο κίνδυνος 
δερματικών αντιδράσεων αυξάνεται.

•  Λοίμωξη από Yersinia enterocolitica
Είναι ένας σημαντικός κίνδυνος που σχετίζεται με τη θεραπεία με DFO (περιγράφεται 
λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 7). Τέτοιες λοιμώξεις ενδέχεται να είναι δύσκολο να διαγνωστούν. 
Ωστόσο, όπου υπάρχει βάσιμη κλινική υποψία για λοίμωξη από Yersinia enterocolitica, η 
θεραπεία με DFO θα πρέπει να διακοπεί προσωρινά. Η λοίμωξη θα πρέπει να εξετάζεται 
ως ενδεχόμενο σε οποιονδήποτε ασθενή με εμπύρετο νόσημα, ειδικά όταν συνοδεύεται και 
από πόνο στην κοιλιά, διάρροια ή πόνους στις αρθρώσεις, και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
επείγον ιατρικό πρόβλημα. Το DFO μπορεί να επαναχορηγείται, αφού τα συμπτώματα έχουν 
υποχωρήσει και το θεραπευτικό σχήμα με αντιβιοτικά έχει ολοκληρωθεί. Άλλες λοιμώξεις, 
όπως της Klebsiella, μπορούν επίσης να επιδεινωθούν όταν συνεχίζεται η χορήγηση DFO. 
Επομένως, συνιστάται η διακοπή χορήγησης DFO σε οποιοδήποτε περιστατικό με ανεξήγητο 
πυρετό, μέχρι να αναγνωριστεί η αιτία και να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία με αντιβιοτικά. 
Η απόφαση για την επανέναρξη της θεραπείας με DFO προϋποθέτει κλινική εκτίμηση και 
προσεκτική αξιολόγηση των δυνητικών κινδύνων και ωφελειών. Για παράδειγμα, ένας 
ασθενής με υψηλό σίδηρο στην καρδιά ή εξασθενημένη καρδιακή λειτουργία μπορεί να 
βρεθεί σε υψηλό κίνδυνο εάν διακοπεί το DFO κατά τη διάρκεια ενός σηπτικού επεισοδίου. 
Η απόφαση για έγκαιρη επανέναρξη της αποσιδήρωσης θα βασιστεί στην εκτίμηση των 
κινδύνων της λοίμωξης και αφού έχει ξεκινήσει η χορήγηση αντιβιοτικών.

•  Σοβαρή υπερευαισθησία 
Αποτελεί σπάνια κατάσταση και αντιμετωπίζεται με προσεκτική απευαισθητοποίηση, που 
εφαρμόζεται κάτω από στενή ιατρική παρακολούθηση (Bosquet 1983, Miller 1981). Η 
απευαισθητοποίηση συνήθως είναι επιτυχής αλλά μπορεί να χρειαστεί επανάληψη. Εάν 
αποτύχει, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο εναλλακτικής χηλικής ουσίας, όπως το DFP ή 
το DFX (βλ. παρακάτω).
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Ανεπιθύμητες ενέργειες με DFP και η αντιμετώπισή τους

•  Ανεκτικότητα και συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών
Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών εκτιμήθηκε από τη συλλογή δεδομένων 642 
ασθενών που μετείχαν σε ελεγχόμενες σχετικές κλινικές μελέτες. Οι πιο συχνές επιπλοκές 
ήταν η υπέρχρωση των ούρων (κόκκινο χρώμα λόγω του σιδήρου στα ούρα), ναυτία (13%), 
εμετός, κοιλιακός πόνος (10%), αύξηση της ALT (8%), αρθραλγία (10%) και ουδετεροπενία 
(7%). Άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες >1% ήταν πόνος στην πλάτη (2%), αρθροπάθεια 
(1%), ακοκκιοκυτταραιμία (1,7%), αλλαγή της όρεξης (5%), διάρροια (3%), δυσπεψία (2%) 
και κεφαλαλγία (3%) (FDA 2011).

•  Συσχέτιση με τη δοσολογία και τα επίπεδα του φορτίου σιδήρου
Στις περισσότερες μελέτες που εξετάστηκε η ανεκτικότητα, έχουν χρησιμοποιηθεί 75 mg/
kg σε 3 δόσεις. Το φάρμακο είναι εγκεκριμένο έως τα 100 mg/kg/ημέρα, αλλά οι αναφορές 
σχετικά με τις πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως η ακοκκιοκυτταραιμία, είναι ανεπαρκείς 
ώστε να γνωρίζουμε εάν η συχνότητά τους αυξάνεται σε υψηλότερες δόσεις ή μειώνεται 
σε χαμηλότερες. Επειδή δεν υπάρχουν επίσημες μελέτες που να εξετάζουν τη δόση σε 
σχέση με τις ανεπιθύμητες ενέργειες του DFP, δεν είναι σαφές ποιες από τις επιπλοκές που 
περιγράφονται παρακάτω οφείλονται στην υπέρ-αποσιδήρωση και ποιες όχι. Επομένως 
περιγράφονται μαζί. Αποτέλεσμα των διαφόρων ανεπιθύμητων ενεργειών είναι ότι το 
20-30% των ασθενών δεν μπορούν να παραμείνουν σε μακροχρόνια θεραπεία με DFP 
(Hoffbrand 1998).

•  Ουδετεροπενία, ακοκκιοκυτταραιμία και θρομβοπενία
Το φύλλο οδηγιών του DFP περιλαμβάνει μια υπογραμμισμένη προειδοποίηση που 
αναφέρει ότι το φάρμακο μπορεί να προκαλέσει ακοκκιοκυτταραιμία (απόλυτος αριθμός 
ουδετερόφιλων ή ANC <500/mm3), η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές λοιμώξεις και 
θάνατο. Πριν από την ακοκκιοκυτταραιμία μπορεί να προηγείται ουδετεροπενία. Η συχνότητα 
αναφοράς τέτοιων περιστατικών είναι περίπου στο 1,7% των ασθενών. Ο απόλυτος αριθμός 
ουδετερόφιλων κάθε ασθενούς θα πρέπει να μετράται πριν από την έναρξη της θεραπείας 
με DFP και κάθε εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι οδηγίες αναφέρουν ότι η 
θεραπεία με DFP θα πρέπει να διακόπτεται και ο αριθμός των ουδετερόφιλων του ασθενούς 
να παρακολουθείται τακτικά, εάν προκύψει κάποια λοίμωξη. Σύμφωνα με το φυλλάδιο, ο 
μηχανισμός για τις ανεπιθύμητες ενέργειες του DFP στα λευκοκύτταρα δεν είναι γνωστός 
και είναι μη προβλέψιμος για τον άνθρωπο. Σε μελέτες σε πειραματόζωα έχουν παρατηρηθεί 
υποπλασία του μυελού των οστών και ουδετεροπενία, που σχετίζονται με τη δοσολογία. Ο 
χρόνος έναρξης της ακοκκιοκυτταραιμίας που αναφέρεται ποικίλλει, από λίγους μήνες έως 
εννιά χρόνια. Η κατάσταση αυτή μπορεί να συνοδεύεται και από ελάττωση των αιμοπεταλίων. 
Μεμονωμένη ελάττωση των αιμοπεταλίων έχει επίσης αναφερθεί περιστασιακά, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς ασιατικής προέλευσης με σπληνομεγαλία. 

Σε μια προοπτική μελέτη όπου καταγράφηκαν οι εβδομαδιαίες μετρήσεις των ουδετερόφιλων 
και το DFP διακόπηκε όταν τα ANC ήταν <1.500/mm3, ακοκκιοκυτταραιμία αναπτύχθηκε 
σε 0,2/100 έτη ασθενών, ενώ ηπιότερες μορφές ουδετεροπενίας (ANC 500-1.500/mm3) 
παρατηρήθηκαν σε περίπου 2,8/100 έτη ασθενών (Cohen 2003, Cohen 2000). Η ουδετεροπενία 
είναι πιο συχνή σε ασθενείς χωρίς σπληνεκτομή, με συχνότερη εκδήλωση στον πρώτο 
χρόνο της θεραπείας. Πρόσφατα, από μερικούς ερευνητές έχει προταθεί η συνέχιση του 
DFP σε ασθενείς με ήπια ουδετεροπενία (ANC 1.000-1.500/mm3) με ημερήσιες μετρήσεις 
των κυττάρων του αίματος μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος (El-Beshlawy 2013). 
Ωστόσο, στην κλινική πράξη μπορεί να είναι δύσκολο να γίνει διάκριση εάν ο χαμηλός 
αριθμός των ουδετερόφιλων οφείλεται σε μια κατάσταση υποκείμενης ουδετεροπενίας ή 
είναι το πρώτο σημάδι ακοκκιοκυτταραιμίας, η οποία μπορεί να είναι θανατηφόρα. Σε 46 
περιπτώσεις ακοκκιοκυτταραιμίας που αναφέρθηκαν στην Ευρώπη, υπήρξαν 9 σχετιζόμενοι 
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θάνατοι (Swedish Orphan 2006). Πέντε περιπτώσεις αφορούσαν ασθενείς για τους οποίους 
το φάρμακο είχε συνταγογραφηθεί χωρίς συγκεκριμένη ένδειξη, ενώ αρκετοί πάσχοντες δεν 
ελέγχονταν με γενική αίματος σε εβδομαδιαία βάση. Μεταγενέστερα, ο Σουηδικός Οργανισμός 
Φαρμάκων εξέδωσε τις ακόλουθες συστάσεις για τη χρήση του DFP: "Ο ANC θα πρέπει 
να παρακολουθείται κάθε εβδομάδα ή και συχνότερα, εάν υπάρχουν ενδείξεις λοίμωξης. 
Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αποφεύγεται θεραπεία που επηρεάζει τον αριθμό των 
λευκών αιμοσφαιρίων. Εάν προκύψει σοβαρή ουδετεροπενία ή ακοκκιοκυτταραιμία, πρέπει 
να διακοπεί το φάρμακο και να μην επαναχορηγηθεί. Στην περίπτωση ακοκκιοκυτταραιμίας, 
πρέπει να εξεταστεί η ενδεχόμενη χρήση GM CSF. Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση του 
φαρμάκου εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων". Ακοκκιοκυτταραιμία και ουδετεροπενία 
έχουν επίσης αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν συνδυαστικά DFP και DFO.

•  Γαστρεντερικά συμπτώματα
Ναυτία, έμετος, γαστρικές διαταραχές και αλλαγές στην όρεξη (μείωση ή αύξηση) 
παρατηρήθηκε σε 3-24% των ασθενών (Ceci 2002, Cohen 2000). Ένα ποσοστό ασθενών, 
το οποίο ποικίλλει μεταξύ των μελετών, πρέπει να διακόψουν τη θεραπεία γι’ αυτούς τους 
λόγους. Υπάρχει διαθέσιμο σκεύασμα σε υγρή μορφή, πιο εύληπτο για παιδιά ηλικίας 1-10 
ετών (ElAlfy 2010).

•  Επιπτώσεις στο ήπαρ
Σε μια περίληψη των διαθέσιμων κλινικών μελετών σημειώθηκε ότι 7,5% από 642 πάσχοντες 
εμφάνισαν αυξημένες τιμές ALT. Ποσοστό 0,62% των σθενών διέκοψε το φάρμακο λόγω 
αυξημένων επιπέδων ALT στον ορό και 0,16% λόγω αύξησης τόσο της ALT όσο και της AST 
(FDA, πληροφορίες έγκρισης 2011). Η συχνότητα παρουσίαζε σημαντική διακύμανση μεταξύ 
των μελετών. Περίπου το ένα τέταρτο των ασθενών παρουσίαζαν διακυμάνσεις της ALT 
έως δύο φορές πάνω από το φυσιολογικό ανώτερο όριο (Cohen 2000). Αντιθέτως, σε μια 
προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη δεν αναφέρονται σημαντικές αλλαγές στα ηπατικά ένζυμα 
στο τέλος της μελέτης, είτε με DFP είτε με DFO (Pennell 2006b). Μια αναφορά διαπίστωσης 
ίνωσης μετά από θεραπεία τριών ή περισσοτέρων ετών (Olivieri 1998) δεν έχει επιβεβαιωθεί 
και από άλλες αναφορές (Wanless 2002, Hoffbrand, Tondury 1998). Μια σχετική προοπτική 
τυχαιοποιημένη μελέτη που ερευνούσε την ανάπτυξη ίνωσης με τη χρήση του DFP για ένα 
έτος, δεν έδειξε διαφορές σε σύγκριση με το DFO για την ίδια χρονική περίοδο, όπως επίσης 
δεν υπήρχαν διαφορές των αρχικών τιμών των δεικτών της ηπατικής λειτουργίας με αυτές 
στο τέλος της θεραπείας (Maggio 2002). Ελάττωση των αυξημένων ηπατικών τρανσαμινασών 
παρατηρήθηκε σε ασθενείς που ανταποκρίθηκαν στη μονοθεραπεία με DFP και μείωσαν το 
LIC (Viprakasit 2013). Διακύμανση των τιμών των ηπατικών ενζύμων πάνω από το διπλάσιο 
του ανώτερου φυσιολογικού ορίου επιβάλλει τη διερεύνηση των αιτιών, καθώς και το 
ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας με DFP.

•  Αρθροπάθεια
Η συχνότητα εμφάνισης αρθροπάθειας ποικίλλει έντονα μεταξύ των μελετών, από χαμηλό 
ποσοστό 4,5% σε ένα έτος (Cohen 2000) έως 15% μετά από τέσσερα χρόνια (Cohen 2003) σε 
μια ευρωπαϊκή κυρίως ομάδα ασθενών.  Υψηλό ποσοστό, 33-40%, αναφέρθηκε σε μελέτες 
με ασθενείς από την Ινδία (Sharma 2013, Choudhry 2004, Agarwal 1992). Δεν είναι ακόμη 
σαφές εάν αυτές οι διαφορές αποδίδονται σε περιβαλλοντικές ή γενετικές διαφορές, ή σε 
διαφορές στη φόρτωση σιδήρου μεταξύ των πληθυσμών κατά την έναρξη της θεραπείας. 
Τα συμπτώματα διαβαθμίζονται από ήπια μη επιδεινούμενη αρθροπάθεια, συνήθως στα 
γόνατα και ελεγχόμενη με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, έως (πιο σπάνια) έντονη 
εκφυλιστική αρθροπάθεια, που μπορεί να εξελίσσεται ακόμη και αφού διακοπεί η θεραπεία με 
DFP. Οι καταγεγραμμένες περιπτώσεις περιλαμβάνουν και άλλες αρθρώσεις όπως καρπούς, 
ποδοκνημικές και αγκώνες, καθώς επίσης έχει περιγραφεί και νέκρωση των ισχίων. Οι 
ακτινολογικές εξετάσεις αποκάλυψαν δυσπλασία των οστών, παραμορφώσεις και ατελή 
ανάπτυξη των επιφύσεων της ωλένης σε 13 από τα 40 παιδιά με θαλασσαιμία που έλαβαν 
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DFP για 84 μήνες κατά μέσο όρο (εύρος 12-128 μήνες) (Sharma 2013). Συνιστάται η θεραπεία 
να διακόπτεται σε περιπτώσεις που, παρά τη μείωση της δόσης του DFP, τα συμπτώματα από 
τις αρθρώσεις συνεχίζονται και δεν ελέγχονται με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

•  Νευρολογικές επιπτώσεις
Το DFP διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία 
καταστάσεων που σχετίζονται με εναπόθεση σιδήρου στον εγκέφαλο, όπως στην αταξία 
του Freidrich (Tsou 2009). Οι νευρολογικές επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες στη θεραπεία 
της θαλασσαιμίας, ενώ έχουν συσχετιστεί με άσκοπη υπερβολική δοσολογία (>230 mg/
kg/ημέρα). Οι αναφορές για σπάνιες νευρολογικές επιπλοκές περιλαμβάνουν εγκεφαλικά 
επεισόδια, γνωστικές διαταραχές, νυσταγμό, διαταραχές βάδισης, αταξία, δυστονία και 
διαταραχές στις ψυχοκινητικές δεξιότητες. Οι επιδράσεις αυτές φαίνεται να βελτιώνονται 
με τη διακοπή της θεραπείας. Παρεγκεφαλιδικό σύνδρομο έχει περιγραφεί σε συνδυαστική 
θεραπεία.

•  Επιπτώσεις στην ακοή και την όραση
Σε μία μελέτη αναφέρεται παρατεταμένη αλλοίωση ακουομετρικών στοιχείων μετά την 
αλλαγή από DFO σε DFP (Chiodo 1997). Σε μια πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκαν διαταραχές 
της ακοής και ακουομετρικές ανωμαλίες στο 56% των παιδιών με μείζονα θαλασσαιμία 
που λαμβάνουν DFP ή DFO, χωρίς να υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων και με 
κοινό κύριο παράγοντα κινδύνου τη χαμηλή φερριτίνη (Chao 2013). Επομένως, συνιστάται 
παρακολούθηση της λειτουργίας της ακοής σε ασθενείς που βρίσκονται σε αγωγή με DFP ή 
DFO. Υπάρχουν μεμονωμένες αναφορές για απώλεια της όρασης (κεντρικό σκότωμα), που 
δικαιολογούν τακτική εξέταση των ματιών, με έλεγχο του αμφιβληστροειδούς, τουλάχιστον 
μία φορά τον χρόνο.

•  Άλλες επιπτώσεις 
Σε ορισμένους ασθενείς, έχει διαπιστωθεί έλλειψη ψευδαργύρου, ειδικά σε αυτούς με 
διαβήτη (Al-Refaie 1994). Η έλλειψη ψευδαργύρου είναι δύσκολο να μετρηθεί σε δείγματα 
πλάσματος και η εξέταση χρειάζεται να γίνεται σε νηστεία και με απουσία χηλικής ουσίας 
στο αίμα. Η έλλειψη ψευδαργύρου έχει συνδεθεί με τοξικότητα του DFP σε μελέτες με 
πειραματόζωα, που αποκαταστάθηκε με συμπληρώματα ψευδαργύρου (Maclean 2001). 
Ορισμένοι κλινικοί προσθέτουν συμπληρώματα ψευδαργύρου με μονοθεραπεία DFP ή όταν 
χορηγείται συνδυαστική θεραπεία (δεν χορηγείται συγχρόνως με το DFP) (Porter 2013b).

•  Συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών συγκριτικά με το DFO
Ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί σε τέσσερις τυχαιοποιημένες μελέτες που 
συγκρίνουν το DFP με το DFO. Τα δεδομένα μίας μελέτης επιτρέπουν τη δυνατότητα σύγκρισης 
του DFO με το DFP, όσον αφορά την πιθανότητα εμφάνισης κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας 
(Maggio 2002). Έτσι, καταγράφηκε μια στατιστικά σημαντική διαφορά, έως το διπλάσιο, του 
ποσοστού εμφάνισης μεταξύ DFP (34%) και DFO (15%), αλλά δεν παρατηρήθηκε καμία 
διαφορά μεταξύ προσωρινής ή μόνιμης διακοπής της θεραπείας.

•  Εγκυμοσύνη
Το DFP προκαλεί τερατογένεση σε πειραματόζωα και δεν πρέπει να χορηγείται ποτέ σε 
ασθενείς που προσπαθούν να συλλάβουν. Μέχρι να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες, οι 
δυνητικά γόνιμοι και σεξουαλικά ενεργοί άνδρες και γυναίκες που λαμβάνουν DFP θα πρέπει 
να χρησιμοποιούν αντισύλληψη. Το DFP δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εγκύους γυναίκες.

•  Εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου 
Ένας αριθμός επιπρόσθετων ανεπιθύμητων ενεργειών έχει αναφερθεί μετά την κυκλοφορία 
του φαρμάκου (βλ. πληροφορίες συνταγογράφησης στο τμήμα 6.2 του FDA 2011). Επειδή 
αναφέρονται μεμονωμένα, μεταξύ άγνωστου αριθμού ασθενών, δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα η συχνότητά τους ή να αιτιολογηθεί η σχέση τους με το φάρμακο.
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CHAPTER 3

Ανεπιθύμητες ενέργειες του DFX και η αντιμετώπισή τους

•  Ανεκτικότητα και συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών
Το DFX έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο προοπτικών μελετών σε πάνω από 5.900 ασθενείς με 
παρακολούθηση άνω των 5 ετών σε μερικές από αυτές, ώστε οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
του DFX να είναι σχετικά καλά καταγεγραμμένες και εξακριβωμένες. Η συχνότητα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών είναι κατά τι  υψηλότερη σε δόσεις 25 έως <35 mg/kg/ημέρα (n 
= 136, 39,4%) από ό,τι σε 15 έως < 25 mg/kg/ημέρα (n = 118, 31,1%) ή < 15 mg/kg/ημέρα 
(n = 101, 29,4%).

•  Συσχέτιση με τη δόση και την υπερσιδήρωση
Γενικά η διάκριση των παρενεργειών σε εκείνες που προκύπτουν από υπερβολική 
δοσολογία ως προς τον βαθμό της φόρτωσης σιδήρου και σε εκείνες που προκύπτουν από 
άλλη αιτιολογία, αποτελεί διευκόλυνση ως προς την κατάταξή τους. Γαστρεντερολογικές, 
δερματικές και νεφρικές παρενέργειες μπορούν όλες να επηρεαστούν από τη δοσολογία, αν 
και η ακριβής συσχέτιση ως προς το φορτίο του σιδήρου του οργανισμού δεν έχει καθοριστεί. 
Ωστόσο, στη μη μεταγγισιοεξαρτώμενη μείζονα θαλασσαιμία, έχει δειχθεί ότι με κατάλληλη 
χαμηλή δοσολογία (που δεν υπερβαίνει τα 5-10 mg/kg), μπορούν να επιτευχθούν χαμηλά 
επίπεδα φερριτίνης και LIC, χωρίς νεφρικές ή άλλες τοξικές επιδράσεις. Καθώς δεν έχει 
υπολογιστεί κάποιος θεραπευτικός δείκτης (όπως και με το DFO), ισχύει η γενική αρχή 
μείωσης της δόσης, είτε όταν η φερριτίνη πέφτει γρήγορα είτε όταν μειώνεται κάτω από 1.000 
μg/L. Παρότι στη συσκευασία του φαρμάκου υποδεικνύεται η διακοπή χορήγησης όταν η 
φερριτίνη πέφτει στα 500 μg/L, αυτό οδηγεί σε μια πρακτική  "παύσης - επανέναρξης», η 
οποία ενέχει τον κίνδυνο επανεργοποίησης του NTBI και των δεξαμενών ασταθούς σιδήρου. 
Πολλοί κλινικοί ακολουθούν μια πολιτική μείωσης της δόσης: Χορηγούνται πολύ χαμηλές 
δόσεις (5 mg - 10 mg/kg) στους ασθενείς που συνεχίζουν να μεταγγίζονται. Στις περιπτώσεις 
αυτές, είναι αξιοσημείωτη η απουσία παρενεργειών, όπως οι επιδράσεις στην ανάπτυξη, τα 
οστά και τις αρθροπάθειες. Η σχέση των ανεπιθύμητων ενεργειών με το φορτίο σιδήρου (LIC) 
έχει επίσης αναφερθεί σε 373 ασθενείς (Porter 2013a). Εδώ, οι σχετιζόμενες με το φάρμακο 
γαστρεντερικές επιπλοκές, κυρίως ήπιες έως σοβαρές, αναφέρονται πιο συχνά σε ασθενείς 
με αρχικά επίπεδα LIC <7 έναντι αυτών με >/=7 mg/g ξηρού βάρους χωρίς να επηρεάζονται 
από τη διάγνωση, τη δοσολογία, την εθνικότητα ή το ιστορικό ηπατίτιδας B ή C. Αυξήσεις στην 
κρεατινίνη ορού που έχουν αναφερθεί, δεν παρατηρήθηκαν στη ομάδα ασθενών με χαμηλό 
έναντι εκείνης με υψηλό σίδηρο. Ωστόσο, στη μικρότερη μελέτη ESCALATOR, δεν βρέθηκε 
σαφής διαφορά στον τύπο ή στη συχνότητα των σχετιζόμενων με το φάρμακο ανεπιθύμητων 
ενεργειών μεταξύ ομάδων ασθενών με LIC <7 και ≥7 mg/g ξηρού βάρους (Taher 2009). Η 
ανεκτικότητα του DFX τείνει να βελτιώνεται με τη μακροχρόνια χορήγηση (Cappellini 2011, 
Cappellini 2010). Έχουν δημοσιευθεί πρακτικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περίληψη των 
σχετιζόμενων με το DFX ανεπιθύμητων ενεργειών και μια αναφορά των προτεινόμενων 
μέτρων αντιμετώπισης (Vichinsky 2008).

•  Γαστρεντερικές επιπλοκές
Οι γαστρεντερικές επιπλοκές είναι σχετικά συχνές στη θεραπεία με DFX, αλλά συνήθως 
είναι ήπιες έως μέτριας βαρύτητας και περιλαμβάνουν διάρροια, κοιλιακό άλγος, ναυτία 
και εμέτους, που προκύπτουν περίπου στο 15-26% των ασθενών (Vichinsky 2010). Για τα 
συμπτώματα αυτά, σπάνια χρειάζεται προσαρμογή της δόσης ή διακοπή, και μειώνονται με 
την πάροδο του χρόνου, μέσα σε 5 χρόνια παρακολούθησης (Cappellini 2011). Στη μελέτη 
EPIC, τα συμπτώματα αυτά ήταν πιο συχνά σε ασθενείς με χαμηλές αρχικές τιμές LIC, 
όπως ήταν παθολογικές και οι παράμετροι της ηπατικής λειτουργίας (Porter 2013a). Δεν 
είναι εξακριβωμένο μέχρι ποιο εύρος η περιεκτικότητα σε λακτόζη της σύνθεσης του DFX 
επηρεάζει τη γαστρεντερική ανοχή των ασθενών με δυσανεξία στη λακτόζη. Αυτό χρειάζεται 
να διερευνηθεί, καθώς η δυσανεξία στη λακτόζη είναι συχνή ιδιαίτερα στη νοτιανατολική 
Ασία. Ο ρόλος της συγχορήγησης γιαουρτιού με προβιοτικά acidophilus ή lactobacillus δεν 
έχει μελετηθεί συστηματικά. Σε ασθενείς που λαμβάνουν DFX έχει αναφερθεί αιματέμεση 
και μέλαινα λόγω γαστρικού ή/και δωδεκαδακτυλικού έλκους (Yadav 2013, Bauters 
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2010). Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να διερευνηθούν και να αντιμετωπιστούν κατάλληλα, 
συμπεριλαμβανομένης θεραπείας του Helicobacter pylori, εάν χρειάζεται. Ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα θεραπείες που ενδέχεται να 
αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης γαστρικού έλκους. Αν και η παραγωγός εταιρεία δεν 
συνιστά χορήγηση του DFX με φαγητό ούτε τη διαίρεση των δόσεων, από την κλινική εμπειρία 
έχει προκύψει ότι πιο ευέλικτα δοσολογικά σχήματα ενδέχεται να είναι πιο κατάλληλα για 
ασθενείς που υποφέρουν από γαστρεντερικές διαταραχές. Ενώ το φάρμακο θα πρέπει να 
λαμβάνεται την ίδια ώρα κάθε ημέρα, η λήψη του DFX το απόγευμα ή μετά το φαγητό μπορεί 
δυνητικά να βελτιώσει τη γαστρεντερική ανεκτικότητα και τη συμμόρφωση. Για παράδειγμα, 
σε μια πρόσφατη μελέτη αναφέρεται ότι η γευστικότητα και η γαστρεντερική ανοχή στο DFX 
βελτιώθηκαν όταν οι ασθενείς λάμβαναν τη θεραπεία με ελαφρύ φαγητό στο πρωινό ή με μη 
αλκοολούχο ποτό της επιλογής τους (Goldberg 2013). Άλλη μία επιλογή είναι η διαίρεση της 
δόσης του DFX , η οποία μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των γαστρεντερικών επιπτώσεων 
χωρίς δυσμενή επίδραση στην απέκκριση σιδήρου (Otto-Duessel 2007).

•  Δερματικά εξανθήματα
Δερματικά εξανθήματα παρατηρήθηκαν σε 7-11% των ασθενών. Συνήθως ήταν κνησμώδη, 
κηλιδοβλατιδώδη και γενικευμένα, περιστασιακά όμως περιορίζονταν στις παλάμες και στα 
πέλματα. Η ανάπτυξη δερματικού εξανθήματος είναι πιο συνήθης σε ασιατικούς πληθυσμούς 
(έως 18%), συνήθως είναι ήπιας βαρύτητας και σπάνια εξελίσσεται σε έντονη φάρμακο-
υπερευαισθησία (Viprakasit 2011). Το εξάνθημα συνήθως αναπτύσσεται μέσα σε δύο 
εβδομάδες από την έναρξη της θεραπείας. Σε μικρό μόνο ποσοστό ασθενών χρειάστηκε 
μόνιμη διακοπή της θεραπείας, ενώ τα ήπια εξανθήματα συνήθως υποχωρούν χωρίς 
αλλαγές στη δοσολογία, και παρατηρούνται πολύ σπάνια μετά από ένα έτος θεραπείας 
(Cappellini 2011). Για μέτρια προς σοβαρά εξανθήματα, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί 
και να επαναχορηγηθεί με πολύ χαμηλή δοσολογία (<5 mg/kg) και με βραδεία αύξηση προς 
τα θεραπευτικά επίπεδα. Σοβαρές μορφές δερματικών εξανθημάτων σε συνδυασμό με 
αγγειοοίδημα είναι σπάνια και σε αντίθεση με τα πιο συνήθη εξανθήματα που παρατηρούνται 
με το DFX, μπορεί να μην ανταποκρίνονται στη διακοπή και την επαναχορήγηση σε χαμηλότερη 
δοσολογία. Σε αυτήν την περίπτωση, η θεραπεία με DFX μπορεί να χρειαστεί να σταματήσει 
εντελώς, καθώς το αγγειοοίδημα μπορεί να είναι ένδειξη ανοσολογικής υπερευαισθησίας.

•  Επιπτώσεις στα νεφρά
- Αύξηση της κρεατινίνης ορού ≥30% σε τουλάχιστον δύο διαδοχικές μετρήσεις παρατηρήθηκε

 στο 38% των ασθενών που λαμβάνουν DFX, με μεγαλύτερη συχνότητα σε δόσεις των 20 
mg/kg και 30 mg/kg (Cappellini 2006). Οι αυξήσεις αυτές στην κρεατινίνη ήταν παροδικές 
και γενικά εντός των φυσιολογικών ορίων. Ποτέ δεν έφταναν πάνω από δύο φορές από 
το ανώτατο φυσιολογικό όριο και ήταν πιο συχνές στην ομάδα ασθενών που είχαν την πιο 
έντονη μείωση του LIC και της φερριτίνης. Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη, προγραμματίστηκε 
μείωση της δόσης κατά 33-50%, εάν παρατηρούνταν τουλάχιστον δύο διαδοχικές 
αυξήσεις στην κρεατινίνη ορού >33% της αρχικής τιμής. Καθώς η κρεατινίνη επανήλθε στα 
φυσιολογικά σε έναν αριθμό περιπτώσεων, χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση, οι μειώσεις στη 
δοσολογία έγιναν μόνο στο 13% των περιπτώσεων. Στο 25% περίπου των περιπτώσεων 
αυτών, η κρεατινίνη επανήλθε στις αρχικές τιμές, ενώ στις υπόλοιπες παρέμεινε σταθερή ή με 
διακύμανση μεταξύ των αρχικών τιμών και της μεγαλύτερης αύξησης που είχε παρατηρηθεί 
πριν από τη μείωση της δοσολογίας. Σε παρακολούθηση 5 ετών, δεν αναφέρθηκαν ενδείξεις 
προϊούσας νεφρικής δυσλειτουργίας, στις περιπτώσεις που εφαρμόστηκαν οι παραπάνω 
δόσεις και προσαρμογές (Cappellini 2011). Σε ασθενείς σε θεραπεία με DFX, θα πρέπει επίσης 
να εξεταστούν και άλλες αιτίες αύξησης της κρεατινίνης, όπως νεφρολιθίαση ή ταυτόχρονη 
χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Εάν κάποιος ασθενής παρουσιάσει 
έντονη αδιαθεσία για άλλο λόγο, όπως σηψαιμικό σοκ ή σοβαρές οξείες αγγειοαποφρακτικές 
επιπλοκές σε δρεπανοκυτταρική νόσο, είναι προφανής ενέργεια η διακοπή της θεραπείας 
αποσιδήρωσης μέχρι να σταθεροποιηθεί η γενική κατάσταση.
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- Η πρωτεϊνουρία μπορεί να εμφανίζεται σε περίπου ένα τέταρτο των ασθενών με μείζονα 
θαλασσαιμία, ανεξάρτητα από την υποκείμενη θεραπεία αποσιδήρωσης, με μέσες τιμές 
περίπου τρεις φορές πάνω από τις τιμές αναφοράς στους υγιείς (Economou 2010). Αύξηση 
του ασβεστίου ορού και της συστατίνης C παρατηρούνται επίσης σε ασθενείς σε θεραπεία 
με DFX ή DFP και DFO, ενώ αύξηση της B2 μικροσφαιρίνης παρατηρήθηκε σε ασθενείς 
μόνον με DFX (Economou 2010). Συνιστάται να παρακολουθείται τακτικά η πρωτεΐνη των 
ούρων και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατά τη διάρκεια των επισκέψεων για τον έλεγχο 
διασταύρωσης των ομάδων αίματος. Καθώς η πρωτεϊνουρία μπορεί να έχει σημαντική 
διακύμανση, εάν υπάρχει εμφανής αυξητική τάση στον λόγο πρωτεΐνης/κρεατινίνης άνω 
του 1 mg/g, θα πρέπει να εξεταστούν η διακοπή ή η μείωση της δοσολογίας. Οι ισχύουσες 
οδηγίες στη συσκευασία του φαρμάκου συνιστούν μηνιαίο έλεγχο της πρωτεϊνουρίας, 
ο οποίος συμβάλλει στον προσδιορισμό των διακυμάνσεων της πρωτεϊνουρίας, καθώς 
μεμονωμένες τιμές μπορεί να είναι παραπλανητικές.

-  Αναφορές περιπτώσεων νεφρικής σωληναριακής οξέωσης (σύνδρομο Fanconi) με ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές και μεταβολική οξέωση λόγω της σωληναριακής δυσλειτουργίας σπάνια έχουν 
παρατηρηθεί σε ενήλικες και παιδιά που λαμβάνουν DFX (Rheault 2011, Grange 2010). Όλες 
οι περιπτώσεις αποκαταστάθηκαν μετά από διακοπή χορήγησης του DFX και κατάλληλη 
αποκατάσταση των ηλεκτρολυτών. Τα συμπτώματα της νεφρικής σωληναριακής οξέωσης 
μπορεί να είναι μη ειδικά αλλά περιλαμβάνουν πολυουρία, πολυδιψία και αφυδάτωση. 
Στη διερεύνηση μπορεί να διαπιστωθεί πρωτεϊνουρία, υποκαλιαιμία, υποφωσφαταιμία, 
υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση με σημαντική αποβολή συστατικών στα ούρα (π.χ. 
αμινοξέα, γλυκόζη, φωσφορικά και δικαρβονικά). Ορισμένοι ασθενείς, ειδικά τα παιδιά, 
εμφανίζουν παρεμπίπτουσες λοιμώξεις που σχετίζονται με το σύνδρομο Fanconi. Νεφρικές 
διαταραχές λόγω του DFX μπορεί επίσης να προκληθούν ως μέρος μιας γενικευμένης 
όψιμης αντίδρασης υπερευαισθησίας. Συνιστάται να ελέγχεται περιοδικά τόσο η νεφρική όσο 
και η εγγύς σωληναριακή λειτουργία σε ασθενείς που λαμβάνουν DFX, καθ' όλη τη διάρκεια 
της θεραπείας τους.

•  Ηπατικές επιπλοκές
Γενικά, τα ηπατικά ένζυμα βελτιώνονται γραμμικά σε σχέση με τη μείωση του LIC. Ωστόσο, 
περιστασιακά παρατηρούνται αυξήσεις των τρανσαμινασών. Στη μελέτη EPIC στο 0,6% των 
1.115 ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία καταγράφηκε αύξηση της AST >10x από το ανώτατο 
φυσιολογικό όριο (Cappellini 2010). Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται συνήθως μέσα σε 
έναν μήνα από την έναρξη της θεραπείας, αν και αυτό μπορεί να παρατηρηθεί και αργότερα, 
ιδιαίτερα όταν χορηγούνται υψηλές δόσεις σε ασθενείς με υψηλό φορτίο σιδήρου. Θα πρέπει 
να γίνεται προσεκτική εκτίμηση των αρχικών επιπέδων της τρανσαμινάσης της αλανίνης 
(ALT) πριν από την έναρξη της θεραπείας, και να παρακολουθείται κάθε δύο εβδομάδες κατά 
τον πρώτο μήνα. Στη συνέχεια, συνιστάται έλεγχος της ALT σε μηνιαία βάση. Παθολογικές 
εξετάσεις της ηπατικής λειτουργίας διαπιστώνονται πιο συχνά σε παιδιά που λαμβάνουν 
DFX. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να διακόπτεται η θεραπεία και να παρακολουθούνται 
προσεκτικά τα επίπεδα ALT προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι επανήλθαν στα φυσιολογικά. 
Επαναχορήγηση του DFX με βραδέως αυξανόμενη δοσολογία έχει αναφερθεί σε περιπτώσεις 
που ο ασθενής ξεκινά με DFX 12,5 mg, με τη δόση να αυξάνεται κάθε 2-3 εβδομάδες, 
εφόσον τα επίπεδα ALT παραμένουν σταθερά σε εβδομαδιαία παρακολούθηση. Σε μια 
προοπτική μελέτη έχουν αναφερθεί βελτιώσεις στην ηπατική παθολογία 219 ασθενών με 
β-θαλασσαιμία, που χορηγήθηκε DFX για τουλάχιστον 3 χρόνια (Deugnier 2011). Στο τέλος 
της μελέτης, παρατηρήθηκε σταθεροποίηση στην κλιμάκωση κατά Ishak της ίνωσης (αλλαγή 
-1, 0 ή +1) ή βελτίωση (αλλαγή </=-2) στο 82,6% των ασθενών. Η θεραπεία με DFX για 3 ή 
περισσότερα χρόνια ανέστρεψε ή σταθεροποίησε την ηπατική ίνωση στο 83% των ασθενών 
με β-θαλασσαιμία και υπερσιδήρωση.
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•  Αιματολογικές επιπλοκές 
Παρά το ότι οι αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η μείωση των αιμοπεταλίων 
και η ακοκκιοκυτταραιμία, έχουν προστεθεί στο φύλλο πληροφοριών του προϊόντος 
αφότου εγκρίθηκε το DFX, λίγες μόνο περιπτώσεις έχουν αναφερθεί έως τώρα. Σε δύο 
ασθενείς, αναπτύχθηκε θρομβοπενία λόγω DFX ως μέρος μιας γενικευμένης αντίδρασης 
υπερευαισθησίας, σε συνδυασμό με εξάνθημα, πυρετό, ηωσινοφιλία, ηπατική και νεφρική 
βλάβη (Wei 2011, Gutiérrez Macías 2010).

•  Αρθροπάθεια και καθυστέρηση της ανάπτυξης 
Δεν έχουν συσχετιστεί περιπτώσεις αρθροπάθειας ή καθυστέρησης της ανάπτυξης με 
χορήγηση DFX

  
•  Όραση και ακοή

Είναι πολύ σπάνιες επιπλοκές και η σημασία τους είναι αβέβαιη, ωστόσο, η ισχύουσα οδηγία 
στη συσκευασία συνιστά ετήσια εκτίμηση της όρασης και της ακοής (Novartis 2013). Πρώιμη 
θόλωση του φακού αναφέρθηκε στις μελέτες έγκρισης του DFX , αλλά η συχνότητα (0,3%) 
δεν διέφερε σημαντικά από την ομάδα ελέγχου των ασθενών σε θεραπεία με DFO (Cappellini 
2006). Τα ευρήματα στο ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα, που παρατηρήθηκαν παλαιότερα 
με DFO δεν έχουν αναφερθεί, ενώ η συχνότητα ελέγχου δεν έχει μελετηθεί επίσημα. Ένας 
ερευνητής έχει αναφέρει θολερότητα του φακού σε 3 από τους 12 ασθενείς (Bloomfield 
1978), ένα αποτέλεσμα που αποκλίνει έως 80 φορές από τη συχνότητα που παρατηρήθηκε 
σε μελέτες μεγάλης κλίμακας, γεγονός που προς το παρόν είναι αδιευκρίνιστο (Ford 2008). 
Σε αρχικές μελέτες είχαν διαπιστωθεί πιθανές ακουομετρικές επιπτώσεις αλλά αυτό δεν 
έχει μελετηθεί συστηματικά. Συγκρίνοντας 296 ασθενείς που έλαβαν DFX σε μια ενός 
έτους προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη, με 290 ασθενείς που λάμβαναν DFO, κώφωση, 
νευροαισθητήρια κώφωση ή μειωμένη ακοή αναφέρθηκαν ως παρενέργειες σε οκτώ 
ασθενείς με DFX, και σε επτά με DFO.

•  Εγκυμοσύνη και DFX 
Σε μελέτες με πειραματόζωα έχει δειχθεί ότι το DFX προκαλεί τερατογένεση. Ωστόσο, υπάρχει 
μια αναφορά για υγιές αγόρι που γεννήθηκε από 38χρονη μητέρα με μείζονα θαλασσαιμία, η 
οποία συνέλαβε ακούσια κατά τη διάρκεια θεραπείας με DFX (Anastasi 2011). Προς το παρόν 
συνιστάται οι θαλασσαιμικοί ασθενείς που προγραμματίζουν σύλληψη να αποφεύγουν την 
αποσιδήρωση για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.

•  Εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου
Ένας αριθμός επιπρόσθετων ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν αναφερθεί μετά την 
κυκλοφορία του φαρμάκου (βλ. πληροφορίες συνταγογράφησης στο τμήμα 6.2 του FDA 
2011). Επειδή αναφέρονται μεμονωμένα μεταξύ αγνώστου αριθμού ασθενών, δεν είναι 
δυνατόν να εκτιμηθεί αξιόπιστα η συχνότητά τους ή να αιτιολογηθεί η σχέση τους με το 
φάρμακο. 

Παράρτημα 3

Πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν με τις εγχύσεις DFO

Πρακτικά ζητήματα με την υποδόρια έγχυση
Επειδή η συστηματική χρήση του DFO είναι καθοριστική για ένα καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει 
να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειμένου να βοηθηθεί ο ασθενής για να βρεθεί ο πιο 
κατάλληλος τρόπος έγχυσης του φαρμάκου.

•  Συγκέντρωση του διαλύματος έγχυσης
Οι παραγωγοί του DFO συνιστούν κάθε φιαλίδιο 500 mg του φαρμάκου να διαλύεται σε 
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τουλάχιστον 5 ml ενέσιμου ύδατος ώστε να προκύψει διάλυμα 10%. Μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο τοπικών αντιδράσεων στη θέση 
έγχυσης.

•  Θέση έγχυσης
Χρειάζεται προσοχή ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή βελόνας κοντά σε μεγάλα αγγεία, 
νεύρα ή όργανα. Τα κοιλιακά τοιχώματα είναι γενικά η καλύτερη θέση. Ωστόσο, λόγω των 
τοπικών αντιδράσεων, όπως ερύθημα, οίδημα και σκλήρυνση, χρειάζεται συχνή εναλλαγή 
των θέσεων έγχυσης (βλ. Σχήμα 3). Ορισμένοι ασθενείς βρίσκουν ότι η περιοχή πάνω από 
τον δελτοειδή μυ ή το πλάγιο μέρος του μηρού προσφέρουν εξίσου καλή εναλλακτική 
θέση. Η καλύτερη επιλογή βελόνας εξαρτάται από τον ασθενή. Πολλοί ασθενείς είναι 
ικανοποιημένοι με πεταλούδες των 25 gauge ή μικρότερες, που εισάγονται υπό γωνία 
περίπου 45 μοιρών στην επιφάνεια του δέρματος. Το άκρο της βελόνας θα πρέπει να 
μετακινείται ελεύθερα όταν ταλαντεύεται η βελόνα. Άλλοι ασθενείς προτιμούν βελόνες 
που εισάγονται κάθετα στο δέρμα και στερεώνονται με κολλητική ταινία (βλ. Σχήμα 4). 
Επειδή οι προτιμήσεις των ασθενών ποικίλλουν, οι κλινικοί θα πρέπει να αναζητούν τον 
καλύτερο τύπο βελόνας, ώστε η συμμόρφωση στη θεραπεία να είναι η καλύτερη δυνατή.

• Τύποι συσκευών έγχυσης
Σήμερα διατίθενται πολλοί τύποι συσκευών. Νεότερες συσκευές, που λειτουργούν με αντλίες 
μπαλονιού, είναι μικρότερες, ελαφρύτερες και λιγότερο θορυβώδεις από τις προγενέστερες. 
Για ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη διάλυση και την ανάμειξη του DFO, οι 
προγεμισμένες σύριγγες ή οι αντλίες μπαλονιού μπορεί να είναι χρήσιμες. Ορισμένες αντλίες 
είναι σχεδιασμένες για να ελέγχουν τη συμμόρφωση στη θεραπεία. 

• Τοπικές αντιδράσεις
Επίμονες τοπικές αντιδράσεις μπορούν να περιοριστούν με συχνές εναλλαγές των θέσεων 
έγχυσης, με μείωση της ταχύτητας έγχυσης ή με προσθήκη 5-10 mg υδροκορτιζόνης στο 
μείγμα έγχυσης, σε σοβαρές περιπτώσεις. Εφαρμογή χαμηλής δραστικότητας τοπικής κρέμας 
κορτικοστεροειδούς μετά από την έγχυση μπορεί να περιορίσει τις τοπικές αντιδράσεις.

Σχήμα 3. Εναλλαγή των θέσεων έγχυσης. Σχήμα 4. Εισαγωγή βελονών για έγχυση 
Δεσφερριοξαμίνης.
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Πρακτικές λεπτομέρειες για ενδοφλέβιες εγχύσεις

•  Τα διαλύματα 10% του DFO που εγχέονται σε περιφερικές φλέβες βλάπτουν και προκαλούν 
σκλήρυνση στη φλέβα. Εάν γίνεται έγχυση (για επείγουσα ανάγκη) σε περιφερική φλέβα, το 
διάλυμα πρέπει να αραιωθεί, για παράδειγμα σε 200-500 ml φυσιολογικού ορού.

•  Αντιμετώπιση προβλημάτων των εμφυτεύσιμων  ενδοφλέβιων καθετήρων 
Μπορεί να προκληθεί μόλυνση και θρόμβωση των καθετήρων. Πρέπει να ακολουθούνται 
σχολαστικά οι διαδικασίες ασηψίας προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή λοίμωξη από 
Staphylococcus epidermidis και aureus. Επειδή είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν, συνήθως 
απαιτείται αφαίρεση του συστήματος έγχυσης. Ο κίνδυνος θρόμβωσης και λοίμωξης πιθανόν 
να είναι μεγαλύτερος σε κέντρα που δεν έχουν εμπειρία συχνών καθετηριασμών (Piga 
2006). Συνιστάται η προληπτική χρήση αντιθρομβωτικού, καθώς η φλεβική θρόμβωση είναι 
σχετικά συχνή στη μείζονα θαλασσαιμία (Davis 2000). Καθώς η θρόμβωση μπορεί να συμβεί 
στην άκρη του καθετήρα, συνιστάται εάν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται η τοποθέτησή της 
στον δεξιό κόλπο της καρδιάς.

•  Ενδοφλέβια χορήγηση DFO κατά τη διάρκεια της μετάγγισης 
Έχει εφαρμοστεί ως συμπλήρωμα στη συμβατική θεραπεία (π.χ. 1 g για 4 ώρες, τοποθετημένο 
στη γραμμή έγχυσης). Η συμβολή της στο ισοζύγιο σιδήρου είναι πολύ περιορισμένη και δεν 
συνιστάται ως καθιερωμένη διαδικασία. Επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
μαζικής χορήγησης του DFO, που μπορεί να αθροίζεται στο κενό διάστημα της γραμμής 
έγχυσης. Συγχορήγηση DFO και αίματος μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνεία ανεπιθύμητων 
ενεργειών, όπως ο υψηλός πυρετός, το εξάνθημα, η αναφυλαξία και η υπόταση κατά τη 
διάρκεια της μετάγγισης. Το DFO δεν πρέπει ποτέ να προστίθεται στη μονάδα αίματος.

•  Χρήση του DFO σε υποδόρια ένεση (bolus)
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη αντλία έγχυσης, ή εάν δεν είναι ανεκτές οι 10ωρες εγχύσεις, 
μπορεί να εφαρμοστεί υποδόρια ένεση (bolus), εάν ο ασθενής δεν είναι υψηλού κινδύνου 
για καρδιακή νόσο. Μια τυχαιοποιημένη μελέτη έχει δείξει ότι η φερριτίνη και ο ηπατικός 
σίδηρος μπορούν να ελεγχθούν εξίσου αποτελεσματικά με τη χορήγηση ισοδύναμης 
συνολικής δόσης (45 mg/kg x 5 ανά εβδομάδα) είτε με δύο υποδόριες ενέσεις (bolus) είτε με 
10ωρη νυχτερινή υποδόρια έγχυση (Yarali 2006). Ωστόσο, η τεχνική αυτή μπορεί να μην είναι 
πρακτική στην κλινική πράξη, ιδιαίτερα στους παιδιατρικούς ασθενείς, λόγω της επώδυνης 
διαδικασίας των ενέσεων.
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ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚEΣ ΕΠΙΠΛΟΚEΣ ΣΤΗ 
ΜΕIΖΟΝΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜIΑ 4

Η ποιότητα και η διάρκεια ζωής των μεταγγισιοεξαρτώμενων ασθενών με θαλασσαιμία έχουν αλλάξει 
ριζικά κατά την τελευταία δεκαετία (Borgna-Pignatti 2010, Modell 2008, Telfer 2006). Είναι πλέον 
αναμενόμενο ότι με προσεγμένη φροντίδα, οι ασθενής με θαλασσαιμία θα έχουν καλή ποιότητα ζωής 
έως τη μέση ηλικία, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας δικής τους οικογένειας. Αν και, ιστορικά, 
η κύρια επιπλοκή που επηρέαζε την καρδιά ήταν η καρδιακή ανεπάρκεια λόγω της συσσώρευσης 
σιδήρου στο μυοκάρδιο (μυοκύτταρα), σήμερα με την αύξηση της επιβίωσης έχουν προκύψει και 
άλλες παθολογικές εκδηλώσεις της θαλασσαιμίας. Επομένως, οι καρδιαγγειακές επιπλοκές της 
θαλασσαιμίας μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κύριες κλινικές κατηγορίες: 

1.    Επιπλοκές από υπερφόρτωση σιδήρου
       α.  Αναστρέψιμη μυοκυτταρική ανεπάρκεια
       β.  Αρρυθμία, που περιλαμβάνει καρδιακή ανακοπή
       γ.  Αρτηριακές αλλοιώσεις – απώλεια αγγειακής προσαρμογής
2. Επιπλοκές ανεξάρτητες της υπερφόρτωσης σιδήρου
       α.  Πνευμονική υπέρταση
       β.  Αρρυθμία – ιδιαίτερα κολπική μαρμαρυγή σε μεγαλύτερη ηλικία
       γ.  Θρομβωτικό εγκεφαλικό επεισόδιο, που σχετίζεται με κολπική μαρμαρυγή
  δ. Διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας, λόγω περιορισμού / διαστολικής δυσλειτουργίας 
   / ίνωσης
       ε.  Αρτηριακές διαταραχές – απώλεια αγγειακής προσαρμογής

Πρόσφατα εκδόθηκε ένα σημαντικό συναινετικό κείμενο για την αντιμετώπιση των καρδιολογικών 
προβλημάτων στη θαλασσαιμία (Pennell 2013). Προηγούμενα συναινετικά κείμενα (Cogliandro 
2008) και άρθρα ανασκόπησης (Walker 2012, Wood 2005) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 
ως αξιόπιστες αναφορές.

Σημαντικό σχόλιο: Οι σχετιζόμενες με τον σίδηρο καρδιακές επιπλοκές της θαλασσαιμίας ήταν η 
κύρια αιτία θανάτου και εξακολουθούν να παραμένουν μεταξύ των κύριων αιτίων νοσηρότητας.

Συγγραφή Malcolm Walker και John Wood
Ανασκόπηση Ali Taher

      ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟ             ΜΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟ
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CHAPTER 4

Καρδιακή δυσλειτουργία

Παθοφυσιολογία
Η συσσώρευση σιδήρου στην καρδιά είναι ο μοναδικός σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την 
καρδιακή δυσλειτουργία στη θαλασσαιμία. Φόρτιση της καρδιάς με σίδηρο συμβαίνει όταν η καρδιά 
εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα ελεύθερων ριζών σιδήρου, μη προσδεδεμένου με τρανσφερρίνη, 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι ακριβείς μηχανισμοί μεταφοράς του σιδήρου παραμένουν 
αμφιλεγόμενοι, αν και μελέτες σε πειραματόζωα υποστηρίζουν τον ρόλο των διαύλων ασβεστίου 
τύπου L και T. Η διάρκεια έκθεσης σε χηλική ουσία φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα του 
ποσού συσσώρευσης σιδήρου στην καρδιά, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό του σιδήρου στον 
οργανισμό. Ως αποτέλεσμα, οι στρατηγικές της θεραπείας αποσιδήρωσης με την κατά διαστήματα 
χορήγηση υψηλών δόσεων φαρμάκου θα πρέπει να αποφεύγονται, ακόμα και αν αυτή η τακτική 
μπορεί να ελέγξει με επιτυχία τον ηπατικό σίδηρο και τη φερριτίνη ορού. 
  
Με την είσοδό του στην καρδιά, ο ασταθής σίδηρος συνδέεται ταχύτατα με τη φερριτίνη και 
αποδομείται προς αιμοσιδηρίνη. Ο ρυθμιστικός αυτός μηχανισμός είναι ζωτικής σημασίας για την 
επιβίωση, καθώς δημιουργεί μια ασυμπτωματική κλινική κατάσταση, όπου οι αποθήκες σιδήρου 
στην καρδιά αυξάνονται μεν, αλλά δεν υπάρχουν τοξικές ασταθείς ρίζες σιδήρου (Anderson 
2001). Εκτίμηση του καρδιακού T2* με MRI μπορεί να αναγνωρίσει και να υπολογίσει ποσοτικά 
τις αποθήκες σιδήρου στην καρδιά (Carpenter 2011), επιτρέποντας τροποποίηση της θεραπείας 
αποσιδήρωσης πριν αναπτυχθούν καρδιολογικά συμπτώματα.

Με την πάροδο του χρόνου, οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί του σιδήρου στην καρδιά δεν επαρκούν. 
Όσο περισσότερος είναι ο αποθηκευμένος σίδηρος τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 
απορρύθμισης (Kirk 2009). Όταν τα επίπεδα του ασταθούς σιδήρου στο μυοκάρδιο ανέρχονται, 
προκαλούνται οξειδωτικές βλάβες στις μεμβράνες, στους μεταφορείς σιδήρου και στο DNA, 
με αποτέλεσμα να προκαλούν καρδιακή δυσλειτουργία, αρρυθμίες και, εάν δεν αναστραφούν, 
βαθμιαία ίνωση. Δυσλειτουργία της ομοιόστασης ασβεστίου, ιδιαίτερα του διαύλου ρυανοδίνης, 
θεωρείται ότι συμβάλλει στην καρδιομυοπάθεια εξαιτίας του σιδήρου. 

Από κλινικής άποψης, το κύριο χαρακτηριστικό των επιπλοκών της υπερσιδήρωσης, ακόμα 
και όταν αυτές είναι σοβαρές, είναι ότι με εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης μπορεί να είναι 
αναστρέψιμες. Ωστόσο, η πρόληψη υπερφόρτωσης σιδήρου παραμένει η κύρια ευθύνη των 
κλινικών που παρακολουθούν θαλασσαιμικούς ασθενείς, καθώς όταν προκύψουν συμπτώματα 
καρδιακής ανεπάρκειας, υπάρχει άμεσος κίνδυνος θανάτου.

Παρά την αδιαμφισβήτητη πρόοδο στη θεραπεία, οι καρδιαγγειακές βλάβες παραμένουν πολύ 
σημαντικές. Η έγκαιρη διάγνωση επιβάλλει εντατικοποίηση της θεραπείας αποσιδήρωσης, 
εξειδικευμένες καρδιολογικές παρεμβάσεις και φαρμακευτική θεραπεία ως δεύτερης γραμμής 
παρέμβαση. Η πρόληψη από μικρή ηλικία θα επηρεάσει τουλάχιστον ορισμένες από τις πλέον 
προβληματικές «μη σχετιζόμενες με τον σίδηρο»  επιπλοκές σε ώριμη ηλικία, όπως την κολπική 
μαρμαρυγή.

Εκτός από τον σίδηρο, που αποτελεί την πιο σημαντική αιτία καρδιακής δυσλειτουργίας, η 
ανεπάρκεια καρνιτίνης, θειαμίνης, βιταμίνης D και σεληνίου μπορεί να επιβαρύνουν την καρδιακή 
λειτουργία. Στη θαλασσαιμία, τα συστατικά αυτά βρίσκονται συχνά σε έλλειψη (Claster 2009, Wood 
2008). Ο υποθυρεοειδισμός, ο υποπαραθυρεοειδισμός (DeSanctis 2008) και ο υπογοναδισμός 
μπορούν επίσης να επιδεινώσουν την καρδιακή δυσλειτουργία. Η οξεία μυοκαρδίτιδα μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμίες και καρδιακή ανακοπή (Kremastinos 
1995), παρότι η τελευταία δεν παρατηρείται συχνά.
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Καρδιακή δυσλειτουργία «μη σχετιζόμενη με τον σίδηρο» συναντάται επίσης σε θαλασσαιμικούς 
ασθενείς προχωρημένης ηλικίας από την περιοχή της Μεσογείου. Στην ίδια μελέτη έχει επίσης 
περιγραφεί (MRI με σκιαγραφικό) μια κατάσταση με διάσπαρτες, μικρές ή μεγαλύτερες, εστίες 
ίνωσης του μυοκαρδίου (Pepe 2009), κατάσταση για την οποία πιθανολογείται ότι η μακροχρόνια 
λοίμωξη με ηπατίτιδα C μπορεί να προκαλέσει λανθάνουσα μυοκαρδίτιδα και μυοκαρδιακή 
δυσλειτουργία (Matsumori 2006).

Σημαντικό σχόλιο: Ακόμη και αν έχουν εγκατασταθεί σημαντικές τοξικές βλάβες στο μυοκάρδιο, 
η εντατική αποσιδήρωση μπορεί να αποκαταστήσει την καρδιακή λειτουργία.

Κλινικές εκδηλώσεις: 
Ασθενείς με σημαντικό φορτίο σιδήρου στην καρδιά ενδέχεται να παραμένουν χωρίς συμπτώματα. 
Όταν αναπτυχθεί δυσλειτουργία του μυοκαρδίου, τα συμπτώματα είναι ανάλογα με τον βαθμό της 
κοιλιακής βλάβης. Υποκλινικά πρώιμα σημεία μπορεί να αποδίδονται στην υποκείμενη πάθηση. Για 
παράδειγμα, δύσπνοια κατά την άσκηση μπορεί να αποδοθεί στην αναιμία. Σε πιο προχωρημένα 
στάδια καρδιακής ανεπάρκειας, οι κλινικές εκδηλώσεις είναι ισοδύναμες με εκείνες που 
παρατηρούνται σε οποιαδήποτε σοβαρή μυοκαρδιοπάθεια, και μπορεί να περιλαμβάνει δύσπνοια, 
περιφερικό οίδημα, ηπατική συμφόρηση και σημαντικό περιορισμό της σωματικής άσκησης.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της καρδιακής ανεπάρκειας ποικίλλουν. Τα κλασικά χαρακτηριστικά της 
αριστερής καρδιακής ανεπάρκειας, που περιλαμβάνουν υγρούς ή τρίζοντες ρόγχους, δύσπνοια 
στη σωματική προσπάθεια και ορθόπνοια, είναι όψιμα ευρήματα. Τα συμπτώματα της δεξιάς 
καρδιακής ανεπάρκειας, που περιλαμβάνουν διάταση φλεβών στον τράχηλο, ηπατομεγαλία 
και περιφερικό οίδημα, είναι συνήθως τα πρώτα κλινικά σημάδια (Pennell 2013). Η ταχεία 
απώλεια αντιρρόπησης, με κύρια χαρακτηριστικά δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας, μπορεί να 
μιμείται συμπτωματολογία οξείας κοιλίας, με επώδυνη ηπατομεγαλία, που εκλαμβάνονται ως 
χολαγγεϊίτιδα ή απόφραξη των χοληφόρων. Η εκδήλωση συμπτωμάτων κλασικής καρδιακής 
ανεπάρκειας υποδηλώνει βαριά κατάσταση με κακή πρόγνωση, μέχρις ότου αντιμετωπισθεί με 
εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης. Πρέπει να τονιστεί ότι για να αποκατασταθεί η κυκλοφοριακή 
ανεπάρκεια, ο ασθενής μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη για μια περίοδο μερικών εβδομάδων.

Σημαντικό σχόλιο: Σημαντικό χαρακτηριστικό της καρδιακής ανεπάρκειας λόγω υπερσιδήρωσης, 
είναι η ικανότητα της καρδιακής λειτουργίας να επανέλθει πλήρως με κατάλληλη θεραπεία 
αποσιδήρωσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να μην έχει επαρκώς εκτιμηθεί από τους γενικούς 
ιατρούς και τους καρδιολόγους που δεν έχουν εμπειρία με θαλασσαιμικούς ασθενείς.

Συμπτώματα όπως αίσθημα παλμών είναι συνήθη σε ασθενείς με θαλασσαιμία και αποτελούν 
συχνό λόγο ανησυχίας, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους γιατρούς τους. Η πρόγνωση 
της αρρυθμίας σχετίζεται με τον βαθμό του φορτίου σιδήρου του μυοκαρδίου, καθώς και με 
οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία του μυοκαρδίου. Επομένως στην περίπτωση ασθενούς χωρίς 
αιμοσιδήρωση, η ανάπτυξη μιας αρρυθμίας, όπως η κολπική μαρμαρυγή, χρειάζεται διερεύνηση 
και πιθανή φαρμακευτική θεραπεία με αντιπηκτικά, χωρίς κατ’ ανάγκη να υποδηλώνει ανεπιθύμητη 
επιπλοκή που σχετίζεται με τη νόσο. Η ίδια αρρυθμία σε μια καρδιά με βαριά υπερσιδήρωση, 
ιδιαίτερα όταν υπάρχει και καρδιακή δυσλειτουργία, μπορεί να αποτελεί προειδοποίηση σοβαρής 
απορρύθμισης, που χρειάζεται άμεση παρέμβαση και πιθανή νοσοκομειακή νοσηλεία. Πόνος στο 
στήθος δεν είναι συνήθης στη θαλασσαιμία, αλλά μπορεί να συνοδεύει άλλες καταστάσεις, όπως 
περικαρδίτιδα ή μυοκαρδίτιδα. Η συχνότητα των επιπλοκών αυτών διαφέρει μεταξύ των χωρών.

Σημαντικό σχόλιο: Η αντιμετώπιση του ασθενούς με αίσθημα παλμών εξαρτάται από την κλινική 
κατάσταση ως σύνολο, που περιλαμβάνει τον βαθμό φόρτωσης σιδήρου και την καρδιακή 
λειτουργία.
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Κλινική εξέταση
Για μια βασική καρδιολογική αξιολόγηση απαιτούνται πλήρες ιατρικό ιστορικό και φυσική 
εξέταση, καθώς και ηλεκτροκαρδιογράφημα και λεπτομερές υπερηχοκαρδιογράφημα, σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες οδηγίες. Η απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού της καρδιάς (CMR), η οποία 
χρησιμοποιείται για την ποσοτική εκτίμηση του φορτίου σιδήρου της καρδιάς (T2*), έχει εξελιχθεί 
σε ανεκτίμητο εργαλείο για την αξιολόγηση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιακών επιπλοκών στη 
θαλασσαιμία. Πρόσθετες εξετάσεις μπορεί επίσης να είναι απαραίτητες για τη λεπτομερή εκτίμηση 
κλινικών προβλημάτων, όπως η διερεύνηση της καρδιακής αρρυθμίας (Holter ή 24ωρο ΗΚΓ) ή η 
λειτουργική αξιολόγηση με εξετάσεις κοπώσεως.

Σημαντικό σχόλιο: Η τακτική αξιολόγηση της καρδιακής κατάστασης βοηθά στην έγκαιρη 
εντόπιση και αντιμετώπιση των καρδιολογικών προβλημάτων. 

Καρδιολογικές εξετάσεις 

•  Ηλεκτροκαρδιογράφημα – ΗΚΓ
Το ηλεκτροκαρδιογράφημα συχνά εμφανίζει παθολογικά ευρήματα, αλλά οι αλλοιώσεις 
συνήθως δεν είναι ειδικές. Συνήθως οι αλλοιώσεις περιλαμβάνουν διαταραχές επαναπόλωσης 
των επαρμάτων-Τ και των διαστημάτων ST στις προκάρδιες απαγωγές, τον άξονα των 
επαρμάτων-Τ και του διαστήματος QT (Detterich 2012), και μερικές φορές υπερίσχυση των 
δυναμικών της δεξιάς κοιλίας. Περιστασιακά, επηρεάζονται και τα επάρματα-P, γεγονός 
που υποδηλώνει αμφοτερόπλευρη διάταση. Μπορεί να παρατηρηθεί πρώτου βαθμού 
καρδιακός αποκλεισμός και διαταραχή της αγωγιμότητας υπό τη μορφή του κολποκοιλιακού 
αποκλεισμού από βλάβη του δεματίου του His, ενώ είναι σπάνιες μεγαλύτερου βαθμού 
διαταραχές αγωγιμότητας. Δεδομένου ότι οι ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές δεν 
είναι ειδικές και η δυνατότητα αποκατάστασής τους με θεραπεία αποσιδήρωσης δεν έχει 
επιβεβαιωθεί, είναι σημαντικό να ξεκινά τακτική παρακολούθηση από την παιδική ηλικία, 
προκειμένου να εντοπιστούν νέες διαταραχές. 

Στην περίπτωση εμφάνισης νέων ηλεκτροκαρδιογραφικών ανωμαλιών κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης, απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία. 
Η διερεύνηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για αλλοιώσεις που υποδηλώνουν αύξηση των 
δυναμικών της δεξιάς κοιλίας. Οι αλλοιώσεις αυτές μπορεί να αντικατοπτρίζουν ανάπτυξη 
πνευμονικής υπέρτασης, η οποία είναι συνήθης επιπλοκή στην ενδιάμεση θαλασσαιμία. 
Στη μείζονα θαλασσαιμία είναι λιγότερο συχνή, συνήθως είναι ιατρογενής και οφείλεται σε 
εμβολή λόγω έλλειψης αντιθρομβωτικού στους εμφυτευμένους καθετήρες (συσκευές PICC 
και Porta-Cath).

•  Περιπατητική ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση 
Η κύρια μέθοδος για την ανίχνευση και τη διερεύνηση της καρδιακής αρρυθμίας είναι η μέσω 
Holter ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή για 24 ή περισσότερες ώρες. Υπάρχουν πολλοί 
τύποι καταγραφέων που επιτρέπουν την ανίχνευση διαλείπουσας καρδιακής αρρυθμίας. 
Ωστόσο, το όφελος σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με καλή θεραπεία αποσιδήρωσης είναι 
σχετικά μικρό.

•  Δοκιμασία κοπώσεως
Η δοκιμασία κοπώσεως, σε κυλιόμενο τάπητα ή κυκλοεργόμετρο, μπορεί να είναι κατάλληλη 
για την αναγνώριση ασθενών που διατρέχουν κίνδυνο καρδιακών αρρυθμιών και για την 
εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας. Ανάλογα με την απόδοση στη δοκιμασία κόπωσης, 
μπορεί επίσης να εκτιμηθεί η καταλληλότητα της θεραπείας της καρδιακής νόσου. Η 
δοκιμασία κοπώσεως με εκτίμηση της ανταλλαγής αερίων επιτρέπει την επαλήθευση των: 
VO2 (μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση O2 κατά την κορύφωση της καταπόνησης) και VO2 AT 
(αναερόβιος ουδός), παράμετροι στενά σχετιζόμενοι με τη λειτουργική κατάσταση και την 
πρόγνωση ασθενών με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.
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•  Υπερηχοκαρδιογράφημα
Το υπερηχοκαρδιογράφημα είναι ευρέως διαθέσιμο, σχετικά οικονομικό και εύκολο στην 
εκτέλεση. Μπορεί να ελεγχθεί μεγάλος αριθμός παραμέτρων. Ακόμα και οι απλούστερες 
μετρήσεις για το μέγεθος των καρδιακών κοιλοτήτων μπορούν να αποδώσουν άμεσα 
πολύτιμα στοιχεία για την κατάσταση της καρδιάς και την κλινική εξέλιξη, εφόσον 
πραγματοποιούνται από έμπειρο γιατρό που ακολουθεί ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο. Στα 
απαραίτητα δεδομένα πρέπει να περιλαμβάνονται:

1.  Διαστάσεις
  α.  Αριστερή κοιλία σε διαστολή και συστολή
  β.  Κολπικές διαστάσεις
  γ.  Πνευμονική αρτηρία και αορτική ρίζα
  δ.  Μεσοκοιλιακό πάχος
  ε.  Αριστερή και δεξιά κοιλία (διαστάσεις/όγκοι)
  e. Diamètre et volumes des ventricules droits et gauche. 

2.  Λειτουργία
  α.  Κλάσμα εξώθησης (EF) αριστερής κοιλίας με τις καθιερωμένες μεθόδους Teicholz και   
   Simpson
  β. Διαστολική λειτουργία
   i. Doppler μιτροειδούς
      ii. Ιστικό Doppler
      iii. Doppler της πνευμονικής φλέβας

3. Αξιολόγηση ροής Doppler
  α.  Μέγιστη ταχύτητα παλινδρόμησης τριγλώχινας (TRjVmax)
  β.  Ροές πνευμονικής αρτηρίας, επιτάχυνση/ μέγιστη διαστολική ταχύτητα

4. Μορφολογία
  α.  Δομή και λειτουργικότητα των βαλβίδων
  β. Αποκλεισμός θρόμβων στην αριστερή κοιλία σε ασθενείς με ενδοφλέβιους καθετήρες
  γ.  Μορφολογία καρδιακών κοιλοτήτων
  δ.  Παρουσία αναστομώσεων ή ωοειδούς τρήματος

Σχήμα 1. Παραδείγματα υπερηχοκαρδιογραφήματος σε θαλασσαιμικούς ασθενείς
Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν τις περισσότερες από τις παραμέτρους οι οποίες προσδιορίζουν 
την καρδιακή λειτουργία σε θαλασσαιμικούς ασθενείς. Με τη διαχρονική παρακολούθηση, μπορεί 
να αναγνωριστούν μικρές αλλαγές στις παραμέτρους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη περαιτέρω 
διερεύνησης με απεικόνιση μαγνητικής τομογραφίας (CMR). Μια πρόσφατη δημοσίευση έδειξε 
την αξία της παρακολούθησης με απλό υπερηχοκαρδιογράφημα σε ασθενείς με θαλασσαιμία 
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(Maggio 2013). Η μυοκαρδιοπάθεια από τον σίδηρο παρουσιάζεται πρώτα με αυξημένους τελο-
συστολικούς όγκους και οριακά κλάσματα εξώθησης. Η εξέλιξη σε διατατική μυοκαρδιοπάθεια είναι 
απώτερο και κακής πρόγνωσης εύρημα. Για την αξιολόγηση της διαστολικής λειτουργίας θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ο συνδυασμός του συμβατικού και του ιστικού Doppler. Μεμονωμένη διαστολική 
δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει, αλλά είναι σχετικά σπάνια.

Εύκολα μπορεί να αναπτυχθεί μια απλή βάση δεδομένων για κάθε ασθενή, προκειμένου να βοηθήσει 
στη διαχρονική παρακολούθηση. Νεότερες μέθοδοι υπερήχων μπορούν να αυξήσουν την ευαισθησία 
των υπερήχων στην ανίχνευση προκλινικής νόσου (Vogel 2003).

Σημαντικό σχόλιο: Είναι σημαντικό κάθε κέντρο να ακολουθεί ένα εξειδικευμένο πρωτόκολλο για 
τους ασθενείς του, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και 
έγκαιρη εκτίμηση παθολογικών καταστάσεων.. 

Η εξέταση με υπερηχοκαρδιογράφημα των κοιλιών μετά από κόπωση μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη 
για την ανίχνευση των περιπτώσεων με υποκλινική νόσο στις οποίες το κλάσμα εξώθησης δεν είναι 
αυξημένο ή είναι μειωμένο, ανταποκρινόμενο σε σωματική άσκηση ή σε προσομοίωση κόπωσης με 
τη χορήγηση ενδοφλέβιας δοβουταμίνης.

• Μαγνητική τομογραφία καρδιάς (CMR ή MRI)
- Για περισσότερο από μία δεκαετία είναι δυνατή η μέτρηση του φορτίου σιδήρου των ιστών με μη 
επεμβατική μέθοδο απεικόνισης μαγνητικής τομογραφίας (MRI) (Anderson 2001). Η παράμετρος T2* 
της καρδιάς έχει αξιολογηθεί ότι αντανακλά με ακρίβεια τα επίπεδα του σιδήρου στην καρδιά, χωρίς 
όμως να υπερεκτιμάται η χρησιμότητά της για την κλινική παρακολούθηση (Modell 2008, Wood 2009). 
Η T2* της καρδιάς αποτελεί πλέον βασική κλινική εξέταση για κάθε μεταγγιζόμενο θαλασσαιμικό 
ασθενή σε όσο το δυνατό νεαρότερη ηλικία (στα 10 έτη για τα περισσότερα κέντρα, αλλά και νωρίτερα, 
στα 7 έτη, σε ορισμένες περιπτώσεις), εφόσον υπάρχει υποψία για υψηλό φορτίο σιδήρου.

Σημαντικό σχόλιο: Η αξία της παραμέτρου T2* έγκειται στο ότι αναγνωρίζει τα άτομα με κίνδυνο 
ανάπτυξης καρδιακών επιπλοκών, πριν αναγνωριστούν από αλλαγές στην καρδιακή λειτουργία, που 
ανιχνεύονται με απλούστερες μη επεμβατικές μεθόδους, όπως το υπερηχοκαρδιογράφημα.

Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της αποσιδήρωσης έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί 
σημαντικό λόγο ενθάρρυνσης του ασθενούς, ως προς τη συμμόρφωσή του σε απαιτητικά 
προγράμματα θεραπείας και ως εκ τούτου στην επιτυχία καλύτερων αποτελεσμάτων. Το MRI καρδιάς 
αποτελεί μέθοδο αναφοράς για την παρακολούθηση ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία, όχι μόνο 
επειδή δίνει τη δυνατότητα εκτίμησης του φορτίου σιδήρου στην καρδιά (Carpenter 2011, Kirk 2009), 
αλλά επειδή συμβάλλει ουσιαστικά στην ανίχνευση προκλινικών διαταραχών στο κλάσμα εξώθησης. 
Συνιστάται να γίνεται έλεγχος σε μεσοδιαστήματα 24, 12 και 6 μηνών για ασθενείς χαμηλού, συνήθους 
ή υψηλού κινδύνου, αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα της χρόνιας αναιμίας, οι παράμετροι των καρδιακών 
όγκων και του κλάσματος εξώθησης είναι διαφορετικοί για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς και πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη όταν αξιολογούνται τα αποτελέσματα (Westwood 2007).

Αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών επιπλοκών
Η θεραπευτική στρατηγική για την εξάλειψη του κινδύνου καρδιακών επιπλοκών σε ασθενείς με 
θαλασσαιμία περιλαμβάνει έναν αριθμό γενικών μέτρων, όπως η διατήρηση της αιμοσφαιρίνης 
πριν από τη μετάγγιση τουλάχιστον στα 10 g/dl, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες καρδιολογικές 
παρεμβάσεις. Πρωταρχική ενέργεια είναι η παρότρυνση για τακτική εφαρμογή αποσιδήρωσης και 
η διατήρηση του CMR T2* > 20 ms. Η παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας συμβάλλει στη 
συνολική στρατηγική αντιμετώπισης του ασθενούς. Η διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας, εκτός 
από την ανάγκη εξειδικευμένης καρδιολογικής αντιμετώπισης, μας κινητοποιεί για την άμεση 
προσπάθεια αυστηρότερης συμμόρφωσης στο πρωτόκολλο αποσιδήρωσης ή για την εντατικοποίηση 
της θεραπείας αποσιδήρωσης, προκειμένου να ανασταλεί μια ανεξέλεγκτη σοβαρή καρδιακή 
δυσλειτουργία.
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Η καρδιακή δυσλειτουργία γενικά εμφανίζεται αρκετά χρόνια μετά τη συγκέντρωση σιδήρου στην 
καρδιά (Carpenter 2011). Δυστυχώς, η απομάκρυνση του σιδήρου από την καρδιά είναι μια εξόχως 
αργή διαδικασία, που συνήθως απαιτεί τρία ή περισσότερα χρόνια (Anderson 2004). Επομένως, 
η πρόληψη συσσώρευσης σιδήρου και η έγκαιρη διάγνωση προκλινικής νόσου (με MRI) έχουν 
μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχούς αντιμετώπισης από ό,τι όταν εμφανιστούν υπερηχοκαρδιογραφικά 
ευρήματα ή κλινικά συμπτώματα καρδιακής δυσλειτουργίας (Chouliaras 2010, Modell 2008).

Σημαντικό σχόλιο: Ήπιες αλλοιώσεις στην κοιλιακή λειτουργία επιβάλλουν εντατικοποίηση της 
θεραπείας αποσιδήρωσης, ακόμα και εάν οι ασθενείς είναι εντελώς ασυμπτωματικοί (Davis 2004).

Η συνδυαστική θεραπεία με Δεφεριπρόνη 75-100 mg/kg και Δεσφερριοξαμίνη 40-50 mg/kg/ημέρα 
αποτελούν την καλύτερη επιλογή απομάκρυνσης του σιδήρου από την καρδιά και σταθεροποίησης 
της κοιλιακής λειτουργίας (Porter 2013). Η Δεσφερριοξαμίνη θα πρέπει να χορηγείται συνεχώς, 
είτε υποδόρια είτε μέσω ενδοφλέβιου καθετήρα, μέχρις ότου αποκατασταθεί η κοιλιακή λειτουργία 
(Anderson 2004, Davis 2000, Tanner 2008). Επισημαίνεται ότι οι ενδοφλέβιοι καθετήρες εγκυμονούν 
σημαντικό κίνδυνο θρόμβωσης, χρόνιο πνευμονικό εμβολισμό και ιατρογενή πνευμονική υπέρταση, γι' 
αυτό επιβάλλεται εφαρμογή αντιθρομβωτικής αγωγής, ιδιαίτερα σε χρόνιες εφαρμογές.

Ασθενείς με τιμές T2* καρδιάς κάτω από 6 ms είναι σε υψηλό κίνδυνο συμπτωματικής καρδιακής 
ανεπάρκειας (Kirk 2009) γι' αυτό πρέπει να τους χορηγείται εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης, ακόμα 
και αν η καρδιακή λειτουργία παραμένει φυσιολογική. Η εκδήλωση συμπτωματικής καρδιακής 
ανεπάρκειας επιβάλλει την εισαγωγή σε νοσοκομείο με εμπειρία στην αντιμετώπιση θαλασσαιμικών 
ασθενών. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, επιβάλλεται η επικοινωνία με καρδιολόγους με εμπειρία στη 
μείζονα θαλασσαιμία λόγω των σημαντικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ της μυοκαρδιοπάθειας 
που προκαλείται από τον σίδηρο και άλλων μορφών μυοκαρδιοπάθειας. Ακολουθεί περιληπτική 
αναφορά συστάσεων (Pennell 2013):

•  Επιβάλλεται συνεχής χορήγηση θεραπείας με Δεσφερριοξαμίνη 50 mg/kg/ημέρα, για όσο διάστημα 
ο ασθενής έχει επαρκή αποβολή σιδήρου με τα ούρα. Πρέπει να προστίθεται Δεφεριπρόνη 75 mg/
kg/d, διαιρεμένη σε τρεις δόσεις, από τη στιγμή που ο ασθενής επιδέχεται θεραπεία από το στόμα. 
• Θεραπείες ενίσχυσης της πίεσης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή, επειδή επιβαρύνουν 
το οξειδωτικό στρες που προκαλείται από τον σίδηρο. Οι θαλασσαιμικοί ασθενείς εμφανίζουν 
χαμηλότερη διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση από ό,τι άλλοι ασθενείς. Επομένως, η ανάγκη 
υποστήριξης της πίεσης θα πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση της νεφρικής και εγκεφαλικής 
αιμάτωσης.

•  Τα καρδιακά ένζυμα θα πρέπει να εξετάζονται για τον έλεγχο πιθανής μυοκαρδίτιδας. Τα D-dimers 
θα πρέπει να ελέγχονται για πιθανή πνευμονική εμβολή σε ασθενείς με συμπτώματα δεξιάς 
καρδιοπάθειας. Πρέπει να γίνεται υπερηχοκαρδιογράφημα για αναζήτηση περικαρδιακής συλλογής 
και πνευμονικής υπέρτασης.

•  Η ήπια διούρηση θα ανακουφίσει τα συμφορητικά συμπτώματα αλλά η υπερδιούρηση μπορεί 
να προκαλέσει οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Οι θαλασσαιμικοί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια 
συνήθως εμφανίζουν περιοριστικού τύπου φυσιολογία με δύσκαμπτη αγγείωση, που οδηγεί σε 
υποογκαιμία. Στην οξεία φάση, η στάγδην χορήγηση φουροσεμίδης μπορεί πιο εύκολα να αποδώσει 
απ' ό,τι η ενέσιμη χορήγηση διουρητικών.

•  Ασθενείς με ηπατική βλάβη από υπερφόρτωση σιδήρου, ηπατίτιδα C και παθητική συμφόρηση 
μπορεί να παρουσιάζουν λειτουργικές διαταραχές και χαμηλές πιέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, 
βοηθάει η αποκατάσταση των λευκωμάτων του αίματος.

•  Οι αρρυθμίες μπορεί να είναι δύσκολο να ελεγχθούν. Η θεραπεία με αμιοδαρόνη αποτελεί το 
φάρμακο εκλογής στην οξεία φάση, λόγω του ευρέος φάσματος δράσης και της σχετικά ήπιας 
επίδρασής του στην κοιλιακή λειτουργία.

•  Οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να έχουν επινεφριδική ανεπάρκεια, μέχρις αποδείξεως 
του εναντίου, με εμπειρική χορήγηση στεροειδών σε υψηλές δόσεις, αφού προηγουμένως έχει 
σταλεί έλεγχος των επιπέδων κορτιζόλης.

•  Τυχόν δυσλειτουργία του θυρεοειδούς και των παραθυρεοειδών θα πρέπει να ελέγχεται και να 
αντιμετωπίζεται.
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•  Πολλοί ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια από τον σίδηρο έχουν διαβήτη τύπου ΙΙ. Απαιτείται να ελέγχεται 
η γλυκόζη με χορήγηση ινσουλίνης.

•  Παρακολούθηση του T2* της καρδιάς θα πρέπει να γίνεται συχνά. Σε περιπτώσεις καρδιακής 
δυσλειτουργίας χωρίς χαμηλό T2* (< 20 ms) θα πρέπει να σκεφθούμε άλλες αιτίες εκτός 
της τοξικότητας του σιδήρου. MRI καρδιάς με ενισχυμένη αντίθεση (σκιαγραφικό) μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση μυοκαρδίτιδας. 

•  Επειδή τόσο η Δεσφερριοξαμίνη όσο και η Δεφεριπρόνη απεκκρίνονται κυρίως από τα νεφρά, είναι 
απαραίτητη η παρακολούθηση της διούρησης. Επί νεφρικής ανεπάρκειας, θα πρέπει να ξεκινά 
άμεσα αιμοκάθαρση, ανεξάρτητα από την κατάλληλη ιατρική αντιμετώπιση. 

•  Δεν συνιστάται η τοποθέτηση εμφυτεύσιμων καρδιακών απινιδωτών, καθώς αρρυθμίες που 
απειλούν τη ζωή είναι αναστρέψιμες με εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης. Οι εξωτερικοί απινιδωτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως προσωρινή λύση.

•  Μπορεί να είναι χρήσιμο να εξετάζονται βιοχημικοί δείκτες της καρδιακής ανεπάρκειας (BNP ή pro-
N-αμινοτελικό BNP). Οι τιμές βρίσκονται υψηλές σε μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ 
μειώνονται με την ανταπόκριση στη θεραπεία. Παραμονή υψηλών τιμών επιβάλλει καθυστέρηση 
εξόδου από το νοσοκομείο μέχρις ότου τα επίπεδα BNP αποκατασταθούν στο φυσιολογικό.

•  Η καρδιακή μεταμόσχευση παραμένει θεραπεία τελικού σταδίου. Η μυοκαρδιοπάθεια από τοξική 
επίδραση του σιδήρου είναι συνήθως πλήρως αναστρέψιμη, εφόσον υποστηριχθεί η λειτουργικότητα 
της καρδιάς για όσο διάστημα χρειάζεται να αποδώσει η θεραπεία αποσιδήρωσης.

Κλινική σταθεροποίηση μπορεί να προκύψει σύντομα, μέσα σε 2 εβδομάδες, αλλά μπορεί να διαρκέσει 
ακόμα και μήνες. Η κλινική βελτίωση προηγείται της απομάκρυνσης του σιδήρου. Η αποβολή του σιδήρου 
από την καρδιά, που έχει διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αρκετά 
αργή με χρόνο ημίσειας ζωής δεκατεσσάρων μηνών (Anderson 2004). Η χηλική ουσία Δεφερασιρόξη 
δεν έχει αξιολογηθεί σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και δεν συστήνεται σε ασθενείς με οριακή 
νεφρική αιμάτωση. Η χρήση της αργότερα, στη φάση ανάρρωσης, είναι αιτιολογημένη (Pennell 2010, 
Wood 2010).

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση θεραπείας ασθενών με θαλασσαιμία, οι οποίοι παρουσιάζουν ήπια 
κοιλιακή δυσλειτουργία, με παράγοντες που είναι γνωστοί για τη βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας 
σε άλλες μορφές μυοκαρδιοπάθειας [βλ. δημοσιευμένες οδηγίες: (McMurray 2012, Yancy 2013)]. Όλοι 
αυτοί οι παράγοντες έχουν την τάση να μειώνουν την αρτηριακή πίεση, καθιστώντας τη χρήση τους στη 
θαλασσαιμία προβληματική ή περιορισμένης αξίας λόγω ανάπτυξης υπότασης.  

Σημαντικό σχόλιο: Συμπληρωματική αγωγή των θαλασσαιμικών ασθενών, οι οποίοι είναι σε κίνδυνο 
να αναπτύξουν ή που έχουν ήδη παρουσιάσει κοιλιακή δυσλειτουργία, με φάρμακα γνωστά για 
τη βελτίωση της επιβίωσης σε άλλες μορφές κοιλιακής δυσλειτουργίας θα πρέπει να χορηγείται με 
προσοχή. 

Η θεραπεία της καρδιακής δυσλειτουργίας γίνεται καλύτερα με τη χρήση μιας ομάδας φαρμάκων 
(βλ. Πίνακας 1), που περιλαμβάνουν αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης 
(αναστολείς ACE). Σε ελεγχόμενες μελέτες, οι παράγοντες αυτοί, καθώς επίσης οι βήτα-αναστολείς 
και οι ανταγωνιστές της αλδοστερόνης, έχει δειχθεί ότι μειώνουν τη θνησιμότητα σε ασθενείς με 
μυοκαρδιοπάθεια, όπως και τον ρυθμό εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας στους ασθενείς με 
ασυμπτωματική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας décompensation cardiaque chez les patients 
présentant une dysfonction ventriculaire gauche infra-clinique.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι υποσχόμενα και ενώ η επέκταση της εφαρμογής τους στην καρδιακή 
ανεπάρκεια της θαλασσαιμίας παραμένει υποθετική, ήδη εφαρμόζονται ευρύτερα στην κλινική πράξη. 
Συνιστώνται οι συνήθεις προφυλάξεις κατά την έναρξη της θεραπείας, με χαμηλές δόσεις και καλή 
ενυδάτωση. Στους ασθενείς με θαλασσαιμία, η δοσολογία μπορεί να αυξάνεται στο μέγιστο ανεκτό 
όριο, ανάλογα με την εμφάνιση υπότασης. Ορισμένοι ασθενείς δεν ανέχονται τη θεραπεία με αναστολείς 
ACE, λόγω πρόκλησης χρόνιου βήχα. Στα άτομα αυτά θα πρέπει να χορηγούνται ανταγωνιστές του 
υποδοχέα αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARB), όπως το losartan.
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Οι αρρυθμίες εκδηλώνονται συνήθως ως αίσθημα παλμών, αλλά πολλές φορές μπορεί να είναι 
ασυμπτωματικές. Η γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή καθορίζει την κλινική εξέλιξη και 
τον βαθμό κινδύνου. Οι αρρυθμίες είναι απειλητικές για τη ζωή στις περιπτώσεις καρδιακής 
ανεπάρκειας (Mancuso 2009), αλλά μπορεί επίσης να αποτελούν κακής πρόγνωσης συμπτώματα 
επερχόμενης καρδιακής απορρύθμισης σε ασθενείς με φυσιολογική μεν καρδιακή λειτουργία, 
αλλά με υψηλό φορτίο σιδήρου. Επομένως η αίσθηση παλμών πρέπει να διερευνάται και ο 
ασθενής να αντιμετωπίζεται για το σύνολο των προβλημάτων του. Έκτακτες συστολές, συνήθως 
υπέρ-κοιλιακές, περιστασιακά και κοιλιακές, μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα που 
χρειάζονται προφυλακτική φαρμακευτική αγωγή (συνήθως με β-αναστολείς), ιδιαίτερα όταν 
τα παροδικά συμπτώματα μπορεί να προκαλέσουν επίμονες αρρυθμίες, και κυρίως κολπική 
μαρμαρυγή. Οι αρρυθμίες που προκαλούν συμπτώματα αιμοδυναμικής έκπτωσης (ζαλάδα, 
συγκοπή ή προ-συγκοπή), δημιουργούν σημαντικό κλινικό κίνδυνο και σχεδόν πάντα σχετίζονται 
με σημαντική υπερσιδήρωση στο μυοκάρδιο. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα μέτρησης του φορτίου 
σιδήρου της καρδιάς με CMR, οι σημαντικές αρρυθμίες πρέπει να θεωρηθεί ότι οφείλονται 
στην υπερφόρτωση σιδήρου και πρέπει να αντιμετωπισθούν ως επείγουσες καταστάσεις με 
εντατικοποίηση της θεραπείας αποσιδήρωσης, ιδιαίτερα όταν τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 
συγκοπή ή προ-συγκοπή. Η αγωγή θα πρέπει να κατευθύνεται προς την αντιμετώπιση της 
υπερσιδήρωσης, με δευτερεύουσα ενέργεια τη συμπτωματική θεραπεία της αρρυθμίας. Οι 
αρρυθμίες στη μείζονα θαλασσαιμία συνήθως μπορούν να μειωθούν ή να εξαφανιστούν με 
εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης (Anderson 2004). Σε πολλές περιπτώσεις, η χρήση φαρμάκων 
για τη θεραπεία σχετικά ήπιων αλλά συμπτωματικών αρρυθμιών, μπορεί να δημιουργήσουν 
μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που τους αντιστοιχούν. Επομένως, η απόφαση θεραπείας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αναστολείς ACE

ARB

Β-αναστολείς

Ανταγωνιστές  
αλδοστερόνης  

ΦΑΡΜΑΚΟ

Ramipril

Captopril

Enalapril

Lisinopril

Perindopril

Losartan

Valsartan

Candesartan

Bisoprolol

Carvidelol

Spironolactone

Eplerenone

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

1,25-10 mg μία φορά/ημέρα

6,25-50 mg τρείς φορές/ημέρα

2,5-20 mg δύο φορές/ημέρα

2,5 - 40 mg en une prise par jour

 2-16 mg μία φορά/ημέρα

25-150 mg μία φορά/ημέρα

20-160 mg δύο φορές/ημέρα

4-32 mg μία φορά/ημέρα

1,25-10 mg μία φορά/ημέρα

3,125-50 mg δύο φορές/ημέρα

12,5-50 mg δύο φορές/ημέρα

25-50 mg μία φορά/ημέρα

Πίνακας 1. Συνήθη φάρμακα και δοσολογικά σχήματα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των 
παθολογικών μυοκαρδιακών ευρημάτων και της καρδιακής ανεπάρκειας στη θαλασσαιμία.
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των αρρυθμιών σε ασθενείς με θαλασσαιμία πρέπει να λαμβάνεται με προσοχή, αφού η τοξικότητα 
του σιδήρου αποτελεί την κύρια αιτία της επιπλοκής αυτής. Για τις περισσότερες υπέρ-κοιλιακές 
αρρυθμίες, επιβάλλεται ο καθησυχασμός του ασθενούς. Συχνές πρώιμες κοιλιακές συστολές δεν 
αποδίδονται σε τοξικότητα σιδήρου, όμως οι διδυμίες και η ασταθής κοιλιακή ταχυκαρδία είναι 
ενδεικτικές μυοκαρδιοπάθειας που οφείλεται στην τοξικότητα του σιδήρου και που χρειάζεται 
επειγόντως παρέμβαση με εντατικοποίηση της θεραπείας αποσιδήρωσης. 

Σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με θαλασσαιμία, ακόμα και χωρίς ενδείξεις υπερφόρτωσης 
σιδήρου, φαίνεται πως υπάρχει αυξημένη συχνότητα κολπικής μαρμαρυγής (έως 40% για άτομα 
άνω των 40 ετών, όπως προέκυψε από μεγάλη κλινική εμπειρία). Αυτό μπορεί να δημιουργήσει 
ένα μελλοντικό πρόβλημα αντιμετώπισης ή και κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε αυτήν την 
ομάδα ασθενών, όπου ενδεχομένως υπάρχει αυξημένη τάση θρομβωτικών επεισοδίων (Walker 
2013). Στη σύγχρονη εποχή, αιφνίδιος θάνατος είναι σχετικά σπάνιος στη μείζονα θαλασσαιμία, 
παλαιότερα όμως δεδομένα τον συσχετίζουν με αυξημένη διασπορά του QT (Russo 2011), ως 
συνέπεια πιθανού μηχανισμού Torsades de Pointes.

Σημαντικό σχόλιο: Οποιαδήποτε αρρυθμία που σχετίζεται με εγκεφαλικά συμπτώματα ή 
λιποθυμία πρέπει να αντιμετωπιστεί ως επείγουσα κατάσταση, έως ότου να διαλευκανθεί πλήρως.

Αντιμετώπιση της αρρυθμίας
Καθώς πολλές αρρυθμίες αναστρέφονται με την πάροδο του χρόνου, συνήθως η αντιαρρυθμική 
θεραπεία μπορεί να είναι σχετικά σύντομης διάρκειας (λιγότερο από ένα έτος). Η Αμιοδαρόνη 
είναι το φάρμακο εκλογής στην οξεία φάση, λόγω του ευρέος φάσματος δράσης και της 
ήπιας επίδρασής του στην καρδιακή λειτουργία (Pennell 2013). Η μακροπρόθεσμη θεραπεία 
με Αμιοδαρόνη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υποθυρεοειδισμού, λόγω προϋπάρχουσας 
τοξικότητας του σιδήρου στον θυρεοειδή αδένα (Mariotti 1999). Ωστόσο, η θεραπεία μπορεί 
συνήθως να τερματιστεί μετά από 6-12 μήνες. Οι β-αναστολείς είναι επίσης γενικά καλά ανεκτοί, 
όταν τιτλοποιηθούν αργά και μπορεί να είναι χρήσιμοι στον έλεγχο έκτακτων συστολών.   

Κολπική μαρμαρυγή μπορεί να προκύψει σε μια οξεία κατάσταση, ειδικά σε περιπτώσεις 
μεγάλου φορτίου σιδήρου, όπου μπορεί να εξελιχθεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. Εάν η διάρκεια 
του επεισοδίου είναι μικρότερη των 48 ωρών, εάν ο ασθενής είναι ήδη σε πλήρη αντιθρομβωτική 
θεραπεία, ή εάν το ταυτόχρονο δια-οισοφαγικό υπερηχοκαρδιογράφημα επιβεβαιώνει την 
απουσία κολπικού θρόμβου, πρέπει να μελετάται το ενδεχόμενο άμεσης καρδιακής ανάταξης 
με ηλεκτροσόκ. Πιο ήπια επεισόδια μπορούν να αντιμετωπισθούν συμβατικά με αντιθρομβωτική 
θεραπεία και Αμιοδαρόνη παρεντερικά (μέσω κεντρικής φλέβας), ταυτόχρονα με εντατική 
θεραπεία αποσιδήρωσης. Η καρδιακή ανάνηψη θα πρέπει να μελετάται ως ενδεχόμενο σε 
ασθενείς στους οποίους αποτυγχάνει η αποκατάσταση του καρδιακού ρυθμού με αποσιδήρωση 
και φαρμακευτική παρέμβαση. Στην περίπτωση αυξημένης πιθανότητας προ-θρομβωτικής 
τάσης, θα πρέπει να εφαρμόζεται αντιθρομβωτική θεραπεία σε όλους τους ασθενείς με σημαντικά 
επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής.

Οι θαλασσαιμικοί ασθενείς με μόνιμη ή εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή μπορεί να ανταποκριθούν 
στην κατάλυση (abletion) των πνευμονικών φλεβών. Οι διαδικασίες αυτές στη θαλασσαιμία έχουν 
χαμηλό ποσοστό επιτυχίας διότι οι αρρυθμίες στερούνται ανατομικού υποστρώματος (δεν υπάρχει 
ουλή, αλλά μόνο βλάβη λειτουργικής αγωγιμότητας). Η αγωγή για τις δυνητικά απειλητικές για τη 
ζωή κοιλιακές αρρυθμίες, όπως η Torsades de Pointes, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα 
στην αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας, διότι ενώ είναι συχνά αναστρέψιμες, δεν ισχύουν τα 
συμβατικά κριτήρια θεραπείας με τεχνολογικά μέσα γι' αυτήν την ασυνήθιστη ομάδα ασθενών με 
«τοξική μυοκαρδιοπάθεια». Οι εμφυτεύσιμοι καρδιακοί απινιδωτές θα μπορούσαν να διοχετεύουν 
σοκ ανάνηψης, ενώ η καρδιά αποσιδηρώνεται, η μόνιμη όμως τοποθέτησή τους αποκλείει 
τη δυνατότητα μελλοντικής εξέτασης με μαγνητική τομογραφία. Σε αυτές τις καταστάσεις, οι 
εξωτερικοί απινιδωτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτικό μέσον ασφαλείας.
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Κολποκοιλιακός αποκλεισμός και διαταραχές αγωγιμότητας
Παλαιότερα, πριν από την εφαρμογή της αποσιδήρωσης, ο πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός ήταν 
σχετικά συχνός στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, σε ποσοστό έως 40% των ατόμων ηλικίας άνω των 
15 ετών. Σήμερα είναι σπάνια επιπλοκή, μπορεί όμως να προκύψει περιστασιακά σε συνθήκες έντονης 
υπερσιδήρωσης. Τα περιστατικά με καρδιακό αποκλεισμό συνήθως ανταποκρίνονται σε συστηματική 
θεραπεία αποσιδήρωσης, αλλά η ταχύτητα της ανταπόκρισης μπορεί να είναι βραδεία. Επομένως, οι 
ασθενείς αυτοί μπορεί να χρειάζονται βηματοδότη. Η τοποθέτηση του βηματοδότη στο δεξί θωρακικό 
τοίχωμα προσφέρει το πλεονέκτημα καλύτερης και χωρίς περιορισμούς απεικόνισης των κοιλιακών 
τοιχωμάτων και του διαφράγματος, ώστε να είναι δυνατή η συνεχής παρακολούθηση του σιδήρου στο 
μυοκάρδιο (T2*).

Πνευμονική υπέρταση

Η πνευμονική υπέρταση είναι αρκετά συχνή στα σύνδρομα ενδιάμεσης θαλασσαιμίας, ενώ ποικίλλουν 
οι αναφορές για τη συχνότητά της στη μείζονα θαλασσαιμία (Vlahos 2012, Morris 2010). Διαφορετικές 
θεραπευτικές προσεγγίσεις αποσιδήρωσης και μετάγγισης, καθώς και εφαρμογής της σπληνεκτομής, 
αναμφίβολα επηρεάζουν τη συχνότητα εμφάνισης. Η σπληνεκτομή, το πρόγραμμα των μεταγγίσεων 
(συχνότητα και προ-μεταγγισιακή αιμοσφαιρίνη) και ο βαθμός του φορτίου σιδήρου θεωρούνται οι 
κύριοι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης (Vlahos 2012, Morris 
2011, Musallam 2011).

Μηχανισμοί
Η πνευμονική υπέρταση αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης πολλαπλών μηχανικών και 
βιοχημικών παραγόντων, που προκαλούν διαταραχή της λειτουργίας του ενδοθηλίου, πολλαπλασιασμό 
των λείων μυϊκών ινών και προοδευτική απόφραξη της πνευμονικής αγγείωσης (Morris 2008). Οι 
μηχανικές δυνάμεις προκαλούν αύξηση της αγγειακής τάσης λόγω της υψηλής καρδιακής παροχής, 
καθώς επίσης και αυξημένες αγγειακές πιέσεις διάτασης, απότοκες της διαστολικής δυσλειτουργίας 
της αριστερής κοιλίας. Οι βιοχημικοί εκλυτικοί παράγοντες είναι η ελεύθερη αιμοσφαιρίνη, ο μη 
συνδεδεμένος με τρανσφερρίνη σίδηρος, τα αγγειοκινητικά κλάσματα της μεμβράνης (Singer 2006) 
και η ερυθροποιητίνη. Φαίνεται επίσης πως εμπλέκονται η αυξημένη δραστικότητα της αργινάσης και η 
χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα οξειδίων του αζώτου, που υποδηλώνει κάποια ομοιότητα με την πνευμονική 
υπέρταση της δρεπανοκυτταρικής νόσου (Morris 2013, Hagar 2006), είναι όμως πιθανό να εμπλέκονται 
πολλαπλοί μηχανισμοί. Η πνευμονική νόσος και η υποξία φαίνεται πως είναι επιβαρυντικοί παράγοντες 
για την πνευμονική υπέρταση στη θαλασσαιμία, όπως συμβαίνει και στον γενικό πληθυσμό. Η χρόνια 
πνευμονική εμβολή πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο σε όλους τους πάσχοντες, ιδιαίτερα σε 
εκείνους με εμφυτευμένους καθετήρες σε κεντρικές φλέβες.

Καρδιακή παροχή 
Σίδηρος  

Σπληνεκτομή Ηπατική δυσλειτουργία Αιμόλυση        

 Συσσωρεύσεις αιμοπεταλίων 
στην κυκλοφορία 

Αγγειοτοξικοί διαμεσολαβητές 
ή τροφικοί παράγοντες 

Αργινίνη
NOEνδοθηλιακό shear stress Δυσλειτουργία / τοξικότητα ενδοθηλίου

 Παθολογικές 
μηχανικές

πιέσεις  
Αγγειοσυστολή Πνευμονική     

πιέσεις  
υπέρταση 

Περιφερικό stress  
πνευμονικής αρτηρίας 

Υποξαιμία

Πίεση LA  

Συμμόρφωση LV

Περιοριστική 
πνευμονική νόσος

Αποκλεισμός 
πνευμονικής διάχυσης



109

CHAPTER 4

Διάγνωση
Yπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος για πνευμονική υπέρταση θα πρέπει να γίνεται μία ή δύο 
φορές τον χρόνο. Η παλινδρόμηση της τριγλώχινος (TR) και η παλίνδρομη ροή επί πνευμονικής 
ανεπάρκειας παρέχουν στοιχεία για την εκτίμηση της πνευμονικής συστολικής και διαστολικής 
πίεσης, αντίστοιχα. Ταχύτητα TR κάτω από 2,5 m/s υποδηλώνει αρνητικό αποτέλεσμα, 2,5-3,0 
m/s οριακό εύρημα και ταχύτητα TR > 3 m/s θετικό αποτέλεσμα. Η οριακή και η παθολογική 
ταχύτητα TR θα πρέπει να οδηγούν σε άμεση επανεξέταση της αναγκαιότητας μεταγγίσεων, 
προκειμένου να καθοριστεί εάν η μη αποδοτική ερυθροποίηση έχει κατασταλεί επαρκώς. Η 
αριστερή κοιλιακή συστολική και διαστολική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά 
για τη διερεύνηση πιθανών μηχανισμών μετά-τριχοειδικής πνευμονικής υπέρτασης. Η 
ολονύκτια οξυμετρία παλμού σε όλους τους ασθενείς ενδείκνυται για την ανίχνευση νυκτερινού 
αποκορεσμού. Ωστόσο, η εμφάνιση συμπτωμάτων αποφρακτικής άπνοιας κατά τη διάρκεια του 
ύπνου μπορεί να αξιολογηθεί για την εκτίμηση της ποιότητας του ύπνου. Πρέπει να γίνεται πλήρης 
εξέταση της πνευμονικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διάχυσης, ώστε 
να αποκλείεται η περιοριστική πνευμονική νόσος. Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας 
υψηλής ευκρίνειας και της CT αγγειογραφίας μπορούν να αποκλείσουν την πνευμονική ίνωση 
και τη θρομβοεμβολική νόσου. Καρδιακός καθετηριασμός ενδείκνυται σε ασθενείς με επίμονη 
αυξημένη ταχύτητα παλινδρόμησης της τριγλώχινος, μεγαλύτερη από 3 m/s, παρά τη βελτίωση 
της αιματολογικής τους κατάστασης. Εξέταση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου και 
δοκιμασία εξάλεπτης βάδισης είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία.

Αντιμετώπιση
Η αγωγή για την πνευμονική υπέρταση στη θαλασσαιμία είναι πολύπλευρη και καθορίζεται από 
τη βαρύτητα και την αιτιολογία της. Όταν παρουσιάζεται αποφρακτική άπνοια κατά τη διάρκεια 
του ύπνου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς. Η διαρινική 
προσέγγιση προσφέρεται για την εφαρμογή νυκτερινού αποκορεσμού, χωρίς να παρεμποδίζονται 
οι αεραγωγοί. Η χρόνια αντιθρομβωτική θεραπεία είναι η αγωγή εκλογής στη θρομβοεμβολική 
νόσο και πρέπει να μελετάται ως ενδεχόμενο για την προφύλαξη ενάντια στην in-situ θρόμβωση 
σε ασθενείς με σοβαρή πνευμονική υπέρταση. Η πρώιμη πνευμονική υπέρταση σε ασθενείς 
με μείζονα θαλασσαιμία συνήθως ανταποκρίνεται στη βράχυνση των μεσοδιαστημάτων 
μετάγγισης, λόγω καταστολής των κυτοκινών που προάγουν τη φλεγμονή, όπως η PLGF. Η 
χρήση της υδροξυουρίας στη μείζονα θαλασσαιμία δεν έχει μελετηθεί συστηματικά, αλλά έχει 
χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα, στα μη μεταγγισιοεξαρτώμενα θαλασσαιμικά σύνδρομα 
(Banan 2013). Σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική αγωγή, το sildenafil ήταν 
αποτελεσματικό σε περιορισμένο αριθμό ασθενών και γενικά είναι καλά αποδεκτό (Morris 2013, 
Derchi 2005). Επιτυχής χρήση του αναστολέα της ενδοθηλίνης 1, το bosentan, έχει περιγραφεί σε 
έναν ασθενή με ενδιάμεση θαλασσαιμία, αλλά χρειάζεται προσεκτική διερεύνηση της ηπατικής 
λειτουργίας σε ασθενείς με ηπατίτιδα C ή ηπατική υπερφόρτωση σιδήρου.

Περιφερειακή αγγειακή νόσος

Μηχανισμοί
Η προοδευτική αγγειακή νόσος είναι επακόλουθο της φυσιολογικής γήρανσης. Πολλοί 
παράγοντες συμβάλουν, αλλά η παθολογική ενεργοποίηση των ελεύθερων ριζών είναι 
ουσιώδης για τη μειωμένη ενδοθηλιακή δραστικότητα, τον πολλαπλασιασμό του έσω χιτώνα, την 
αυξημένη κυτταρική προσκόλληση και την αγγειακή φλεγμονή που παρατηρείται σε γηρασμένα 
αγγεία. Ωστόσο, στη θαλασσαιμία πολλοί παράγοντες επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή, όπως η 
υπερσιδήρωση, τα κυκλοφορούντα μικροσωματίδια, η ελεύθερη αιμοσφαιρίνη, η χρόνια αναιμία, 
οι οξειδωμένες λιποπρωτεΐνες και οι φλεγμονώδεις κυτοκίνες. Η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο 
σακχαρώδης διαβήτης αυξάνουν επίσης το αγγειακό οξειδωτικό στρες. Η υποκείμενη αγγειακή 
παθοφυσιολογία είναι παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται στην πνευμονική υπέρταση. Οι 
θαλασσαιμικοί ασθενείς κινδυνεύουν επίσης να εμφανίσουν επίκτητο ελαστικό ψευδοξάνθωμα 
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(Aessopos 2002), μια εκφυλιστική διαδικασία των ελαστικών ινών, άγνωστου μηχανισμού, πιο 
συχνή σε ασθενείς που δεν μεταγγίζονται συστηματικά ή με ανεπαρκή θεραπεία αποσιδήρωσης.

Διάγνωση
Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή γραμμή για την ανίχνευση της συστηματικής αγγειακής νόσου. 
Η ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειακή διαστολή (FMD), ενώ αποτελεί έναν ευαίσθητο δείκτη 
για τη φυσιολογία του ενδοθηλίου, δεν είναι κατάλληλη για την κλινική πρακτική. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η μέτρηση του πάχους του έσω χιτώνα της καρωτίδας, αλλά οι παράμετροι είναι 
εξειδικευμένες για κάθε εργαστήριο και ασθενή. Επιπροσθέτως, δεν έχουν καθοριστεί τα ανώτατα 
επίπεδα κινδύνου της μεθόδου ή οι ενδεδειγμένες παρεμβάσεις. Η οξειδωμένη LDL συσχετίζεται 
με την αγγειακή ακαμψία στη θαλασσαιμία (Stakos 2009), αλλά δεν είναι διαδεδομένη μέθοδος.

Συνιστάται η παρακολούθηση της επάρκειας ασκορβικού οξέος (βιταμίνης C), διότι η έλλειψή 
του προκαλεί διαταραχή στη σύνθεση κολλαγόνου στις αρτηρίες με ελαστικό ιστό. Ωστόσο, η 
αποκατάσταση του ασκορβικού οξέος στα σύνδρομα με υπερσιδήρωση πρέπει να γίνεται σε 
συνδυασμό με θεραπεία αποσιδήρωσης, προκειμένου να προλαμβάνεται η αύξηση του ασταθούς 
σιδήρου. Το ελαστικό ψευδοξάνθωμα εμφανίζεται με ειδικές δερματικές βλάβες. Βαλβιδικές και 
περικαρδιακές εκδηλώσεις αυτής της κατάστασης μπορεί να διαγνωστούν κατά τη διάρκεια 
υπερηχοκαρδιογραφικού ελέγχου. Συνιστάται η CT αγγειογραφία προκειμένου να αξιολογηθεί η 
αγγειακή ασβέστωση και η πιθανή δημιουργία ανευρύσματος σε ασθενείς με δερματικές βλάβες.

Αντιμετώπιση
Η πρόληψη της αγγειακής νόσου στη θαλασσαιμία βασίζεται στις συστηματικές μεταγγίσεις 
και στη θεραπεία αποσιδήρωσης. Η σπληνεκτομή μπορεί να είναι επιβαρυντικός παράγοντας, 
λόγω του σημαντικού ρόλου του στην απομάκρυνση γηρασμένων ερυθροκυττάρων και των 
αγγειοκινητικών κλασμάτων της μεμβράνης (Morris 2011, Singer 2006). Η αποσιδήρωση 
πρέπει να στοχεύει στον έλεγχο του NTBI, καθώς επίσης και στη μείωση του μιτοχονδριακού 
οξειδωτικού στρες. Οι διαφορετικές χηλικές ουσίες έχουν και διαφορετικές σχετικές επιδράσεις. 
Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, τόσο η Δεφερασιρόξη όσο και η Δεφεριπρόνη βελτιώνουν 
την ενδοθηλιακή λειτουργία (Cheung 2008, Tanner 2007).

Περίληψη και συστάσεις

Οι προοπτικές για ασθενείς με θαλασσαιμία έχουν βελτιωθεί με την καλύτερη κατανόηση της 
νόσου και με τη βελτίωση των εξατομικευμένων σχημάτων αντιμετώπισης. Η στενή συνεργασία 
μεταξύ των ιατρικών ειδικοτήτων είναι το ζητούμενο. Συγχρόνως, ο αντικειμενικός θεραπευτικός 
στόχος παραμένει η παροχή τακτικής και αποτελεσματικής θεραπείας αποσιδήρωσης, σε σχήματα 
που ευνοούν τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία τους. Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται 
από τον ακριβή καθορισμό του φορτίου σιδήρου ειδικά για κάθε όργανο, ώστε τόσο ο ασθενής 
όσο και ο γιατρός να έχουν καλύτερη άποψη του κινδύνου για κάθε ασθενή. Όπως συμβαίνει 
με την αγγειακή νόσο σε μη θαλασσαιμικούς ασθενείς, οι επιλογές στον τρόπο ζωής μπορεί να 
παίζουν σημαντικό ρόλο. Η παχυσαρκία είναι λιγότερο συχνή στους θαλασσαιμικούς ασθενείς 
από ό,τι στον γενικό πληθυσμό, αλλά είναι εξίσου επιβλαβής για τα αγγεία. Η τακτική άσκηση 
βελτιώνει τη λειτουργικότητα των αγγείων με την αποκατάσταση της ενδοθηλιακής δραστικότητας 
και τη μείωση της αγγειακής φλεγμονής. Αν και δεν υπάρχουν ελεγχόμενες μελέτες για τον 
ρόλο της δίαιτας και της άσκησης στον θαλασσαιμικό πληθυσμό, υπάρχει αρκετή γνώση της 
παθοφυσιολογίας από τον γενικό πληθυσμό ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα.

Ακολουθεί περίληψη των σημαντικών υποδείξεων που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο. 
Συμπεριλαμβάνεται και το επίπεδο της ένδειξης που αφορά κάθε σημείο:

1) Ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία και καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να νοσηλεύονται (ή να 



111

CHAPTER 4

βρίσκονται σε στενή συνεργασία) με τριτοβάθμιο κέντρο με εμπειρία στη θαλασσαιμία (C).
2)   Η αντιμετώπιση των ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία και καρδιακή ανεπάρκεια με 

διουρητικά, υπερτασικά και αντιαρρυθμικά φάρμακα πρέπει να γίνεται με βάση την 
ιδιαιτερότητα της φυσιολογίας τους σε σύγκριση με εκείνη του γενικού πληθυσμού (C).

3)  Πρέπει να ελέγχεται και να αντιμετωπίζεται τυχόν ενδοκρινολογική και μεταβολική 
νοσηρότητα σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία και κοιλιακή δυσλειτουργία (C).

4)  Καθώς οι κοιλιακές αρρυθμίες και η καρδιακή ανεπάρκεια συνήθως είναι αναστρέψιμες 
στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, η υποστηρικτική φροντίδα δεν θα πρέπει να θεωρείται 
μάταιη, εφόσον εφαρμόζεται εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης, παρά το ότι χρειάζονται 
εβδομάδες ή μήνες θεραπείας (C).

5)  Οποιαδήποτε αρρυθμία σχετίζεται με εγκεφαλικά συμπτώματα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ως επείγον περιστατικό, μέχρι την πλήρη διευκρίνιση (C).

6)  Η συνδυαστική θεραπεία με Δεσφερριοξαμίνη και Δεφεριπρόνη παρέχουν την καλύτερη 
διαθέσιμη εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης για ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία και 
έντονη απόθεση σιδήρου στην καρδιά, με παρουσία ή απουσία καρδιακής ανεπάρκειας (B).

7)  Η αξιολόγηση του T2* καρδιάς αποτελεί το καλύτερο διαθέσιμο εργαλείο για την πρόληψη 
καρδιακής δυσλειτουργίας (B).

8)  Όπου δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση με T2* καρδιάς, η υποκλινική μείωση της 
συσταλτικότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση της τοξικότητας του σιδήρου 
στην καρδιά πριν εμφανιστεί καρδιακή ανεπάρκεια. Προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση 
εγκεκριμένων πρωτοκόλλων και η σχολαστική αξιολόγηση των δεδομένων με την πάροδο 
του χρόνου (B).

9)  Ακόμα και ήπια έκπτωση της κοιλιακής λειτουργίας δικαιολογεί εντατική και συνεχή 
κλιμάκωση της θεραπείας (B).

10) Ο υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος της πνευμονικής υπέρτασης θα πρέπει να γίνεται σε 
ετήσια βάση. Ασθενείς με ταχύτητα TR μεγαλύτερη από 3 m/s πρέπει να υπόκεινται σε 
καρδιακό καθετηριασμό, εάν η γενεσιουργός αιτία δεν μπορεί να αναγνωριστεί και να 
διορθωθεί (B).

11) Οι επιλογές του τρόπου ζωής που προστατεύουν τα αγγεία (απουσία καπνίσματος, τακτική 
φυσική δραστηριότητα, έλεγχος του βάρους, δίαιτα πλούσια σε λαχανικά και νιτρικά άλατα) 
θα πρέπει να συστήνονται με έμφαση στους θαλασσαιμικούς ασθενείς (C).
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5
Μεταξύ των διαφόρων οργάνων που υπόκεινται σε βλάβες στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, το ήπαρ 
αντιπροσωπεύει έναν από τους κύριους στόχους. Η υπερφόρτωση σιδήρου είναι ο κύριος αιτιολογικός 
παράγοντας (Voskaridou 2012, Lobo 2011, Porter 2009). Οι ιοί της ηπατίτιδας, ιδιαίτερα ο ιός της 
ηπατίτιδας C (HCV) και ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV), παραμένουν σημαντικός λόγος ανησυχίας (Lai 2013, 
Triantos 2013, Di Marco 2010, Ragab 2010), παρότι νεότερα μέτρα πρόληψης έχουν μειώσει σημαντικά 
νέες περιπτώσεις μόλυνσης. Ο δυνητικά επιβαρυντικός ρόλος των ηπατοτοξικών συν-παραγόντων, 
όπως ο κακός μεταβολισμός και το αλκοόλ, πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη. Ο κύριος κίνδυνος 
της χρόνιας ηπατικής νόσου είναι η ανάπτυξη κίρρωσης (Li 2002) με τον συνακόλουθο κίνδυνο 
ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (HCC) (Maakaron 2013, Mancuso 2010), επιπλοκές που γίνονται 
πιο συχνές λόγω της βελτιωμένης επιβίωσης των πασχόντων με θαλασσαιμία. Με τη δυνατότητα 
χρησιμοποίησης μη επεμβατικών τεχνικών, η διάγνωση του τύπου και της βαρύτητας της ηπατικής 
νόσου στη θαλασσαιμία έχει γίνει ευκολότερη. Η πρόγνωση της ηπατικής νόσου στη θαλασσαιμία 
συνεχίζει να βελτιώνεται, χάρη στις αυξανόμενα αποτελεσματικές θεραπευτικές δυνατότητες τόσο της 
υπερσιδήρωσης όσο και της ιογενούς χρόνιας ηπατίτιδας.

Ηπατική υπερφόρτωση σιδήρου στη θαλασσαιμία

Οι επαναλαμβανόμενες μεταγγίσεις αποτελούν την κύρια αιτία υπερσιδήρωσης στη μείζονα θαλασσαιμία. 
Κάθε μονάδα αντιπροσωπεύει 200-250 mg σιδήρου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνολικές αποθήκες 
σιδήρου του οργανισμού είναι περίπου 4 g και ότι οι φυσιολογικές ημερήσιες απώλειες σιδήρου είναι 
της τάξης των 1-2 mg (με μια πολύ περιορισμένη ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τις απώλειες 
αυτές), μπορούμε να αντιληφθούμε ότι, εάν ένα άτομο χρειάζεται για παράδειγμα μία μονάδα αίματος 
κάθε 2 εβδομάδες, πολύ γρήγορα θα αναπτυχθεί υπερφόρτωση σιδήρου στον οργανισμό. Καθώς τα 
ερυθροκύτταρα αποδομούνται στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (μακροφάγα και κυρίως στον σπλήνα), 
η υπερσιδήρωση θα επηρεάσει κυρίως τον σπλήνα και σε μικρότερο βαθμό τα ηπατικά μακροφάγα 
(κύτταρα Kupffer), τα οποία είναι πολύ λιγότερα σε αριθμό από ό,τι τα παρεγχυματικά κύτταρα 
(ηπατοκύτταρα) εντός του ήπατος. Στη συνέχεια, ο σίδηρος των μακροφάγων θα απελευθερωθεί 
προοδευτικά στην κυκλοφορία του αίματος, θα φθάσει στον μυελό των οστών και θα χρησιμοποιηθεί 
στην παραγωγή νέων ερυθροκυττάρων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απελευθέρωσης, ο κορεσμός 
της τρανσφερρίνης του πλάσματος, που φυσιολογικά είναι κάτω από 45%, αυξάνεται ταχύτατα και 
φτάνει συνήθως το 100%. Αυτό οδηγεί στην εμφάνιση του μη συνδεδεμένου με τρανσφερρίνη σιδήρου 
(Brissot 2012), μια μορφή σιδήρου που προσλαμβάνεται ταχύτατα από τα παρεγχυματικά κύτταρα του 
ήπατος, της καρδιάς και του παγκρέατος, με αποτέλεσμα την υπερφόρτωση αυτών των οργάνων. Αυτό 
αφορά ιδιαίτερα το ήπαρ, το οποίο αποτελεί τόσο τον στόχο πρώτης γραμμής όσο και το κύριο όργανο 
αποθήκευσης του σιδήρου που κυκλοφορεί.

Η δυσερυθροποίηση είναι άλλος ένας σημαντικός μηχανισμός που συγκαταλέγεται στις αιτίες 
περίσσειας σιδήρου. Έχει δειχθεί ότι προκύπτει από τη μειωμένη παραγωγή από το ήπαρ της 
ρυθμιστικής για τον σίδηρο ορμόνης, της εψιδίνης (hepcidin). Η ανεπάρκεια εψιδίνης, μέσω 
ενεργοποίησης της φερροπορτίνης, παράγοντα εξόδου του κυτταρικού σιδήρου (Ganz and Nemeth 
2012), οδηγεί σε αύξηση της εισόδου του σιδήρου στο πλάσμα σε δύο κύριες θέσεις: από τη μια μεριά 
στο δωδεκαδάκτυλο, ως ανταπόκριση στην αυξημένη εντερική απορρόφηση σιδήρου, και από την άλλη 
στον σπλήνα, ποσοτικά 10 με 20 φορές πιο σημαντική. Οι δύο ταυτόχρονες διαδικασίες οδηγούν σε 
αυξημένο κορεσμό τρανσφερρίνης. Ο σχετικός μηχανισμός κατά τον οποίο η δυσερυθροποίηση ευνοεί 
την περίσσεια σιδήρου λόγω ανεπάρκειας της εψιδίνης, πρόσφατα έχει διευκρινιστεί με την ανακάλυψη 
της ορμόνης ερυθροφερρόνης, η οποία πιθανόν αντιπροσωπεύει τον από μακρού αναζητούμενο 

Συγραφή: Pierre Brissot
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«ερυθροποιητικό παράγοντα» (Kautz 2013, BioIron, London). Στη μείζονα θαλασσαιμία, ο ρόλος της 
δυσερυθροποίησης ως αιτίας για την περίσσεια σιδήρου μπορεί να εκτιμηθεί ως σχετικά βοηθητικός 
σε σύγκριση με εκείνον που προκύπτει από τις μεταγγίσεις αίματος. Ωστόσο, μπορεί να εξηγήσει γιατί 
οι ασθενείς αυτοί αναπτύσσουν σημαντική υπερφόρτωση σιδήρου, ακόμα και πριν από οποιεσδήποτε 
μεταγγίσεις. Αντιθέτως, η δυσερυθροποίηση αποτελεί τον κύριο παράγοντα υπερσιδήρωσης στη μη 
μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία (NTDT) (Taher 2013b), όπου η παθοφυσιολογία του σιδήρου στην 
πραγματικότητα είναι παρόμοια με εκείνη της κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης με έλλειψη εψιδίνης 
(Brissot 2011) (όπως στον τύπο αιμοχρωμάτωσης 1, 2, 3 ή 4B). 
Η αναιμία και η υποξία συμβάλλουν επίσης στην υπερφόρτωση σιδήρου με τη μείωση της επίδρασης 
της ερυθροποιητίνης στη σύνθεση εψιδίνης. 

Οι μηχανισμοί αυτοί φαίνονται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1. Κύριες αιτίες της ηπατικής βλάβης λόγω σιδήρου στη θαλασσαιμία. NAFLD, μη αλκοολική λιπώδης νόσος 
του ήπατος· ALD, αλκοολική ηπατική νόσος· HBV, ιός ηπατίτιδας B· HCV, ιός ηπατίτιδας C.

Σε ό,τι αφορά την περίσσεια σιδήρου στα μακροφάγα, η ηπατική βλάβη είναι σχετικά περιορισμένη, 
καθώς ο σίδηρος είναι λιγότερο τοξικός όταν εναποτίθεται εντός των δικτυοενδοθηλιακών κυττάρων. 
Αντιθέτως, η υπερφόρτωση του σιδήρου στα ηπατοκύτταρα είναι έντονα βλαπτική. Όταν εξαντλείται 
η προστατευτική επίδραση της πρωτεΐνης αποθήκευσης του σιδήρου, της φερριτίνης, τότε προκύπτει 
ηπατοκυτταρική βλάβη που οδηγεί σε κυτταρική νέκρωση (αύξηση των τρανσαμινασών: ALT, 
αμινοτρανσφεράση της αλανίνης και AST, αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού), που ακολουθείται από 
την προοδευτική ανάπτυξη ουλών (ίνωση), το τελικό στάδιο της οποίας είναι η κίρρωση. Έχει αναφερθεί 
ότι αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών στον ορό παρατηρούνται σε ηπατοκυτταρικές συγκεντρώσεις 
σιδήρου (HIC ή LIC) >300 μmol/g (Jensen et al. 2003) και ηπατική ίνωση με HIC >400 μmol/g (Angelucci 
2002). Ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται η τοξικότητα του σιδήρου εξαρτάται από το επίπεδο 
σιδήρου πλάσματος που δεν είναι προσδεδεμένος σε τρανσφερρίνη (NTBI). Στην πραγματικότητα, 
μέρος αυτού του κλάσματος του σιδήρου κυκλοφορεί με τη μορφή του ασταθούς σιδήρου πλάσματος 
(Esposito 2003, Hershko 2010), ο οποίος έχει ισχυρή τάση για παραγωγή δραστικών οξειδωτικών 
ριζών. Οι οξειδωτικές ρίζες προξενούν βλάβες στα λιπίδια της μεμβράνης και επηρεάζουν όχι μόνο 
τις πλασματικές μεμβράνες των ηπατοκυττάρων, αλλά επίσης και τις μεμβράνες των ενδοκυτταρικών 
οργανιδίων, συμπεριλαμβανομένων των κυτταρικών πυρήνων.

Θαλασσαιμία

Δυσερυθροποίηση Μεταγγίσεις

Σίδηρος  HBV, HCV

NAFLD

ALD

Ίνωση

Κίρρωση

Ηπατοκυτταρικός 
καρκίνος

 Ήπαρ
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Διάγνωση της ηπατικής υπερφόρτωσης σιδήρου (LI ή HIC) 
Η διάγνωση εξαρτάται από ορισμένες, λιγότερες ή περισσότερες, συνδυασμένες προσεγγίσεις. Η 
αξιολόγηση των κλινικών δεδομένων παραμένει βασικό πρώτο βήμα της διαγνωστικής διαδικασίας. Τα 
κλινικά δεδομένα περιλαμβάνουν συμπτώματα συστηματικής περίσσειας σιδήρου, όπως μελάγχρωση 
του δέρματος και οργανικές βλάβες που σχετίζονται με τον σίδηρο, ιδιαίτερα στην καρδιά και στο 
ενδοκρινικό σύστημα.

Η αξιολόγηση των βιοχημικών παραμέτρων αποτελεί το δεύτερο βήμα. Η εξέταση που δίνει τις 
περισσότερες πληροφορίες είναι τα επίπεδα της φερριτίνης ορού (φυσιολογικές τιμές <300 ng/ml 
στους άνδρες και <200 ng/ml στις γυναίκες), με την προϋπόθεση ορθής ερμηνείας του αποτελέσματος. 
Η αυξημένη φερριτίνη ορού πρέπει να ερμηνεύεται με ιδιαίτερη προσοχή. Αυξημένη φερριτίνη μπορεί 
να παρατηρηθεί σε αρκετές καταστάσεις, άσχετες με την περίσσεια σιδήρου στη θαλασσαιμία. Μεταξύ 
αυτών, οι φλεγμονές (γι' αυτό και η σημαντικότητα του ελέγχου των επιπέδων CRP στον ορό), η ηπατική 
κυτταρόλυση (επομένως και η σημαντικότητα ελέγχου των τρανσαμινασών ορού) και o συνδυασμός 
παραγόντων, ειδικά το δυσμεταβολικό (ή πολυμεταβολικό) σύνδρομο. Σε περίσσεια σιδήρου, τα 
αυξημένα επίπεδα φερριτίνης σχετίζονται με τον βαθμό της περίσσειας, και ιδιαίτερα με το HIC. Η 
συσχέτιση αυτή εξαρτάται από τον κυτταρικό εντοπισμό του αποθηκευμένου σιδήρου. Επομένως, 
η αύξηση της φερριτίνη ορού είναι πιο σημαντική όταν το φορτίο του σιδήρου εντοπίζεται στο 
δικτυοενδοθηλιακό σύστημα παρά στα παρεγχυματικά κύτταρα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ένα 
επίπεδο 1.000 ng/ml έχει διαφορετικό νόημα και εξαρτάται από το εάν ο σίδηρος είναι αποθηκευμένος 
στα παρεγχυματικά κύτταρα (σε αυτήν την περίπτωση, είναι ένα κρίσιμο όριο τοξικότητας) ή στο 
σύστημα των μακροφάγων (που αφορά μια πολύ λιγότερο βλαβερή κατάσταση).

Ο κορεσμός της τρανσφερρίνης πλάσματος είναι άλλη μία σημαντική παράμετρος. Παρέχει 
πληροφορίες για τον βαθμό του βιολογικά διαθέσιμου σιδήρου, π.χ. σιδήρου ο οποίος θα προσληφθεί 
από τα κύτταρα. Επιπλέον, όταν ο κορεσμός είναι πάνω από 75%, συνήθως υποδηλώνει την παρουσία 
σιδήρου μη προσδεδεμένου με τρανσφερρίνη (Pootrakul 2004). Τα επίπεδα NTBI, και ιδιαίτερα του 
ασταθούς σιδήρου (LPI), δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί στην καθημερινή πράξη, αντιπροσωπεύουν 
όμως υποσχόμενες παραμέτρους εκτίμησης των δυνητικά τοξικών μορφών του σιδήρου που 
κυκλοφορεί. Η διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων NTBI και LPI είναι ένας σημαντικός στόχος της 
θεραπείας (Zanninelli 2009). Το ενδεχόμενο να συμβάλει ο προσδιορισμός της εψιδίνης στην κλινική 
παρακολούθηση προϋποθέτει περαιτέρω μελέτες.

Η μαγνητική απεικόνιση (MRI, Σχήμα 2) είναι σήμερα η κύρια μη επεμβατική μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση και την ποσοτική εκτίμηση της περίσσειας σιδήρου στα όργανα 
(Wood 2011). Επιτρέπει τον προσδιορισμό του HIC, που είναι παγκόσμια αποδεκτό ότι σχετίζεται με 
τις συνολικές αποθήκες σιδήρου στον οργανισμό, ακόμα και όταν υπάρχει έξω-ηπατική εναπόθεση 
σιδήρου (Wood 2011), όπως στον σπλήνα. Η εξέταση με υπερήχους και η υπολογιστική τομογραφία δεν 
έχουν πρακτική αξία για την εκτίμηση του φορτίου του ηπατικού σιδήρου, καθώς η μεν πρώτη δεν είναι 
ικανή να ανιχνεύσει σίδηρο και η δεύτερη στερείται ευαισθησίας (Wood 2011).

Σχήμα 2. Απεικόνιση της διαγνωστικής αξίας της μαγνητικής τομογραφίας για την υπερσιδήρωση του ήπατος και 
σπληνός (A): Φυσιολογικές συγκεντρώσεις σιδήρου στο ήπαρ και τον σπλήνα (λευκά βέλη), το σήμα είναι ίδιο με 
εκείνο από τους μυς της σπονδυλικής στήλης (μαύρα βέλη). (B): Μαζική υπερφόρτωση σιδήρου στο ήπαρ και τον 
σπλήνα (λευκά βέλη), το σήμα είναι πολύ χαμηλό σε σύγκριση με εκείνο από τους μυς της σπονδυλικής στήλης 
(μαύρα βέλη).
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Η βιοψία ήπατος (Σχήμα 3), για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνταν η μέθοδος αναφοράς (gold 
standard) για την εκτίμηση του φορτίου του ηπατικού σιδήρου. Επιτρέπει μια ποσοτική εκτίμηση 
της συγκέντρωσης του ηπατικού σιδήρου (είτε βιοχημικά είτε σήμερα με φασματοφωτομετρία 
ατομικής απορρόφησης). Το φυσιολογικό HIC είναι <40 μmol/g (ξηρό βάρος ήπατος). HIC των 
40-120 μmol/g, μεταξύ 120 και 240 μmol/g, και >240 μmol/g μπορούν να θεωρηθούν ήπια, 
σοβαρή και βαριά σιδήρωση, αντίστοιχα (Berdoukas 2012). Επιπλέον είναι δυνατή η ημι-ποσοτική 
ιστολογική διαφοροποίηση των κυτταρικών τύπων που επηρεάζονται από την περίσσεια σιδήρου 
(Deugnier 2011). Η σύγκριση με MRI του φορτίου σιδήρου στο ήπαρ σε σχέση με το φορτίο στον 
σπλήνα, είναι ένας νέος τρόπος για την αξιολόγηση της συμμετοχής του παρεγχύματος ή των 
μακροφάγων (υπεροχή του σπληνικού σιδήρου σημαίνει υπεροχή απόθεσης στα μακροφάγα). 
Δεδομένου ότι η ηπατική βιοψία είναι επεμβατική μέθοδος, γίνεται αντιληπτό γιατί σήμερα 
χρησιμοποιείται ελάχιστα για την αξιολόγηση του ηπατικού σιδήρου. Ο συνδυασμός της φερριτίνης 
ορού και των δεδομένων του MRI αποτελεί τη μέθοδο επιλογής. 

A
Παρεγχυματική 

(ηπατοκυτταρική) σιδήρωση

B
Μακροφαγική (κύτταρα 

Kupffer) σιδήρωση

Σχήμα 3. Ιστολογική απεικόνιση υπερφόρτωσης ηπατικού σιδήρου (μπλε ενδοκυττάριες αποθέσεις με 
χρώση Perls).
(A): Παρεγχυματική (ηπατοκυτταρική περίσσεια σιδήρου), όπως φαίνεται στη δυσερυθροποίηση. (B): 
Μακροφαγική (κύτταρα Kupffer) απόθεση σιδήρου, όπως φαίνονται σε υπερφόρτωση σιδήρου από 
μεταγγίσεις.

Ο υπολογισμός του ποσού του μεταγγιζόμενου σιδήρου είναι προφανώς μια ακριβής μέθοδος 
για τον υπολογισμό των αποθηκών σιδήρου του οργανισμού, επομένως και για την εκτίμηση 
της περίσσειας του ηπατικού σιδήρου. Ωστόσο, είναι μια αναδρομική προσέγγιση, η οποία χάνει 
μεγάλο μέρος της αξίας της από τη στιγμή που εφαρμόζεται μια αποτελεσματική θεραπεία 
αποσιδήρωσης.

Διάγνωση της ηπατικής νόσου 
Η διάγνωση της ηπατικής νόσου βασίζεται τόσο στις κλινικές όσο και σε άλλες σχετιζόμενες 
παραμέτρους. Η κλινική προσέγγιση πρέπει πάντοτε να είναι το πρώτο βήμα, ελέγχοντας 
ουσιαστικά για ύπαρξη ηπατομεγαλίας (μέγεθος και υφή). Η υπερφόρτωση ηπατικού σιδήρου, 
ακόμη και όταν είναι μαζική και μακροχρόνια, δεν προκαλεί από μόνη της σημαντική ηπατική 
δυσλειτουργία, οπότε τα συμπτώματα της ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας ή της πυλαίας υπέρτασης 
συνήθως δεν είναι εμφανή (ακόμη και στην περίπτωση κίρρωσης που σχετίζεται με τον σίδηρο). 

Οι βιοχημικές παράμετροι έχουν αξία σε δύο κυρίως περιπτώσεις. Πρώτον, στη λειτουργική 
αξιολόγηση του ήπατος. Στην περίπτωση σημαντικής περίσσειας ηπατικού σιδήρου και κατά την 
απουσία ηπατοκυτταρικής ανεπάρκειας (φυσιολογικός χρόνος προθρομβίνης) ή την απουσία 
χολόστασης (φυσιολογική αλκαλική φωσφατάση ορού, γ-γλουταμυλτρανσφεράση και επίπεδα 
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άμεσης χολερυθρίνης), μπορεί να παρατηρηθεί μέτρια αύξηση των τρανσαμινασών (λιγότερο από 
2-3 φορές πάνω από τα ανώτερα φυσιολογικά όρια). Δεύτερον, στην εκτίμηση της μορφολογίας. 
Όταν υπάρχει υποψία κίρρωσης, μπορούν να ελεγχθούν βιοχημικοί δείκτες, όπως τα επίπεδα του 
υαλουρονικού οξέος (El-Shabrawi 2012), αν και η διαγνωστική τους αξία παραμένει αβέβαιη. Σε 
υποψία ηπατοκυτταρικού καρκινώματος (αυτό ισχύει όταν συνυπάρχει κίρρωση, ιδιαίτερα όταν 
η γενική κατάσταση της υγείας είναι επηρεασμένη και τα χολοστατικά ένζυμα είναι αυξημένα), θα 
πρέπει να ελέγχεται η άλφα-φετοπρωτεϊνη (AFP), έχοντας υπόψη ότι τα φυσιολογικά επίπεδα δεν 
αποκλείουν τη διάγνωση.

Η αξία της απεικόνισης είναι σαφής. Η εξέταση με υπερήχους είναι μια βασική μέθοδος για 
τον καθορισμό της μορφολογίας του ήπατος και της ομοιογένειάς του (διάχυτη ετερογένεια 
λόγω κίρρωσης, εστιακή βλάβη που πιθανά σχετίζεται με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα) και 
την επιβεβαίωση της απουσίας στοιχείων για πυλαία υπέρταση. Η ηπατική ελαστογραφία 
χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την αξιολόγηση του βαθμού ηπατικής ίνωσης με μη 
επεμβατικό τρόπο. Είναι μια μέτρηση της ηπατικής ελαστικότητας, η οποία βασίζεται σε μηχανικό 
κύμα που προκαλείται από δονήσεις. Υπάρχουν δύο βασικοί περιορισμοί που αφορούν την 
ερμηνεία των ευρημάτων. Πρώτον, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η δυνατότητα διαφοροποίησης 
μεταξύ ακραίων μορφών κίρρωσης, έναντι της απουσίας (ή της μη σημαντικής) ίνωσης. Είναι 
πολύ πιο δύσκολο να εκτιμηθούν τα ενδιάμεσα στάδια της ίνωσης. Δεύτερον, η τεχνική αυτή 
έχει κατ’ ουσίαν αξιολογηθεί μόνο στη χρόνια ηπατίτιδα C. Έτσι, μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο 
διαγνωστικό μέσο, τόσο στη μεταγγισιοεξαρτώμενη όσο και στη μη μεταγγισιοεξαρτώμενη 
θαλασσαιμία (NTDT) (Musallam 2012).

Η ηπατική βιοψία παραμένει η πιο αξιόπιστη μέθοδος για την επιβεβαίωση και την ποσοτική 
εκτίμηση της ίνωσης, παρά τους περιορισμούς της επεμβατικής μεθόδου και την πιθανότητα ότι 
το δείγμα δεν θα είναι αντιπροσωπευτικό (γεγονός που καθιστά τη μέθοδο αμφισβητούμενη για 
τη διάγνωση της κίρρωσης, ιδιαίτερα του μακροοζώδους τύπου). Η βιοψία ήπατος δίνει επίσης 
τη δυνατότητα εκτίμησης για πιθανές σχετιζόμενες βλάβες (ειδικά την εναπόθεση λίπους και τις 
φλεγμονώδεις βλάβες).

Ο κύριος λόγος ανησυχίας κατά την αξιολόγηση των ηπατικών επιπλοκών της υπερφόρτωσης 
σιδήρου, είναι να γνωρίζουμε εάν υπάρχει ή όχι κίρρωση. Πραγματικά, η παρουσία κίρρωσης 
περιλαμβάνει έναν σημαντικό κίνδυνο ηπατοκυτταρικού καρκινώματος, που δικαιολογεί τον 
έλεγχο της υπερηχογραφικής εικόνας του ήπατος και των επιπέδων της α-φετοπρωτεΐνης κάθε 
6 μήνες. Ακόμα και αν η επιπλοκή αυτή δεν είναι πολύ συχνή στη θαλασσαιμία, μπορεί να γίνει, 
λόγω επιμήκυνσης της επιβίωσης των ασθενών.

Θεραπευτική αγωγή της υπερσιδήρωσης του ήπατος
Καθώς το ήπαρ είναι το κύριο όργανο αποθήκευσης σιδήρου, πρωταρχικό μέλημα αποτελεί 
η απομάκρυνση της περίσσειας του ηπατικού σιδήρου όσο πιο νωρίς γίνεται, προκειμένου να 
περιορίζεται ο κίνδυνος ηπατικής βλάβης (ειδικά η κίρρωση) και να προστατεύονται τα άλλα 
όργανα, ιδιαίτερα η καρδιά, οι ενδοκρινείς αδένες και τα οστά (Musallam 2011). Τα επίπεδα 
υπερφόρτωσης ηπατικού σιδήρου, τα οποία καθορίζουν τον χρόνο έναρξης θεραπείας 
παραμένουν ασαφή. Κλασικά, χρησιμοποιείται το όριο των 1000 ng/ml φερριτίνης ορού, αλλά 
συνεκτιμώντας τα παραπάνω δεδομένα, η συγκέντρωση της φερριτίνης θα πρέπει να ερμηνεύεται 
με βάση τον κυτταρικό τύπο της περίσσειας σιδήρου. Όταν σε κυτταρικό επίπεδο επικρατεί η 
παρεγχυματικού τύπου υπερσιδήρωση, που σχετίζεται με δυσερυθροποίηση, το όριο των 1.000 
ng/ml είναι πολύ υψηλό. Η συγκέντρωση ηπατικού σιδήρου είναι η πιο αξιόπιστη παράμετρος. Το 
HIC >40 μmol/g ξηρού βάρους φαίνεται πως πρέπει να θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει σημαντική 
περίσσεια σιδήρου στους ιστούς.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις βασίζονται στην αποσιδήρωση (Hoffbrand 2012). Το θέμα αυτό 
καλύπτεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 3. Στη μείζονα θαλασσαιμία, η αποσιδήρωση συνήθως 
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ξεκινά σε ηλικίες μεταξύ 2 και 4 ετών, μετά από 20-25 μεταγγίσεις. Η Δεσφερριοξαμίνη, 
όταν χορηγείται με παρατεταμένη υποδόρια έγχυση σε δοσολογία των 30-40 mg/kg επί 5 
ημέρες την εβδομάδα, έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Το κύριο πρόβλημα με τη θεραπεία 
Δεσφερριοξαμίνης είναι οι περιορισμοί με όρους ποιότητας ζωής, οι οποίοι ουσιαστικά αφορούν 
τη συμμόρφωση, ειδικά σε νεαρούς ασθενείς. Η Δεφεριπρόνη, όταν χορηγείται από του στόματος 
τρεις φορές την ημέρα σε μέση δοσολογία 75-100 mg/kg σωματικού βάρους, έχει αποδειχθεί 
ότι μειώνει αποτελεσματικά τη HIC, είτε όταν χορηγείται με Δεσφερριοξαμίνη (Berdoukas 2012), 
είτε ως μονοθεραπεία (Viprakasit 2013). Ο κύριος περιορισμός της είναι ένας όχι πολύ συχνός 
αλλά απρόβλεπτος κίνδυνος ακοκκιοκυτάρωσης, που επιβάλλει τον συστηματικό έλεγχο του 
αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων σε εβδομαδιαία βάση. Η Δεφερασιρόξη είναι η περισσότερο 
μελετημένη χηλική ουσία που χορηγείται από το στόμα (Deugnier 2011). Όταν χορηγήθηκε 
σε 219 θαλασσαιμικούς ασθενείς για 3 ή περισσότερα χρόνια, η Δεφερασιρόξη ανέστρεψε 
ή σταθεροποίησε την ηπατική ίνωση στο 83% των ασθενών. Η θετική επίδραση στην ίνωση, 
ωστόσο, δεν συνδέθηκε αποκλειστικά με τον βαθμό της απομάκρυνσης σιδήρου, γεγονός που 
υποστηρίζει ειδική αντι-ινώδη επίδραση, ανεξάρτητα από τις ιδιότητες δέσμευσης του σιδήρου. 
Επίσης, αυτό το θεραπευτικό αποτέλεσμα ήταν ανεξάρτητο από προηγούμενη έκθεση σε 
ηπατίτιδα C. Σε μη μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς, η Δεφερασιρόξη (5-20 mg/kg/ημέρα) είχε 
επίσης ως αποτέλεσμα δόσο-εξαρτώμενες μειώσεις στη συγκέντρωση του ηπατικού σιδήρου. 
Η αποτελεσματικότητα ήταν σταθερή μεταξύ των υποομάδων των ασθενών (Taher 2013a). Η 
συνδυαστική θεραπεία Δεφερασιρόξης και Δεσφερριοξαμίνης θα μπορούσε να αποτελέσει μια 
ενδιαφέρουσα εναλλακτική θεραπεία (Lal 2013). Αξίζει να αναφερθεί ότι η μετά-ανάλυση 1.520 
ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία, που περιλαμβάνονται σε τυχαιοποιημένες μελέτες, έδειξε 
ότι τα επίπεδα HIC ήταν χαμηλότερα στη συνδυαστική θεραπεία σε σχέση με τη μονοθεραπεία. 
Ωστόσο, μόνο το 7% των μελετών ήταν άνευ μεθοδολογικών επιφυλάξεων, ενώ τα δεδομένα δεν 
υποστήριζαν οποιαδήποτε συγκεκριμένη αγωγή αποσιδήρωσης (Maggio 2011).

Σε ό,τι αφορά τη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (Elborai 2012) και την 
υπερσιδήρωση στη θαλασσαιμία, δύο σημεία είναι σημαντικά. Πρώτον, φαίνεται πως η μείωση του 
σιδήρου πριν από τη μεταμόσχευση είναι σημαντική για την επιτυχία της διαδικασίας (Khalil 2012). 
Δεύτερον, μετά την επιτυχή μεταμόσχευση, η θεραπεία με αφαιμάξεις είναι μια αποτελεσματική 
και καλά ανεκτή επιλογή για τη μείωση της περίσσειας σιδήρου (Angelucci 2000). Για το μέλλον, 
οι θεραπείες που στοχεύουν στο Tmprss6 (Guo 2013, Schmidt 2013), μια ηπατική πρωτεΐνη που 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ισορροπίας σιδήρου, αντιπροσωπεύει δυνητικά 
καινοτόμες προσεγγίσεις.

Χρόνια ηπατίτιδα C στη θαλασσαιμία

Επιδημιολογικά θέματα
Η λοίμωξη HCV, εάν είναι μεταγγισιακής προέλευσης, αποτελεί σημαντικό λόγο προσοχής σε 
πάσχοντες με θαλασσαιμία. Ποσοστό 4-85% των θαλασσαιμικών ασθενών είναι θετικοί για 
αντισώματα anti-HCV (Di Marco 2010). Το πρόβλημα οφείλεται κυρίως στον μεγάλο αριθμό 
των μολυσμένων ασθενών σε παλαιότερες εποχές, που δεν εφαρμόζονταν εξειδικευμένες 
προληπτικές μέθοδοι κατά τη διαδικασία της μετάγγισης (κατ' ουσία πριν από το 1991, όταν 
ανακαλύφθηκε ο HCV) (Azarkeivan 2012). Ωστόσο, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες δεν 
έχουν ακόμη υιοθετήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τον έλεγχο του HCV των αιμοδοτών. 
Οι ανησυχίες για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς σχετίζονται επίσης με τη δυνητική σοβαρότητα 
της πρόγνωσης της χρόνιας λοίμωξης HCV, για δύο κύριους λόγους. Πρώτον, η συσχέτιση με 
τις επιβλαβείς επιπτώσεις της υπερσιδήρωσης του ήπατος (Angelucci 2000) και δεύτερον οι 
περιορισμοί της χρήσης των αντιϊικών φαρμάκων στους ασθενείς αυτούς λόγω των ανεπιθύμητων 
παρενεργειών τους. Επιπλέον, η βελτίωση του προσδόκιμου ζωής για τους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς καθιστά πιο πιθανή την ανάπτυξη σοβαρών ηπατικών βλαβών που σχετίζονται με τον 
σίδηρο, όπως κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνο.
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Διάγνωση της χρόνιας ηπατίτιδας C στη θαλασσαιμία
Η διαγνωστική προσέγγιση δεν διαφέρει από εκείνη που ισχύει για τους μη θαλασσαιμικούς 
ασθενείς. Πρέπει να υπάρχει υποψία HCV λοίμωξης στους ασθενείς που οι μεταγγίσεις άρχισαν 
πριν από το 1991 και οι τρανσαμινάσες ορού είναι υψηλότερες από εκείνες που αναμένονται μόνο 
από την επίδραση της περίσσειας σιδήρου. Η διάγνωση εξαρτάται από έναν συνδυασμό κλινικών, 
βιοχημικών, απεικονιστικών και ιστολογικών δεδομένων. 

Τα βασικά κλινικά δεδομένα περιλαμβάνουν αύξηση των τρανσαμινασών για περισσότερους 
από 6 μήνες. Ενώ αυτό συνήθως προσδιορίζει τη χρόνια λοίμωξη, το χρονικό στοιχείο μπορεί 
να μην είναι απαραίτητο, όταν η κλινική εξέταση υποδεικνύει προφανή συμπτώματα προϊούσας 
ηπατικής βλάβης. Συνήθως η κίρρωση είναι ήδη εγκατεστημένη όταν παρατηρηθούν σταθερή 
ηπατομεγαλία (σχετίζεται με ευρήματα ηπατικής δυσλειτουργίας), ηπατοκυτταρική ανεπάρκεια 
(εκχυμώσεις, ερύθημα στις παλάμες, αραχνοειδείς σπίλοι και πληκτροδακτυλία), πυλαία 
υπέρταση (κοιλιακή παράπλευρη φλεβική κυκλοφορία και σπληνομεγαλία, αν και το τελευταίο 
σημάδι βεβαίως πρέπει να ερμηνευτεί με προσοχή, δεδομένου του αιματολογικού προβλήματος), 
μη αντιρροπούμενη κίρρωση (ασκίτης, εγκεφαλοπάθεια, χρόνιος ίκτερος που δεν σχετίζεται 
με αιμόλυση και γαστρεντερική αιμορραγία λόγω οισοφαγικών κιρσών). Άλλα έξω-ηπατικά 
στοιχεία που υποδηλώνουν ηπατοκυτταρικό καρκίνο, μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο 
αποκαλύπτεται η διάγνωση. 

Τα βιοχημικά δεδομένα είναι επίσης σημαντικά. Από λειτουργικής άποψης, ο χρόνος προθρομβίνης 
μπορεί να αυξηθεί και η συνδυασμένη λευκοπενία και θρομβοπενία μπορεί να αντικατοπτρίζουν 
πυλαία υπέρταση (μέσω του υπερσπληνισμού). Από μορφολογικής άποψης, οι αιματολογικοί 
δείκτες της ηπατικής ίνωσης είναι σημαντικοί στην πρόβλεψη της σοβαρότητας της ίνωσης. Στη 
θαλασσαιμία, η αναλογία του δείκτη ασπαρτικής τρανσαμινάσης προς τα αιμοπετάλια (APRI) 
και η ίνωση κλίμακας 4 (βασίζεται στα αιμοπετάλια, την ασπαρτική τρανσαμινάση (AST), την 
τρανσαμινάση της αλανίνης (ALT) και την ηλικία) έχουν κάποια αξία, παρά το ότι η σπληνεκτομή 
μπορεί να επηρεάζει την παράμετρο των αιμοπεταλίων (Poustchi 2013). Το fibrotest εμφανίζεται 
ως υποσχόμενη μέθοδος (Elalfy 2013).

Η απεικόνιση και η βιοψία αποτελούν σημαντικά επόμενα βήματα. Η εξέταση με υπερήχους 
αποτελεί σημαντική διαδικασία για την ανίχνευση άμεσων (ηπατικής) και έμμεσων (στοιχεία 
πυλαίας υπέρτασης) χαρακτηριστικών της κίρρωσης. Η ελαστογραφία, όπως αναφέρθηκε πιο 
πάνω, έχει ενδιαφέρον για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς (Poustchi 2013) και προτείνεται 
να καθιερωθεί ως εξέταση για τον έλεγχο της παρουσίας και της σοβαρότητας της ηπατικής 
ίνωσης. Η βιοψία ήπατος, αν και σήμερα γίνεται πολύ λιγότερο λόγω της διαθεσιμότητας των 
μη επεμβατικών τεχνικών, δικαιολογείται όταν οι άλλοι τρόποι διερεύνησης είτε δεν παρέχουν 
ικανοποιητικά αποτελέσματα είτε δεν είναι εφικτοί. Οι κύριες ιστολογικές κλίμακες που 
επιτρέπουν τον καθορισμό της ηπατικής κατάστασης είναι η κλίμακα Metavir, που αξιολογεί τόσο 
τη δραστηριότητα (0-3) όσο και την ίνωση (0-4, ο βαθμός 4 ανταποκρίνεται σε κίρρωση) και η 
κλίμακα Ishak.

Θεραπευτική αγωγή της χρόνιας ηπατίτιδας C στη θαλασσαιμία
Η παρουσία σημαντικής δραστηριότητας HCV, όπως εκφράζεται από την κυτταρόλυση 
(αυξημένες τρανσαμινάσες ορού) ή τη φλεγμονή ιστολογικά, μαζί με ήπια ή σοβαρή ηπατική 
ίνωση, αντιπροσωπεύουν τα συνήθη βασικά κριτήρια για να προταθεί αντιϊική θεραπεία. Δύο 
άλλα σημαντικά κριτήρια για να αποφασιστεί ο τύπος της θεραπείας είναι ο γονότυπος του ιού της 
ηπατίτιδας C και η παρουσία του πολυμορφισμού IL28B.

Σήμερα, η χορήγηση αγωγής εξαρτάται κυρίως από τον γονότυπο HCV. Στην περίπτωση του 
γονότυπου 1 (ο πιο συνήθης), συνιστάται τριπλή θεραπεία με ribavirin, πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη 
και αναστολέα της πρωτεάσης (boceprevir or telaprevir). Η μέση συνολικά περίοδος αγωγής 
είναι ένα έτος (η απόφαση για τη συνέχιση πέραν των τριών μηνών θεραπείας εξαρτάται από 
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την αποτελεσματικότητα έως εκείνο το σημείο). Η ανοχή της θεραπείας μπορεί να είναι προβληματική, 
ειδικά με τη μορφή αδυναμίας, κατάθλιψης, δερματικών προβλημάτων, λευκοπενίας, θρομβοπενίας 
και δυσθυρεοειδισμού. Το ιδιαίτερο πρόβλημα, όταν αφορά θαλασσαιμικούς ασθενείς, είναι οι 
αιματολογικές επιπλοκές του ribavirin, όπως η επίκτητη αιμολυτική αναιμία, σημαντική ανεπιθύμητη 
ενέργεια για μια υποκείμενη νόσο με χρόνια αιμολυτική αναιμία γενετικής προέλευσης. Στην πράξη, 
ωστόσο, ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η συνολική ανοχή στη θεραπεία με ribavirin είναι εντός 
των αποδεκτών ορίων στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, με την προϋπόθεση ότι γίνεται προσεκτική 
παρακολούθηση και ότι καλύπτονται οι ανάγκες για αυξημένη συχνότητα μεταγγίσεων (Di Marco 
2010). Θεραπεία με ερυθροποιητίνη δεν ενδείκνυται. Σε ό,τι αφορά τη λευκοπενία που σχετίζεται με 
την ιντερφερόνη, για σοβαρή ουδετεροπενία (<500/mm3) πρέπει να χορηγείται άμεσα G-CSF. Δεν 
ενδείκνυται ταυτόχρονη θεραπεία με δεφεριπρόνη λόγω του αυξημένου κινδύνου λευκοπενίας και 
ακοκκιοκυτάρωσης (Ricchi 2010). Μια σταθερή και πλήρης ανταπόκριση (όπως καθορίζεται από την 
εξάλειψη του HCV RNA και την επαναφορά στο φυσιολογικό των τρανσαμινασών για περισσότερους 
από 6 μήνες μετά το τέλος της θεραπείας) με διπλή θεραπεία (ribavirin και πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη) 
παρατηρείται σε ποσοστά μεταξύ 40% και 60% των ασθενών (Di Marco 2010). Είναι πιθανό η τριπλή 
αγωγή να αυξήσει σημαντικά την πιθανότητα θεραπείας, όπως συμβαίνει στους μη θαλασσαιμικούς 
ασθενείς. Η παρουσία του πολυμορφισμού IL28B φαίνεται να επηρεάζει τους ρυθμούς ανταπόκρισης 
μη θαλασσαιμικών, ωστόσο η σημασία της στους θαλασσαιμικούς ασθενείς δεν έχει ακόμη μελετηθεί 
ειδικά (Di Marco 2012).

Στην περίπτωση γονότυπων 2 ή 3, ως βασικό πρωτόκολλο παραμένει η διπλή θεραπεία με ribavirin και 
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη. Σε μη θαλασσαιμικούς ασθενείς, τα αναμενόμενα ποσοστά ανταπόκρισης 
ξεπερνούν το 90% μετά από μόνο 6 μήνες θεραπείας. Στη θαλασσαιμία δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες 
μεγάλες μελέτες γι’ αυτούς τους γονότυπους.

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για τη χρόνια ηπατίτιδα C εξελίσσονται γρήγορα. Νέα αποτελεσματικά 
σκευάσματα, χορηγούμενα από του στόματος, θα είναι διαθέσιμα στο κοντινό μέλλον και είναι πολύ 
πιθανό να τροποποιήσουν τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Στην πράξη, η προοπτική αυτή είναι τόσο 
πραγματική, ώστε σε περιπτώσεις με απουσία προχωρημένης ίνωσης (στάδια 0, 1 ή 2 της κλίμακας 
Metavir), συνήθως συστήνεται αναμονή των νέων φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια της αναμονής, θα 
πρέπει η ηπατική κατάσταση να παρακολουθείται προσεκτικά σε ετήσια βάση, με ιδιαίτερη προσοχή 
στα δεδομένα της ελαστογραφίας.

Χρόνια ηπατίτιδα B στη θαλασσαιμία

Επιδημιολογικά θέματα
Η λοίμωξη αφορά το 0,3-5,7% των θαλασσαιμικών ασθενών παγκοσμίως (Di Marco 2010). Όπου έχει 
εφαρμοστεί ο έλεγχος των αιμοδοτών και ο εμβολιασμός για HBV, οι νέες περιπτώσεις λοίμωξης έχουν 
αξιοσημείωτα μειωθεί. Οι χρόνιοι φορείς της HBV μπορεί να είναι είτε ανενεργοί ή ενεργοί, η τελευταία 
κατάσταση αντιστοιχεί στη χρόνια ηπατίτιδα. Στην περίπτωση χρόνιας ηπατίτιδας, η εξέλιξη της νόσου 
μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση και ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Η πιθανότητα λοίμωξης και με HCV 
πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη (Tyson 2013).
 
Διαγνωστικά θέματα
Στην κατάσταση ανενεργού φορέα HBV, δεν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα ούτε αύξηση στις 
τρανσαμινάσες. Ιολογικά, οι ασθενείς εμφανίζουν στον ορό θετικό HBsAg, απουσία HBeAg, παρουσία 
αντισωμάτων anti-HBe, και είτε απουσία είτε χαμηλή περιεκτικότητα κυκλοφορούντος HBV DNA. Η 
παρακολούθηση βασίζεται στην ετήσια αξιολόγηση των τρανσαμινασών και των επιπέδων HBV DNA. 
Η διαφοροποίηση της κατάστασης ανενεργού φορέα από τη χρόνια λοίμωξη μπορεί να είναι δύσκολη. 
Πρέπει να γίνεται προσεκτικός έλεγχος για υποκείμενη κίρρωση, ειδικά με δεδομένο ότι τα κλινικά, 
βιοχημικά, υπερηχητικά, ακόμη και τα αποτελέσματα της ελαστογραφίας μπορεί να είναι αναξιόπιστα. 
Όταν υπάρχει αμφιβολία, θα πρέπει να γίνεται βιοψία ήπατος.
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Η διάγνωση της κατάστασης ενεργού φορέα HBV επιτυγχάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη 
χρόνια ηπατίτιδα HCV. Οι διαφορές είναι ότι: i) το ιικό φορτίο εκφράζεται από την παρουσία HBV 
DNA που κυκλοφορεί, ii) δεν έχουν αξιολογηθεί μη επεμβατικοί δείκτες ορού για την ίνωση, όπως 
το fibrotest, και iii) η ελαστογραφία μπορεί να υποεκτιμήσει τον βαθμό της ίνωσης. Επιπλέον, όταν 
η νόσος είναι έντονα ενεργή (υψηλά επίπεδα τρανσαμινασών ή παρουσία φλεγμονής ιστολογικά), 
αλλά τα επίπεδα ιικού φορτίου του HBV είναι χαμηλά, δεν πρέπει να παραβλέπεται η ανίχνευση 
συνυπάρχουσας λοίμωξης από ιό της ηπατίτιδας Δέλτα (HDV).

Θεραπευτικά θέματα
Τα αντι-HBV φάρμακα περιλαμβάνουν την ιντερφερόνη (κατά κύριο λόγο την πεγκυλιωμένη 
ιντερφερόνη), τα ανάλογα των νουκλεοσιδίων (lamivudine και entecavir) και νουκλεοτιδικά 
ανάλογα (adefovir και tenofovir). Τα νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά ανάλογα χορηγούνται από 
του στόματος. Η θεραπεία με ιντερφερόνη είναι συνήθως περιορισμένη σε ασθενείς με υψηλές 
τρανσαμινάσες και χαμηλό ιικό φορτίο HBV. Ο κύριος θεραπευτικός στόχος είναι η αρνητικοποίηση 
του HBV DNA, του HBeAg και του HBsAg για τις 48 εβδομάδες μετά τη θεραπευτική αγωγή. Τα 
νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά ανάλογα χρησιμοποιούνται είτε ως θεραπεία δεύτερης γραμμής 
(μετά την αποτυχία της ιντερφερόνης) είτε με δεδομένη την ασφάλειά τους, όλο και πιο συχνά ως 
πρώτης γραμμής θεραπεία. Λόγω της διαπιστωμένης αντίστασης των lamivudine και adefovir, οι 
καλύτερες επιλογές σήμερα είναι το entecavir ή το tenofovir. Τα φάρμακα αυτά είναι ακριβά και 
μπορεί να μην είναι παντού διαθέσιμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι συνταγογραφούνται 
για μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή, διότι ενώ η καταστολή του HBV DNA επιτυγχάνεται άμεσα, 
η αρνητικοποίηση των HBeAg και HBsAg σπάνια επιτυγχάνεται. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα δεδομένα για τη θαλασσαιμία. 

Μη αλκοολική νόσος λιπώδους ήπατος στη θαλασσαιμία

Η μη αλκοολική νόσος λιπώδους ήπατος (NAFLD) είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα στα παιδιά. 
Έχει αναφερθεί ότι στις ΗΠΑ το 17% των παιδιών είναι υπέρβαρα και το 3% εμφανίζει NAFLD. 
Γνωρίζοντας ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει τόσο σε κάποιου βαθμού περίσσεια 
σιδήρου (ανταποκρινόμενη στην αποκαλούμενη δυσμεταβολική υπερφόρτωση σιδήρου) όσο και 
σε ηπατική βλάβη (μέσω της ανάπτυξης μη αλκοολικής στεατοηπατίτιδας), πρέπει να δοθεί ειδική 
προσοχή στην εμφάνιση χαρακτηριστικών μεταβολικού συνδρόμου σε νεαρούς θαλασσαιμικούς 
ασθενείς. Στο πλαίσιο των οδηγιών διατροφής, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ πρέπει 
να αποφεύγεται, προκειμένου να απομακρύνεται ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας 
ηπατοτοξικότητας.

Περίληψη και συστάσεις 

•  Η περίσσεια ηπατικού σιδήρου θα πρέπει να ελέγχεται με τη χρήση μη επεμβατικών μεθόδων, 
που βασίζονται στον συνδυασμό των επιπέδων της φερριτίνης ορού και των δεδομένων του 
MRI. Η βιοψία ήπατος συνήθως δεν είναι αναγκαία.

• Η αξιολόγηση της φερριτίνης θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική για να αποκλείονται 
τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα, όπως η φλεγμονή, η κυτταρόλυση το δυσμεταβολικό 
σύνδρομο και ο αλκοολισμός.

•  Τα επίπεδα φερριτίνης ορού που υποδεικνύουν την ανάγκη για θεραπευτική αγωγή 
αποσιδήρωσης εξαρτώνται τόσο από τον βαθμό της περίσσειας σιδήρου στους ιστούς όσο 
και από την κυτταρική κατανομή σιδήρου, όπως καταγράφεται μη επεμβατικά με το MRI. 

•  Αναστροφή της περίσσειας του ηπατικού σιδήρου είναι ένας βασικός στόχος, όχι μόνο για την 
προστασία του ήπατος αλλά και του υπόλοιπου οργανισμού.

•  Η Δεφερασιρόξη είναι αποτελεσματική στην επίτευξη αρνητικού ισοζυγίου σιδήρου και στη 
μείωση της ηπατικής βλάβης.

•  Η διάγνωση και η θεραπευτική αγωγή της HCV και/ή της HBV χρόνιας ηπατίτιδας παραμένει 
σημαντική.
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•  Για την αξιολόγηση της ηπατικής κατάστασης στην ηπατίτιδα HCV, πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μη επεμβατικές στρατηγικές. Αυτές βασίζονται σε δείκτες ορού που είναι ενδεικτικοί ίνωσης, 
καθώς και στην ελαστογραφία του ήπατος. Η βιοψία ήπατος συνήθως δεν χρειάζεται.

•  Κατά τη θεραπευτική αγωγή των ασθενών με HCV, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις 
παρενέργειες των φαρμάκων, ειδικά του ribavirin, δεδομένου του κινδύνου πρόκλησης 
επίκτητης αιμολυτικής αναιμίας.

•  Εάν δεν υφίσταται σημαντική ηπατική ίνωση, συχνά η θεραπευτική αγωγή της ηπατίτιδας 
HCV μπορεί να καθυστερήσει, μέχρι να είναι διαθέσιμα νέα από του στόματος πολύ 
αποτελεσματικά φάρμακα. Αναμένονται στο άμεσο μέλλον.

•  Τα επίπεδα των τρανσαμινασών του ορού και τα επίπεδα HBV DNA είναι τα κύρια στοιχεία για 
τη διαφοροποίηση της ανενεργού από την ενεργό HBV.

•  Τα από του στόματος νουκλεοσιδικά και νουκλεοτιδικά ανάλογα είναι καλά ανεκτά και 
αποτελεσματικά φάρμακα για τη HBV χρόνια ηπατίτιδα, ωστόσο η AgHBs ορομετατροπή 
παραμένει σπάνιο γεγονός.
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6
Ο ΣΠΛΗΝ

Η θαλασσαιμία αντιπροσωπεύει μια ετερογενή ομάδα κληρονομούμενων νόσων, που 
χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ή τη μειωμένη παραγωγή αλυσίδων β-σφαιρίνης. Κοινό 
παθοφυσιολογικό υπόβαθρο είναι η αυξημένη καταστροφή ερυθροκυττάρων από το 
δικτυοενδοθηλιακό σύστημα, ιδιαίτερα από τον σπλήνα, με αποτέλεσμα την περαιτέρω διόγκωσή 
του (σπληνομεγαλία). Πολλοί ασθενείς με θαλασσαιμία χρειάζονται σπληνεκτομή. Η κύρια 
θεραπευτική λογική για τη σπληνεκτομή στους μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με μείζονα 
β-θαλασσαιμία είναι η μείωση της κατανάλωσης αίματος και της ανάγκης για μεταγγίσεις, με 
τελικό στόχο τη μείωση της υπερφόρτωσης σιδήρου (Rachmilewitz 2011, Cohen 2008). Τα 
τρέχοντα σχήματα μετάγγισης, με επαρκή προ-μεταγγισιακά επίπεδα αιμοσφαιρίνης και πιο 
σωστά μεσοδιαστήματα μεταξύ των μεταγγίσεων, έχουν μειώσει αξιοσημείωτα το ενδεχόμενο 
σπληνομεγαλίας και σπληνεκτομής στους ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία. Η πιθανότητα να 
υποστούν χειρουργική επέμβαση μέσα στα πρώτα 10 χρόνια της ζωής ήταν 57, 22, 6, και 7% για 
τους θαλασσαιμικούς ασθενείς που γεννήθηκαν τις δεκαετίες του 1960, 1970, 1980 και 1990, 
αντίστοιχα (Piga 2011).

Κατά τη διάρκεια της φροντίδας του πάσχοντα με θαλασσαιμία, θα πρέπει να παρακολουθείται 
προσεκτικά το μέγεθος του σπλήνα κατά τη φυσική εξέταση και όταν χρειάζεται με υπερηχογραφία.

Ενδείξεις για σπληνεκτομή

Όλες οι οδηγίες συμφωνούν ότι πρέπει να υιοθετηθεί μια επιφυλακτική προσέγγιση και να 
περιορίζεται η σπληνεκτομή σε συγκεκριμένες ενδείξεις, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί 
αυξημένος κίνδυνος φλεβικής θρόμβωσης και πνευμονικής υπέρτασης, παράλληλα με αυξημένη 
συχνότητα λοιμώξεων μετά τη σπληνεκτομή (Taher 2010).

Η σπληνομεγαλία λόγω υπομεταγγίσεων, παλαιότερα, με ακατάλληλα χαμηλά επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης μπορεί να είναι αναστρέψιμη. Πριν από το ενδεχόμενο σπληνεκτομής σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ο ασθενής θα πρέπει να εντάσσεται για αρκετούς μήνες σε ένα επαρκές πρόγραμμα 
μεταγγίσεων, και μετά να επαναξιολογείται. 

Η σπληνεκτομή θα πρέπει να αποφεύγεται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών, λόγω ενός 
σημαντικά υψηλού κινδύνου κεραυνοβόλου σήψης μετά από σπληνεκτομή. Οι κύριες ενδείξεις 
για τη σπληνεκτομή αναφέρονται στον πίνακα 1.

Συγγραφή Ali Taher και Paul I. Tyan
Ανασκόπηση Maria Domenica Cappellini



127

CHAPTER 6

Σπληνεκτομή και περί-εγχειρητικές επιπλοκές

Σήμερα υπάρχουν 4 προσεγγίσεις για τη σπληνεκτομή: ανοιχτή ή λαπαροσκοπική ολική σπληνεκτομή, 
μερική σπληνεκτομή και μείωση του σπληνικού ιστού με εμβολισμό. Η σπληνεκτομή συνιστάται για 
τη μείωση της περίσσειας κατανάλωσης αίματος και την επακόλουθη σοβαρή υπερσιδήρωση. Οι δύο 
χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται πιο συχνά για ολική σπληνεκτομή είναι η Ανοικτή Σπληνεκτομή 
(ΑΣ) και η Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή (ΛΣ).

Η ΛΣ σχετίζεται με σημαντική μείωση της θνησιμότητας μέχρι τη 30ή μετά-χειρουργική ημέρα, μικρότερη 
παραμονή στο νοσοκομείο και σημαντικά λιγότερες πνευμονικές, τραυματικές ή και λοιμώδεις επιπλοκές 
(Musallam 2013). Έχουν εκφραστεί αμφιβολίες σχετικά με την καταλληλότητα της ΛΣ για ασθενείς με 
σπληνομεγαλία, ωστόσο πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν την ανωτερότητα της ΛΣ έναντι της ΟΣ σε 
ασθενείς με διογκωμένους ή ακόμα και υπερδιογκωμένους σπλήνες (Koshenov 2012).

Η μερική σπληνεκτομή εφαρμόζεται προκειμένου να διατηρείται κάποια ανοσολογική λειτουργικότητα 
του σπλήνα, ενώ μειώνεται ο βαθμός του υπερσπληνισμού (De Montalembert 1990). Λόγω 
έλλειψης τυχαιοποιημένων μελετών, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σύγκριση της 
αποτελεσματικότητας μεταξύ μερικής και ολικής σπληνεκτομής (Rice 2012). Η μακροχρόνια επιτυχία 
της προσέγγισης αυτής ακόμη αξιολογείται. Ειδικότερα, η πιθανότητα της σπληνικής αναγέννησης και 
ο όγκος του σπληνικού ιστού που χρειάζεται για τη διατήρηση της ανοσολογικής λειτουργίας είναι δύο 
σημαντικά ζητήματα προς διερεύνηση. Σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση του σπλήνα θα πρέπει 
να συμπεριλαμβάνεται προσεκτικός έλεγχος για παρασπληνίδια. 
 
Η μείωση του σπληνικού ιστού με εμβολισμό είναι λιγότερο επεμβατική μέθοδος για τον υπερσπληνισμό 
από ό,τι η ολική ή μερική χειρουργική σπληνεκτομή (Pringle 1982). Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή δεν έχει 
γίνει ευρέως αποδεκτή, καθώς μπορεί να έχει ως επιπλοκές πυρετό, σημαντικό πόνο και πιθανόν να 
προκύψει ανάγκη για μετέπειτα ολική σπληνεκτομή. Ο εμβολισμός δεν επιτρέπει τη διερεύνηση για 
συμπληρωματικούς σπλήνες.

Ταυτόχρονη χολοκυστεκτομή

Πριν από το χειρουργείο, πρέπει να διερευνάται η ύπαρξη χολολίθων, ιδιαίτερα όταν ο ασθενής έχει 
παρουσιάσει συμπτώματα που παραπέμπουν σε νόσο των χοληφόρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

ΣΧΟΛΙΟ

•  Ο ετήσιος όγκος μετάγγισης (75% 
  αιματοκρίτης) υποδεικνύει τις αυξημένες   

 ανάγκες για αίμα (200-220 ml/kg/έτος)

• Πρέπει να αποκλείονται η    
 αλλοανοσοποίηση, συνυπάρχουσες 

  λοιμώξεις και η ανεπαρκής    
 μεταγγισιοθεραπεία

Κυτταροπενίες

• Συνοδεύονται από συμπτώματα όπωςπόνο 
στο άνω αριστερό τεταρτημόριο ή πρώιμο 
αίσθημα κορεσμού

• Η μαζική σπληνομεγαλία προκαλεί ανησυχία 
για πιθανή ρήξη σπληνός

ΕΝΔΕΙΞΗ

Αυξημένες ανάγκες για αίμα, που δεν 
επαρκεί η αποσιδήρωση για τον έλεγχο 
της υπερσιδήρωσης

Υπερσπληνισμός

Συμπτωματική σπληνομεγαλία

Πίνακας 1.Ενδείξεις για σπληνεκτομή στη μείζονα θαλασσαιμία.
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τα θετικά ευρήματα επιβάλλουν τη χολοκυστεκτομή συγχρόνως με τη σπληνεκτομή. Η αφαίρεση της 
σκωληκοειδούς απόφυσης κατά τον χρόνο της σπληνεκτομής μπορεί να βοηθήσει σε ενδεχόμενη 
απώτερη διαφορική διάγνωση λοίμωξης με Yersinia enterocolitica από τη σκωληκοειδίτιδα. Η 
σπληνεκτομή επίσης είναι μια καλή ευκαιρία για βιοψία ήπατος, προκειμένου να αξιολογηθεί η ιστολογία 
του ήπατος και η συγκέντρωση σιδήρου.

Επιπλοκές σπληνεκτομής

Οι περί-εγχειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν αιμορραγία, ατελεκτασία και υποδιαφραγματικό 
απόστημα. Η μετεγχειρητική θρομβοκυττάρωση είναι συνήθης, με τον αριθμό των αιμοπεταλίων να 
φθάνει συνήθως τα 1.000.000-2.000.000/mm3. Όλες οι οδηγίες συνιστούν προστασία από θρομβώσεις 
περί-εγχειρητικά.

Συνιστάται η χρήση χαμηλών δόσεων ασπιρίνης (80 mg/kg/ημέρα) για ασθενείς με υψηλό αριθμό 
αιμοπεταλίων ή η χρήση αντιπηκτικών για ασθενείς με ιστορικό θρόμβωσης ή με άλλους παράγοντες 
κινδύνου.

Οι κύριες επιπλοκές της σπληνεκτομής είναι η σήψη, η θρομβοφιλία, η πνευμονική υπέρταση και η 
υπερφόρτωση σιδήρου.

Σήψη
Ο κύριος απώτερος κίνδυνος μετά τη σπληνεκτομή είναι η κεραυνοβόλος σήψη. Ο σπλήνας προσφέρει 
σημαντικές λειτουργίες άμυνας με την αφαίρεση κυκλοφορούντων αντιγόνων και τη σύνθεση 
οψονινών, tuftsin και ανοσοσφαιρινών, κυρίως ανοσοσφαιρίνης Μ (IgM). Η αφαίρεση του σπλήνα 
σχετίζεται με αυξημένη προδιάθεση για σοβαρές λοιμώξεις και θνησιμότητα.

Τα πιο συχνά παθογόνα που προκαλούν λοιμώξεις σε ασθενείς με σπληνεκτομή είναι ο πνευμονιόκοκκος 
(Streptococcus pneumonia), ο τύπος β του αιμόφιλου της γρίπης (Haemophilus influenzae type b) και η 
Neisseria meningitidis, τα οποία σχετίζονται όλα με υψηλό βαθμό θνησιμότητας. Άλλοι οργανισμοί που 
συνδέονται με συστηματικές λοιμώξεις στους σπληνεκτομημένους ασθενείς είναι το κολοβακτηρίδιο 
(Escherichia coli), η ψευδομονάδα (Pseudomonas aeruginosa), η σαλμονέλλα και η κλεμπσιέλλα 
(Klebsiella pneumonia) (Koren 1984). Η εισαγωγή του αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού και η 
προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών μπορούν να παρεμποδίσουν τις σοβαρές πνευμονιοκοκκικές 
λοιμώξεις στα πρώτα κρίσιμα 2-4 χρόνια μετά τη σπληνεκτομή.

Πρωτοζωικές λοιμώξεις από Babesia με κεραυνοβόλο εμπύρετη αιμολυτική κατάσταση έχουν 
περιγραφεί σε  σπληνεκτομημένους ασθενείς. Η ελονοσία έχει αναφερθεί σε ασπληνικά άτομα με πιο 
σοβαρή μορφή και με αυξημένη θνησιμότητα (Boone 1995). 

Τα χαρακτηριστικά της κεραυνοβόλου σήψης μετά τη σπληνεκτομή περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρξη 
πυρετού και ρίγους, εμέτους και πονοκέφαλο.

Η λοίμωξη εξελίσσεται γρήγορα προς υποτασικό σοκ και συχνά συνοδεύεται από διάχυτη ενδαγγειακή 
πήξη. Η σήψη μετά τη σπληνεκτομή έχει πολλά από τα χαρακτηριστικά της επινεφριδικής αιμορραγίας 
(σύνδρομο Waterhouse-Friederichsen). Η θνησιμότητα για τέτοιες λοιμώξεις είναι περίπου 50%, παρά 
τα εντατικά υποστηρικτικά μέτρα. Επομένως, η έγκαιρη παρέμβαση με την υποψία, ακόμα και την 
απουσία πολλών από τα παραπάνω ευρήματα, είναι κρίσιμης σημασίας.

Ο κίνδυνος της κεραυνοβόλου λοίμωξης μετά από σπληνεκτομή ποικίλλει, ανάλογα με:
• την ηλικία – ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός σε παιδιά ηλικίας <2 ετών. Ωστόσο, κεραυνοβόλος   
 βακτηριαιμία έχει αναφερθεί και σε ενήλικες 25-40 ετών μετά τη σπληνεκτομή.
• τον χρόνο από τη σπληνεκτομή – ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται για περίοδο 1-4 ετών μετά  
 το χειρουργείο. 
• την ανοσολογική κατάσταση του ασθενούς.
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CHAPTER 6

Η ανοσοπροφύλαξη σε σπληνεκτομημένους ασθενείς αναφέρεται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Ανοσοπροφύλαξη σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υποστεί σπληνεκτομή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τουλάχιστον 2 εβδομάδες 
πριν από τη σπληνεκτομή και 
μετά σε 3-5 χρόνια

Τουλάχιστον 2 εβδομάδες 
πριν από τη σπληνεκτομή και 
μετά σε 3-5 χρόνια

Τουλάχιστον 2 εβδομάδες 
πριν από τη σπληνεκτομή και 
μετά σε 3-5 χρόνια

Ετησίως

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Streptococcus pneumoniae

Haemophilus influenzae 
type B

Neisseria meningitidis

Virus de l’Influenza

ΣΧΟΛΙΟ

• Το ποσοστό προστασίας είναι 
70-85%.

• Η ανοσολογική απόκριση είναι 
ελαττωμένη σε παιδιά ηλικίας 
μικρότερης από 2 ετών.

-

-

• Για την πρόληψη της νόσου, 
που σε διαφορετική περίπτωση 
μπορεί να χρειαστεί εντατική 
αντιμετώπιση του εμπύρετου 
επεισοδίου στον πάσχοντα που 
έχει υποστεί σπληνεκτομή.

* Παιδιά που εμβολιάστηκαν σε ηλικία κάτω των 2 ετών πρέπει να επανεμβολιαστούν στην  
 ηλικία των 2 ετών.
* Ασθενείς που υπέστησαν σπληνεκτομή χωρίς να τους έχει χορηγηθεί πνευμονιοκοκκικός  
 εμβολιασμός συνιστάται να εμβολιστούν μετά τη σπληνεκτομή.
* Τα εμβόλια μπορεί να χορηγηθούν ταυτόχρονα με διαφορετικές σύριγγες και σε διαφορετικές  
 θέσεις.

Η χημειοπροφύλαξη σε σπληνεκτομημένους ασθενείς αναφέρεται στο Σχήμα 1. 

Σχήμα 1. Χημειοπροφύλαξη για ασθενείς που έχουν υποστεί σπληνεκτομή. *Κατά την κρίση του θεράποντος ιατρού.

<5 ΕΤΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑ  

<2 ΕΤΩΝ <2-5 ΕΤΩΝ

ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ P.OS 
125 MG BID

ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗ P.OS 
250 MG BID  

ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ*

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ 
META ΤΗ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ*

<5 ΕΤΩΝ 
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Εναλλακτικά αντιβιοτικά για ασθενείς που δεν μπορούν να λάβουν πενικιλλίνη, είναι η 
αμοξυκιλλίνη (amoxicillin), η τριμεθοπρίμη (trimethoprimsulfomethoxazole) και η ερυθρομυκίνη 
(erythromycin). Η προληπτική χρήση των αντιβιοτικών χρειάζεται να επαναξιολογείται τακτικά, 
καθώς κυκλοφορούν βελτιωμένα εμβόλια και προκύπτουν νέα δεδομένα, που αφορούν 
ανθεκτικά στελέχη των βακτηρίων στα αντιβιοτικά. 

Η σημασία της συμμόρφωσης στην προφύλαξη με αντιβιοτικά πρέπει να τονίζεται κατ’ επανάληψη 
στους ασθενείς και τους γονείς τους. Ωστόσο, οι περιορισμοί της αντιβιοτικής προφύλαξης 
πρέπει επίσης να επισημαίνονται. Οι ασθενείς και οι γονείς τους πρέπει να γνωρίζουν ότι η 
χημειοπροφύλαξη δεν καλύπτει όλες της περιπτώσεις της σήψης μετά τη σπληνεκτομή. Ο 
κίνδυνος του θανάτου από εμπύρετες ασθένειες παραμένει και η άμεση αξιολόγηση ενός 
εμπύρετου επεισοδίου είναι ουσιαστική.

Η ενημέρωση των γονέων και των ασθενών μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική στην πρόληψη 
της κεραυνοβόλου λοίμωξης μετά τη σπληνεκτομή. Οι ιατροί πρέπει να ενημερώνουν τον ασθενή 
και τους γονείς του για τη σημασία της αναγνώρισης και της ανακοίνωσης των εμπύρετων 
καταστάσεων, καθώς και την άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Για όλα τα εμπύρετα επεισόδια, 
ο ιατρός θα πρέπει να προβεί στις εξής ενέργειες: 

•  Αξιολόγηση του ασθενούς, που περιλαμβάνει πλήρη φυσική εξέταση, λήψη αίματος και 
καλλιεργειών.

•  Έναρξη θεραπευτικής αγωγής με αντιμικροβιακό σκεύασμα αποτελεσματικό έναντι του 
Πνευμονιόκοκκου (Streptococcus Pneumoniae) και του Μηνιγγιτιδοκόκκου (Neisseria 
meningitidis).

•  Εάν υπάρχει υποψία βακτηριαιμίας, θα πρέπει να χορηγηθούν παρεντερικά αντιβιοτικά και 
ο ασθενής να παραμείνει σε ιατρική μονάδα, μέχρι την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των 
καλλιεργειών.

•  Οι ασθενείς χρειάζεται να ενημερωθούν για το ενδεχόμενο λοιμώξεων που σχετίζονται με τα 
ταξίδια, όπως η babesiosis και η ελονοσία, καθώς επίσης και για τον κίνδυνο που μπορεί να 
προκύψει από ταξίδια σε χώρες που η ιατρική φροντίδα δεν είναι εύκολα προσβάσιμη. Στην 
περίπτωση αυτή, θα πρέπει να είναι διαθέσιμο ένα κατάλληλο αντιβιοτικό για να το πάρει ο/η 
ασθενής μαζί του.

•  Πρέπει να υπενθυμίζεται στους ασθενείς να ενημερώνουν πάντα τους θεράποντες ιατρούς για 
την κατάσταση της σπληνεκτομής. 

Υπερπηκτικότητα
Θρομβοεμβολικές επιπλοκές είναι συχνές στη θαλασσαιμία και ακόμη πιο συχνές σε 
σπληνεκτομημένους ασθενείς. Ένας από τους κύριους παράγοντες είναι η πηξιογόνος επίδραση 
των ανιονικών φωσφολιπιδίων της επιφάνειας των παθολογικών ερυθροκυττάρων και 
ερυθροβλαστών, καθώς ο αριθμός των κυττάρων αυτών στην κυκλοφορία αυξάνεται με την 
απουσία του σπλήνα (Cappellini 2005, Borgna-Pignatti 1998).

Με την παραμονή τους στην κυκλοφορία, υποκινούν τους μηχανισμούς σύνθεσης θρομβίνης. Σε 
ασθενείς μετά από σπληνεκτομή, οι δείκτες σύνθεσης θρομβίνης, όπως τα σύμπλοκα θρομβίνης 
AT III (TAT), τα κλάσματα προθρομβίνης (F1,2), το ινωδοπεπτίδιο A (FPA) και το D-dimer θα πρέπει 
να ελέγχονται σε ετήσια βάση και όπου ενδείκνυται να χορηγείται αντιθρομβωτική προφύλαξη. 

Πνευμονική υπέρταση
Η επιπλοκή αυτή είναι πιο συχνή στην ενδιάμεση θαλασσαιμία, αλλά διαγιγνώσκεται με 
αυξανόμενο ρυθμό και στη μείζονα θαλασσαιμία. 
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Η μεγαλύτερη ηλικία και το ιστορικό σπληνεκτομής είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου 
(Morris 2010). Για περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτή την επιπλοκή, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4, 
στην καρδιαγγειακή νόσο.

Υπερφόρτωση σιδήρου
Σε πολλούς ασθενείς, το μέγεθος και το φορτίο σιδήρου του σπλήνα προσεγγίζουν αυτά του 
ήπατος, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του σπλήνα ως κύριου οργάνου αποθήκευσης 
σιδήρου στη μείζονα θαλασσαιμία. Η σπληνεκτομή προκαλεί μεγάλες αλλαγές στην κινητική 
της υπερσιδήρωσης και την τοξικότητα στους ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία. Με τη 
σπληνεκτομή, η χωρητικότητα των αποθηκών του συνολικού σιδήρου του οργανισμού μειώνεται. 
Ο σίδηρος ανακατανέμεται και συσσωρεύεται στο ήπαρ, στην καρδιά και σε άλλα όργανα και εάν 
δεν εφαρμοστούν αποτελεσματικά πρωτόκολλα αποσιδήρωσης, η συγκέντρωσή του σε αυτά τα 
όργανα θα αυξηθεί (Aydinok 2011, Aessopos 2005, Fiorelli 1990). 

Σε μια μελέτη, οι σπληνεκτομημένοι ασθενείς παρουσίασαν μεγαλύτερη συχνότητα (48%) και 
υψηλότερο φορτίο σιδήρου στο μυοκάρδιο, σε σύγκριση με μη σπληνεκτομημένους ασθενείς 
(28%) (Aydinok 2011).

Περίληψη και συστάσεις

Η σπληνεκτομή είναι η συνιστώμενη παρέμβαση για τη μείωση της αυξημένης κατανάλωσης 
αίματος και της επακόλουθης σοβαρής υπερσιδήρωσης. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει 
επιφυλακτική στάση, λόγω της σημαντικής νοσηρότητας που σχετίζεται με τη σπληνεκτομή. Η 
εντατική αγωγή με μεταγγίσεις και αποσιδήρωση έχουν μειώσει σημαντικά τη συχνότητα της 
σπληνομεγαλίας και της υπερφόρτωσης σιδήρου στους μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς.

•  Σήμερα δεν συνιστάται η σπληνεκτομή ως καθιερωμένη διαδικασία στα θαλασσαιμικά άτομα 
(C). Υπάρχει πληθώρα ενδείξεων που συνδέει τη σπληνεκτομή με ποικιλία επιπλοκών, όπως 
την πνευμονική υπέρταση, τα σιωπηλά εγκεφαλικά έμφρακτα, τη φλεβική θρόμβωση και τη 
σήψη. Το ενδεχόμενο σπληνεκτομής σε θαλασσαιμικούς ασθενείς το εξετάζουμε σε τρεις 
περιπτώσεις: Αυξημένες απαιτήσεις αίματος που δεν επαρκεί η θεραπεία αποσιδήρωσης, 
υπερσπληνισμό και συμπτωματική σπληνομεγαλία (C).

•   Όταν αποφασιστεί σπληνεκτομή, η λαπαροσκοπική μέθοδος είναι προτιμητέα (B).
•  Οι πιο συχνοί παθογόνοι οργανισμοί που προκαλούν λοιμώξεις σε σπληνεκτομημένους 

ασθενείς είναι ο Streptococcus pneumoniae, ο Haemophilus influenzae τύπος b και η Neisseria 
meningitides. Συνιστάται ανοσοπροφύλαξη έναντι αυτών των παραγόντων, δύο εβδομάδες 
πριν από την εγχείριση, και χημειοπροφύλαξη 3-5 έτη μετά την εγχείριση. Επιπλέον, συνιστάται 
ετήσιος εμβολιασμός για τη γρίπη.

•  Η χημειοπροφύλαξη με λήψη πενικιλλίνης από του στόματος εξαρτάται από την ηλικία του 
ατόμου και την κρίση του θεράποντος ιατρού (C).

•  Στην τρέχουσα πρακτική, λόγω των αυστηρών πρωτοκόλλων μετάγγισης και αποσιδήρωσης, 
η νόσος είναι πολύ καλά ελεγχόμενη, με αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερες σπληνεκτομές 
από ό,τι παλιότερα. Ωστόσο, μεγάλος αριθμός θαλασσαιμικών είναι ήδη σπληνεκτομημένοι. 
Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο στενά, καθώς διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο νοσηρότητας.
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Πριν από τη νέα χιλιετία, οι λοιμώξεις και οι επιπλοκές τους ήταν η δεύτερη πιο διαδεδομένη αιτία 
θανάτου στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία (Borgna-Pignatti 2004). Οι λοιμώξεις γίνονται πλέον η 
συχνότερη αιτία θανάτου στις δυτικές χώρες, εν μέρει λόγω της σημαντικής μείωσης των θανάτων από 
καρδιακή νόσο που οφείλεται στην τοξικότητα του σιδήρου (Modell B, 2008). Εδώ και αρκετά χρόνια 
υπήρχαν αναφορές ότι οι λοιμώξεις αποτελούσαν την κύρια αιτία θανάτου στους ασθενείς με E-βήτα 
θαλασσαιμία στην Ταϊλάνδη (Wanachiwanawin 2000). 

Η ποικιλομορφία στην επιδημιολογία των λοιμώξεων, οι διαφοροποιήσεις σε κοινωνικοοικονομικό 
επίπεδο, οι στρατηγικές πρόληψης και η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα υγείας κάθε χώρας 
έχουν αντίκτυπο στη διαμόρφωση του ποσοστού νοσηρότητας και της θνησιμότητας, που οφείλεται 
στις λοιμώξεις στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία, σε όλο τον κόσμο. Με τις ετερόλογες 
μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών υπάρχει σημαντικός και άμεσος κίνδυνος μεταδιδόμενων 
λοιμώξεων (Vamvakas 2009), έμμεσος κίνδυνος ανοσομετατροπής (Blajchman 2005), καθώς και 
κίνδυνος υπερφόρτωσης σιδήρου (Marx 2002). Οι υποκείμενοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της 
ασθένειας, όπως η μη αποδοτική ερυθροποίηση, η αιμόλυση και η αναιμία, μπορεί επίσης να έχουν 
δυσμενείς επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα και να αυξήσουν την ευπάθεια στις λοιμώξεις 
(Wanachiwanawin 1993). Επιπροσθέτως, ορισμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως η θεραπεία 
αποσιδήρωσης, η σπληνεκτομή, ο καθετηριασμός κεντρικής φλέβας και η μεταμόσχευση αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων, ενδέχεται να συμβάλουν στις επιπλοκές των λοιμώξεων, με συνεπακόλουθη 
νοσηρότητα και θνησιμότητα (Πίνακας 1).

Πίνακας 1. Αιτιολογία των κινδύνων για λοιμώξεις στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία.

7
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Ετερόλογες μεταγγίσεις 
 - Λοιμώξεις μεταδιδόμενες με τις μεταγγίσεις 
 - Ανοσομετατροπή σχετιζόμενη με τις μεταγγίσεις 
 - Υπερφόρτωση σιδήρου
Σπληνεκτομή
Θεραπεία αποσιδήρωσης
Καθετήρες κεντρικής φλέβας
Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Μη αποδοτική ερυθροποίηση
Αιμόλυση
Αναιμία

Κίνδυνοι λοιμώξεων που σχετίζονται με τη θεραπεία και μέτρα πρόληψης

Κίνδυνοι λοιμώξεων που σχετίζονται με ετερόλογες μεταγγίσεις αίματος.

A. Λοιμώξεις μεταδιδόμενες με μεταγγίσεις
Ο κίνδυνος λοιμώξεων σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία δεν διαφέρει από 
εκείνον άλλων πολυμεταγγιζόμενων ασθενών. Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV), ο ιός της ηπατίτιδας 

Συγγραφή Yesim Aydinok
Ανασκόπηση Suthat Fucharoen και Maria Domenica Cappellini
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Θεμελιώδεις αρχές για τη χορήγηση ασφαλούς αίματος: 

•  Ο αποκλεισμός των υποψήφιων δοτών υψηλού κινδύνου είναι η πρώτη γραμμή άμυνας 
έναντι των μεταδιδόμενων με μεταγγίσεις λοιμώξεων.

•  Πρέπει να εφαρμόζονται στρατηγικές προσέλκυσης εθελοντών μη αμειβόμενων αιμοδοτών 
διότι ο κίνδυνος λοιμώξεων είναι μικρότερος.

•  Ο συνήθης έλεγχος του αίματος για HBV, HCV, HIV και σύφιλη πρέπει να εφαρμόζεται με 
εγκεκριμένη μέθοδο στις Τράπεζες Αίματος (Bloch 2012).

•  Όλοι οι ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία πρέπει να εμβολιάζονται για τον 
ιό της ηπατίτιδας B. Καθώς η προστασία που παρέχει ο εμβολιασμός δεν είναι απόλυτη, οι 
ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται σε ετήσια βάση για δείκτες HBV, όπως και για τις άλλες 
μεταδιδόμενες με μεταγγίσεις λοιμώξεις (HCV και HIV). Εάν ο τίτλος των αντι-HBs μειώνεται, 
πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αναμνηστικής δόσης εμβολίου HBV (Singh 2003) (Α).

Στην ποικιλία των λοιμώξεων που προέρχονται από το αίμα και μεταδίδονται με μετάγγιση 
μολυσμένου αίματος το οποίο προήλθε από φαινομενικά υγιείς και ασυμπτωματικούς αιμοδότες, 
περιλαμβάνονται επίσης οι λεμφοτρόποι ιοί των ανθρωπίνων Τ-λεμφοκυττάρων (HTLV-I/II), ο 
Κυτταρομεγαλοϊός (CMV), ο Παρβοϊός B19, ο ιός του Δυτικού Νείλου (WNV), ο ιός του Δάγκειου 
πυρετού, η Μπαμπέσια, το Πλασμώδιο, το Τρυπανόσωμα cruzi, και οι πρωτεΐνες prion, που 
προκαλούν μορφές της νόσου Creutzfeld -Jakob (Allain 2009).

Τα προληπτικά μέτρα περιλαμβάνουν τα εξής: 

•  Η λευκαφαίρεση των μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών πριν από την αποθήκευση μειώνει 
τη δυνατότητα μετάδοσης του κυτταρομεγαλοϊoύ (CMV), και μπορεί επίσης να μειώνει τον 
κίνδυνο για μια σειρά επιπρόσθετων μεταδιδόμενων λοιμώξεων με τη μετάγγιση, όπως 
αυτών που προκαλούνται από ερπητοϊούς (π.χ. ιός Epstein Barr [EBV] και τον ανθρώπινο 
ερπητοϊό-8 [HHV-8]), ρετροϊούς (π.χ. ανθρώπινος λεμφοτρόπος ιός Τ-λεμφοκυττάρων τύπου 
1 [HTLV-1] και HIV), βακτήρια (π.χ. Yersinia enterocolitica), πρωτόζωα (π.χ. Leishmania και 
Trypanosoma cruzi) και πρωτεΐνες prion.

•  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η λευκαφαίρεση δεν παρέχει προστασία 100% από τον κίνδυνο 
αυτών των λοιμώξεων, αλλά μπορεί να αποτελέσει πρόσθετο και δικαιολογημένο προληπτικό 
μέτρο (Cervia 2007) (C).

Η βακτηριακή σήψη που οφείλεται στη μετάγγιση μολυσμένων μονάδων συμπυκνωμένων 
ερυθρών συνοδεύεται από υψηλό πυρετό, ρίγη και υπόταση, με έναρξη κατά τη διάρκεια ή 
σε σύντομο χρόνο μετά τη μετάγγιση. Η μονάδα ενδέχεται να έχει μολυνθεί κατά τη διάρκεια 
παροδικής βακτηριαιμίας στον δότη, που προκλήθηκε από πρόσφατη λοίμωξη. Τα υπεύθυνα 
βακτήρια συνήθως είναι κάποιος Gram-αρνητικός βάκιλλος, κυρίως η Yersinia enterocolitica και 
η Serratia marcescans (Lindholm 2011)

Υποψία και αντιμετώπιση της βακτηριακής σήψης που οφείλεται σε μετάγγιση:

•  Εάν υπάρχουν υποψίες για βακτηριακή μόλυνση, η μετάγγιση θα πρέπει να αναστέλλεται 
άμεσα.

•  Ενδείκνυται ενδοφλέβια χορήγηση κεφαλοσπορίνης τρίτης γενιάς (cefotaxime 2 g κάθε 8 
ώρες ή ceftriaxone 2 g κάθε 12 ώρες) ή καρβαπενέμη (meropenem ή imipenem 2 g κάθε 8 
ώρες) σε συνδυασμό με βανκομυκίνη (1-1,5 g κάθε 12 ώρες).

•  Έλεγχος με χρώση κατά Gram και αιμοκαλλιέργειες που λαμβάνονται τόσο από τον ασκό του 
αίματος όσο και από τον δέκτη (A).Les infections bactériennes associées à la transfusion 
de culots globulaires infectés se manifestent par une fièvre élevée, des frissons et une 
hypotension survenant pendant ou au décours de la transfusion. Le culot globulaire a 
probablement été infecté lors d’une
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Προληπτικά μέτρα για βακτηριακή σήψη:

• Η μετάγγιση μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών που είναι αποθηκευμένες λιγότερο από δύο 
εβδομάδες μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης σηψαιμίας από Yersinia. Έχει αποδειχθεί ότι η Yersinia 
αναπτύσσεται σε μολυσμένη μονάδα ερυθρών μετά από λανθάνουσα περίοδο δύο εβδομάδων (C).

• Η λευκαφαίρεση μπορεί να εξαλείψει ή να μειώσει σημαντικά την ανάπτυξη βακτηριδίων στο 
επεξεργασμένο αίμα. Ωστόσο, δεν μπορεί να προστατεύσει 100% από τον κίνδυνο των λοιμώξεων 
αυτών. Μπορεί απλώς να αποτελέσει ένα πρόσθετο και δικαιολογημένο προληπτικό μέτρο (Kim 
1992) (C).

B. Ανοσομετατροπή σχετιζόμενη με μεταγγίσεις 
Η ανοσομετατροπή μπορεί να συμβάλει σε όλες τις ανοσολογικές διαταραχές που παρατηρούνται σε 
μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς. Θεωρείται ότι, είτε τα ετερόλογα μονοπύρηνα 
κύτταρα στη μονάδα των συμπυκνωμένων ερυθρών είτε τα διαλυτά συστατικά που απελευθερώνονται 
κατά την αποθήκευση, αποτελούν βασικό παράγοντα στην παθογένεια της σχετιζόμενης με μετάγγιση 
ανοσομετατροπής. Η λευκαφαίρεση των μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών πριν από την 
αποθήκευσή τους δεν έχει προστατευτική επίδραση στις ανοσολογικές διαταραχές που παρατηρούνται 
σε ασθενείς με θαλασσαιμία (Sirchia 1986).

Γ. Προβλήματα κατά την αποθήκευση των συμπυκνωμένων ερυθρών
Έχει υποστηριχθεί ότι συστατικά της ελεύθερης αίμης από τη λύση των ερυθροκυττάρων μπορεί να 
παρέχουν σίδηρο στα βακτήρια και να προάγουν τη λοίμωξη (Griffiths 1999). Η υπόθεση αυτή θα 
μπορούσε να ενισχυθεί από ενδείξεις που υποδηλώνουν την παρουσία χαμηλής μοριακής μάζας 
σύμπλοκα σιδήρου σε μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών που αποθηκεύονται για περισσότερο 
από 10 ημέρες (Marwah 2002). Στην πραγματικότητα, σε μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών που 
αποθηκεύονται για περισσότερες από 14 ημέρες, έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του NTBI και 
μείωση της αντιοξειδωτικής ικανότητας (Ozment 2009). Χρειάζονται μεγάλες συγκριτικές μελέτες για 
να τεκμηριωθεί εάν η επί μακρόν αποθήκευση συμπυκνωμένων ερυθρών έχει σχέση με αυξημένο 
κίνδυνο νοσοκομειακής λοίμωξης.

• Μεταγγίσεις με μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών που έχουν αποθηκευτεί για λιγότερες από 
14 ημέρες ενδέχεται να συμβάλουν στην αποφυγή επιβλαβών επιπτώσεων από τις συνέπειες της 
αποθήκευσης (C).

Πίνακας 2. Παθογόνα που απομονώθηκαν από λοιμώξεις σε θαλασσαιμικούς ασθενείς:

D. Surcharge martiale post-transfusionnelle

Παθογόνο Αριθμός περιπτώσεων (%)

Staphylococcus aureus 9 (15 %)
Staphylococcus pneumonia 8 (13 %)
Escherichia coli 7 (11 %)
Klebsiella pneumonia 6 (10 %)
Salmonella sp. 4 (7 %)
Pseudomonas aeruginosa 3 (5 %)
Brucella sp. 3 (5 %)
Giardia lamblia 3 (5 %)
Haemophilus influenzae 3 (5 %)
Group A Streptococcus 3 (5 %)
Campylobacter jejuni 2 (3 %)
Bactéries grams négatives 8 (13 %)
Άλλα 2 (3 %)

Rahav G et al. Br J Haematol. 2006; 133(6)
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Δ. Υπερφόρτωση σιδήρου με μεταγγίσεις
Υποστηρίζεται ότι η υπερφόρτωση σιδήρου αποτελεί προδιαθεσικό  παράγοντα κινδύνου για 
λοιμώξεις, καθώς όλες οι κατηγορίες πρωτόζωων, μυκήτων, gram θετικών και αρνητικών βακτηρίων 
χρειάζονται σίδηρο για την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό τους, με μόνη εξαίρεση το παθογόνο 
Borrelia burgdorferi, το οποίο χρησιμοποιεί μαγγάνιο αντί του σιδήρου. Ορισμένα παθογόνα, όπως η 
Yersinia enterocolitica, η Klebsiella, η Escherichia coli, ο Streptococcus pneumonia, η Pseudomonas 
aeruginosa, η Listeria monocytogenes, και η Legionella pneumophila αυξάνουν τη μολυσματικότητα 
και την παθογενένειά τους σε περίσσεια σιδήρου (Weinberg 2000). Αν και οι ιοί δεν χρειάζονται 
σίδηρο, έχει αναφερθεί σε μελέτες ότι ο σίδηρος αυξάνει τον κίνδυνο ιογενών λοιμώξεων (Weinberg 
2009) και εξασθενίζει την κλινική ανταπόκριση στην αντιϊική θεραπεία κατά του ιού της ηπατίτιδας C 
(Pietrangelo 2003). Επίσης, η υπερφόρτωση σιδήρου σχετίζεται με την ταχύτερη πρόοδο της νόσου 
HIV-1 και την κακή έκβαση στους μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς (Gordeuk 2001). 
Η διαθεσιμότητα σιδήρου συνδέεται με την παθογένεια της Candida albicans και του Aspergillum 
fumigates. Ο σίδηρος έχει αρνητική επίδραση στις διεργασίες της κυτταρικής ανοσολογικής απόκρισης 
και η συστηματική υπερφόρτωση σιδήρου σχετίζεται με ανεπιθύμητα αποτελέσματα σε πολλούς 
τύπους λοιμώξεων (Nairz 2010).

• Παρά την έλλειψη επαρκώς ελεγχόμενων μελετών, η ρύθμιση των επιπέδων σιδήρου ενδέχεται να 
έχει θεραπευτικό όφελος έναντι των λοιμώξεων (C).

Σπληνεκτομή
Η σπληνεκτομή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ευπάθεια σε λοιμώξεις στη θαλασσαιμία. Ο σπλήνας 
επιτελεί καθοριστικής σημασίας λειτουργία στην ανοσολογική απόκριση, ως φαγοκυτταρικό φίλτρο για 
τους μικροοργανισμούς στο αίμα, ενώ επίσης παράγει και αντισώματα (Di Sabatino 2011).

Η οξεία μετά τη σπληνεκτομή λοίμωξη ορίζεται ως κεραυνοβόλος σηψαιμία, μηνιγγίτιδα ή πνευμονία, 
που προκαλείται κυρίως από πνευμονιόκοκκο και δευτερευόντως από αιμόφιλο της ινφλουέντσας 
τύπου B και μηνιγγιτιδόκοκκο. Ο κίνδυνος για οξεία μετά τη σπληνεκτομή λοίμωξη είναι πάνω από 50 
φορές μεγαλύτερος από ό,τι στον γενικό πληθυσμό και είναι μόνιμη εφ’ όρου ζωής κατάσταση (Hansen 
2001).

Η οξεία μετά τη σπληνεκτομή λοίμωξη είναι επείγουσα κατάσταση. Μετά τα σύντομα πρόδρομα 
συμπτώματα, όπως πυρετό, ρίγη, μυαλγία, εμετό, διάρροια και πονοκέφαλο, αναπτύσσεται το σηπτικό 
σοκ σε μόλις λίγες ώρες, με ανουρία, υπόταση, υπογλυκαιμία και συχνά διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη 
και μαζική αιμορραγία των επινεφριδίων (Σύνδρομο Waterhouse-Friderichsen), που εξελίσσεται σε 
πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο (Brigden 1999). Η θνησιμότητα είναι περίπου 50 με 70% και ο 
θάνατος επέρχεται κυρίως μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Μόνο η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση θεραπεία 
μπορεί να μειώσουν τη θνησιμότητα (Holdsworth 1991).

Υποψία και αντιμετώπιση της οξείας μετά τη σπληνεκτομή λοίμωξης 

• Οι γιατροί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις ενδεχομένως απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις 
στους μεταγγισιοεξαρτώμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε σπληνεκτομή. 
Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται, ώστε να αναζητούν έγκαιρα ιατρική περίθαλψη όταν 
αναπτύσσεται πυρετός.

• Σε ασθενείς που κινδυνεύουν και εμφανίζουν ενδεικτικά συμπτώματα, η άμεση έναρξη εμπειρικής 
χορήγησης αντιβιοτικών είναι αναγκαία. Ενδείκνυται η ενδοφλέβια χορήγηση κεφαλοσπορίνης 
τρίτης γενιάς (cefotaxime 2 g κάθε 8 ώρες ή ceftriaxone 2 g κάθε 12 ώρες), συνδυαζόμενη με 
γενταμυκίνη (5-7 mg/kg κάθε 24 ώρες) ή σιπροφλοξασίνη (400 mg κάθε 12 ώρες) ή βανκομυκίνη 
(1-1,5 g κάθε 12 ώρες) (Brigden 1999).

• Κατά την αναμονή των αποτελεσμάτων της αιμοκαλλιέργειας, τα βακτήρια μπορούν να ανιχνευτούν 
με χρώση κατά Gram.

• Υπάρχει διαθέσιμη εξέταση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης πραγματικού χρόνου (RT-PCR) 
για την ταυτόχρονη ανίχνευση 3 βασικών εγκυστωμένων βακτηρίων (S. pneumonia, H. influenza 
type B και N. meningitides) (Di Sabatino 2011) (A).
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Η στρατηγική προφύλαξης που βασίζεται στην προληπτική χορήγηση πενικιλίνης και στον 
εμβολιασμό είναι εξαιρετικά σημαντική και έχει συζητηθεί στο Κεφάλαιο 6.

Θεραπεία αποσιδήρωσης 
Ο έλεγχος των επιπέδων σιδήρου των οργάνων και της κατανάλωσής του από τα μικρόβια 
αποτελούν σημαντική στρατηγική άμυνας του ξενιστή. Το DFO, ως σιδηροφόρο μόριο, παρέχει 
κάποια οφέλη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λοιμώξεων. Για παράδειγμα, με το DFO ήταν 
δυνατή η επαναφορά από κώμα παιδιών με εγκεφαλική ελονοσία (Gordeuk 1992). Πειραματικές 
μελέτες αποδεικνύουν ευνοϊκή επίδραση του DFO σε λοιμώξεις με H. Capsulatum και T. 
cruzi (Arantes 2011). Αυτό εν μέρει αποδίδεται στον ανοσομετατρεπτικό ρόλο της θεραπείας 
αποσιδήρωσης μέσω του αυξημένου οξειδίου του αζώτου (NO) και της μειωμένης παραγωγής 
ιντερλευκίνης-4 (IL-4) σε ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία με DFO. Ένα ορισμένο ποσό 
σιδήρου είναι απαραίτητο για τη σύνθεση ριζών οξυγόνου, με την αντίδραση Fenton και την 
καταλυτική δράση της φαγοκυτταρικής οξειδάσης (phox), ενώ η περίσσεια σιδήρου εξασθενεί 
το ανοσοποιητικό. Στην πραγματικότητα, η χορήγηση DFO σε ποντίκια που μολύνθηκαν από 
Salmonella μειώνει τη δυνατότητα κάθαρσης του παθογόνου λόγω μειωμένης σύνθεσης ROS 
(Collins 2002). Επιπρόσθετα, ορισμένα παθογόνα, όπως η Y. enterocolitica, ή V.vulnificus και 
μυκητοειδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν το DFO ως φορέα σιδήρου και έτσι να αυξήσουν την 
παθογένειά τους.

• Ως κανόνας, συνιστάται η προσωρινή διακοπή του DFO κατά τη διάρκεια μιας εμπύρετης νόσου 
μέχρι να διευκρινιστεί εάν το επεισόδιο προκαλείται από παθογόνο που μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το DFO ως σιδηροφόρο ή όχι (B).

Οι μη σιδηροφόρες χηλικές ουσίες, όπως το DFX και το DFP, μελετώνται για ενδεχόμενες 
αντιμολυσματικές ιδιότητες. Σε μια μελέτη in vitro, παρατηρήθηκε ότι το V. vulnificus 
ενεργοποιήθηκε με το DFO, ενώ οι από του στόματος χηλικές ουσίες, όπως το deferasirox (DFX) 
και το deferiprone (DFP), είχαν ανασταλτική επίδραση στην ανάπτυξη V. vulnificus (Neupane, 
2009). Επιπλέον, το DFX και το DFP περιορίζουν την ανάπτυξη της Chlamydia psittaci, του C. 
trachomatis, της L. pneumophila και ενδεχομένως να είναι κατάλληλα ως συμπληρωματικές 
θεραπείες στη μουκορμύκωση (Ibrahim 2007, Paradkar 2008). Ωστόσο, σε μια μεταγενέστερη 
διπλή τυφλή, ελεγχόμενη με placebo μελέτη φάσης II με στόχο να καθοριστεί η ασφάλεια και η 
αποτελεσματικότητα θεραπείας μικρής διαρκείας με DFX για ασθενείς με οξεία μουκορμύκωση, 
δεν επιβεβαιώθηκε η αποτελεσματικότητά του (Spellberg 2012).

• Η θεραπεία με DFX ή DFP μπορεί να συνεχίζεται κατά τη διάρκεια εμπύρετων επεισοδίων (C).

Κίνδυνοι λοιμώξεων στη μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία και προστατευτικά μέτρα

Η μη αποδοτική ερυθροποίηση και η αιμόλυση έχουν ως αποτέλεσμα την υπερπλασία των 
μονοκυττάρων/μακροφάγων, τα οποία φαγοκυτταρώνουν όλα τα ελαττωματικά άωρα και ώριμα 
ερυθροκύτταρα. Η αυξημένη φαγοκυτταρική δραστηριότητα που προκύπτει από την κάθαρση των 
ελαττωματικών ερυθροκυττάρων, ενδέχεται να μειώνει την ικανότητα του δικτυοενδοθηλιακού 
συστήματος να αμύνεται εναντίον των μικροοργανισμών (Wiener 1996) και με επακόλουθο 
να επηρεάζει την έκφραση των υποδοχέων που ευθύνονται για την αναγνώριση παθογόνων 
στοιχείων των μικροβίων (pattern recognition receptors PRRs), συμπεριλαμβανομένων και των 
υποδοχέων τύπου Toll (Toll-like receptors TLRs) (Ozinsky 2000). Σε κλινικό επίπεδο, η σοβαρή 
αναιμία αφ’ εαυτής έχει εκτιμηθεί ως παράγοντας κινδύνου για τις βακτηριακές λοιμώξεις στη 
θαλασσαιμία (Wanachiwanawin 2000).

• Οι επιβλαβείς συνέπειες της αναιμίας στους αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή, λόγω της 
μη αποδοτικής ερυθροποίησης και της αιμόλυσης, μπορούν να ελεγχθούν με τη διατήρηση 
των επιπέδων της αιμοσφαιρίνης πριν από τη μετάγγιση μεταξύ 9,0-9,5 g/dl. Τα επίπεδα αυτά 
διορθώνουν την αναιμία, ενώ καταστέλλουν την ερυθροποιητική δραστηριότητα του μυελού (C).
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Μολυσματικοί παράγοντες στη θαλασσαιμία - Διάγνωση και θεραπεία

Βακτηριακές λοιμώξεις
Yersinia enterocolitica
Η Y. enterocolitica είναι χαμηλής παθογένειας και περιορίζεται στο γαστρεντερικό σύστημα σε 
έναν ξενιστή με ανοσολογική επάρκεια. Η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων σιδήρου σε ασθενείς 
με υπερφόρτωση σιδήρου ή που υπόκεινται σε θεραπεία αποσιδήρωσης με DFO αυξάνει τη 
μολυσματικότητα της Y. enterocolitica. Οξεία σηψαιμία από Y. enterocolitica έχει αναφερθεί 
ως συχνός κίνδυνος μολύνσεων σε θαλασσαιμικούς ασθενείς από δυτικές χώρες, που τους 
χορηγήθηκε DFO (Adamkiewicz 1998), χωρίς να συμβαίνει το ίδιο σε ασθενείς από ανατολικές 
χώρες.

Κλινικές εκδηλώσεις: Ο πυρετός είναι το πλέον συχνό σύμπτωμα, που συνήθως συνοδεύεται 
από πόνο στην κοιλιακή χώρα και εντεροκολίτιδα. Φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, οξύ αναπνευστικό 
σύνδρομο και πολυαρθρίτιδα αποτελούν άλλες κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης.

Η θνησιμότητα μπορεί να φτάσει στο 50% σε σηψαιμία, με επιπλοκές που περιλαμβάνουν ηπατικό 
και σπληνικό απόστημα, οστεομυελίτιδα, εγκολεασμό, νεφρίτιδα, μηνιγγίτιδα και ενδοκαρδίτιδα.

Εργαστηριακή διάγνωση: Είναι απαραίτητες ειδικές συνθήκες καλλιέργειας (στους 22 °C για 
48 ώρες) σε δείγματα αίματος και κοπράνων. Θα πρέπει να ενημερώνεται το μικροβιολογικό 
εργαστήριο, προκειμένου να εφαρμόζονται οι σωστές συνθήκες καλλιέργειας. Τα ορολογικά 
τεστ μπορεί να εμφανίζουν διασταυρούμενη αντίδραση. Ωστόσο, η αύξηση του τίτλου των IgG 
έως 4 φορές, από δείγματα που ελήφθησαν με χρονική απόσταση 15 ημερών, μπορεί να είναι 
ενδεικτική πρόσφατης λοίμωξης.

Θεραπεία: Βασικό και σημαντικό σημείο είναι ότι ο ασθενής με θαλασσαιμία που εκδηλώνει την 
παραπάνω συμπτωματολογία θα πρέπει να υπόκειται στην εξής αντιμετώπιση:

•   Διακοπή της αποσιδήρωσης με DFO*.
•   Λήψη των κατάλληλων εργαστηριακών δειγμάτων.
•   Άμεση χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής θεραπείας.

Ενδοφλέβια χορήγηση trimethoprim-sulfamethoxazole (400 mg sulfamethoxazole κάθε 12 
ώρες) για 7 ημέρες (14 ημέρες στην περίπτωση σηψαιμίας) συν gentamicin (5-7 mg/kg κάθε 
24 ώρες). Εναλλακτικά, ενδομυϊκή χορήγηση ceftriaxone (2 g κάθε 12 ώρες) σε εντοπισμένες 
λοιμώξεις (π.χ. εντερίτιδα, φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα). Η ciproflaxacin (400 mg κάθε12 ώρες) 
είναι επίσης ένα αποτελεσματικό αντιβιοτικό (A).

Klebsiella spp.
Η Klebsiella spp. έχει αναφερθεί ως η κύρια αιτία σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων σε ασθενείς 
με θαλασσαιμία από την Άπω Ανατολή (Wanachiwanawin 2000).

Κλινικές εκδηλώσεις: Η λοίμωξη εμφανίζεται με ιγμορίτιδα, ενδοκρανιακές λοιμώξεις, σηψαιμία 
και αποστήματα στο ήπαρ, τους πνεύμονες, τα νεφρά και τον παραθυρεοειδή αδένα, που 
συνδέονται με υψηλή συχνότητα νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Θεραπεία:
•  Διακοπή αποσιδήρωσης με DFO*.
•  Λήψη κατάλληλων εργαστηριακών δειγμάτων.
•  Άμεση χορήγηση κατάλληλης αντιβιοτικής θεραπείας.
•  Ceftazidime (2 gram κάθε 8 ώρες) συν gentamicin (5-7 mg/kg κάθε 24 ώρες). Meropenem,  
  imipenem και fluoroquinolones είναι εναλλακτικά αντιβιοτικά για ανθεκτικά στελέχη.
•  Το ενδεχόμενο χειρουργικής παρέμβασης θα πρέπει να εξετάζεται με μεγάλη περίσκεψη (A).
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Άλλες βακτηριακές λοιμώξεις
Οι θαλασσαιμικοί είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου για σοβαρές βακτηριακές λοιμώξεις, 
ιδιαίτερα μετά από σπληνεκτομή. Οι πιο συνηθισμένες οξείες μετά τη σπληνεκτομή λοιμώξεις 
είναι η μηνιγγίτιδα, η πνευμονία και η σηψαιμία από εγκυστωμένα βακτήρια (S. pneumonia, 
Hemophilus influenza type B, Neisseria meningitidis). Άλλα παθογόνα υπεύθυνα για λοιμώξεις 
μετά τη σπληνεκτομή είναι τα: E. coli, P. aeruginosa, ομάδα B streptococci, Enterococcus spp., V. 
vulnificus (Cullingford 1991).

Θεραπεία:

•  Οι θαλασσαιμικοί ασθενείς με πυρετό και/ή άλλα συμπτώματα βακτηριακής λοίμωξης,   
  ιδιαίτερα εκείνοι που έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως  
  επείγοντα περιστατικά.
•  Διακοπή αποσιδήρωσης με DFO*.
•  Λήψη κατάλληλων εργαστηριακών δειγμάτων.
•  Άμεση έναρξη αποτελεσματικής αντιβιοτικής θεραπείας (A).

* Το Deferiprone δεν ευνοεί τη μολυσματικότητα που παρατηρείται με το Desferrioxamine κατά 
τη διάρκεια πειραματικής λοίμωξης με Y. Enterocolitica σε ποντίκια (Lesic 2002). Η θεραπεία 
αποσιδήρωσης με DFP και DFX μπορεί να μη διακοπεί με την υποψία λοίμωξης με Y. enterocolitica (C).

Ιογενείς λοιμώξεις
Ανθρώπινος παρβοϊός B19 (HPV B19)
Κλινικές εκδηλώσεις: Ο HPV B19 τυπικά προκαλεί ερύθημα ή τη λεγόμενη πέμπτη νόσο στα 
παιδιά, με κλινική πορεία ενός συνδρόμου που μοιάζει με γρίπη. Το HPV B19 DNA ανιχνεύεται 
στην κυκλοφορία για σχεδόν μία εβδομάδα και εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια παραγωγής 
αντισωμάτων εξουδετέρωσης (IgM για 6-8 εβδομάδες και στη συνέχεια IgG). Ο προστατευτικός 
αυτός μηχανισμός δεν υφίσταται σε ανοσοκατασταλμένα άτομα και συνεπώς παραμένει το ιικό 
DNA στην κυκλοφορία.

Ο HPV B19 μολύνει ειδικά τα προγονικά ερυθρά αιμοσφαίρια και προκαλεί παροδική απλασία των 
ερυθροκυττάρων. Λόγω της ταχείας ανακύκλωσης των ερυθρών, οι ασθενείς με θαλασσαιμία 
μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή αναιμία με χαμηλό αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων κατά τη 
διάρκεια της λοίμωξης με HPV B19 (Ricerca 2009). Οι ασθενείς χρειάζονται εντατικοποίηση των 
μεταγγίσεων κατά τη διάρκεια της οξείας λοίμωξης. Σε ασθενείς με αυξημένη κατανάλωση αίματος, 
αφού αποκλειστούν άλλοι γενεσιουργοί παράγοντες (π.χ. αλλοανοσοποίηση ή υπερσπληνισμός), 
θα πρέπει να υποψιαζόμαστε λοίμωξη HPV B19.

Αν και η κύρια οδός μετάδοσης είναι η αναπνευστική, οι μεταγγίσεις με συμπυκνωμένα ερυθρά, 
που συλλέχθηκαν από αιμοδότες με επίμονες λοιμώξεις, παίζουν επίσης έναν δευτερεύοντα 
ρόλο (Lefrère 2005).

Ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV)
Ο ιός HIV οδηγεί σε ανεπάρκεια των CD4+ λεμφοκυττάρων, που εκθέτει το άτομο σε κίνδυνο 
πολλών τύπων ευκαιριακών λοιμώξεων. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης και εφαρμογής πλέον 
ευαίσθητων ορολογικών μεθόδων και μοριακών ελέγχων (NAT), ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού με 
μεταγγίσεις μειώθηκε σε λιγότερο από 1:1.3 εκατομμύρια για τον HIV στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
ΗΠΑ (Velati 2008, Allain 2002). Ωστόσο, στην Αφρική ο υψηλότερος επιπολασμός και η ανεπάρκεια 
εξειδικευμένων εξετάσεων έχει ως αποτέλεσμα ένα ποσοστό 10-15% των περιπτώσεων HIV να 
συνδέεται με επισφαλή μετάγγιση αίματος (Safe blood Africa foundation 2008).

Σε μια μεγάλη πολυκεντρική μελέτη με 79 HIV θετικούς θαλασσαιμικούς ασθενείς από διαφορετικές 
χώρες, η πρόοδος σε νόσο AIDS μετά από ορομετατροπή ήταν 1,4% μετά από τρία χρόνια και 9% 
μετά από πέντε χρόνια. Δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ εξέλιξης της νόσου, 
ηλικίας, φύλου, οξείας λοίμωξης ή σπληνεκτομής (Costagliola 1992). Ωστόσο, αναφέρθηκε μια 
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αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ της εξέλιξης της νόσου και της χορηγούμενης δόσης DFO. Ο 
ρυθμός προόδου μειώνεται όσο αυξάνεται η μέση ημερήσια δόση DFO (Costagliola 1994).

Ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών επιλογών, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με 
μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία, είναι πλέον διαθέσιμο για ασθενείς μολυσμένους με 
HIV. Καθώς η υπερφόρτωση σιδήρου μπορεί να είναι επιβαρυντική, όπως είναι η ταχύτερη 
πρόοδος του HIV σε ασθενείς με χαμηλή δοσολογία DFO και υψηλή φερριτίνη ορού (Gordeuk 
2001), συνιστάται εντατικοποίηση της θεραπείας αποσιδήρωσης στους HIV-1 θετικούς ασθενείς 
με μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία. Αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σπληνεκτομή 
διευκολύνει την πρόοδο της λοίμωξης HIV, θα πρέπει να αποφασίζεται με μεγάλη προσοχή στους 
HIV-1 θετικούς ασθενείς.

Λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV)
Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) μπορεί να μεταδοθεί με μετάγγιση φρέσκων μονάδων αίματος που 
περιέχουν λευκοκύτταρα. Εκτιμάται ότι περίπου 2-12% των CMV θετικών υγιών δοτών μπορούν 
να μεταδώσουν τον ιό. Οι συνέπειες της CMV λοίμωξης είναι σοβαρές σε ανοσοκατασταλμένους 
ασθενείς, όπως σε περιπτώσεις μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων στη 
θαλασσαιμία.

• Η χρήση προϊόντων αίματος από ορο-αρνητικούς CMV δότες είναι αποτελεσματική για την 
αποφυγή της μετάδοσης. Ωστόσο, δεν εξαλείφεται εντελώς ο κίνδυνος μετάδοσης. Επιπλέον, 
καθώς ο CMV ορο-επιπολασμός φτάνει στο 50-100% σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, 
η διαθεσιμότητα CMV ορο-αρνητικών προϊόντων είναι περιορισμένη.

• Η προ της αποθήκευσης λευκαφαίρεση των προϊόντων αίματος, κατά την οποία επιτυγχάνεται 
υπολειπόμενος αριθμός λευκοκυττάρων < 5 x 106 ανά μονάδα, επιτρέπει την ελάττωση 
της μετάδοσης CMV σε επίπεδο τουλάχιστον ισοδύναμο με τη μετάγγιση ορο-αρνητικών 
μονάδων αίματος για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου ανάπτυξης σοβαρής CMV νόσου 
(Bowden 1995) (A).

Μυκητιασικές λοιμώξεις

Μύκητες του γένους Mucor
Η μουκορμύκωση ή οι ζυγομυκώσεις είναι ευκαιριακές λοιμώξεις που μπορεί να επηρεάσουν 
τους θαλασσαιμικούς οι οποίοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων. Ο σίδηρος αποτελεί σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για τους μύκητες όπως και 
για τα βακτήρια. Η υπόθεση ότι η θεραπεία αποσιδήρωσης λειτουργεί ως αποτελεσματική 
αντιμυκητιασική πρακτική, προτάθηκε πριν από περισσότερα από τριάντα χρόνια. Ωστόσο, 
η χορήγηση DFO προκάλεσε έξαρση της μουκορμύκωσης. Αυτό αποδόθηκε στο γεγονός 
ότι το DFO μπορεί να δρα ως σιδηροφόρο για τους μύκητες. Οι παρατηρήσεις ότι η θεραπεία 
αποσιδήρωσης με DFX μπορεί να αποτελεί χρήσιμη συμπληρωματική αντιμυκητιασική θεραπεία 
(Ibrahim, 2007) οδήγησαν σε μια μελέτη με DFX σε συνδυασμό με λιποσωμική αμφοτερικίνη B 
(AmBisomew), ως θεραπεία βραχείας διάρκειας για τη μουκορμύκωση. Τα αποτελέσματα ήταν 
απογοητευτικά, καθώς οι ασθενείς που έλαβαν DFX εμφάνισαν υψηλότερη θνησιμότητα στις 90 
ημέρες. Τα δεδομένα της μελέτης δεν υποστηρίζουν την έναρξη ή τη συμπληρωματική θεραπεία 
με το DFX στη μουκορμύκωση.

Phytiosum insidiosi
Η πυθίωση (Pythiosis) είναι μια πολύ σπάνια ανθρώπινη λοίμωξη, που προκαλείται από το 
Phytiosum insidiosi, έναν μικροοργανισμό που μοιάζει με μύκητα. Έχουν αναγνωριστεί τρεις 
τύποι ανθρώπινης πυθίωσης: 1) Δερματικός τύπος, που εντοπίζεται στην περικογχική περιοχή, το 
πρόσωπο και τα άκρα, ως κοκκιωματώδης, ελκώδης κυτταρίτιδα που μοιάζει με αποστηματική 
κυτταρίτιδα. 2) Οφθαλμική πυθίωση, που εντοπίζεται στα μάτια με τη μορφή ελκών του 
κερατοειδούς και κερατίτιδα. 3) Συστηματική πυθίωση, που εντοπίζεται στον αγγειακό ιστό με 
αποτέλεσμα αρτηριακές αποφράξεις που οδηγούν σε γάγγραινα και ακρωτηριασμό (Vento 2006). 
Η πυθίωση έχει αναφερθεί στην Ταϊλάνδη, την Αυστραλία, την Αϊτή, την Ινδία, τη Νέα Ζηλανδία, 
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τις Η.Π.Α. Η συστηματική μορφή ήταν συχνή στους ασθενείς με θαλασσαιμία και συσχετιζόταν 
με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα (οι περισσότεροι ασθενείς πεθαίνουν εντός έξι μηνών) 
(Prasertwitayakij 2003).

Για τη διάγνωση έχουν αναπτυχθεί ορολογικά τεστ και μέθοδοι PCR. Τα αντιμυκητιασικά φάρμακα 
είναι αναποτελεσματικά για τον έλεγχο της νόσου. Η φαρμακευτική θεραπεία από μόνη της είναι 
ανεπαρκής για τη διάσωση των ασθενών με συστηματικές λοιμώξεις.

Έχουν αναπτυχθεί δύο εμβόλια για την πυθίωση. Το ένα, που έχει παρασκευαστεί από διαλυτό 
συμπυκνωμένο αντιγόνο P. insidiosum, χορηγείται αρχικά ενδοδερμικά και στη συνέχεια 
υποδόρια με τρεις ενέσεις σε μεσοδιαστήματα δύο εβδομάδων, σε ασθενείς με επικίνδυνες για τη 
ζωή συστηματικές λοιμώξεις. Με το εμβόλιο επιτεύχθηκε ίαση σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων 
(Wanachiwanawin 2004).

Ελονοσία
Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φορείς αιμοσφαιρινοπαθειών έχουν μειωμένο κίνδυνο σοβαρής 
θανατηφόρας ελονοσίας. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για την ομόζυγη κατάσταση της μείζονος ή 
της ενδιάμεσης θαλασσαιμίας (Vento 2006). Οι ιατροί που συστήνουν χημειοπροφύλαξη στους 
ασθενείς πριν και κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε ενδημικές περιοχές θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των παρασίτων στα φάρμακα και τις αλλαγές στις συστάσεις 
για την πρόληψη της ελονοσίας (Chen 2005).

Περίληψη και συστάσεις

Υπάρχει έλλειψη κατάλληλα ελεγχόμενων μελετών για την αξιολόγηση των λοιμώξεων στη 
θαλασσαιμία. Η γνώση σχετικά με τις λοιμώξεις προέρχεται περισσότερο από αδημοσίευτες 
αναφορές και πειραματικές μελέτες. Οι μηχανισμοί ευπάθειας στις λοιμώξεις στη θαλασσαιμία 
χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων μηχανισμών και του αντίκτυπού τους στις εν εξελίξει 
λοιμώξεις, της διαφοροποίησης του κινδύνου των λοιμώξεων ανάλογα με τη περιοχή και το 
κοινωνικό περιβάλλον, και η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων, μπορούν να συμβάλουν στην 
ελάττωση της θνησιμότητας που σχετίζεται με λοιμώξεις στη θαλασσαιμία.

Οι βασικές συστάσεις περιλαμβάνουν:

•  Η σχετιζόμενη με λοιμώξεις θνησιμότητα ήταν η δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου, που 
βαθμιαία έγινε σήμερα η συχνότερη αιτία στη θαλασσαιμία.

•  Οι ιατροί πρέπει να γνωρίζουν τις δυνητικά απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις στη θαλασσαιμία 
και οι ασθενείς θα πρέπει να εκπαιδεύονται για την έγκαιρη αναζήτηση υγειονομικής 
περίθαλψης όταν αναπτύσσεται πυρετός.

•  Η ρύθμιση της ομοιόστασης του σίδηρου ενδέχεται να έχει θεραπευτικό όφελος έναντι των 
λοιμώξεων.

•  Κατά τη διάρκεια εμπύρετων επεισοδίων συνιστάται η προσωρινή διακοπή του DFO και η 
άμεση έναρξη χορήγησης αντιβιοτικών. Οι ασθενείς με υψηλό φορτίο σιδήρου μπορούν να 
συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις χηλικές ουσίες που χορηγούνται από το στόμα, όπως το 
deferiprone (DFP) και το deferasirox (DFX).

•  Η μετάγγιση συμπυκνωμένων ερυθρών που έχουν υποστεί λευκαφαίρεση προ της 
αποθήκευσης και διατηρούνται < 14 ημέρες, μπορεί να έχει θεραπευτικό όφελος έναντι των 
λοιμώξεων.

•  Για την ενίσχυση της ασφάλειας των μεταγγίσεων, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι οδηγίες 
διασφάλισης ποιότητας και οι αυστηρές ρυθμιστικές οδηγίες.

•  Πρέπει να επανεξετάζονται οι ενδείξεις για σπληνεκτομή και τα προληπτικά μέτρα για τον 
κίνδυνο σήψης μετά τη σπληνεκτομή.
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8
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Οι διαταραχές των ενδοκρινών αδένων εντάσσονται μεταξύ των πιο συνηθισμένων επιπλοκών 
της μείζονος β-θαλασσαιμίας (TM). Παρά την έγκαιρη εφαρμογή θεραπείας αποσιδήρωσης, 
μπορεί να υπάρχουν προβλήματα, όπως η καθυστερημένη ανάπτυξη και σεξουαλική ωρίμανση, 
και η υπογονιμότητα. Η συχνότητα των ενδοκρινικών επιπλοκών είναι δύσκολο να προσδιοριστεί, 
λόγω των σημαντικών διαφοροποιήσεων στην ηλικία κατά την οποία εφαρμόζεται η θεραπεία 
αποσιδήρωσης για πρώτη φορά, του βαθμού και του τύπου θεραπείας αποσιδήρωσης, των 
επιπέδων αιμοσφαιρίνης που επιτυγχάνονται πριν από τη μετάγγιση αίματος και της συνεχούς 
βελτίωσης της επιβίωσης των ασθενών που βρίσκονται σε καλά ρυθμισμένη θεραπεία 
αποσιδήρωσης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης και οι ενδοκρινικές επιπλοκές σε ένα δείγμα 3.817 ασθενών 
με μείζονα θαλασσαιμία από 29 χώρες περιγράφονται στο Σχήμα 1 (De Sanctis 2004).

Σχήμα 1. Ανάπτυξη και ενδοκρινικές επιπλοκές στη θαλασσαιμία. Από την ομάδα μελέτης για την ανάπτυξη 
και τις ενδοκρινικές επιπλοκές στη θαλασσαιμία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας (De Sanctis 2004).

Κοντό ανάστημα και καθυστερημένη ανάπτυξη

Καθυστέρηση στην ανάπτυξη παρατηρείται στο σύνολο σχεδόν των ατόμων με μείζονα 
θαλασσαιμία. Σημαντική υστέρηση παρατηρείται στο ανάστημα, στο ύψος του κορμού (καθήμενο 
ύψος), το βάρος, το διακρώμιο εύρος (μεταξύ ώμων) και το εύρος μεταξύ των λαγόνιων 
ακρολοφιών. Μετά την ηλικία των τεσσάρων ετών, η κατά μήκος ανάπτυξη υπολείπεται σε σχέση 
με εκείνη των φυσιολογικών ατόμων. Η οστική ηλικία συνήθως επιβραδύνεται μετά την ηλικία 
των 6-7 ετών. Η υστέρηση στην ανάπτυξη επιδεινώνεται με την απουσία του άλματος ανάπτυξης 
κατά την περίοδο της εφηβείας. Οι βασικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην καθυστέρηση 

Συγγραφή Vincenzo De Sanctis, Νίκος Σκορδής και Ashraf T. Soliman
Ανασκόπηση Alan Cohen
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της ανάπτυξης στους ασθενείς με θαλασσαιμία είναι η χρόνια αναιμία, η υπερφόρτωση σιδήρου 
λόγω των μεταγγίσεων και η τοξικότητα της θεραπείας αποσιδήρωσης (De Sanctis 2013a). Άλλοι 
σημαντικοί παράγοντες είναι διατροφικοί παράγοντες (θερμιδικός-πρωτεϊνικός υποσιτισμός, 
έλλειψη βιταμίνης D και A, έλλειψη ψευδαργύρου και καρνιτίνης), η έλλειψη αυξητικής ορμόνης, η 
ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης, η έλλειψη ινσουλινο-μιμητικού αναπτυξιακού παράγοντα-I (IGF-I), 
η χρόνια ηπατική νόσος, ο υπογοναδισμός, ο υποθυρεοειδισμός και το ψυχοκοινωνικό στρες.

Διάγνωση και διερεύνηση

Για τη διάγνωση χρειάζεται λεπτομερής κλινική αξιολόγηση που αφορά:
•  Κοντό ανάστημα, κάτω από την 3η εκ. θέση ανάλογα με το φύλο και την ηλικία (με βάση τα 

εθνικά διαγράμματα ανάπτυξης) (βλ. Παράρτημα)
•  Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης εκφρασμένη σε cm/έτος, χαμηλότερη κατά 1SD σε σχέση με την 

ηλικία και το φύλο (με βάση τα διαγράμματα ρυθμού της ανάπτυξης)
•  Ενδείξεις ελλείψεων ορμονών της υπόφυσης (π.χ. γοναδοτροπίνες, GHD, έλλειψη TSH)
•  Ενδείξεις άλλων πιθανών αιτίων καθυστερημένης ανάπτυξης (διατροφικά ελλείμματα, χρόνια 

ηπατική νόσος, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια)

Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση του κοντού αναστήματος ή της καθυστερημένης ανάπτυξης 
είναι η τακτική (σε εξαμηνιαία μεσοδιαστήματα) και ακριβής μέτρηση του ύψους σε όρθια και 
καθιστή θέση, η αξιολόγηση του σταδίου εφηβικής ωρίμανσης (Πίνακας 1) και η οστική ηλικία, 
που περιλαμβάνει την εξέταση των μεταφύσεων. Για την αξιολόγηση του ύψους πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη το ύψος των γονέων.

Πίνακας 1. Εκτίμηση και σταδιοποίηση ενήβωσης κατά Tanner.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΣΤΟΥ

Β1: Προεφηβικό

B2: Πρώιμη ήβη (αρχόμενη 
διαμόρφωση μαστού)

B3: Ενδιάμεση ήβη (μεγέθυνση 
μαστών και περιθηλαίας άλω)

B4: Προχωρημένη ήβη 
(διακριτή προβολή θηλής 
και θηλαίας άλω από το 
περίγραμμα των μαστών)

B5: Ενηλικίωση (πλήρης 
ανάπτυξη μαστών, η θηλαία 
άλως δεν προβάλλει από το 
περίγραμμα των μαστών)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΔΡΙΚΩΝ 
ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

P1: Προεφηβικό

P2: Πρώιμη ήβη (μεγέθυνση 
όσχεου και όρχεων, 4-5 ml, 
μικρή ή ελάχιστη αύξηση του 
πέους)

P3: Ενδιάμεση ήβη (μεγέθυνση 
πέους και επιπλέον αύξηση 
των όρχεων, 8-12 ml, και του 
όσχεου)

P4: Προχωρημένη ήβη 
(μεγέθυνση πέους κατά μήκος 
και διάμετρο). Υπέρχρωση 
του δέρματος του όσχεου και 
μεγέθυνση όρχεων (14-25 ml)

P5: Ενηλικίωση

ΤΡΙΧΟΦΥΪΑ ΕΦΗΒΑΙΟΥ
 

ΡΗ1: Προεφηβικό

PH2: Πρώιμη ήβη (αραιή 
τριχοφυΐα)

PH3: Ενδιάμεση ήβη (τριχοφυΐα 
πάνω από την ηβική σύμφυση) 

PH4: Προχωρημένη ήβη (η 
τριχοφυΐα αντιστοιχεί στην 
ενηλικίωση αλλά είναι λιγότερο 
εκτεταμένη)

PH5: Ενηλικίωση
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Οι πρωταρχικές εξετάσεις που συμβάλλουν στην εκτίμηση της ενδοκρινικής λειτουργίας 
είναι: εξετάσεις λειτουργικότητας του θυρεοειδούς (FT4, TSH), εξετάσεις εκτίμησης του άξονα 
υπόφυσης-γονάδων (τεστοστερόνη, οιστραδιόλη, LH, FSH) και του άξονα υποθαλάμου-
υπόφυσης (IGF-I), η εξέταση IGFBP-3 και η εξέταση διέγερσης της αυξητικής ορμόνης (GH) 
όταν χρειάζεται. Για πρόσθετη εκτίμηση περιλαμβάνονται εξετάσεις: ομοιόστασης του ασβεστίου 
(ασβέστιο, φωσφόρος, αλκαλική φωσφατάση, παραθορμόνη και επίπεδα 25-OH βιταμίνης 
D), εξετάσεις ανοχής γλυκόζης και αντισώματα IgA τρανσγλουταμινάσης για τον αποκλεισμό 
κοιλιοκάκης. Στην πλειονότητα των θαλασσαιμικών ασθενών, η έκκριση της αυξητικής ορμόνης 
είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Ο έλεγχος του άξονα ανάπτυξης υποθαλάμου-υπόφυσης μπορεί 
να γίνει με την άμεση μέτρηση των επιπέδων IGF-I και τη διεξαγωγή εξέτασης διέγερσης της 
αυξητικής ορμόνης (με τη χρήση κλωνιδίνης, γλουκαγόνης ή GHRH).

Συνιστάται η ακτινογραφική εκτίμηση του σκελετού με εξέταση της οστικής ωρίμανσης (οστική 
ηλικία) και της μέτρησης της οστικής πυκνότητας κατά την παιδική ηλικία και την πρώιμη εφηβική 
ηλικία λόγω της υψηλής συχνότητας εμφάνισης αλλοιώσεων στον σκελετό και οστεοπόρωσης 
στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι παρά το γεγονός ότι η 
χρήση της δεσφερριοξαμίνης έχει μειωθεί, παραμένει ως αιτία καθυστέρησης της ανάπτυξης 
(βλ. Κεφάλαιο 3, Υπερφόρτωση σιδήρου και θεραπεία αποσιδήρωσης), καθώς και εμφάνισης 
αλλοιώσεων στον σκελετό.

Θεραπεία

Η πρόληψη και η θεραπεία των προβλημάτων στην ανάπτυξη των θαλασσαιμικών ασθενών 
περιλαμβάνει (βλ. Σχήμα 2): 
•  Ενδεδειγμένο σχήμα μεταγγίσεων αίματος προκειμένου να διατηρούνται τα επίπεδα της 

αιμοσφαιρίνης πριν από τη μετάγγιση > 9 g/dl.
•  Ενδεδειγμένη θεραπεία αποσιδήρωσης προκειμένου να επιτυγχάνονται επίπεδα φερριτίνης 

ορού < 1.000 ng/ml.
•  Χορήγηση νέων χηλικών ουσιών σιδήρου με χαμηλότερη τοξικότητα στον σκελετό και 

καλύτερη συμμόρφωση του ασθενούς.
•   Διόρθωση διατροφικών ελλειμμάτων (πρωτεΐνες - θερμίδες, φυλλικό, βιταμίνη D, βιταμίνη 

A, ψευδάργυρος, καρνιτίνη).
•  Χορήγηση θειικού ψευδαργύρου από του στόματος σε ασθενείς με αποδεδειγμένη έλλειψη 

ψευδαργύρου.
•  Αντιμετώπιση του υπερσπληνισμού.
•  Η διάγνωση και η ενδεδειγμένη αντιμετώπιση της καθυστέρησης της ανάπτυξης με αυξητική 

ορμόνη, σε ασθενείς με έλλειψη, λειτουργεί ευεργετικά στις περισσότερες περιπτώσεις.
•   Ενδεδειγμένη και έγκαιρη αντιμετώπιση καθυστέρησης της ανάπτυξης κατά την εφηβεία σε 

αγόρια και κορίτσια με θαλασσαιμία, και κατάλληλη κινητοποίηση της εφηβείας, προκειμένου 
να επιτευχθεί φυσιολογικό άλμα ανάπτυξης και φυσιολογική ανάπτυξη των οστών.

•  Ενδεδειγμένη διάγνωση και έγκαιρη αντιμετώπιση του υποθυρεοειδισμού και του 
παθολογικού μεταβολισμού της γλυκόζης (επηρεασμένη ανοχή της γλυκόζης και 
σακχαρώδης διαβήτης).
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Σχήμα 2. Πρακτική προσέγγιση της θεραπείας για την καθυστέρηση της ανάπτυξης στη θαλασσαιμία. 
Αναπαραγωγή κατόπιν αδείας (Soliman 2013).

Καθυστέρηση της ενήβωσης και υπογοναδισμός

Η καθυστέρηση της εφηβείας και ο υπογοναδισμός αποτελούν τις πιο έκδηλες κλινικές επιπτώσεις 
της υπερφόρτωσης σιδήρου. Η καθυστέρηση της εφηβείας προσδιορίζεται ως η πλήρης απουσία 
εμφάνισης της εφηβείας, στα κορίτσια έως την ηλικία των 13 ετών και στα αγόρια έως την 
ηλικία των 14. Ο υπογοναδισμός προσδιορίζεται στα αγόρια με την απουσία ανάπτυξης των 
όρχεων (λιγότερο από 4 ml) και στα κορίτσια με την απουσία ανάπτυξης των μαστών έως την 
ηλικία των 16 ετών (De Sanctis 2013a). Η αναστολή της εφηβείας είναι μια συχνή επιπλοκή σε 
θαλασσαιμικούς ασθενείς με μέτρια ή έντονη υπερφόρτωση σιδήρου, και χαρακτηρίζεται από την 
απουσία προόδου της εφηβείας για διάστημα ενός έτους ή περισσότερο. Στις περιπτώσεις αυτές, 
το μέγεθος των όρχεων παραμένει στα 6-8 ml, και των μαστών στο επίπεδο B3. Ο ετήσιος ρυθμός 
ανάπτυξης μειώνεται αξιοσημείωτα ή περιορίζεται εντελώς (De Sanctis 2013a). Η συχνότητα 
εμφάνισης υπογοναδισμού στους εφήβους και στους ενήλικες με θαλασσαιμία είναι 38% στις 
γυναίκες και 43% στους άνδρες (Σχήμα 1).

•  Η συνήθης διερεύνηση περιλαμβάνει: βιοχημικές εξετάσεις, λειτουργία του θυρεοειδούς 
(TSH και FT4), οστική ηλικία (ακτινογραφία καρπού και άκρας χείρας) και οστική πυκνότητα 
(BMD).

•  Εξέταση του άξονα υποθαλάμου - υπόφυσης - γονάδων (υπογοναδοτροφικός 
υπογοναδισμός). Οι ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία και καθυστέρηση της εφηβείας / 
υπογοναδισμό εμφανίζουν:

  -  Χαμηλότερα αρχικά επίπεδα FSH και έκκριση LH.
  -  Χαμηλή LH/FSH απόκριση στην GnRH (ορμόνη απελευθέρωσης γοναδοτροπίνης) και
  -  Διαταραχές της αυτόνομης παλμικής έκκρισης LH και FSH. 
  -  Χαμηλά αρχικά επίπεδα φυλετικών στεροειδών ορμονών (οιστραδιόλη και τεστοστερόνη).

 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

 

 

 

 

 

Φυσιολογική 
σύνθεση και 
λειτουργία 

του ηπατικού 
(συστηματικού) 
IGF-1 και του 

σημειακού IGF-1 
(αυτοκρινής και 

παρακρινής) 
στους 

συζευκτικούς 
χόνδρους, τους 

μυς και τον 
λιπώδη ιστό

Βελτίωση σχήματος 
μεταγγίσεων (διόρθωση 
υποξίας) 

Βελτίωση θεραπείας 
αποσιδήρωσης

Βελτίωση διατροφής 
(θερμίδες, βιταμίνες, φυλλικό, 
ψευδάργυρος, καρνιτίνη)

Διόρθωση έλλειψης αυξητικής 
ορμόνης (GH-IGF-1) με 
θεραπεία GH/IGF-1

Επαγωγή της εφηβείας με 
την απαραίτητη, χρονικά και 
ανάλογα με το φύλο, θεραπεία 
υποκατάστασης στεροειδών 
για τον υπογοναδισμό

Βελτίωση παροχής θρεπτικών στοιχείων 
και οξυγόνου στο ήπαρ, τους ενδοκρινείς 
αδένες και στους συζευκτικούς χόνδρους

Πρόληψη σιδήρωσης του ήπατος, της 
καρδιάς, της υπόφυσης, του παγκρέατος 
και των συζευκτικών χόνδρων

Βελτίωση της μακρο- και μικρο-μοριακής 
θρεπτικής παροχής του ήπατος, των 
ενδοκρινών αδένων και των συζευκτικών 
χόνδρων: εξισορρόπηση υπερκαταβολισμού

Κινητοποίηση ενδοχονδρικής αύξησης 
και εναπόθεσης μετάλλων στα οστά + 
αναβολισμού στους μυς και το λίπος

Επαγωγή του άξονα ανάπτυξης GH-IGH + 
Άμεση ενεργοποίηση της αύξησης και του 
αναβολισμού των πρωτεϊνών στους μυς 
και τα οστά
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  - Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει χαμηλή ανταπόκριση έκκρισης τεστοστερόνης στην   
   ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροπίνη (HCG).

  • Υπερηχογραφική απεικόνιση για την αξιολόγηση του μεγέθους των ωοθηκών και της     
           μήτρας στις γυναίκες.

Θεραπεία 
Η θεραπεία της καθυστέρησης ή της αναστολής της εφηβείας και του υπογοναδοτροφικού 
υπογοναδισμού εξαρτάται από παράγοντες όπως η ηλικία, η βαρύτητα της υπερφόρτωσης 
σιδήρου, η βλάβη του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων, η χρόνια ηπατική νόσος και 
η παρουσία ψυχολογικών προβλημάτων λόγω του υπογοναδισμού. Η συνεργασία μεταξύ 
ενδοκρινολόγων και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων είναι πολύ σημαντική.

Για τα κορίτσια, η θεραπεία μπορεί να αρχίσει με τη χορήγηση από του στόματος αιθινυλικής 
οιστραδιόλης (2,5-5 μg ημερησίως) για έξι μήνες, και ακολουθεί ορμονική επανεκτίμηση. Εάν 
δεν προκληθεί αυτόματη πρόοδος της εφηβείας, μέσα σε έξι μήνες από το τέλος της θεραπείας, 
επαναχορηγούνται από του στόματος οιστρογόνα σε κλιμακούμενα αυξανόμενη δοσολογία 
(αιθινυλική οιστραδιόλη από 5-10 μg ημερησίως) για άλλους 12 μήνες. Εάν δεν προκληθεί 
έμμηνος ρύση, συστήνεται θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης οιστρογόνων-προγεστερόνης.

Για την καθυστέρηση της εφηβείας στους άνδρες, χορηγούνται χαμηλές δόσεις τεστοστερόνης 
(30-50 mg) ενδομυϊκά, σε μηνιαία βάση για έξι μήνες, η οποία ακολουθείται από ορμονική 
επαναξιολόγηση. Σε ασθενείς με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό, η θεραπεία με δοσολογία 
των 50 mg τον μήνα μπορεί να συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης. Η 
δοσολογία πλήρους αρρενοποίησης είναι 75-100 mg εστέρων τεστοστερόνης κάθε 10 ημέρες, 
που χορηγούνται ενδομυϊκά αφού έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και μεταγενέστερα. Τα 
ίδια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με τοπική εφαρμογή γέλη τεστοστερόνης.

Για την αναστολή της προόδου της εφηβείας, η θεραπεία αποτελείται από εστέρες τεστοστερόνης 
ή τοπική γέλη τεστοστερόνης, που χορηγείται όπως στη θεραπεία της καθυστέρησης εμφάνισης 
της εφηβείας και του υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού.

Είναι σημαντικό η θεραπεία των διαταραχών της εφηβείας να εξατομικεύεται, λαμβάνοντας 
υπόψη την πολυπλοκότητα των προβλημάτων και των επιπλοκών.

Υποθυρεοειδισμός

Η επιπλοκή αυτή αποδίδεται κυρίως στην υπερφόρτωση σιδήρου και δεν είναι συχνή σε ασθενείς 
με σωστή θεραπεία. Ο κεντρικός υποθυρεοειδισμός δεν είναι συχνός (De Sanctis 2012a). 
Η συχνότητα του υποθυρεοειδισμού σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία κυμαίνεται από 6 
έως 30%. Χαμηλότερη συχνότητα παρατηρείται σε ασθενείς με χαμηλότερο φορτίο σιδήρου, 
όπως ελέγχεται από τα επίπεδα φερριτίνης. Οι μεγάλες διακυμάνσεις που καταγράφονται σε 
διαφορετικές αναφορές μπορούν να αποδοθούν στους διαφορετικούς γονότυπους μεταξύ των 
ασθενών, στην ηλικία, την εθνική τους προέλευση και στα διαφορετικά θεραπευτικά πρωτόκολλα 
που εφαρμόζονται, δηλαδή στους διαφορετικούς ρυθμούς μετάγγισης και τις διαφορετικές 
θεραπείες αποσιδήρωσης (De Sanctis 2012a).

Εργαστηριακές εξετάσεις
Η διερεύνηση της θυρεοειδικής λειτουργίας πρέπει να γίνεται σε ετήσια βάση, με αφετηρία την 
ηλικία των 9 ετών (εκτός εάν παρατηρείται συμπτωματικός υποθυρεοειδισμός) (Rindang 2011). 
Οι βασικές εξετάσεις είναι η ελεύθερη T4 και η TSH. Πρόσθετες εξετάσεις είναι:

•  Θυρεοειδικά αυτοαντισώματα: Η αντι-θυρεοειδική υπεροξειδάση και τα αντιθυρεοσφαιρινικά 
αυτοαντισώματα. Τα θυρεοειδικά αντισώματα για τον αποκλεισμό αυτοανοσίας είναι συνήθως 
αρνητικά και εξετάζονται σε επιλεγμένες περιπτώσεις. Το υπερηχογράφημα μπορεί να δείξει 
ποικιλία ευρημάτων, ώστε να εκτιμηθούν δομικές θυρεοειδικές διαταραχές.
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•  Οστική ηλικία, σε επιλεγμένες περιπτώσεις.
•  Βιοχημικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν λιπιδαιμικό προφίλ. 
•  Φερριτίνη ορού.
•  Ηλεκτροκαρδιογράφημα και υπερηχογράφημα καρδιάς (ιδιαίτερα σε σοβαρές περιπτώσεις).
•  Μαγνητική τομογραφική απεικόνιση (MRI) υποθαλάμου-υπόφυσης σε επιλεγμένες 

περιπτώσεις.

Στάδια θυρεοειδικής δυσλειτουργίας

Έχουν αναγνωριστεί τα εξής στάδια υποθυρεοειδισμού (De Sanctis 2012a):
•  Ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός είναι ο συνδυασμός υψηλής TSH με φυσιολογικά επίπεδα 

ελεύθερης Τ4 (FT4).
  Δύο τύποι υποκλινικού υποθυρεοειδισμού έχουν αναφερθεί:
  -  Τύπος Α (φυσιολογική FT4, TSH 5-10 microU/ml)
  -  Τύπος B (φυσιολογική FT4, TSH > 10 microU/ml)
•  Ο κλινικός υποθυρεοειδισμός είναι ο συνδυασμός υψηλής TSH με χαμηλή FT4.

Κλινική εξέταση
Τα τυπικά κλινικά συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού στους θαλασσαιμικούς ασθενείς δεν 
είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, καθώς τα περισσότερα από αυτά, ειδικά σε ήπιες καταστάσεις, είναι 
μη ειδικά και συχνά αποδίδονται στην αναιμία ή σε άλλες σχετικές ασθένειες (Sabato 1983). Οι 
θαλασσαιμικοί ασθενείς με κλινικό υποθυρεοειδισμό εμφανίζουν αναστολή της ανάπτυξης, 
καθυστέρηση της ήβης, καρδιακή ανεπάρκεια και περικαρδιακή συλλογή υγρού (De Sanctis 
2013a). Είναι κοντύτεροι με καθυστέρηση στην οστική ηλικία σε σχέση με τους ευθυρεοειδικούς 
θαλασσαιμικούς ασθενείς.

Θεραπεία
Η θεραπεία εξαρτάται από τη σοβαρότητα της οργανικής βλάβης. Η καλή συμμόρφωση στη 
θεραπεία αποσιδήρωσης μπορεί να αναστείλει ή να βελτιώσει τον υποθυρεοειδισμό (υποκλινικός 
υποθυρεοειδισμός, TSH 5 έως 10 mUI/ml). Ο υποκλινικός υποθυρεοειδισμός χρειάζεται 
τακτική ιατρική παρακολούθηση και εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης. Οι ασθενείς με κλινικό 
υποθυρεοειδισμό θα πρέπει να λαμβάνουν L-thyroxine (De Sanctis 2013a). Σημαντική επισήμανση 
για τους θαλασσαιμικούς με υποκλινικό υποθυρεοειδισμό και καρδιομυοπάθεια: η θεραπεία με 
αμιοδαρόνη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ταχεία επιδείνωση σε σοβαρό υποθυρεοειδισμό, ο 
οποίος με τη σειρά του προκαλεί απορρύθμιση της καρδιακής λειτουργίας (Alexandrides 2000).

Διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης (IGT) και σακχαρώδης διαβήτης 

Η διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης και ο σακχαρώδης διαβήτης είναι σχετικά συχνές 
επιπλοκές σε ασθενείς με ανεπαρκή θεραπεία αποσιδήρωσης, ωστόσο, οι διαταραχές αυτές 
έχουν παρατηρηθεί και σε συστηματικά μεταγγιζόμενους και με τακτική θεραπεία αποσιδήρωσης 
θαλασσαιμικούς ασθενείς. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι η ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη 
μπορεί να προκαλείται από άλλους παράγοντες όπως: ειδική ευαισθησία στην τοξικότητα του 
σιδήρου, χρόνια αναιμία, έλλειψη ψευδαργύρου και αυξημένη εναπόθεση κολλαγόνου, λόγω 
της εξαρτώμενης από τον σίδηρο αυξημένης δραστηριότητας του ενζύμου της υδροξυλάσης της 
προλίνης / πρωτοκολλαγόνου, με αποτέλεσμα διαταραχές της μικροκυκλοφορίας στο πάγκρεας 
(De Sanctis 2013b, De Sanctis 2004, Iancu 1990).

Η συχνότητα εμφάνισης διαταραχής στην ανοχή της γλυκόζης (IGT) και ινσουλινο-εξαρτώμενου 
σακχαρώδους διαβήτη σε έφηβους και νεαρούς θαλασσαιμικούς που υπόκεινται σε θεραπεία 
κυρίως με δεσφερριοξαμίνη, ποικίλλει από 0 έως 17% (Skordis 2013). Ο σακχαρώδης διαβήτης 
είναι ασυνήθης στα πρώτα χρόνια της ζωής, αλλά η πιθανότητα εμφάνισής του αυξάνεται 
προοδευτικά με την πάροδο της ηλικίας. Η διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη μπορεί να ξεκινά 
ενωρίς στη δεύτερη δεκαετία της ζωής, παράλληλα με την εφηβεία. Ο συνδυασμός παρενεργειών, 
τόσο λόγω της εφηβείας όσο και λόγω άλλων παραγόντων κινδύνου από τη θαλασσαιμία στη 
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δράση της ινσουλίνης, μπορούν εν μέρει να εξηγήσουν την αυξημένη αντίσταση στην ινσουλίνη 
στους θαλασσαιμικούς εφήβους (Skordis, 2013).

Παθογένεια του σακχαρώδους διαβήτη σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία
Η αρχική βλάβη φαίνεται να προκαλείται από την αντίσταση στην ινσουλίνη λόγω του σιδήρου, 
παρά από την ελαττωμένη παραγωγή ινσουλίνης. Ωστόσο, στη συνέχεια αναπτύσσονται βλάβη των 
β-κυττάρων του παγκρέατος και έλλειψη ινσουλίνης, ως αποτέλεσμα της απευθείας τοξικότητας 
από την εναπόθεση του σιδήρου (Skordis 2013).
Η παθολογία των β-κυττάρων του παγκρέατος στη θαλασσαιμία χαρακτηρίζεται από την 
παρακάτω ακολουθία (Σχήμα 3): 

•  Αντίσταση στην ινσουλίνη με υπερινσουλιναιμία και φυσιολογική ανοχή στη γλυκόζη.
•  Αντίσταση στην ινσουλίνη με διαταραχή της ανοχής στη γλυκόζη και προοδευτική διαταραχή 
 της λειτουργίας των β-κυττάρων με μειωμένη έκκριση ινσουλίνης, και 
• Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης.

Σχήμα 3. Παθογένεια του παθολογικού μεταβολισμού της γλυκόζης στη θαλασσαιμία. Κατόπιν αδείας από 
(De Sanctis V. TIF Congress, Dubai – 2006).

Η σιδήρωση των ηπατικών και των β-κυττάρων του παγκρέατος, καθώς και η τοξικότητα της 
γλυκόζης μπορούν να προκαλέσουν διαταραχή της ανοχής στη γλυκόζη. Η αλληλεπίδραση μεταξύ 
σιδήρωσης του ήπατος και ηπατίτιδας C διευκολύνει και επιταχύνει την πρόοδο σε σακχαρώδη 
διαβήτη, τουλάχιστον στον ενήλικα (De Sanctis 2013a). Η έγκαιρη αναγνώριση των διαταραχών 
της γλυκόζης είναι σημαντική. Η από του στόματος δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης (καμπύλη 
σακχάρου, OGTT) θα πρέπει να γίνεται σε κάθε ασθενή με θαλασσαιμία μετά την ηλικία των 10 
ετών ή ενωρίτερα, εάν χρειάζεται (Skordis 2013).

Διάγνωση
Τα διαγνωστικά κριτήρια της ανοχής στη γλυκόζη (Σχήμα 4) είναι τα ακόλουθα:

•  Γλυκόζη νηστείας > 126 mg/dl είναι κριτήριο διάγνωσης σακχαρώδη διαβήτη.
•  λυκόζη ορού, μετά από φόρτωση (OGTT), στις 2 ώρες > 200 mg/dl είναι κριτήριο διάγνωσης  
  σακχαρώδη διαβήτη. 
•  Γλυκόζη ορού, μετά από φόρτωση (OGTT), στις 2 ώρες > 140 < 200 mg/dl υποδεικνύει   
  δυσανεξία γλυκόζης

ΗΠΑΡ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΑ ΝΗΣΙΔΙΑ 
Β-ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΙΟΓΕΝΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗ

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ Β-ΚΥΤΤΑΡΩΝ

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΚΡΙΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΚΚΡΙΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ

ΥΠΕΡΙΝΣΟΥΛΙΝΑΙΜΙΑ

ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΓΛΥΚΟΖΗΣ

ΗΠΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΗΠΑΤΙΚΗ ΕΚΚΡΙΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ
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Σχήμα 4. Διαγνωστικά κριτήρια ανοχής της γλυκόζης.

Ο παγκρεατικός σίδηρος, που αξιολογείται με τη μαγνητική τομογραφική απεικόνιση, είναι ο 
καλύτερος δείκτης της τοξικότητας για τα β-κύτταρα (Noetzli 2009). Η τεχνική αυτή αναμένεται να 
τυποποιηθεί για εφαρμογή της στην κλινική πράξη. Η μαγνητική τομογραφική απεικόνιση και τα 
επίπεδα γλυκόζης νηστείας / ινσουλίνης αποτελούν αλληλο-συμπληρωματικά μέσα ανίχνευσης. 
Εάν προκύψουν θετικά αποτελέσματα, θα διαγνωσθούν έγκαιρα ασθενείς υψηλού κινδύνου, πριν 
συμβεί μη αναστρέψιμη παγκρεατική βλάβη. Ωστόσο, η δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη μετά από 
φόρτωση εξακολουθεί να παραμένει η εξέταση αναφοράς για τον έλεγχο του μεταβολισμού της 
γλυκόζης. Ο έλεγχος λοιμώξεων ηπατίτιδας και η εφαρμογή τακτικής θεραπείας αποσιδήρωσης 
αποτελούν σημαντικά προληπτικά μέτρα για την ανάπτυξη σακχαρώδους διαβήτη.

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση της διαταραχής στην ανοχή της γλυκόζης και του διαβήτη (De Sanctis 2013a, De 
Sanctis 2013b, Skordis 2013) βασίζεται στα εξής:

•  Αυστηρή διαβητική δίαιτα.
•  Κανονική φυσική δραστηριότητα.
•  Εντατική θεραπεία αποσιδήρωσης: ενισχυμένη θεραπεία αποσιδήρωσης με δεσφερριοξαμίνη 

(DFO) και δεφεριπρόνη (DFP) είναι αποτελεσματική για την αποκατάσταση της λειτουργίας 
στα β-κύτταρα, μπορεί να βελτιώσει την έκκριση ινσουλίνης, την ανοχή γλυκόζης, καθώς και 
να μειώσει την εναπόθεση σιδήρου στο ήπαρ (Berdoukas 2012).

•  Από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα: η έγκαιρη χορήγηση από του στόματος 
αντιδιαβητικών φαρμάκων πριν από την εξάρτηση του διαβήτη από την ινσουλίνη μπορεί να 
ωφελεί, παρά τα περιορισμένα δεδομένα που έχουν αναφερθεί (Σχήμα 5).

•  Ινσουλινοεξαρτώμενοι ασθενείς ή ασθενείς με επίμονα υψηλή γλυκόζη αίματος παρά την 
εφαρμογή άλλων μέτρων, θα χρειαστούν συστηματική θεραπεία με ινσουλίνη (Σχήμα 5).
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Σχήμα 5. Θεραπευτική προσέγγιση για την παθολογική ανοχή γλυκόζης και τον διαβήτη στη θαλασσαιμία. 
Κατόπιν αδείας από De Sanctis V. TIF Congress, Dubai – 2006.

Η παρακολούθηση της γλυκαιμίας στους θαλασσαιμικούς ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη δεν 
διαφέρει από εκείνη στον γενικό διαβητικό πληθυσμό (De Sanctis 2013a, De Sanctis 2013b):

•  Ημερήσιες μετρήσεις γλυκόζης τριχοειδικού αίματος.
•  Κετόνες (οξόνη) ούρων εάν η γλυκόζη αίματος είναι άνω των 250 mg/dl.
•  Μέτρηση φρουκτοζαμίνης κάθε μήνα. Η HbA1c δεν είναι αξιόπιστος δείκτης του γλυκαιμικού 

ελέγχου λόγω του μειωμένου χρόνου ζωής των ερυθρών, της αναποτελεσματικής 
αιμοποίησης και των συχνών μεταγγίσεων, που δυνητικά επηρεάζουν την εγκυρότητα του  
αποτελέσματος της HbA1c (De Sanctis 2013a).

•  Αξιολόγηση νεφρικής λειτουργίας.
•  Μικροαλβουμίνη και πρωτεΐνη ούρων.
•  Εκτίμηση αμφιβληστροειδοπάθειας

Υποπαραθυρεοειδισμός 

Ο υποπαραθυρεοειδισμός αποτελεί τυπική επιπλοκή της δεύτερης δεκαετίας της ζωής στους 
μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία. Η συχνότητα εμφάνισης του 
υποπαραθυρεοειδισμού ποικίλλει στα διάφορα κέντρα (από 1,2% έως 19%) και φαίνεται 
να επηρεάζει πιο συχνά τους άνδρες (αναλογία ανδρών προς γυναίκες = 1,35) (Vogiatzi 
2009, Sleem 2007, De Sanctis 2004). Προσφάτως, έχουν αναφερθεί παθολογικά ευρήματα 
στην αξονική τομογραφία του εγκεφάλου, σε υψηλό ποσοστό θαλασσαιμικών ασθενών με 
υποπαραθυρεοειδισμό (Karimi 2009, Soliman 2008). Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) μπορεί 
να αποκαλύψει διαταραχές στην ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς.

Συμπτώματα 
Η πλειονότητα των ασθενών παρουσιάζει ήπια μορφή της νόσου, που συνοδεύεται από 
παραισθησίες. Οι πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανίσουν τέτανο, σπασμούς ή καρδιακή 
ανεπάρκεια (Skordis 2013).

α-γλυκοσιδάση 
υπογλυκαιμικοί παράγοντες

Εντατική θεραπεία 
αποσιδήρωσης

Χρόνια ηπατική 
νόσος

INFα/Ιντερφερόνη Θεραπεία με ινσουλίνη

Υπερινσουλινισμός Διαταραχή έκκρισης 
ινσουλίνης

Ίνωση

Αιμοσιδήρωση
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Διερεύνηση
Η διερεύνηση θα πρέπει να ξεκινά από την ηλικία των 16 ετών και περιλαμβάνει ασβέστιο και 
φώσφορο ορού, και ισοζύγιο φωσφορικών. Σε περιπτώσεις με χαμηλό ασβέστιο ορού και υψηλά 
επίπεδα φωσφόρου, θα πρέπει να μετράται η παραθορμόνη (Skordis 2013).

Αντιμετώπιση
Η θεραπεία του υποπαραθυρεοειδισμού αποσκοπεί στην προφύλαξη των έντονων και χρόνιων 
συμπτωμάτων της υπασβεστιαιμίας. Οι πρωταρχικοί στόχοι περιλαμβάνουν: έλεγχο των 
συμπτωμάτων, διατήρηση του ασβεστίου στα χαμηλά έως τα ανώτερα φυσιολογικά επίπεδα, 
διατήρηση του φωσφόρου ορού σε φυσιολογικά επίπεδα, διατήρηση του ασβεστίου ούρων 
24ώρου κάτω από 7,5 mmol/ημέρα (300 mg/ημέρα), και διατήρηση της σχέσης ασβεστίου-
φωσφορικών κάτω από 55 mg/dl (4,4 mmol/l) για την προστασία ανάπτυξης νεφρολιθίασης, 
νεφρασβέστωσης και ασβεστώσεων των μαλακών ιστών (De Sanctis 2013a). Η θεραπεία 
περιλαμβάνει:

•  Από του στόματος χορήγηση Βιταμίνης D ή των αναλόγων της. Ορισμένοι ασθενείς χρειάζονται 
υψηλές δόσεις βιταμίνης D για την εξομάλυνση των επιπέδων του ασβεστίου στον ορό. Αυτοί 
θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά, διότι η υπερασβεστιαιμία αποτελεί συχνή 
επιπλοκή της θεραπείας (De Sanctis 2012b).

•  Καλσιτριόλη, 0,25-1,0 μg, δύο φορές ημερησίως, είναι συνήθως αρκετή για την εξομάλυνση 
του ασβεστίου και των φωσφορικών στον ορό. Κατά την έναρξη της θεραπείας, απαιτούνται 
εξετάσεις αίματος σε εβδομαδιαία βάση. Στη συνέχεια, εξετάσεις ασβεστίου και φωσφορικών 
στο πλάσμα και στα ούρα 24ώρου ανά τρίμηνο.

•  Σε ασθενείς με επίμονα υψηλά επίπεδα φωσφορικών στον ορό, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο χορήγησης δεσμευτικών ουσιών (εκτός του αλουμινίου).

•  Ο τέτανος και η καρδιακή ανεπάρκεια λόγω σοβαρής υπασβεστιαιμίας χρειάζονται ενδοφλέβια 
χορήγηση ασβεστίου, με προσεκτική καρδιακή παρακολούθηση, που ακολουθείται με από 
του στόματος χορήγηση βιταμίνης D.

•  Σε ορισμένες μελέτες, η συνθετική ανθρώπινη παραθορμόνη (PTH) 1-34, τόσο σε μία όσο 
και σε δύο δόσεις ημερησίως, έχει δειχθεί ως αποτελεσματική θεραπεία για παιδιά με 
υποπαραθυρεοειδισμό. Ωστόσο, η θεραπεία αυτή δεν έχει ακόμα εγκριθεί για τη θεραπεία του 
υποπαραθυρεοειδισμού και δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα στη βιβλιογραφία για άτομα 
με θαλασσαιμία (De Sanctis 2012b).

• Σε ορισμένους ασθενείς με υποπαραθυρεοειδισμό, που χορηγήθηκε ασβέστιο και 
βιταμίνη  D, η ανάπτυξη υπερασβεστιουρίας είναι δυνητικά ανεπιθύμητη παρενέργεια, 
λόγω της αντιασβεστιουρικής επίδρασης της παραθορμόνης. Στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί 
να χρειάζεται περιορισμός της πρόσληψης νατρίου, χρήση θειαζιδικών διουρητικών ή μείωση 
των δόσεων ασβεστίου ή της 1 α-υδροξυλιωμένης βιταμίνης D. Τα μέτρα αυτά μπορεί να 
εφαρμοστούν στην έναρξη της θεραπείας για να αποφευχθεί η υπερασβεστιουρία (De Sanctis 
2012b).

Διαιτητικές οδηγίες 
Δεν χρειάζεται ειδική δίαιτα, ορισμένοι γιατροί όμως συνιστούν οδηγίες από διαιτολόγο, που 
συνήθως προτείνει δίαιτα με τα εξής χαρακτηριστικά:

•  Πλούσια σε ασβέστιο. Περιλαμβάνει γαλακτοκομικά προϊόντα, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, 
μπρόκολα, λάχανα, χυμό πορτοκαλιού και δημητριακά για το πρωινό.

•  Μείωση συστατικών με υψηλό φώσφορο. Αυτό σημαίνει αποφυγή αναψυκτικών με ανθρακικό 
που περιέχουν φώσφορο στη μορφή του φωσφορικού οξέος. Τα αυγά και τα κρέατα επίσης 
τείνουν να έχουν υψηλή περιεκτικότητα φωσφόρου.
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Δυσλειτουργία των επινεφριδίων

Αρκετές μελέτες ανέφεραν σημαντικό ποσοστό "βιοχημικής" ανεπάρκειας των επινεφριδίων 
σε ασθενείς με θαλασσαιμία με ποσοστό 0-45%. Η "κλινική" επινεφριδική ανεπάρκεια, π.χ. 
επινεφριδική κρίση, είναι εξαιρετικά σπάνια (El Kholy 2013).

Διάγνωση
Οι εκδηλώσεις της ήπιας επινεφριδικής υπολειτουργίας μπορεί να καλύπτονται από συμπτώματα 
που συχνά παρατηρούνται και αναφέρονται από τους θαλασσαιμικούς ασθενείς, όπως αίσθημα 
κόπωσης, μυϊκή αδυναμία, αρθραλγίες και απώλεια βάρους.

Εργαστηριακές εξετάσεις
Τα αρχικά επίπεδα κορτιζόλης και σε 30-60 λεπτά μετά από διέγερση με ACTH ή ινσουλίνη 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επινεφριδικής λειτουργίας. Προτείνεται έλεγχος της 
επινεφριδικής λειτουργίας κάθε 1-2 χρόνια, ειδικά σε ασθενείς με έλλειψη αυξητικής ορμόνης 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας με rhGH (El Kholy, 2013). Οι ασθενείς με έλλειψη αυξητικής 
ορμόνης μπορεί να εμφανίσουν επιπλέον προβλήματα από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης και 
να βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης πλήρους ή μερικής έλλειψης κορτικοτροπίνης (ACTH).

Θεραπεία
Υποκλινική διαταραχή της αδρενοκορτικοειδικής λειτουργίας σε ασθενείς με θαλασσαιμία δεν 
είναι σπάνια. Ωστόσο, υπό κανονικές συνθήκες έχει ελάχιστη ή και καμία κλινική σημασία, αλλά 
μπορεί να προκύψουν προβλήματα κατά τη διάρκεια συνθηκών στρες. Συνεπώς, η θεραπεία 
και η κάλυψη με γλυκοκορτικοειδή μπορεί να προταθεί μόνο σε συνθήκες στρες. Η κλινική 
επινεφριδική ανεπάρκεια και η επινεφριδική κρίση είναι πολύ σπάνιες.

Περίληψη

Οι ενδοκρινικές επιπλοκές, η καθυστέρηση στην ανάπτυξη και την εφηβεία είναι συχνές 
εκδηλώσεις της υπερφόρτωσης σιδήρου στη θαλασσαιμία με σημαντική νοσηρότητα. Οι ασθενείς 
με θαλασσαιμία χρειάζονται τακτική παρακολούθηση για συμπτώματα ενδοκρινικών επιπλοκών. 
Η πρόληψη παραμένει πρώτη προτεραιότητα, ενώ περιορισμένα δεδομένα υποστηρίζουν τον 
ρόλο της θεραπείας αποσιδήρωσης. Όταν αναπτυχθούν ενδοκρινικές επιπλοκές, η αντιμετώπιση 
επικεντρώνεται στην αναστολή της προόδου των επιπλοκών και στη θεραπεία των σχετιζόμενων 
συμπτωμάτων. 
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ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ9

Η πρόοδος στην αντιμετώπιση της μείζονος θαλασσαιμίας, με τη βελτίωση των μεταγγίσεων και της 
θεραπείας αποσιδήρωσης, έχει αυξήσει την επιβίωση των ασθενών μέχρι την ενηλικίωση. Ταυτόχρονα, 
η ποιότητα ζωής των ασθενών έχει βελτιωθεί σημαντικά και η δυνατότητα απόκτησης οικογένειας, 
καθοριστική διάσταση της ποιότητας ζωής, αποτελεί σημαντική προσδοκία για τους περισσότερους. 
Αν και η φυσιολογική γονιμοποίηση μπορεί να συμβεί σε καλά μεταγγιζόμενους ασθενείς με επαρκή 
θεραπεία αποσιδήρωσης, φυσιολογική εφηβεία και φυσιολογικό κύκλο, η πλειονότητα των ασθενών 
είναι υπογόνιμοι, κυρίως λόγω υπογοναδοτροφικού υπογοναδισμού ως συνέπεια της αιμοσιδήρωσης 
από τις μεταγγίσεις. Για τους ασθενείς που αποτυγχάνουν να κυοφορήσουν φυσιολογικά, εφαρμόζονται 
τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Ο προγραμματισμός της κύησης είναι απαραίτητος, τόσο για τη φυσική όσο και για την υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή, καθώς οι κυήσεις σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία είναι υψηλού κινδύνου, τόσο για 
τη μητέρα όσο και για το έμβρυο. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με συμβουλευτική 
παρέμβαση προ της κύησης από διεπιστημονική ομάδα, που περιλαμβάνει αιματολόγο, ειδικό 
αναπαραγωγής, καρδιολόγο και μαιευτήρα, σε συνεργασία με ειδικό νοσηλευτή. 

Η αντιμετώπιση των ασθενών με ενδιάμεση θαλασσαιμία είναι παρόμοια με εκείνη της μείζονος, με 
ελάχιστες προσαρμογές. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία εμφανίζουν 
υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό και δεν είναι πιθανό να συλλάβουν με φυσιoλογικό τρόπο. Οι 
ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία, με λειτουργικά ακέραιο τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-
γονάδων, δυνητικά είναι γόνιμοι (Chatterjee 2000). Επιπλέον, η αντιμετώπισή τους κατά τη διάρκεια 
της κύησης διαφέρει σε ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία, που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
θρόμβωσης και χρειάζονται μεταγγίσεις προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αυτός (Nassar 2006). 
Πέραν των επιπλοκών που σχετίζονται με την υπερφόρτωση σιδήρου, οι ασθενείς με μείζονα 
θαλασσαιμία αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο θρόμβωσης. Ο κίνδυνος αυτός αφορά ιδιαίτερα τους 
ασθενείς μετά από σπληνεκτομή, καθώς και τους ασθενείς με αυτοαντισώματα.

Αντιμετώπιση της υπογονιμότητας στις γυναίκες

Αν και το 80-90% των ασθενών εμφανίζουν υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό, η λειτουργία των 
γονάδων διατηρείται ακέραια στην πλειονότητα των ασθενών, γεγονός που υποδηλώνει ότι συνήθως 
η γονιμότητα μπορεί να διασωθεί. Π.χ. η ωοθυλακιορρηξία στις γυναίκες και η σπερματογένεση στους 
άνδρες μπορεί να προκληθεί με εξωγενή θεραπεία γοναδοτροφινών, παρακάμπτοντας τον άξονα 
υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων (De Sanctis 1988a, De Sanctis 1988b). Ωστόσο, άλλες διαταραχές 
των ενδοκρινών αδένων, όπως ο διαβήτης και ο υποθυρεοειδισμός, μπορούν επίσης να επηρεάσουν 
τη γονιμότητα, ώστε η θεραπεία χρειάζεται να προσαρμόζεται σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα. 
Επιτυχείς φυσιολογικές κυήσεις, καθώς και κυήσεις μετά από πρόκληση της γαμετογένεσης έχουν 
καταγραφεί σε άνδρες και γυναίκες με μείζονα θαλασσαιμία (Aessopos 1999, Skordis 2004).
 
Η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και προετοιμασία, που 
περιλαμβάνει συμβουλευτική του ζευγαριού προ της κύησης (βλ. παρακάτω). Η εκτίμηση της 
γονιμότητας για τους ασθενείς με θαλασσαιμία πρέπει επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση και του/της 
συντρόφου σύμφωνα με τα καθιερωμένα κριτήρια (βλ. http://www.rcog.org.uk). Η επιλογή μεθόδου 
για τη γονιμοποίηση εξαρτάται από δύο παράγοντες: (α) την κατάσταση φορείας του συντρόφου (β) 
την εντόπιση της βλάβης στον άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων. Εάν και οι δύο σύντροφοι 
είναι ομόζυγοι για τη θαλασσαιμία, η χρήση γαμετών από δότη, κατά προτίμηση σπέρματος, είναι η 

Συγγραφή Νίκος Σκορδής
Ανασκόπηση John Porter
Ανεξάρτητη ανασκόπηση Gabriel Kalakoutis
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προτιμότερη επιλογή. Το σπέρμα είναι ευκολότερα διαθέσιμο από τράπεζα σπέρματος, ενώ η χρήση 
ωαρίων δότριας είναι τεχνικά πιο πολύπλοκη, με αμφίβολο ποσοστό επιτυχίας (Deech 1998). Εάν ο 
σύντροφος είναι ετεροζυγώτης η προεμφυτευτική γενετική διάγνωση, δηλαδή της διάγνωσης πριν 
από τη σύλληψη, αποτελεί άλλη μία επιλογή. Η μέθοδος αυτή μπορεί να είναι περισσότερο αποδεκτή 
σε ορισμένες κοινωνίες με θρησκευτικές αντιλήψεις που εναντιώνονται στον τερματισμό της κύησης. 
Τέλος, σε ασθενείς με σοβαρή οργανική βλάβη ή όπου και οι δύο σύντροφοι πάσχουν από μείζονα 
θαλασσαιμία, η υιοθεσία μπορεί να είναι μια εναλλακτική επιλογή. Όταν εξετάζεται το ενδεχόμενο της 
υιοθεσίας, χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη το οικογενειακό περιβάλλον και οι δυνατότητές του.

Μέθοδοι πρόκλησης της ωοθυλακιορρηξίας
Η πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας με περιοδική έγχυση GnRH είναι δυνατή μόνο σε πρώιμα στάδια 
της βλάβης στον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες, όταν οι γοναδοτροφίνες (FSH, LH) εκκρίνονται 
περιοδικά. Ωστόσο, οι περισσότεροι ασθενείς με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό δεν εμφανίζουν 
περιοδική έκκριση των ορμονών, έχουν όμως λειτουργικές γονάδες και επομένως είναι πιθανό να 
ωφεληθούν από θεραπεία με γοναδοτροφίνες (ποσοστό επιτυχίας 80%) (Skordis 2004). Οι ασθενείς 
με βλάβη στο ενδομήτριο ή στις σάλπιγγες ανταποκρίνονται καλύτερα σε προγράμματα εξωσωματικής 
γονιμοποίησης (IVF). Καθώς τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ισχυρά, είναι δυνατό να 
προκαλέσουν την ωρίμανση δύο ή και περισσότερων ωοθυλακίων, με ενδεχόμενο δίδυμης ή και 
τρίδυμης κύησης και πιθανότητα εμφάνισης συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Στις συνθήκες 
αυτές, τα αγγεία αιμάτωσης της ωοθήκης γίνονται πιο διαπερατά και διαφεύγει υγρό στην κοιλιά, που 
προκαλεί ασκίτη και αφυδάτωση. Περίπου το 1-2% των γυναικών που υποβάλλονται σε πρόκληση 
ωοθυλακιορρηξίας αναπτύσσουν σοβαρό σύνδρομο υπερδιέγερσης, η οποία προκαλεί κοιλιακό πόνο, 
δύσπνοια, έμετο και ταχεία αύξηση του βάρους. Οι σοβαρές περιπτώσεις εισάγονται στο νοσοκομείο για 
να αντιμετωπισθούν οι σοβαρές επιπλοκές, όπως ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ολιγαιμικό σοκ, νεφρική 
και αναπνευστική ανεπάρκεια και αρτηριακή θρόμβωση, που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή. 
Συνεπώς, η πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένη ομάδα 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και 
Εμβρυολογίας (HFEA) (Deech 1998). Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους του 
συνδρόμου υπερδιέγερσης των ωοθηκών, της πολλαπλής κυοφορίας, της έκτοπης κύησης και της 
αποβολής. Ο κίνδυνος της υπερδιέγερσης και της πολλαπλής κυοφορίας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί 
με στενή παρακολούθηση του κύκλου που προκλήθηκε, με διακολπικό υπερηχογράφημα. Για τις 
διαδικασίες αυτές, είναι απαραίτητη η συγκατάθεση από την ασθενή. 

Συνιστάται να καταγράφονται με λεπτομέρεια τα δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Η 
πρόκληση της ωοθυλακιορρηξίας μπορεί να ενδείκνυται σε γυναίκες με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή 
αμηνόρροια, ή σε εκείνες με φυσιολογική έμμηνη λειτουργία που αποτυγχάνουν να συλλάβουν, καθώς 
και σε προγραμματισμένη εγκυμοσύνη όπου και οι δύο σύντροφοι είναι θαλασσαιμικοί. Η διέγερση 
της ωρίμανσης των ωοθυλακίων για την ανάκτηση ώριμων ωοκυττάρων είναι πολύ σημαντική στις 
περιπτώσεις αυτές, διότι αυξάνεται η πιθανότητα κυοφορίας μετά από εμφύτευση περισσότερων του 
ενός εμβρύων. Η διέγερση ωρίμανσης των ωοθυλακίων καθιστά αναγκαία τη χορήγηση φαρμάκων 
πρόκλησης ωορρηξίας και την εφαρμογή διαφορετικών πρωτοκόλλων. Το σχήμα που θα εφαρμοσθεί 
καθορίζεται από την ιατρική ομάδα και το τοπικό πρωτόκολλο (βλ. Σχήμα 1 για ένα καθιερωμένο 
πρωτόκολλο).

Τα περισσότερα πρωτόκολλα πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας στους θαλασσαιμικούς ασθενείς 
χρησιμοποιούν συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή. Τα φάρμακα περιλαμβάνουν γοναδοτροφίνες 
(FSH και LH) και κιτρική κλομιφαίνη, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διέγερση της ωρίμανσης των 
ωοθυλακίων, και hCG και LH για την κινητοποίηση της ωοθυλακιορρηξίας στο τέλος της ωρίμανσης του 
ωοθυλακίου. Συμπληρωματικές φαρμακευτικές ουσίες, όπως τα ανάλογα GnRH (συναγωνιστικές και 
ανταγωνιστικές ουσίες) για την ωοθυλακική καταστολή, δεν χρησιμοποιούνται στη θαλασσαιμία, καθώς 
ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης δεν είναι ανεπηρέαστος. Η δοσολογία και η συχνότητα των ενέσεων 
γοναδοτροφίνης εξαρτώνται από την ανταπόκριση της γυναίκας, η οποία αξιολογείται από τον αριθμό 
και το μέγεθος των αναπτυσσόμενων ωοθυλακίων, καθώς και από τα επίπεδα της οιστραδιόλης. Η 
hCG χορηγείται όταν τουλάχιστον δύο ωοθηλάκια φτάσουν το μέγεθος των 17 mm, ενώ 36 ώρες μετά 
γίνεται η συλλογή των ωαρίων.
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Σημαντικά σημεία για την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας:
•  Προσεκτική παρακολούθηση του κύκλου με επαναλαμβανόμενα διακολπικά 

υπερηχογραφήματα.
•  Η θεραπεία θα πρέπει να συνεχίζεται μέχρι την ένεση της hCG, όταν επιβεβαιωθεί 

εργαστηριακά η εγκυμοσύνη.
•  Μπορεί να χρειαστεί υποστήριξη της ωχρινικής φάσης με προγεστερόνη.
•  Μετά από έξι κύκλους το μέγιστο, πρέπει να γίνεται επανεκτίμηση και παραπομπή για 

εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF).

Ανδρική γονιμότητα και πρόκληση σπερματογένεσης

Η πρόκληση σπερματογένεσης σε άνδρες ασθενείς με θαλασσαιμία είναι πιο δύσκολη, με 
ποσοστό επιτυχίας 10-15%, από τη διέγερση της ωορρηξίας στις γυναίκες με μέτρια έως σοβαρή 
υπερφόρτωση σιδήρου (Skordis et al. 2004). Η διαδικασία πρόκλησης θα πρέπει να διεξάγεται 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Αρχής Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA) με 
έμφαση στη συμβουλευτική και τη συγκατάθεση των ασθενών (Deech, 1998). Περιγράφεται ένα 
καθιερωμένο πρωτόκολλο για την πρόκληση σπερματογένεσης:

•  Έλεγχος αρχικών επιπέδων τεστοστερόνης και κατάσταση σπέρματος.
•  hCG 2.000 μονάδες, 2 φορές την εβδομάδα επί 6 μήνες.
•  Παρακολούθηση επιπέδων τεστοστερόνης.
•  Επανάληψη ανάλυσης σπέρματος – αζωοσπερμίας.
•  Συνέχιση χορήγησης hCG σε συνδυασμό με 75 μονάδες HMG ή ανασυνδυασμένη FSH τρεις 

φορές την εβδομάδα για επιπλέον 6 μήνες.
•  Εάν η ανάλυση σπέρματος είναι ικανοποιητική, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
•  Εάν επιμένει η αζωοσπερμία, ΔΙΑΚΟΠΗ θεραπείας.

Η ορμονική θεραπεία των διαταραχών της εφηβείας στη θαλασσαιμία αποτελεί σύνθετο πρόβλημα 
λόγω των πολλών σχετιζόμενων επιπλοκών. Επομένως, σε κάθε ασθενή πρέπει να εφαρμόζεται 
εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ ενδοκρινολόγων και άλλων 
ειδικοτήτων. Σε άρρενες ασθενείς, όταν έχει κινητοποιηθεί ο υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός 
πριν από την ολοκλήρωση της εφηβείας, οι όρχεις είναι γενικά μικρότεροι από 5 ml σε όγκο και 
συνήθως χρειάζονται θεραπεία τόσο με hCG όσο και εμμηνοπαυσιακή γοναδοτροπίνη (ή FSH) 
προκειμένου να προκληθεί σπερματογένεση. 

Η θεραπευτική διαδικασία είναι απαιτητική και μπορεί να διαρκέσει έως και 2 χρόνια. Το αρχικό 
σχήμα της hCG είναι συνήθως 1.000 με 2.000 IU, που χορηγούνται ενδομυϊκά 2 φορές την 
εβδομάδα. Παρακολουθείται η κλινική ανταπόκριση και τα επίπεδα τεστοστερόνης μετρώνται 
κάθε 2 με 3 μήνες. Μπορεί να χρειαστούν προσαρμογές στη δοσολογία hCG για να καθοριστεί η 
βέλτιστη ανταπόκριση. Εάν ο ασθενής έχει πλήρως αρρενωποιηθεί και η θεραπεία με hCG μετά 
από 8 με 12 μήνες δεν έχει φέρει αποτελέσματα στην παραγωγή σπέρματος, τότε θα πρέπει να 
ξεκινήσει θεραπεία με FSH. Συνιστάται η αποθήκευση σπέρματος, ακόμη και σε ασθενείς με 
μειωμένο αριθμό και κινητικότητα σπερματοζωαρίων. Εάν προκύψει εγκυμοσύνη, η θεραπεία 
με FSH μπορεί να διακοπεί και η σπερματογένεση μπορεί να διατηρηθεί μόνο με hCG (De Sanctis 
2012). Εάν αυτό το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει ως αποτέλεσμα επαρκή παραγωγή σπέρματος 
μετά από 2 χρόνια το μέγιστο, δεν υπάρχουν ενδείξεις συνέχισής του.
 
Η πρόσφατη εισαγωγή τεχνικών μικρο-χειρισμών, όπως η ενδοκυτταροπλασματική ένεση 
σπέρματος (ICSI), έχει βελτιώσει το ποσοστό σύλληψης, ακόμα και σε ασθενείς με ολιγοσπερμία ή 
ασθενοσπερμία. Επομένως, η λύση του κρυοσυντηρημένου σπέρματος θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη σε όλα τα άτομα που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, εκτός εάν είναι ήδη αζωοσπερμικοί, 
προκειμένου να διατηρηθεί καλύτερα η γονιμότητά τους και συνεπώς η πιθανότητα σύλληψης. 
Ωστόσο, οι πρόσφατες αναφορές στη βιβλιογραφία για βλάβη του DNA του σπέρματος σε άτομα 
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με θαλασσαιμία (De Sanctis 2008, Perera 2002) προκαλούν ανησυχία αναφορικά με τον κίνδυνο 
μεταλλάξεων, ειδικότερα μετά την ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπέρματος (ICSI), στην οποία 
χάνεται ο προστατευτικός φραγμός για την επιλογή γαμετών κατά τη γονιμοποίηση.

Συμβουλευτική πριν από την εγκυμοσύνη

Πριν προχωρήσουμε στη θεραπεία γονιμότητας, είναι σημαντικό οι ασθενείς και οι σύντροφοί τους 
να τύχουν συμβουλευτικής παρέμβασης προ της εγκυμοσύνης, η οποία έχει τριπλό σκοπό: (α) 
εκτίμηση της καταλληλότητας, (β) ευκαιρία επανεξέτασης των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται 
στα θεραπευτικά σχήματα και (γ) χρόνο για συζήτηση μεταξύ ιατρών, ασθενούς και συντρόφου 
σε ό,τι αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με την επαγόμενη γονιμότητα και εγκυμοσύνη.

Εκτίμηση της καταλληλότητας
Κάθε ασθενής θα πρέπει να αξιολογηθεί σχετικά με την καταλληλότητά του για εγκυμοσύνη με 
το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο για τη μητέρα όσο και για το έμβρυο. Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις 
σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν ενθαρρυνθούν γυναίκες με 
μείζονα θαλασσαιμία να προχωρήσουν σε εγκυμοσύνη: ο βαθμός της καρδιακής επιβάρυνσης, η 
ηπατική δυσλειτουργία και ο κίνδυνος της κάθετης μετάδοσης ιών.

1.  Το πιο σημαντικό ζήτημα είναι εκείνο της καρδιακής λειτουργίας διότι οι καρδιακές επιπλοκές 
παραμένουν ως βασική αιτία θανάτου στους μεταγγιζόμενους ασθενείς. Το καρδιακό φορτίο 
αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τουλάχιστον κατά 25-30% λόγω του αυξημένου 
καρδιακού ρυθμού και του όγκου παλμού. Αυτό, σε συνδυασμό με το φορτίο σιδήρου, 
αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για πρώιμο θάνατο από καρδιακή ανεπάρκεια. Επομένως, είναι 
συνετό να αξιολογείται η καρδιακή λειτουργία σε όλες τις ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία 
με υπερηχοκαρδιογράφημα (κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας >65%, κλασματική 
μείωση >30%), με ηλεκτροκαρδιογράφημα (τόσο σε συνθήκες ηρεμίας όσο και κοπώσεως) 
και με 24ωρη καταγραφή καρδιακού ρυθμού για τον έλεγχο αρρυθμιών. Εάν αποδειχθεί 
δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς υπό συνθήκες στρες ή εάν διαπιστωθούν 
σημαντικές αρρυθμίες, τότε θα πρέπει να συνιστάται η αποφυγή προγραμματισμού 
εγκυμοσύνης (Hui 2002). Οι περισσότερες από τις μη επεμβατικές καρδιολογικές εξετάσεις 
είναι σχετικά αρκετά ευαίσθητες για την έγκαιρη ανίχνευση φόρτωσης σιδήρου στην καρδιά. Η 
τροποποιημένη μαγνητική τομογραφική απεικόνιση (MRI) με τη T2* μπορεί να ποσοτικοποιεί 
τα επίπεδα σιδήρου και να συσχετίσει με ακρίβεια τις διαστάσεις της αριστερής κοιλίας που 
αξιολογήθηκαν με την ίδια τεχνική (Anderson l 2001). Εάν υπάρχει η δυνατότητα, θα πρέπει 
να πραγματοποιείται MRI καρδιάς με στόχο το T2* να διαπιστώνεται κάτω από 20 ms.

2. Η ηπατική λειτουργία θα πρέπει να αξιολογείται με βιοχημικές εξετάσεις, ενώ η υπερφόρτωση 
σιδήρου με ηπατική βιοψία ή MRI. Η ηπατική βιοψία μπορεί επίσης να παρέχει πληροφορίες 
για ίνωση και κίρρωση (RCOG Clinical Green Top Guidelines 2004). Σε ό,τι αφορά τις 
περιπτώσεις γυναικών θετικών για ηπατίτιδα C, θα πρέπει να χορηγηθεί αντιϊική θεραπεία 
ώστε το RNA του ιού της ηπατίτιδας C να μην είναι ανιχνεύσιμο.

3.  Πριν προχωρήσει η διαδικασία κύησης, είναι απαραίτητο να ελέγχεται η κατάσταση των οστών 
με απλή ακτινογραφία της σπονδυλικής στήλης, μέτρηση DEXA στο ισχίο και στη σπονδυλική 
στήλη (καταγραφή οστικής πυκνότητας) και να αντιμετωπίζεται η οστεοπόρωση/οστεοπενία 
με την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας (βλ. Κεφάλαιο 10, Οστεοπόρωση).

4.  Όλοι οι ασθενείς πρέπει να εξετάζονται για HIV, ηπατίτιδα B, ηπατίτιδα C και για ερυθρά. 
Δεν θα πρέπει να χαθεί η ευκαιρία επιβεβαίωσης της ανοσοποίησης για την ερυθρά πριν 
από την εγκυμοσύνη. Εάν η ασθενής είναι θετική στον HIV και επιθυμεί να δημιουργήσει 
οικογένεια, θα πρέπει να δοθούν οι συνήθεις οδηγίες, που περιλαμβάνουν την κατάλληλη 
αντιϊική θεραπεία, τοκετό με καισαρική τομή και αποφυγή του θηλασμού για να μειωθεί ο 
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κίνδυνος της κάθετης μετάδοσης. Οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται επίσης για διαβήτη, 
για τη θυρεοειδική λειτουργία και την ύπαρξη αντι-ερυθροκυτταρικών αντισωμάτων. Οι δύο 
σύντροφοι θα πρέπει να ελέγχονται για αιμοσφαιρινοπάθειες (Galanello 2010).

Η εκτίμηση της καταλληλότητας περιλαμβάνει:
•  Καρδιακή λειτουργία: ηλεκτροκαρδιογράφημα, υπερηχοκαρδιογράφημα.
•  Εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας, υπερηχογράφημα ήπατος.
•  Αγγεία: παράγοντες πήξης, Doppler.
•  Ενδοκρινικό: λειτουργία θυρεοειδούς, ομοιόσταση ασβεστίου, επίπεδα βιταμίνης D.
•   Πάγκρεας: εξέταση ανοχής γλυκόζης.
•  Ιογενείς λοιμώξεις: HBV, HCV, HIV.
•  Κατάσταση σιδήρωσης.

Η εκτίμηση της δυνατότητας περιλαμβάνει:
•  Άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-γονάδων.
•  Εκτίμηση ωοθυλακιορρηξίας.
•  Υπερηχογραφική εξέταση μήτρας και ωοθηκών.
•  Εξέταση μετά τη συνουσία.
•  Υστεροσαλπιγγογραφία.
•  Πλήρης αξιολόγηση ενδοκρινικού.

Ανασκόπηση φαρμακευτικών ουσιών
Είναι μια καλή ευκαιρία για ανασκόπηση των φαρμάκων που χορηγούνται και να γίνουν συστάσεις 
στους ασθενείς για τις διαιτητικές τους συνήθειες, το κάπνισμα, το αλκοόλ και τη χρήση συμπληρωμάτων 
φυλλικού οξέος, ασβεστίου και βιταμίνης D. Στους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία αποσιδήρωσης από 
του στόματος (δεφερασιρόξη ή δεφεριπρόνη), συνιστάται η αλλαγή θεραπείας σε δεσφερριοξαμίνη πριν 
από την επαγωγή ωορρηξίας/σπερματογένεσης (Singer 1999). Η θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης 
πρέπει επίσης να διακοπεί τουλάχιστον 4-6 εβδομάδες πριν από την επαγωγή της γαμετογένεσης. 
Η χρήση των διφωσφονικών αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού, 
λόγω του σοβαρού αρνητικού ισοζυγίου ασβεστίου στις καταστάσεις αυτές. Με δεδομένο τον μακρό 
βιολογικό χρόνο ημιζωής των διφωσφονικών, κανονικά θα πρέπει να διακόπτονται τουλάχιστον 6 μήνες 
πριν από τη σύλληψη, αν και δεν υπάρχουν κοινά αποδεκτές οδηγίες. Είναι σημαντικό να χορηγείται 
επαρκής ποσότητα ασβεστίου και βιταμίνης D πριν από και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Άλλες 
φαρμακευτικές ουσίες των οποίων θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση για τουλάχιστον 6 μήνες πριν 
από τη θεραπεία γονιμότητας είναι η ιντερφερόνη, η ριμπαβιρίνη και η υδροξυουρία. Οι ασθενείς με 
υποθυρεοειδισμό που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης με θυρεοειδικές ορμόνες θα πρέπει να 
λαμβάνουν αυξημένες δόσεις για να εξασφαλιστεί η ευθυρεοειδική λειτουργία. Ο υπερθυρεοειδισμός 
είναι σπάνιος σε ασθενείς με θαλασσαιμία. Ωστόσο, εάν ένας ασθενής λαμβάνει αντι-θυρεοειδική 
θεραπεία, όπως η καρβιμαζόλη, θα πρέπει να αντικατασταθεί με προπυλθειουρακίλη.

Ανασκόπηση φαρμακευτικής αγωγής κατά την κύηση 
•  Έμφαση στη χορήγηση φυλλικού οξέος και συμπληρωμάτων.
•  Διακοπή DFX και βιταμίνης C.
•  Διακοπή αναστολέων ACE.
•  Η χρήση της μετφορμίνης είναι ασφαλής, αλλά μπορεί να χρειαστεί αλλαγή των από του 

στόματος αντιδιαβητικών φαρμάκων με ινσουλίνη.
•  Διακοπή διφωσφονικών τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την προγραμματισμένη εγκυμοσύνη.
•  Χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου και βιταμίνης D.

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την κύηση

Οι ασθενείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εγκυμοσύνη δεν τροποποιεί από μόνη της την εξέλιξη της 
θαλασσαιμίας. Εάν η κύηση παρακολουθείται σε περιβάλλον με πολλές ειδικότητες, το αποτέλεσμα 
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για το βρέφος είναι συνήθως ευνοϊκό με μια ελαφρά επίπτωση στην εξέλιξη της ανάπτυξής 
του (Aessopos 1999, Tuck 2005, Ansari 2006). Έχει αποδειχθεί ότι οι κίνδυνοι επιπλοκών που 
σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, όπως αιμορραγία πριν από τον τοκετό και προεκλαμψία, είναι 
παρόμοιοι στη θαλασσαιμία με αυτούς στον υπόλοιπο πληθυσμό. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι 
δεν χρειάζεται η χορήγηση DFO κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε ασθενείς που δεν είχαν 
υπερφόρτωση σιδήρου και με ικανοποιητική καρδιακή λειτουργία πριν από την εγκυμοσύνη. 
Η φερριτίνη ορού συνήθως μεταβάλλεται κατά 10%, παρά την αύξηση της συχνότητας των 
μεταγγίσεων (Daskalakis 1998, Aessopos 1999, Butwick 2005, Tuck 2005). Ο στόχος κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η διατήρηση της αιμοσφαιρίνης προ της μετάγγισης πάνω από 
10 g/dl. Αφού επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη, η ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται από ομάδα 
πολλών ειδικοτήτων, που αποτελείται από μαιευτήρα-γυναικολόγο, μαία, παθολόγο, αιματολόγο 
και αναισθησιολόγο. Η ασθενής πρέπει να γνωρίζει ότι ενώ η εγκυμοσύνη είναι υψηλού κινδύνου, 
το αποτέλεσμα είναι συνήθως ευνοϊκό.

Αναγνωρισμένοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κύηση είναι: 
•  Η εγκυμοσύνη δεν τροποποιεί την εξέλιξη της νόσου. 
•  Χρειάζεται εντατική και προσεκτική παρακολούθηση.
•  Καρδιολογικές επιπλοκές.
•  Κίνδυνος για ειδικές ως προς την εγκυμοσύνη επιπλοκές, όπως με τον γενικό πληθυσμό.
•  Κίνδυνος αποβολής, όπως και στον γενικό πληθυσμό.
•  Κίνδυνος διαμαρτίας του εμβρύου, χωρίς αύξηση.
•  Κίνδυνος υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου, διπλάσιος.
•  Κίνδυνος πρόωρου τοκετού, διπλάσιος.
•  Κίνδυνος μετάδοσης στο έμβρυο/βρέφος ηπατίτιδας B/C, HIV.
•  Κίνδυνος ισοανοσοποίησης.
•  Ο κίνδυνος προωρότητας και υπολειπόμενης ανάπτυξης αυξάνεται σε πολλαπλές γεννήσεις.

Ο βασικός κίνδυνος για τη μητέρα είναι οι καρδιακές επιπλοκές, οι οποίες μπορούν να 
ελαχιστοποιηθούν με την εξασφάλιση ικανοποιητικής καρδιακής λειτουργίας και καλού ελέγχου 
της υπερφόρτωσης σιδήρου πριν από την έναρξη της εγκυμοσύνης.

Παρακολούθηση της κύησης

Τα βασικά σημεία είναι η αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας με υπερηχοκαρδιογράφημα 
και της ηπατικής και θυρεοειδικής λειτουργίας κάθε τρίμηνο. Η υπερηχοκαρδιογραφική 
παρακολούθηση των εγκύων γυναικών με μείζονα θαλασσαιμία έχει αποκαλύψει ότι συνήθως 
παρουσιάζεται ήπια διαστολική δυσλειτουργία κατά το τρίτο τρίμηνο. Αυτό φάνηκε από τη 
διαταραχή της αναλογίας Ε/Α στη μιτροειδή βαλβίδα, η οποία σχετίζεται με την αυξημένη πίεση 
πλήρωσης λόγω του αυξημένου όγκου αίματος κατά την εγκυμοσύνη. Με δεδομένο το καλά 
ρυθμισμένο φορτίο σιδήρου κατά την έναρξη της εγκυμοσύνης, δεν προέκυψαν σημαντικές 
καρδιακές επιπλοκές. Επομένως, στις γυναίκες με μείζονα θαλασσαιμία, πρέπει να εξασφαλίζεται 
ο καλός έλεγχος του φορτίου σιδήρου, η ιδανική καρδιακή λειτουργία και το T2* του μυοκαρδίου 
πριν από την έναρξη της κύησης, με δεδομένο ότι έχουν αρχίσει ενωρίς την κατάλληλη θεραπεία 
και έχουν φυσιολογικά ευρήματα της καρδιακής λειτουργίας σε κατάσταση ηρεμίας (Kypris 2011).

Όλες οι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχονται για διαβήτη της κύησης στη 16η εβδομάδα και, εάν 
είναι φυσιολογικές, θα πρέπει να επανελέγχονται στην 28η εβδομάδα. Πρέπει να γίνονται 
υπερηχογραφικές εξετάσεις από την 24-26 εβδομάδα και μετά συνεχώς για την παρακολούθηση 
της ανάπτυξης του εμβρύου. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε εκείνες με ενδιάμεση 
θαλασσαιμία, χρειάζεται προφύλαξη θρόμβωσης με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους από 
το δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Αν και υπάρχει προδιάθεση για φλεβική θρόμβωση σε 
ασθενείς μετά από σπληνεκτομή, δεν υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές για θρομβωτικά 
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επεισόδια (Daskalakis 1998, Tuck 1998). Οι ανάγκες για φυλλικό κατά την εγκυμοσύνη συνήθως 
είναι αυξημένες. Αυτό είναι αναμενόμενο σε ασθενείς με θαλασσαιμία λόγω της αυξημένης 
δραστηριότητας του μυελού των οστών. Συνιστάται η τακτική συμπληρωματική χορήγηση 
φυλλικού οξέος στις μητέρες με μείζονα θαλασσαιμία για την προφύλαξη από επιπρόσθετη 
μεγαλοβλαστική αναιμία, αν και αυτό έχει παρατηρηθεί μόνο σε άτομα με ελάσσονα β- θαλασσαιμία 
(φορείς) (Leung 1989). 

Εάν η καρδιακή λειτουργία επιδεινώνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με προσοχή το DFO μετά το πρώτο τρίμηνο. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα περί 
τερατογένεσης με το DFO είναι αμφιλεγόμενα (Singer 1999). Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, συσσωρεύεται σίδηρος στο μυοκάρδιο και έχουν περιγραφεί περιπτώσεις 
επιδείνωσης της καρδιακής λειτουργίας (Perniola et al. 2000) και θανάτων από καρδιακή 
ανεπάρκεια (Tsironi 2010, Tuck 1998). Επομένως, το DFO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κυήσεις 
υψηλού κινδύνου, κυρίως στο τελευταίο τρίμηνο (Bajoria 2009, Tsironi 2005, Singer 1999). 
Όσο αφορά τις νεότερες χηλικές ουσίες από το στόμα, δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την 
τοξικότητα στο έμβρυο. Ωστόσο, οι πληροφορίες του προϊόντος για το DFO από τον παραγωγό 
περιλαμβάνουν τον κίνδυνο σκελετικών ανωμαλιών σε κυήσεις πειραματόζωων. Παρά το γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν αναφορές σχετικά με αλλοιώσεις στο ανθρώπινο έμβρυο από το συγκεκριμένο 
φάρμακο, οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για τον πιθανό κίνδυνο πριν από τη χορήγηση 
κατά την εγκυμοσύνη. Επομένως, σε ασθενείς με ιστορικό προηγούμενης εναπόθεσης σιδήρου 
στο μυοκάρδιο ή οριακής λειτουργίας του μυοκαρδίου, το ενδεχόμενο χορήγησης DFO μπορεί 
να εξετάζεται για το τελευταίο τρίμηνο ή για την περίοδο λίγο πριν από τον τοκετό, καθώς μια 
παρατεταμένη οξειδωτική επίδραση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας.

Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της κύησης, εφόσον δεν υπάρχον επιπλοκές, αναμένεται 
φυσιολογική εξέλιξη του τοκετού. Σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν και την εμπειρία 
των συγγραφέων, το 80% των γυναικών με θαλασσαιμία θα χρειαστεί καισαρική τομή. Αυτό 
αποδίδεται στη μεγαλύτερη συχνότητα κεφαλοπυελικής δυσαναλογίας, που οφείλεται κυρίως 
στο χαμηλό ανάστημα και στις σκελετικές παραμορφώσεις της ασθενούς, σε συνδυασμό με τη 
φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. Προτιμάται η επισκληρίδια αναισθησία, όπου είναι εφικτό, 
για να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μιας δύσκολης διασωλήνωσης και τραυματισμού, σχετικά με 
τη γενική αναισθησία, λόγω σοβαρής γναθοπροσωπικής δυσπλασίας σε ορισμένες ασθενείς με 
μείζονα θαλασσαιμία. Εάν η μητέρα πάσχει από συνοδά νοσήματα, όπως διαβήτη ή καρδιακή 
νόσο, πριν από την εγκυμοσύνη, θα πρέπει να αποφεύγεται ο παρατεταμένος χρόνος τοκετού. 
Χαμηλή δοσολογία DFO μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τον παρατεταμένο τοκετό σε ασθενείς με 
καρδιακή νόσο.

Αν και οι περισσότερες σκελετικές παραμορφώσεις μπορούν να αποφευχθούν σε μεγάλο 
βαθμό με τακτικές μεταγγίσεις, οι αλλοιώσεις της σπονδυλικής στήλης που συσχετίζονται με 
τη θαλασσαιμία οφείλονται σε τοπικά αίτια. Παρά τη θεραπεία με μεταγγίσεις, η οστεοπόρωση 
και η σκολίωση είναι συχνές στη μείζονα θαλασσαιμία. Οι ασθενείς με οστεοπόρωση συνήθως 
έχουν σπονδυλικά σώματα με μειωμένο ύψος και η τμηματική θέση του μυελικού κώνου 
μπορεί να είναι χαμηλότερα από την προβλεπόμενη (Borgna-Pignatti 2006a, Borgna-Pignatti 
2006b). Είναι επομένως σημαντικό να διορθωθεί η οστεοπόρωση πριν από τον τοκετό με 
ορμονική υποκατάσταση και με διφωσφονικά, όπου απαιτείται, προκειμένου να αυξηθεί η οστική 
πυκνότητα ώστε να είναι δυνατή η επισκληρίδια αναισθησία. Ωστόσο, τα διφωσφονικά πρέπει 
να διακόπτονται τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την εγκυμοσύνη, λόγω του μακρού βιολογικού 
χρόνου ημιζωής τους. Μετά τον τοκετό, το DFO μπορεί να επαναχορηγηθεί διότι η συγκέντρωσή 
του στο μητρικό γάλα είναι πολύ χαμηλή και δεν απορροφάται από τη στοματική οδό (Howard 
2012). Η εμπειρία με τον θηλασμό σε ασθενείς που λαμβάνουν DFO είναι περιορισμένη, όμως δεν 
έχει εξεταστεί έως τώρα σε τυπικές κλινικές μελέτες. Ο θηλασμός θα πρέπει να ενθαρρύνεται σε 
όλες τις περιπτώσεις, εκτός από HIV θετικά άτομα και/ή θετικά για RNA ηπατίτιδας C και/ἠ σε 
HBsAg λόγω του κινδύνου κάθετης μετάδοσης με το μητρικό γάλα.
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Σε όλους τους ασθενείς πρέπει να δίδονται συμβουλές σχετικά με την αντισύλληψη. Οι 
ενδομήτριες συσκευές θα πρέπει να αποφεύγονται λόγω του κινδύνου μόλυνσης. Η λήψη χαπιών 
που περιέχουν οιστρογόνα δεν συνιστάται, λόγω του κινδύνου θρομβώσεων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, το χάπι που περιέχει μόνο προγεστερόνη ή άλλες μέθοδοι φραγμού συνήθως 
είναι κατάλληλες. Οι άρρενες ασθενείς με υπογοναδοτροφικό υπογοναδισμό δεν είναι γόνιμοι, 
επομένως δεν απαιτείται αντισύλληψη. Τα συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D πρέπει 
να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του θηλασμού, αλλά η θεραπεία με διφωσφονικά για την 
οστεοπόρωση επαναχορηγείται μετά τον τερματισμό του θηλασμού (Howard et al 2012).

Κύρια σημεία για τη φροντίδα κατά την κύηση:

•  Έλεγχος καρδιακής, ηπατικής και θυρεοειδικής λειτουργίας κάθε τρίμηνο. Έλεγχος για 
διαβήτη κύησης.

•  Αύξηση της συχνότητας των μεταγγίσεων για να διατηρείται η αιμοσφαιρίνη πριν από τη 
μετάγγιση πάνω από 10 g/dl.

•  Τακτικά υπερηχογραφήματα για την παρακολούθηση της εμβρυϊκής ανάπτυξης.
•  Μεγαλύτερη συχνότητα καισαρικών τομών.
•  Ενθάρρυνση θηλασμού εκτός από περιπτώσεις θετικού RNA για HIV και/ή HCV και/ή θετικό 

HBsAg.
•  Συνέχιση του DFO μετά τον τοκετό.
•  Συζήτηση για αντισύλληψη, όπου ενδείκνυται, είτε με χάπια μόνο με προγεστερόνη είτε με 

μέθοδο φραγμού.
•  Αποφυγή ενδομήτριων συσκευών και σκευασμάτων που περιέχουν οιστρογόνα.
•  Διεπιστημονική προσέγγιση με όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην περίθαλψη των 

γυναικών με θαλασσαιμία.

Οι γυναίκες με μείζονα θαλασσαιμία φαίνεται να έχουν πρόωρη ωοθηκική γήρανση σε σύγκριση 
με μη θαλασσαιμικές γυναίκες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ως προς την ανώτατη ηλικία 
στην οποία το απόθεμα των ωοθηκών είναι επαρκές ώστε να είναι επιτυχής η ορμονική 
διέγερση. Το απόθεμα των ωοθηκών προσδιορίζει την ικανότητα των ωοθηκών να παράγουν 
ωάρια με ικανότητα γονιμοποίησης ώστε να προκύψει υγιής και επιτυχής κύηση. Προσδιορίζει 
επίσης τον κίνδυνο αποβολής (Singer 2011). Για την εξέταση των αποθεμάτων των ωοθηκών, 
χρησιμοποιούνται υπερηχογραφικές μέθοδοι για την έμμεση εκτίμηση του μεγέθους της 
υπολειπόμενης ωοθυλακικής περιοχής. Η αναπαραγωγική γήρανση σχετίζεται άμεσα με τη 
μείωση του αριθμού των ωοθυλακικών άντρων. Η χαμηλή έκκριση γοναδοτροπίνης στις γυναίκες 
με μείζονα θαλασσαιμία έχει ως αποτέλεσμα μικρό αριθμό ωοθυλακικών άντρων και μικρό όγκο 
ωοθηκών, αν και τα επίπεδα της αντι-μυλλερίου ορμόνης (AMΟ), που αποτελούν ευαίσθητο δείκτη 
του αποθέματος των ωοθηκών, ανεξάρτητα από την επίδραση της γοναδοτροφίνης, είναι συνήθως 
φυσιολογικά. Η ΑΜΟ, η οποία αναστέλλει την κινητοποίηση των ανεπαρκών ωοθυλακίων και 
μειώνει την ικανότητα ανταπόκρισης των ωοθυλακίων στην FSH κατά τη διάρκεια της κυκλικής 
κινητοποίησης, παράγεται από ωοθηλάκια προ των άντρων και αυτά των πρώιμων άντρων. Το 
χαμηλό απόθεμα των ωοθηκών θεωρείται μέσον πρόβλεψης μικρής πιθανότητας φυσιολογικής 
εγκυμοσύνης και χαμηλής ανταπόκρισης της ωοθήκης στην ορμονική διέγερση. Η AMΟ είναι 
ο πλέον πρώιμος δείκτης αλλαγής με την πρόοδο της ηλικίας, με μικρή διακύμανση μεταξύ 
των κύκλων και εντός του ιδίου κύκλου. Επομένως, αποτελεί σημαντικό βιολογικό δείκτη για 
την εκτίμηση της αναπαραγωγικής ικανότητας στη μείζονα θαλασσαιμία, υποδεικνύοντας ότι η 
γονιμότητα διατηρείται φυσιολογική στην πλειονότητα των γυναικών που είναι νεότερες από 30 
με 35 ετών. Η AMΟ μπορεί να είναι χρήσιμη για μελλοντικές μελέτες με στόχο τη βελτιωμένη 
θεραπεία αποσιδήρωσης για τη διατήρηση της γονιμότητας (Leung 2012).

H φυσιολογική κύηση σε γυναίκες στις οποίες διατηρείται λειτουργικός ο άξονας υποθαλάμου-
υπόφυσης-γονάδων, με φυσιολογικό έμμηνο κύκλο είναι συνήθης. Γυναίκες με πρωτοπαθή 
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ή δευτεροπαθή αμηνόρροια είναι δυνατό να συλλάβουν μετά από θεραπεία επαγωγής της 
ωοθυλακιορρηξίας. Ωστόσο, οι περισσότερες από τις άλλες δυνητικές επιπλοκές στη μείζονα 
θαλασσαιμία πρέπει να ελέγχονται προσεκτικά πριν και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αξιολόγηση των γυναικών με θαλασσαιμία που επιθυμούν την κύηση:
•  Αξιολόγηση της καρδιακής λειτουργίας με ηλεκτροκαρδιογράφημα κα 

υπερηχοκαρδιογράφημα.
•  Εξέταση ηπατικής λειτουργίας και υπερηχογράφημα.
•  Έλεγχος ιογενών λοιμώξεων (HCV, HBV, HIV).
•  Αγγεία: παράγοντες πήξης, Doppler.
•  Εξέταση ανοχής γλυκόζης μετά από φόρτωση (καμπύλη γλυκόζης). Γλυκαιμικός έλεγχος.
•  Κατάσταση φορτίου σιδήρου. Προσαρμογή θεραπείας αποσιδήρωσης.
•  Λειτουργία θυρεοειδούς.
•  Ιώσεις: ερυθρά, τοξοπλάσμωση.
•  Ανασκόπηση φαρμακευτικής αγωγής.
•  Έλεγχος για παρουσία αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (κίνδυνος αιμολυτικής νόσου).
•  Εξέταση του συντρόφου για αιμοσφαιρινοπάθεια.
•  ενετική συμβουλευτική, αν είναι απαραίτητο.

Περίληψη και συστάσεις

•  Η υπερφόρτωση σιδήρου της υπόφυσης είναι η κύρια αιτία υπογονιμότητας στις γυναίκες.
•  Επιτυχής κύηση μπορεί να επιτευχθεί στη μείζονα θαλασσαιμία με επαγωγή 

ωοθυλακιορρηξίας, διότι η λειτουργικότητα των ωοθηκών συνήθως διατηρείται.
•  Η ωοθυλακιορρηξία στις γυναίκες και η σπερματογένεση στους άνδρες μπορούν να 

κινητοποιηθούν με εξωγενή θεραπεία γοναδοτροφίνης.
•  Η αντιμετώπιση της υπογονιμότητας χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό και προετοιμασία.
•  Την επαγωγή της ωοθυλακιορρηξίας πρέπει να αναλαμβάνει εξειδικευμένη ομάδα 

αναπαραγωγικής υποστήριξης.
•  Αρκετοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν οι γυναίκες με θαλασσαιμία 

ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε εγκυμοσύνη. Αυτοί περιλαμβάνουν τον βαθμό 
προϋπάρχουσας καρδιακής βλάβης και ηπατικής δυσλειτουργίας, καθώς επίσης και την 
πιθανότητα κάθετης μετάδοσης ιών.

•  Η εγκυμοσύνη από μόνη της δεν επηρεάζει την εξέλιξη της θαλασσαιμίας. Με δεδομένο 
ότι έχει αρχίσει  ενωρίς η κατάλληλη θεραπεία και η καρδιακή λειτουργία εν ηρεμία είναι 
φυσιολογική, η πάσχουσα είναι ασφαλής. Εάν η καρδιακή λειτουργία διαταράσσεται κατά την 
εγκυμοσύνη, μετά το πρώτο τρίμηνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή το DFO. 
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10
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Οι Cooley και Lee περιέγραψαν τα πρώτα περιστατικά σπληνομεγαλίας, σε μη μεταγγιζόμενα 
παιδιά με αναιμία και ασυνήθιστες αλλοιώσεις στα οστά, με μογγολοειδή εμφάνιση που οφείλεται 
στη μεγέθυνση των οστών του κρανίου και του προσώπου (Cooley 1925). Άλλες ανωμαλίες των 
οστών έχουν επίσης περιγραφεί σε ασθενείς με θαλασσαιμία, όπως αλλοιώσεις στη σπονδυλική 
στήλη, σκολίωση, συμπίεση των νεύρων, αυτόματα κατάγματα, οστεοπενία και οστεοπόρωση. 

Στην οστεοπόρωση, η οστική πυκνότητα (BMD) μειώνεται, η μικροαρχιτεκτονική των οστών 
διαταράσσεται και το ποσό και η ποικιλία των μη κολλαγονούχων πρωτεϊνών αλλάζει (Σχήμα 1). 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από μειωμένη 
οστική μάζα και καταστροφή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτη ιστού, που οδηγεί σε αυξημένη 
ευθραυστότητα των οστών, με επακόλουθο τον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων. Η οστεοπόρωση 
αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία (ΜΘ).

Σχήμα 1. Οστεοπορωτικό (A) και φυσιολογικό (B) οστό.

Το όριο των 2,5 σταθερών αποκλίσεων (SD) κάτω από τον φυσιολογικό μέσο όρο της οστικής 
πυκνότητας (BMD) για τη δεδομένη ηλικία ορίζεται ως οστεοπόρωση. Μείωση της οστικής 
πυκνότητας μεταξύ 1,5 και 2,5 SD κάτω από τον φυσιολογικό μέσο όρο για την αντίστοιχη ηλικία 
ορίζεται ως οστεοπενία.

Η αντιμετώπιση με μεταγγίσεις και θεραπεία αποσιδήρωσης έχουν επιμηκύνει σημαντικά 
το προσδόκιμο επιβίωσης στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. Επομένως, η οστεοπενία και η 
οστεοπόρωση αποτελούν σημαντικές αιτίες νοσηρότητας σε νεαρούς ενήλικες και των δύο φύλων 
με μείζονα ή ενδιάμεση θαλασσαιμία. Η συχνότητα εμφάνισης οστεοπενίας ή οστεοπόρωσης σε 
ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία και καλή αντιμετώπιση είναι περίπου 40-50% (Voskaridou 
2004). Η οστική πυκνότητα αποτελεί έναν ευρέως χρησιμοποιούμενο και αποδεκτό δείκτη της 
σκελετικής υγείας. Το DXA είναι η μέθοδος αναφοράς για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. 
Είναι μια μη επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται στο ισχίο, στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης και στο άκρο της κερκίδας (Σχήμα 2).

Συγγραφή  Έρση Βοσκαρίδου και Ευάγγελος Τέρπος
Ανασκόπηση Ali Taher
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Σχήμα 2. Τυπικός εξοπλισμός DXA.

Ορισμοί

•  Οστεοπόρωση: Ορίζεται η οστική πυκνότητα με βαθμολογία Τ <–2,5, που οδηγεί σε αυξημένο 
κίνδυνο καταγμάτων.

•  Οστεοπενία: Ορίζεται η οστική πυκνότητα με βαθμολογία T μεταξύ –1 και –2,5.
•  Φυσιολογική οστική πυκνότητα: βαθμολογία T > –1,0.
•  Ως βαθμολογία Τ ορίζεται ο αριθμός των σταθερών αποκλίσεων (SD) που καταγράφονται  
 κατά τη μέτρηση της οστικής μάζας του ασθενούς προς τα πάνω ή προς τα κάτω, σε σχέση  
 με τη μέση κορυφαία τιμή που καταγράφεται σε μια υγιή γυναίκα 30 ετών..

Βιολογία του φυσιολογικού οστικού μεταβολισμού

Αποτελεί συνήθη λανθασμένη αντίληψη ότι τα οστά βρίσκονται σε στατική κατάσταση στη φύση και 
ότι πολύ δύσκολα αλλάζουν από την ενηλικίωση και μετά. Αντιθέτως, τα οστά βρίσκονται σε συνεχή 
δυναμική διαδικασία επαναρρόφησης και εναπόθεσης, που είναι γνωστή ως οστικός μεταβολισμός 
(Σχήμα 3).

Τα κύτταρα που είναι υπεύθυνα για τον οστικό μεταβολισμό είναι γνωστά ως οστεοβλάστες, που 
παράγουν νέο οστό, και οστεοκλάστες, που απορροφούν το οστό. Η δομή των οστών, όπως και η 
επάρκεια παροχής ασβεστίου εξαρτώνται από τη στενή συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο τύπων 
κυττάρων. Βασίζεται σε πολύπλοκους διαύλους σηματοδότησης προκειμένου να επιτυγχάνονται οι 
κατάλληλοι ρυθμοί ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Αυτοί οι δίαυλοι σηματοδότησης συμπεριλαμβάνουν 
τη δράση αρκετών ορμονών, όπως την παραθορμόνη (PTH), τη βιταμίνη D, την αυξητική ορμόνη, τη 
σηματοδότηση Wnt, τα στεροειδή, την καλσιτονίνη, καθώς και αρκετές κυτοκίνες. Με τον τρόπο αυτό, ο 
οργανισμός μπορεί να διατηρήσει τα απαραίτητα επίπεδα ασβεστίου που χρειάζεται για τις φυσιολογικές 
διεργασίες.

Facteurs locaux

Microfissure
Osteoclastes

Os osteoide

Os osteoide

Os nouveau

Os ancien

Ligne cémentante

Nouvelles
cellules

bordantes

Nouveaux
osteocytes

Apoptose
des
Osteocytes

Cellules bordantes

Vaisseau sanguin

Osteoblastes
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Σχήμα 3. Αρκετά μικρορήγματα αναπτύσσονται κάθε λεπτό στα οστά μας. Το καταστραμμένο οστό απορροφάται 
από τους οστεοκλάστες και αναδομείται από τους οστεοβλάστες, οι οποίοι επικοινωνούν μέσω σηματοδότησης 
κυτοκινών. Τα οστεοκύτταρα είναι γερασμένοι οστεοβλάστες, που καταλαμβάνουν τους κενούς χώρους και 
περιβάλλονται από την οστική μεσοκυττάρια ουσία. Τα οστεοκύτταρα θεωρούνται τα κύρια κύτταρα για την οστική 
αναδόμηση.

Παθογένεια

Στη θαλασσαιμία, η υπερπλασία του μυελού προκαλεί διαταραχή στην ανάπτυξη των οστών, για 
μηχανικούς λόγους, προκαλώντας λέπτυνση του φλοιού. Μέχρι σήμερα θεωρείται ο κύριος λόγος 
της παραμόρφωσης και της ευθραυστότητας των οστών στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. Ωστόσο, η 
παθογένεια της οστεοπόρωσης στη μείζονα θαλασσαιμία είναι πολύπλοκη. Εκτός από τις διαταραχές 
ανάπτυξης των οστών, λόγω της μη αποδοτικής αιμοποίησης και της προοδευτικής επέκτασης του 
μυελού, υπάρχουν αρκετοί γενετικοί και επίκτητοι παράγοντες που εμπλέκονται στην καταστροφή 
των οστών στη μείζονα θαλασσαιμία (Wonke 1998).

Γενετικοί παράγοντες
Ο πολυμορφισμός στην περιοχή Sp1 του γονιδίου του κολλαγόνου τύπου Ia1 (COLIA 1) (το κολλαγόνο 
τύπου I είναι η κυριότερη πρωτεΐνη της οστέινης ουσίας) έχει συσχετιστεί με μειωμένη BMD στην 
οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση, και αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για την ανάπτυξη 
οστεοπορωτικών καταγμάτων στις γυναίκες. Σε μια μελέτη των Wonke και συν., περίπου το 30% 
των ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία ήταν ετεροζυγώτες (Ss) και το 4% ομοζυγώτες (SS) για τον 
πολυμορφισμό Sp1. Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι οι άρρενες ασθενείς με ΜΘ που φέρουν τη μετάλλαξη 
Sp1 μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή οστεοπόρωση της σπονδυλικής στήλης και του ισχίου πιο συχνά 
από ό,τι οι ασθενείς που δεν φέρουν τη μετάλλαξη. Άλλοι γενετικοί παράγοντες που έχει αναφερθεί 
ότι συσχετίζονται με χαμηλή οστική πυκνότητα σε ενήλικες ασθενείς με ΜΘ είναι ο πολυμορφισμός 
BsmI BB στο γονίδιο του υποδοχέα της βιταμίνης D (VDR), οι μεταλλάξεις απώλειας της λειτουργίας 
στο γονίδιο του υποδοχέα της βιταμίνης D, η παραλλαγή της αλληλουχίας της περιοχής 713-8delC του 
γονιδίου του παράγοντα TGF-β1, οι πολυμορφισμοί στο γονίδιο του υποδοχέα της καλσιτονίνης, όπως 
προκύπτουν από ανάλυση μεγέθους κλασμάτων μετά την επενέργεια περιοριστικής ενδονουκλεάσης, 
του υποδοχέα οιστρογόνων, και στη γονιδιακή περιοχή της ιντερλευκίνης 6. 

Επίκτητοι παράγοντες
Ενδοκρινικές επιπλοκές: υποθυρεοειδισμός, υποπαραθυρεοειδισμός, σακχαρώδης διαβήτης και 
κυρίως υπογοναδισμός (ως καθυστέρηση της ήβης ή/και δευτεροπαθής υπογοναδισμός) θεωρούνται 
οι κυριότερες αιτίες της οστεοπενίας/οστεοπόρωσης στη ΜΘ. Η αιμοσιδήρωση των γοναδοτροφικών 
κυττάρων της υπόφυσης και η εναπόθεση σιδήρου στους όρχεις και τις ωοθήκες συμβάλλουν στην 
παθογένεια του υπογοναδισμού στη ΜΘ.

Υπερφόρτωση σιδήρου και δεσφερριοξαμίνη: 
Η εναπόθεση σιδήρου στα οστά παρεμποδίζει την ωρίμανση του οστεοειδούς και αναστέλλει τοπικά 
την ενσωμάτωση ιχνοστοιχείων, με αποτέλεσμα εστιακή οστεομαλακία. Ο μηχανισμός με τον οποίο η 
υπερφόρτωση σιδήρου επιδρά στην ωρίμανση του οστεοειδούς και στην ενσωμάτωση ιχνοστοιχείων 
περιλαμβάνει την ενσωμάτωση του σιδήρου στους κρυστάλλους ασβεστίου και υδροξυαπατίτη. 
Ο σίδηρος επηρεάζει την ανάπτυξη των κρυστάλλων υδροξυαπατίτη, εμποδίζει τον οστικό 
μεταβολισμό και μειώνει τη διατατική ισχύ. Η δεσφερριοξαμίνη αναστέλλει τη σύνθεση του DNA, 
τον πολλαπλασιασμό των οστεοβλαστών και των ινοβλαστών, τη διαφοροποίηση των προγονικών 
οστεοβλαστών και τη σύνθεση κολλαγόνου. Ωστόσο, αναστέλλει την απόπτωση των οστεοβλαστών, 
ιδιαίτερα στους ασθενείς που λαμβάνουν αδικαιολόγητα υψηλή δοσολογία δεσφερριοξαμίνης.

Ελλείψεις βιταμινών: 
Η έλλειψη βιταμίνης C σε ασθενείς με υπερφόρτωση σιδήρου και χαμηλά επίπεδα ασκορβικού οξέος 
στον ορό αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης οστεοπορωτικών καταγμάτων. Η έλλειψη βιταμίνης D 
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εμπλέκεται επίσης στην παθογένεια της οστεοπόρωσης σε ασθενείς με ΜΘ λόγω του ρυθμιστικού 
ρόλου της βιταμίνης D, τόσο στους οστεοκλάστες όσο και στους οστεοβλάστες.

Φυσική δραστηριότητα: 
Οι ασθενείς με ΜΘ έχουν μειωμένη φυσική δραστηριότητα λόγω των επιπλοκών της νόσου και, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, της υπερπροστασίας των γονέων που δεν τους ενθαρρύνουν για μυϊκή 
δραστηριότητα. Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα προδιαθέτει στην απώλεια οστού με συνέπεια την 
οστεοπόρωση.

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια οστού με την αύξηση της 
δραστηριότητας των οστεοκλαστών ή/και με τη μείωση της δραστηριότητας των οστεοβλαστών.

Αυξημένη δραστηριότητα οστεοκλαστών στους θαλασσαιμικούς ασθενείς με οστεοπόρωση
Οι ασθενείς με ΜΘ και οστεοπόρωση εμφανίζουν αυξημένους τους βιοχημικούς δείκτες οστικής 
απορρόφησης, όπως το αμινοτελικό (Ν-) η το καρβοξυτελικό (C-) διασυνδετικό τελοπεπτίδιο του 
κολλαγόνου τύπου Ι (NTX ή CTX, αντίστοιχα) και την ανθεκτική στο τρυγικό όξινη φωσφατάση 
τύπου 5b (TRACP-5b), η οποία σχετίζεται με την οστεοπόρωση των σπονδύλων της οσφυϊκής 
μοίρας των ασθενών αυτών (Voskaridou, 2001) (Πίνακας 1). Η αυξημένη λειτουργικότητα των 
οστεοκλαστών φαίνεται να οφείλεται εν μέρει σε αστάθεια στο σύστημα RANKL/οστεοπροτεγερίνης 
(OPG) (Morabito 2004), το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη ρύθμιση της ενεργοποίησης και 
του πολλαπλασιασμού των προγονικών οστεοκλαστών και της υπερπαραγωγής κυτοκινών που 
εμπλέκονται στη διαφοροποίηση και τη δραστηριότητα των οστεοκλαστών. Η αναλογία sRANKL/
OPG στον ορό, καθώς επίσης οι IL-1α, TNF-α, IL-6 και TGF-β είναι αυξημένοι στους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς με οστεοπενία/οστεοπόρωση, γεγονός που υποδηλώνει την εμπλοκή τους στην παθογένεια 
της οστικής απώλειας στη ΜΘ. Η ακτιβίνη-A, μέλος της υπεροικογένειας TGF-β που επάγει in vitro 
την οστεοκλαστική λειτουργία, είναι επίσης αυξημένη στον ορό ασθενών με ΜΘ και σχετίζεται με τη 
χαμηλή οστική πυκνότητα.
 
Μειωμένη δραστηριότητα των οστεοβλαστών στους θαλασσαιμικούς ασθενείς με οστεοπόρωση
Υπάρχουν ενδείξεις μειωμένης λειτουργικότητας των οστεοβλαστών στη ΜΘ, κυρίως λόγω της 
τοξικότητας του σιδήρου στους οστεοβλάστες και/ή ως αποτέλεσμα της μειωμένης λειτουργικότητας 
του άξονα αυξητικής ορμόνης (GH) και ινσουλινομιμητικού παράγοντα -1 (IGF-1). Ωστόσο, νέα μόρια 
φαίνεται να εμπλέκονται στη δυσλειτουργία των οστεοβλαστών στη ΜΘ. Οι αναστολείς σηματοδότησης 
Wnt, dickkopf-1 (Dkk-1) και sclerostin, οι οποίοι αναστέλλουν τη διαφοροποίηση και τη λειτουργικότητα 
των οστεοβλαστών, αυξάνονται στον ορό των ασθενών με ΜΘ και οστεοπόρωση (Voskaridou 2012, 
Voskaridou 2009). Η αναστολή του Wnt φαίνεται να αποτελεί κύριο δίαυλο, που εμπλέκεται στην 
οστική απώλεια στη ΜΘ. Επιπλέον, η ακτιβίνη -A, που αυξάνεται στον ορό των ασθενών με ΜΘ, δεν 
ενεργοποιεί απλώς τη λειτουργικότητα των οστεοκλαστών αλλά επίσης αναστέλλει τη λειτουργικότητα 
των οστεοβλαστών.

Πίνακας 1. Βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με 
θαλασσαιμία.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

bALP*
OC*
PINP*

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

NTX*
CTX*
ICTP*
RANKL
Activine -A
Dickkopf-1
Sclerostine
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* Oι δείκτες αυτοί μπορούν εύκολα να μετρηθούν σε βιοχημικά εργαστήρια.
NTX, αμινοτελικό διασυνδετικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου-I· CTX, καρβοξυτελικό 
διασυνδετικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου-1· ICTP, καρβοξυτελικό διασυνδετικό 
τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου-1· RANKL, υποδοχέας-ενεργοποιητής του συνδέτη 
πυρηνικού παράγοντα κάππα B bALP, ειδική οστική αλκαλική φωσφατάση· OC, οστεοκαλσίνη 
PINP, ακέραιο αμινοτελικό πεπτίδιο προκολλαγόνου I.
 
Αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης στη θαλασσαιμία 

Πρόληψη και γενικές αρχές

Η πρόληψη και η θεραπεία της πρώιμης οστικής απώλειας αποτελούν την καλύτερη μέθοδο 
αντιμετώπισης:
•  Ο ετήσιος έλεγχος της BMD με την ενηλικίωση θεωρείται απαραίτητος. Η BMD χρησιμοποιείται 

ευρέως και είναι αποδεκτός δείκτης της σκελετικής υγείας. Ο έλεγχος γίνεται με DXA, που 
αποτελεί μέθοδο αναφοράς. Είναι μια μη επεμβατική τεχνική και εφαρμόζεται στο ισχίο, τους 
οσφυϊκούς σπονδύλους και στο περιφερειακό άκρο της κερκίδας.

•  Συνεχής ενθάρρυνση για φυσική δραστηριότητα.
•  Συστάσεις για αποφυγή καπνίσματος.
•   Η επαρκής χορήγηση ασβεστίου κατά την ανάπτυξη του σκελετού μπορεί να αυξήσει 

την οστική μάζα στους ενήλικες, και σε συνδυασμό με τη χορήγηση χαμηλής δοσολογίας 
βιταμίνης D, μπορεί να προληφθούν η οστική απώλεια και τα κατάγματα.

•  Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη.
•   Η επαρκής θεραπεία αποσιδήρωσης μπορεί να αναστείλει την τοξικότητα του σιδήρου στα 

οστά, ενώ οι επαρκείς μεταγγίσεις μπορούν να αναστείλουν την υπερπλασία του μυελού.

Ορμονική υποκατάσταση
Η αντιμετώπιση του υπογοναδισμού φαίνεται πως αποτελεί πολύ αποτελεσματικό τρόπο 
πρόληψης της οστεοπόρωσης και άλλων οστικών δυσμορφιών στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. 
Η συνεχής θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης με διαδερμική χορήγηση οιστρογόνων στις 
γυναίκες και η ανθρώπινη χοριονική γοναδοτροφίνη στους άνδρες βελτιώνει τις βιοχημικές 
παραμέτρους της οστικής πυκνότητας.

Καλσιτονίνη
Η καλσιτονίνη, ένας δυνητικός αναστολέας των οστεοκλαστών, είναι διαθέσιμη σε παρεντερική 
και διαρινική έγχυση. Η καλσιτονίνη ανακουφίζει τον πόνο των οστών, βελτιώνει τα ακτινογραφικά 
ευρήματα της οστεοπόρωσης και μειώνει τον αριθμό των καταγμάτων, χωρίς σημαντικές 
παρενέργειες. Ωστόσο, τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τη ΜΘ είναι πολύ περιορισμένα.

Διφωσφονικά
Τα διφωσφονικά είναι δυνητικοί αναστολείς της οστικής απορρόφησης από τους οστεοκλάστες 
και παραμένουν ως κύρια μέθοδος αντιμετώπισης της οστεοπόρωσης που σχετίζεται με τη ΜΘ 
(Πίνακας 2). Τα διφωσφονικά αναστέλλουν την κινητοποίηση και ωρίμανση των οστεοκλαστών, 
παρεμποδίζουν την ανάπτυξη προγονικών μονοκυττάρων στους οστεοκλάστες, προάγουν την 
απόπτωση των οστεοκλαστών και παρεμποδίζουν τη δράση τους στα οστά. Σχεδόν όλες οι 
μορφές των διφωσφονικών έχουν χρησιμοποιηθεί στην προσπάθεια αύξησης της BMD στην 
οστεοπόρωση της θαλασσαιμίας.

Η από του στόματος χορήγηση αλενδρονικού, όχι όμως η ενδομυϊκή χορήγηση κλοδρονικού, 
εξομαλύνει τον ρυθμό του οστικού μεταβολισμού και έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της BMD της 
σπονδυλικής στήλης και του ισχίου. Το παμιδρονικό, ένα δεύτερης γενιάς αμινοδιφωσφονικό, έχει 
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χορηγηθεί ενδοφλέβια σε ασθενείς με ΜΘ και οστεοπόρωση, με σημαντική βελτίωση στη BMD 
των περισσότερων ασθενών, εμφανή ελάττωση των δεικτών της οστικής απορρόφησης (NTX και 
TRACP-5b) και σημαντική μείωση του πόνου (Voskaridou 2003).

Το νεριδρονικό είναι ένα τρίτης γενιάς διφωσφονικό, που χορηγήθηκε ενδοφλέβια σε ασθενείς με 
ΜΘ και οστεοπόρωση. Το νεριδρονικό συσχετιζόταν με μείωση στην οστική απορρόφηση, αύξηση 
της BMD, ελάττωση του πόνου στην πλάτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής (Forni 2012).

Το ζολεδρονικό οξύ είναι το περισσότερο υποσχόμενο τρίτης γενιάς διφωσφονικό έως σήμερα και 
έχει βρεθεί ως εξόχως αποτελεσματικό στην αύξηση της BMD στους ασθενείς με ΜΘ (Voskaridou 
2006). Το ζολεδρονικό οξύ εξακολουθεί να δρα για τουλάχιστον έναν επιπλέον χρόνο μετά τη 
διακοπή της χορήγησής του. Λόγω της σύνθετης αιτιολογίας της οστεοπόρωσης της ΜΘ, όλα 
τα διφωσφονικά θα πρέπει να χορηγούνται σε υψηλότερες δόσεις στους ασθενείς με ΜΘ και 
οστεοπόρωση από ό,τι εκείνες που εφαρμόζονται σε μετα-εμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση, 
προκειμένου να προκύψουν παρόμοια αποτελέσματα. Ωστόσο, χρειάζεται να γίνουν περισσότερες 
μελέτες για να διευκρινιστεί ο ακριβής ρόλος κάθε διφωσφονικού, η ακριβής δοσολογία, η 
μακροχρόνια ωφέλεια και η ασφάλεια, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα του συνδυασμού 
διφωσφονικών με άλλους αποτελεσματικούς παράγοντες στην οστεοπόρωση της ΜΘ. Δεν 
υπάρχει εμπειρία βασισμένη σε κλινικές μελέτες για την αποτελεσματικότητα των διφωσφονικών 
μετά από κατάγματα ή χειρουργείο του ισχίου.

Πίνακας 2. Τα διφωσφονικά που χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς με θαλασσαιμία και οστεοπόρωση.

* Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν 500-1.000 mg/d στοιχειακού ασβεστίου και 400 IU 
χοληκαλσιφερόλης. IV, ενδοφλέβια.

** Το χρονικό διάστημα χορήγησης των διφωσφονικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 12 μήνες. Ο 
ασθενής πρέπει να παρακολουθείται με DXA κάθε χρόνο και ανάλογα με τα ευρήματα, η θεραπεία 
επαναλαμβάνεται. Δεν υπάρχει εμπειρία χορήγησης για χρονικό διάστημα άνω των 2-3 ετών.

Άλλες νεότερες ουσίες
Μελετώνται η τεριπαρατίδη, ένα ανασυνδυασμένο πεπτιδικό κλάσμα της παραθυρεοειδικής 
ορμόνης, και το ρανελικό στρόντιο, ένας δεύτερος αναβολικός παράγοντας που φαίνεται πως 
προφυλάσσει από τα οστεοπορωτικά κατάγματα στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Οι 
επιδράσεις τους στην οστεοπόρωση της θαλασσαιμίας μένει να αποδειχθούν. Τα αντισώματα 
έναντι του RANKL, όπως το denosumab, το οποίο έχει λάβει έγκριση από τον FDA των ΗΠΑ για 
τη θεραπεία της οστεοπόρωσης μετά την εμμηνόπαυση, και τα αντισώματα έναντι του Dkk-1 ή 
έναντι της σκληροστίνης μπορεί να αποτελέσουν τις μελλοντικές ουσίες για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης επιπλοκής της θαλασσαιμίας. Το Sotatercept, μια χιμαιρική 
πρωτεΐνη που περιέχει την εξωκυττάρια περιοχή του υποδοχέα της ακτιβίνης 2A (ActRIIA) 
αναστέλλει την ακτιβίνη-A και αυξάνει την οστική πυκνότητα, καθώς επίσης και τα επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης σε μοντέλα πειραματόζωων με ΜΘ. Οι κλινικές μελέτες φάσης II στη ΜΘ και στην 
ενδιάμεση θαλασσαιμία έχουν μόλις ξεκινήσει.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Peros

IV

IV
IV

ΔΙΦΩΣΦΟΝΙΚΑ*

Alendronate

Pamidronate
Zoledronate
Neridronate

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

10 mg / jour**

30 mg / mois**
4 mg / 3 mois**

100 mg / 6 mois**
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Περίληψη και συστάσεις

Η οστεοπόρωση είναι μια σημαντική αιτία νοσηρότητας σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία. 
Εμφανίζεται περίπου στο 40-50% των ασθενών. Η παθογένεια περιλαμβάνει γενετικούς 
παράγοντες, καθώς και ενδοκρινικές επιπλοκές (κυρίως υπογοναδισμό), υπερφόρτωση 
σιδήρου, υπερπλασία του μυελού, ελλείψεις βιταμινών και απουσία φυσικής δραστηριότητας. 
Οι παράγοντες αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφή των οστών με την αύξηση της 
λειτουργικότητας των οστεοκλαστών και/ή τη μείωση της οστεοβλαστικής δραστηριότητας. Η 
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης της θαλασσαιμίας περιλαμβάνει επαρκή πρόσληψη ασβεστίου 
και βιταμίνης D, επαρκή θεραπεία αποσιδήρωσης, υποκατάσταση ορμονών και αναστολή 
της λειτουργικότητας των οστεοκλαστών κυρίως με διφωσφονικά. Η ενδοφλέβια χορήγηση 
παμιδρονικού ή ζολεδρονικού οξέος φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι η από του 
στόματος χορήγηση διφωσφονικών. Άλλες νεότερες ουσίες, όπως ο νέος αναστολέας των 
οστεοκλαστών denosumab, το teriparatide και o ανταγωνιστής της ακτιβίνης-Α sotatercept, είναι 
υπό διερεύνηση, και οι επιδράσεις τους στην οστεοπόρωση της ΜΘ μένει να αποδειχθούν. 

Στις βασικές συστάσεις περιλαμβάνονται τα εξής:

•  Ετήσιος έλεγχος της οστικής πυκνότητας με έναρξη την ενηλικίωση, είναι απαραίτητος.
•  Βιοχημικοί δείκτες του οστικού μεταβολισμού μπορούν να εξετάζονται κάθε χρόνο: NTX, 

CTX, bALP.
•  Ενθάρρυνση των ασθενών για φυσική δραστηριότητα.
•  Αποτροπή του καπνίσματος.
•  Επαρκής πρόσληψη ασβεστίου κατά την ανάπτυξη του σκελετού μπορεί να αυξήσει την 

οστική μάζα στην ενήλικη ζωή και σε συνδυασμό με χορήγηση χαμηλών δόσεων βιταμίνης 
D, μπορεί να αναστείλουν την οστική απώλεια και τα κατάγματα.

•  Έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη.
•  Επαρκής θεραπεία αποσιδήρωσης μπορεί να αναστείλει την τοξικότητα του σιδήρου στα 

οστά, ενώ οι απαραίτητες μεταγγίσεις αίματος ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ανεξέλεγκτη 
υπερτροφία του μυελού.

•  Ορμονική υποκατάσταση όπου χρειάζεται.
•  Τα διφωσφονικά θα πρέπει να συγχορηγούνται με ασβέστιο και βιταμίνη D για χρονικό 

διάστημα μικρότερο των δύο ετών.
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 11

Η θαλασσαιμία είναι μία από τις πιο συνηθισμένες γενετικές ανωμαλίες παγκοσμίως, με σοβαρά 
προβλήματα στη δημόσια υγεία και την κοινωνία σε περιοχές όπου η συχνότητά της είναι μεγάλη. 
Οι εκδηλώσεις της νόσου διαμορφώνονται από γενετικούς, φυλετικούς και περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Η θαλασσαιμία επηρεάζει σχεδόν αποκλειστικά πληθυσμούς συγκεκριμένων 
εθνικών προελεύσεων με πολύ χαρακτηριστική κατανομή. Ως εκ τούτου, υπάρχει γεωγραφική 
διαφοροποίηση ως προς τη γνώση που έχουν οι οδοντίατροι για τις γναθο-προσωπικές 
εκδηλώσεις της θαλασσαιμίας, ενώ πολλοί οδοντίατροι μπορεί να μη διαθέτουν εμπειρία για την 
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών (Hattab 2012, Duggal 1996). Συνεπώς, οι ασθενείς μπορεί να 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης στην κατάλληλη οδοντιατρική φροντίδα. Όταν παρέχεται 
οδοντιατρική θεραπεία, ο οδοντίατρος ενδεχομένως να μη γνωρίζει πλήρως τις επιπτώσεις της 
θαλασσαιμίας στην οδοντιατρική αντιμετώπιση και ίσως να μη συνεργάζεται με αιματολόγους 
όταν χρειάζεται. Επιπροσθέτως, ο φόβος για το άγνωστο ενδέχεται να οδηγεί σε διστακτικότητα 
στην παροχή, πέραν της βασικής, οδοντιατρικής περίθαλψης. Στην πραγματικότητα, πολλοί 
γενικοί οδοντίατροι προτιμούν να παραπέμπουν τους ασθενείς αυτούς σε άλλες εξειδικευμένες 
οδοντιατρικές υπηρεσίες ή σε εξειδικευμένες νοσοκομειακές οδοντιατρικές μονάδες, ιδιαίτερα 
όταν χρειάζονται εξαγωγές δοντιών. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται ανασκόπηση των βασικών 
θεωρήσεων για την οδοντιατρική φροντίδα των ασθενών με θαλασσαιμία και παρέχονται οδηγίες 
για την ορθή αντιμετώπιση. Επίσης αναφέρονται οι προοπτικές καλύτερης φροντίδας σε σχέση με 
την οργάνωση των συστημάτων υγείας.

Γναθο-προσωπικές αλλοιώσεις

Έχουν περιγραφεί διάφορες γναθο-προσωπικές παραμορφώσεις για τη θαλασσαιμία, που 
αναφέρονται περιληπτικά στον Πίνακα 1. Είναι σημαντικό, τόσο οι ασθενείς όσο και οι οδοντίατροι 
να γνωρίζουν ότι η ύπαρξη αυτών των χαρακτηριστικών μπορεί να σχετίζεται με την εξέλιξη της 
υποκείμενης νόσου, ώστε να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία. Είναι γνωστό ότι η θαλασσαιμία 
μπορεί να προκαλέσει στα οστά αλλοιώσεις, των οποίων η έκταση εξαρτάται από τη σοβαρότητα 
της αναιμίας, την ηλικία του ασθενούς, τη διάρκεια των κλινικών συμπτωμάτων και την επιλογή 
του χρόνου θεραπείας με μεταγγίσεις και σπληνεκτομή. Όταν εμφανίζονται αλλοιώσεις των οστών, 
οι κύριες αλλοιώσεις του προσώπου που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία είναι η δυσπλασία 
των οστών του προσώπου λόγω υπερπλασίας του μυελού των οστών, που προκαλείται από την 
ταχύτερη ανακύκλωση των ερυθρών, ιδιαίτερα στη μείζονα β- θαλασσαιμία. Η υπερπλασία του 
μυελού των οστών στην άνω γνάθο είναι μεγαλύτερη αυτής της κάτω γνάθου, με αποτέλεσμα τη 
χαρακτηριστική εμφάνιση που είναι γνωστή ως «πρόσωπο σκίουρου» (Abu Alhaija 2002), όπως 
φαίνεται στο Σχήμα 1. Αυτό μπορεί να ερμηνεύει τα μεγάλα διαστήματα μεταξύ των δοντιών της 
άνω γνάθου και την προς τα εμπρός μετατόπιση των άνω κοπτήρων (Σχήμα 2). Όπου υπάρχει 
κακή ευθυγράμμιση των δοντιών λόγω της προτεταμένης άνω γνάθου, ενδέχεται να χρειαστεί 
ορθοδοντική παρέμβαση ή κοσμητική οδοντιατρική για να διορθωθεί η θέση των δοντιών.

Συγγραφή Navdeep Kumar και Faiez N. Hattab
Ανασκόπηση John Porter
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Πίνακας 1. Περίληψη των κύριων γναθο-προσωπικών αλλοιώσεων που περιγράφονται στη θαλασσαιμία.

ΓΝΑΘΟ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ

Διόγκωση της άνω γνάθου (πρόσωπο σκίουρου)
Μετατόπιση και διάσταση των άνω πρόσθιων δοντιών 
Αυξημένη οδοντική φθορά
Καθυστέρηση οδοντικής ανάπτυξης
Αλλαγές μορφολογίας των δοντιών 
Τα οστά των φατνίων μπορεί να εμφανίζουν χαρακτηριστική ακτινογραφική απεικόνιση
Καθυστερημένη πνευμάτωση των ιγμορείων
Επώδυνη διόγκωση των παρωτίδων και ξηροστομία (λόγω εναπόθεσης σιδήρου)
Ωχρότητα του βλεννογόνου και αποχρωματισμός των οδόντων
Επώδυνη γλώσσα ή αίσθημα καύσου της γλώσσας λόγω έλλειψης φυλλικού
Εξέλκωση στόματος (πολύ σπάνια)
Νεκρωτική ουλοστοματίτιδα (πολύ σπάνια)

Σχήμα 1. Προσωπείο αγοριού 13 ετών με μείζονα θαλασσαιμία με τυπικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηρίζεται 
από πρόσθια προσεκβολή, διόγκωση των ζυγωματικών, καθίζηση της μύτης και προεξέχουσα άνω γνάθο.

Τα χαρακτηριστικά των παραμέτρων του οδοντικού τόξου στους ασθενείς με μείζονα 
β-θαλασσαιμία μπορεί να περιλαμβάνουν στενότερη άνω γνάθο, μικρότερη άνω και κάτω γνάθο, 
μειωμένο μήκος και πλάτος του κλάδου της γνάθου και μικρότερο μέγεθος της οδοντικής στεφάνης 
(Hattab 2013a, Hattab 2011, Al-Wahadni 2005, Hattab 2000). Το μειωμένο οδοντικό μέγεθος 
καθιστά ελαττωματική την τοποθέτηση των δοντιών στο φατνιακό οστό. Έχει σημειωθεί αυξημένη 
συχνότητα παθολογικής ανάπτυξης της άνω γνάθου (Toman 2011, Amini 2007). Οι αλλοιώσεις 
αυτές μπορεί να προκαλέσουν επιπλοκές στην ορθοδοντική θεραπεία. Καθυστερημένη οδοντική 
ανάπτυξη συσχετιζόμενη με καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης έχει επίσης σημειωθεί σε 
ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία (Hattab 2013b).

Η συχνότητα της τερηδόνας έχει βρεθεί να είναι σημαντικά αυξημένη σε θαλασσαιμικούς ασθενείς 
από ό,τι σε φυσιολογικά άτομα (Hattab 2001, Siamopoulou-Mavridou 1992). Η συχνότερη 
εμφάνιση οδοντικής τερηδόνας σε ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία μπορεί να αποδοθεί σε 
ελλιπή στοματική υγιεινή, κακές διατροφικές συνήθειες, έλλειψη συνειδητοποίησης της σημασίας 
της οδοντικής φροντίδας, μειωμένη παραγωγή σιέλου και παραμέληση της οδοντικής φροντίδας. 
Επιπρόσθετα με τη μειωμένη παραγωγή σιέλου στους ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία 
(Hattab 2001), έχει διαπιστωθεί χαμηλότερη συγκέντρωση ανοσοσφαιρίνης Α στο σάλιο 
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(Siamopoulou-Mavridou 1992) και υψηλότερη συγκέντρωση στρεπτόκοκκου (Luglie 2002). Οι 
θαλασσαιμικοί ασθενείς παρουσιάζουν υψηλότερη συχνότητα μικροβιακής πλάκας, ουλίτιδας και 
περιοδοντίτιδας (Hattab 2012, Mehdizadeh 2008). 

Οι αλλοιώσεις της οδοντικής μορφολογίας έχουν περιγραφεί συστηματικά και περιλαμβάνουν 
μικρές ρίζες, ταυροδοντισμό και λέπτυνση του οστέινου πετάλου των φατνίων (lamina dura). Οι 
ακτινογραφικές αλλοιώσεις (Σχήμα 2) περιλαμβάνουν πάχυνση του πρόσθιου οστού, λέπτυνση 
του φλοιού της κάτω γνάθου, μικρά ιγμόρεια, δυσδιάκριτο κάτω φατνιακό νεύρο και αραιή οστική 
δοκίδωση (Hattab 2012, Hazza’a 2006). Η εναπόθεση σιδήρου στους αδένες της παρωτίδας 
μπορεί να προκαλέσει επώδυνη διόγκωση του προσώπου, αλλά είναι σπάνια (Hattab 2012, 
Goldfarb 1983). Ως αποτέλεσμα της χρόνιας αναιμίας, μπορεί επίσης να εμφανίζονται πόνος των 
δοντιών και της γνάθου, ωχρότητα του βλεννογόνου, εξελκώσεις στη στοματική κοιλότητα και 
αίσθημα καύσου στη γλώσσα. Έχει επίσης περιγραφεί νεκρωτική στοματίτιδα, που μπορεί να 
σχετίζεται με ακοκκιοκυττάρωση λόγω δεφεριπρόνης (Tewari et al. 2009).

Εκτίμηση κινδύνου κατά την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας

Λόγω της ποικιλίας των συμπτωμάτων που παρουσιάζουν οι ασθενείς με θαλασσαιμία, είναι 
σημαντικό η οδοντιατρική φροντίδα να παρέχεται με στενή συνεργασία με τον αιματολόγο και τον 
παιδίατρο, όπου είναι απαραίτητο. Για την πλήρη εκτίμηση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, 
όταν προγραμματίζεται οδοντιατρική φροντίδα, πρέπει να αξιολογούνται πληροφορίες από την 
αιματολογική ομάδα για την κλινική κατάσταση του ασθενούς, καθώς και τα αποτελέσματα 
πρόσφατων εξετάσεων αίματος. Επίσης πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια η καταλληλότητα 
της μονάδας για την παροχή φροντίδας, είτε αυτή θα είναι πρωτοβάθμια είτε δευτεροβάθμια 
(ενδονοσοκομειακή).

Τύπος αναισθησίας
Τα περισσότερα άτομα με θαλασσαιμία μπορούν να λαμβάνουν οδοντιατρική θεραπεία ρουτίνας 
σε μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας με τη χρήση τοπικής αναισθησίας χωρίς προβλήματα. 
Σε ασθενείς με θαλασσαιμία υπάρχει ένας θεωρητικός κίνδυνος που σχετίζεται με παροχή 
αναισθητικών που περιέχουν αδρεναλίνη, διότι μπορεί να προκαλέσει διαταραχή στην τοπική 
κυκλοφορία αίματος. Σχετικά με αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τοπικό αναισθητικό χωρίς 
αγγειοσυσταλτική ουσία, με 2% λιδοκαΐνη για σύντομες οδοντιατρικές επεμβάσεις, και 1/100.000 

Σχήμα 2. Ακτινογραφία κρανίου αγοριού 15 ετών με μείζονα θαλασσαιμία με προτεταμένη άνω γνάθο, 
πάχυνση του πρόσθιου οστού, λέπτυνση του κατώτερου ορίου της κάτω γνάθου και το μερικώς εξαφανισμένο 
ιγμόρειο άντρο.
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επινεφρίνη για πιο εκτεταμένες επεμβάσεις που χρειάζονται πιο ισχυρή αναισθησία.

Η νάρκωση θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με θαλασσαιμία, λόγω της 
παρουσίας χρόνιας και δυνητικά σοβαρής αναιμίας και του κινδύνου αναπνευστικής καταστολής. 
Για τον λόγο αυτό, προτιμάται η εισπνεόμενη νάρκωση έναντι της ενδοφλέβιας. Η εφαρμογή γενικής 
αναισθησίας καλύτερα να αποφεύγεται λόγω των κινδύνων που σχετίζονται με την αναιμία. Όταν 
η γενική αναισθησία είναι απολύτως απαραίτητη, θα πρέπει να διεξάγεται ενδονοσοκομειακά, με 
τον ασθενή να εισάγεται με τη φροντίδα της αιματολογικής ομάδας. 

Συν-νοσηρότητες που μπορεί να εμπλέκονται με την οδοντιατρική φροντίδα
Άτομα με θαλασσαιμία συνήθως εμφανίζουν πολλαπλά δευτερογενή συμπτώματα της νόσου. 
Αυτά μπορεί να επηρεάζουν την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας με διάφορους τρόπους, όπως 
συνοψίζονται παρακάτω:

•  Χρόνια αναιμία
- Επιπρόσθετα με τις γναθο-προσωπικές εκδηλώσεις που συσχετίζονται με τη χρόνια 
αναιμία, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν αίσθημα κόπωσης, λήθαργο και περιορισμό 
των δραστηριοτήτων. Η οδοντιατρική φροντίδα θα πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την 
ικανότητα αντοχής τους στην προγραμματισμένη διαδικασία κατά την ημέρα της θεραπείας.

•  Λοιμώξεις
 - Οι λοιμώξεις είναι σημαντικές επιπλοκές και αντιπροσωπεύουν μία από τις κύριες αιτίες 

νοσηρότητας σε ασθενείς με θαλασσαιμία. Οι ασθενείς που έχουν υποστεί σπληνεκτομή 
διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης, που ακολουθείται από βακτηριαιμία 
(Wang 2003). Πολλαπλές ανοσολογικές διαταραχές (Vento 2006), ελαττωματικά 
ουδετερόφιλα, παθολογική χημειοταξία των μακροφάγων (Skoutelis 1984) και αυξημένος 
αποικισμός του στόματος από Candida albicans (Van Dis 1984) έχουν παρατηρηθεί σε 
ασθενείς με θαλασσαιμία. Όταν παρέχεται οδοντιατρική φροντίδα, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη ο αυξημένος κίνδυνος λοίμωξης.

•  Κατάθλιψη
 - Η συνεχής ανάγκη συμμόρφωσης σε ένα πολύπλοκο ιατρικό θεραπευτικό σχήμα μπορεί 

δυνητικά να έχει επιπτώσεις στη συναισθηματική κατάσταση των ασθενών με θαλασσαιμία. 
Αυτό μπορεί να έχει επιπλέον επιπτώσεις στη δραστηριότητα του ασθενούς και στη διάθεσή 
του να δεχθεί οδοντιατρικές παρεμβάσεις (Mednick 2010).

•  Λοιμώξεις μεταδιδόμενες μέσω των μεταγγίσεων
  - Πριν από τον έλεγχο των προϊόντων αίματος, οι ασθενείς με θαλασσαιμία διέτρεχαν 

υψηλότερο κίνδυνο φορείας των ιών της ηπατίτιδας B, C, G και του HIV. Πρέπει να 
εφαρμόζονται κατάλληλα πρωτόκολλα αποφυγής μετάδοσης των λοιμώξεων και να 
λαμβάνονται προφυλάξεις κατά την παροχή φροντίδας. Στην περίπτωση ηπατικής νόσου ή 
κίρρωσης, θα πρέπει να δίδεται προσοχή κατά τη συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής. 
Για όλους τους ασθενείς με θαλασσαιμία που λαμβάνουν τακτικά μεταγγίσεις, η οδοντιατρική 
φροντίδα πρέπει να παρέχεται την εβδομάδα που ακολουθεί την προγραμματισμένη 
μετάγγιση, καθώς οι αιματολογική κατάσταση του ασθενούς θα είναι οι πιο ευνοϊκή. Οι 
επεμβατικές οδοντιατρικές διαδικασίες θα πρέπει να αποφεύγονται την ημέρα της μετάγγισης, 
λόγω κόπωσης του ασθενούς.

•  Υπερφόρτωση σιδήρου και εναπόθεση στους ιστούς
  - Η συσσώρευση σιδήρου στο ήπαρ, την καρδιά και τους ενδοκρινείς αδένες έχει περιγραφεί 

επαρκώς στους ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία. Οι οδοντίατροι χρειάζεται να λαμβάνουν 
πρόσθετες προφυλάξεις για να αντιπαρέρχονται τις δυνητικές επιπλοκές, όπως είναι η 
διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας και ο σακχαρώδης διαβήτης. Εναπόθεση σιδήρου έχει 
επίσης βρεθεί στα ούλα (Caliskan 2011). Έχει περιγραφεί εναπόθεση χολερυθρίνης, προϊόν 
της διάσπασης της αιμοσφαιρίνης, στα οδοντινικά σωληνάρια, με αποτέλεσμα τον κίτρινο 
χρωματισμό των δοντιών (Hattab 1999). Καθώς οι επιπτώσεις της εναπόθεσης σιδήρου στην 
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περιοδοντική υγεία είναι άγνωστες, χρειάζονται πρόσθετες μελέτες για τη διερεύνηση της 
χρησιμότητας των βιοψιών των ούλων στη διάγνωση της υπερφόρτωσης σιδήρου.

•  Μυοκαρδιοπάθεια
  - Η χρόνια αναιμία μπορεί να προκαλέσει μυοκαρδιοπάθεια, η οποία επιδεινώνεται από την 

υπερφόρτωση σιδήρου στην καρδιά. Αν και οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ως 
προς την καρδιακή δυσλειτουργία, όταν είναι ανήσυχοι ή υφίστανται μια επίπονη οδοντιατρική 
θεραπεία, μπορεί να εμφανίσουν καρδιολογικά συμπτώματα. Οι οδοντίατροι θα πρέπει να 
γνωρίζουν τον βαθμό του καρδιολογικού προβλήματος και να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα προφύλαξης.

•  Επιπλοκές που σχετίζονται με τα διφωσφονικά
  - Τα διφωσφονικά χρησιμοποιούνται συνήθως στους θαλασσαιμικούς ασθενείς για την 

αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αυξημένος 
αριθμός περιπτώσεων οστεονέκρωσης της γνάθου, που συσχετίζεται με τα διφωσφονικά 
(BRONJ). Χαρακτηρίζεται από έκθεση του νεκρωτικού οστού στον στοματικό βλεννογόνο, 
που συνήθως προκαλείται από χειρουργικό τραύμα κατά την εξαγωγή δοντιών (Σχήμα 3). 
Δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε παρέμβασης για 
την αντιμετώπιση του BRONJ (Fedele 2009). Σχετικά με αυτό, οι οδοντικές εξαγωγές πρέπει 
να αποφεύγονται τελείως, αν αυτό είναι εφικτό.

Πρακτική αντιμετώπιση

Οι ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης τερηδόνας και 
περιοδοντικής νόσου. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατά την εφαρμογή 
επεμβατικής οδοντιατρικής θεραπείας, λόγω των πολλαπλών δυνητικών συν-νοσηροτήτων 
που σχετίζονται με τη θαλασσαιμία. Σχετικά με αυτό, οι ασθενείς θα πρέπει να ακολουθούν 
ένα πρόγραμμα πρόληψης με συστηματική παρακολούθηση. Πρέπει να δίδονται οδηγίες 
στοματικής υγιεινής, διαιτητικές οδηγίες, να γίνονται προληπτικές εξετάσεις, φθορίωση και 
εφαρμογή προληπτικών εμφράξεων προκειμένου να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επεμβατικές 
οδοντιατρικές θεραπείες. Οι οδοντίατροι χρειάζεται να είναι ενήμεροι για τις γναθο-προσωπικές 
επιπλοκές της θαλασσαιμίας, προκειμένου αυτές να αναγνωρίζονται και να αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα.

Απαιτείται στενή συνεργασία με την αιματολογική ομάδα, ώστε να προσδιορίζονται οι πιθανές 
επιπλοκές κατά την εφαρμογή επεμβατικών οδοντιατρικών θεραπειών και να εφαρμόζονται 
μέτρα για να μειώνονται οι κίνδυνοι. Πρέπει να προσδιορίζονται η σοβαρότητα της θαλασσαιμίας, 
ο βαθμός της αναιμίας, όπως καθορίζεται από πρόσφατες εξετάσεις αίματος, και η έκταση των 
πολυ-συστημικών επιπλοκών, δηλαδή οι συν-νοσηρότητες, προκειμένου να μειώνονται οι 
κίνδυνοι και να παρέχεται φροντίδα στην κατάλληλη μονάδα.

Σχήμα 3. Περιοχή με BRONJ: εκτεθειμένο οστό 3 μήνες μετά την εξαγωγή ενός κάτω αριστερού τραπεζίτη.
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Οδοντικές μολύνσεις και αποστήματα
Οι προδιαθεσικοί παράγοντες για λοιμώξεις στους θαλασσαιμικούς ασθενείς περιλαμβάνουν 
τη σοβαρή αναιμία, την υπερφόρτωση σιδήρου και μια σειρά ανοσολογικών ανεπαρκειών. 
Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένοι ασθενείς βρίσκονται σε πιθανό κίνδυνο λοιμώξεων κατά την 
εφαρμογή οποιασδήποτε οδοντιατρικής θεραπείας που σχετίζεται με βακτηριαιμία (κυρίως 
κατά τις εξαγωγές δοντιών ή τον οδοντικό καθαρισμό). Οι οδηγίες που αφορούν την αντιβιοτική 
προφύλαξη ποικίλλουν από χώρα σε χώρα, όμως κάποιες συστάσεις για προφύλαξη είναι 
παρόμοιες με εκείνες για την πρόληψη βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας. Οι ασθενείς που εμφανίζουν 
οξείες οδοντικές λοιμώξεις ή/και αποστήματα θα πρέπει να λαμβάνουν επειγόντως οδοντιατρική 
φροντίδα και την απαιτούμενη αντιμικροβιακή θεραπεία. 

Γναθοπροσωπική δυσμορφία
Οι ασθενείς με θαλασσαιμία μπορεί να εμφανίζουν υπερπλασία του μυελού των οστών, που οδηγεί 
σε δυσμορφίες των οστών του προσώπου. Αυτό είναι πιο συχνό στα άτομα που υπομεταγγίζονται 
ή καθυστερούν να ξεκινήσουν τις μεταγγίσεις. Η διόρθωση των μετατοπισμένων πρόσθιων 
δοντιών της γνάθου και της αυξημένης οριζόντιας προβολής θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα τη 
βελτίωση της αισθητικής, τη μείωση της επιρρέπειας σε τραυματισμούς, την αποφυγή φλεγμονών 
των ούλων και τη βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας. Συνιστάται η ορθοδοντική θεραπεία να 
ξεκινά το συντομότερο δυνατό με έμφαση στην πρόληψη και τη σταδιακή προσέγγιση.

Αντιμετώπιση ασθενών που λαμβάνουν διφωσφονικά
Πριν από την έναρξη της θεραπείας με διφωσφονικά, ιδανικά όλοι οι ασθενείς πρέπει να 
υπόκεινται σε εκτενή οδοντιατρική εξέταση, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους. 
Πρέπει να δίδεται έμφαση στην ελαχιστοποίηση τραυματισμών του στοματικού βλεννογόνου 
και να αποφεύγονται οι εξαγωγές δοντιών. Επίσης, πρέπει το συντομότερο δυνατό να δίδονται 
οδηγίες οδοντιατρικής πρόληψης με έμφαση στη σημασία γνωστοποίησης οποιωνδήποτε 
συμπτωμάτων, όπως απώλεια δοντιών, πόνος ή οίδημα (SDCEP Guidance 2011). Εάν ο ασθενής 
εμφανίζει περιοδικά ή χρόνια εκτεθειμένα οστά, να απευθύνεται σε χειρουργό στόματος ή 
εξειδικευμένο στη γναθοπροσωπική χειρουργική. Όταν ένας ασθενής λαμβάνει ήδη διφωσφονικά 
και δεν μπορεί να αποφευχθεί μια εξαγωγή δοντιού, οι απευθείας εξαγωγές μπορούν να γίνουν 
σε πρωτοβάθμια μονάδα, αν και πρέπει να εξετάζεται και μια δεύτερη άποψη, όπου είναι 
απαραίτητο. Οι χειρουργικές εξαγωγές θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο στη στοματική 
ή γναθοπροσωπική χειρουργική. Όλοι οι ασθενείς θα πρέπει προεγχειρητικά να ενημερώνονται 
για τους κινδύνους και μετεγχειρητικά να παρακολουθούνται στενά. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για 
την προσωρινή διακοπή των διφωσφονικών, διότι τα φάρμακα παραμένουν στους σκελετικούς 
ιστούς για χρόνια. Επίσης, δεν υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι η χρήση 
αντιβιοτικών ή η προφύλαξη με τοπικά αντισηπτικά ελαττώνει το κίνδυνο για το BRONJ (Fedele 
2009).
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ 
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ12

Έχουν περάσει τριάντα χρόνια από τις πρώτες μεταμοσχεύσεις αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (ΜΑΚ) στη θαλασσαιμία και η προσέγγιση αυτή είναι σήμερα η πιο συχνά 
εφαρμοζόμενη μέθοδος για την οριστική θεραπεία της μείζονος θαλασσαιμίας, καθώς πάνω από 
3.000 μεταμοσχεύσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε όλο τον κόσμο (Angelucci 2010). Ακόμα και 
στην περίοδο κατά την οποία εισερχόμαστε στην επί μακρόν αναμενόμενη εποχή της γονιδιακής 
θεραπείας, η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων παραμένει σήμερα η μόνη 
διαθέσιμη θεραπευτική επιλογή. Αυτό το κεφάλαιο προσφέρει μια ανασκόπηση των πρόσφατων 
ενδείξεων, των πρακτικών εφαρμογών και των θεμάτων υγείας που αφορούν τη ΜΑΚ στη 
μείζονα θαλασσαιμία.

Ανασκόπηση των ενδείξεων

HLA ταυτόσημη μεταμόσχευση από αδελφό
Στα τελευταία 20 χρόνια της προηγούμενης χιλιετίας, περισσότεροι από 1.000 θαλασσαιμικοί 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων από αδελφό με ταυτόσημα 
HLA στο μεταμοσχευτικό κέντρο του Πέζαρο. Σε μια σειρά 900 μεταμοσχεύσεων, το Κέντρο 
του Πέζαρο ανέφερε πιθανότητα επιβίωσης χωρίς θαλασσαιμία για 20 χρόνια σε ποσοστό 73% 
(Angelucci 2008). Αυτό αποτελεί την καλύτερη ένδειξη για την αποτελεσματικότητα της ΜΑΚ ως 
θεραπείας για τη μείζονα θαλασσαιμία. 

Πρόσφατα μια σειρά από παράγοντες, που περιλαμβάνουν καλύτερη προφύλαξη έναντι της 
νόσου του μοσχεύματος κατά του ξενιστή, την πιο αποτελεσματική θεραπεία για τη λοίμωξη από 
κυτταρομεγαλοϊό, τις βελτιωμένες άσηπτες τεχνικές, την καλύτερη ταυτοποίηση του HLA και την 
εξέλιξη της συστηματικής αντιβιοτικής θεραπείας, έχουν οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των 
αποτελεσμάτων της μεταμόσχευσης μυελού των οστών (Angelucci 2010), με επιτυχία θεραπείας 
της θαλασσαιμίας σε ποσοστό μεταξύ 80% και 90%.

Κατηγορίες κινδύνων
Στη δεκαετία του 1980 και κατά την εποχή "με μόνο τη δεσφερριοξαμίνη", η ομάδα του Πέζαρο 
πρότεινε ένα προγνωστικό σχήμα για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων σε ασθενείς νεότερους 
από την ηλικία των 17 ετών (Lucarelli 1993, Lucarelli 1990). Το σχήμα περιελάμβανε 3 κριτήρια, 
που όλα σχετίζονται με το φορτίο σιδήρου:

1. Ποιότητα θεραπείας αποσιδήρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής πριν από τη μεταμόσχευση 
(τακτική έναντι μη τακτικής).

2.  Ηπατομεγαλία (περισσότερο από 2 εκατοστά κάτω από το πλευρικό τόξο).
3.  Ύπαρξη ηπατικής ίνωσης πριν από τη μεταμόσχευση, όπως διαπιστώνεται με ηπατική βιοψία.

Με τα κριτήρια αυτά, κατατάσσονται οι ασθενείς σε τρεις ομάδες κινδύνου: Κατηγορία I, ασθενείς 
στους οποίους δεν υπάρχει κανένας παράγοντας κινδύνου. Κατηγορία II, ασθενείς στους οποίους 
υπάρχει ένας ή δύο παράγοντες κινδύνου. Κατηγορία III, ασθενείς που είχαν και τους τρεις 
παράγοντες κινδύνου. Τα αποτελέσματα βρέθηκαν σε σημαντικό βαθμό διαφορετικά μεταξύ των 
τριών αυτών ομάδων. Η κατάταξη αυτή διαμορφώθηκε όταν η δεσφερριοξαμίνη ήταν η μόνη 
διαθέσιμη ουσία αποσιδήρωσης και η "μη κανονική θεραπεία αποσιδήρωσης" αντιστοιχούσε 

Συγγραφή Emanuele Angellucci, Alok Srivastava και Sara Usai
Ανασκόπηση Maria Domenica Cappellini



187

CHAPTER 12
σε αποτυχία της συμβατικής θεραπείας. Η σημαντική και έως σήμερα ισχύουσα πρακτική 
που βασίζεται στην κατάταξη του Πέζαρο, είναι ότι ο συνεχής έλεγχος της υπερφόρτωσης 
σιδήρου, προκειμένου να αναστέλλεται η βλάβη στους ιστούς, είναι κρίσιμος παράγων για την 
επιτυχή μεταμόσχευση. Στην τελευταία δεκαετία, σχεδόν όλα τα κέντρα μεταμόσχευσης έχουν 
ακολουθήσει αυτή την απλή κατάταξη για την πρόβλεψη των κινδύνων και του οφέλους από τη 
ΜΑΚ στη θαλασσαιμία, ενώ επιχειρούν τη μεταμόσχευση κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής, πριν 
αναπτυχθούν επιπλοκές που σχετίζονται με τον σίδηρο (Baronciani 2011).

Αν και η κατάταξη αυτή ανταποκρίνεται καλά, υπάρχουν περιορισμοί κατά την εφαρμογή της 
σε ασθενείς με ανεπαρκή θεραπεία αποσιδήρωσης. Για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου, η 
προσέγγιση που βασίζεται στην ηλικία (πάνω ή κάτω από τα 7 έτη) και το μέγεθος του ήπατος 
(εάν είναι ή όχι 5 εκατοστά κάτω από το πλευρικό τόξο), φαίνεται να κάνει καλό διαχωρισμό 
των κατηγοριών κινδύνου και να σχετίζεται με το αποτέλεσμα (Mathews 2007). Η προσέγγιση 
αυτή έχει επίσης αξιολογηθεί σε μια ανάλυση από το CIBMTR (Sabloff 2011). Επιπρόσθετα, οι 
τεχνικές μεταμόσχευσης έχουν βελτιωθεί και η θνησιμότητα που σχετίζεται με τη μεταμόσχευση 
έχει μειωθεί στο 5% ή ακόμα χαμηλότερα σε παιδιά χαμηλού κινδύνου που δέχθηκαν μόσχευμα 
από HLA-συμβατό αδελφό (Angelucci 2010). Σε μια μεγάλη έρευνα με 1.061 περιπτώσεις 
μεταμοσχεύσεων από συμβατούς αδελφούς, που διενεργήθηκαν την τελευταία δεκαετία (από 
132 κέντρα σε 28 χώρες, με μέση ηλικία τα 7 έτη), η πιθανότητα μακροπρόθεσμης συνολικής 
επιβίωσης και επιβίωσης χωρίς θαλασσαιμία ήταν 91±0,01 και 83±0,01, αντίστοιχα (Baronciani 
2011). Η προετοιμασία που βασίζεται στο Treosulfan συντέλεσε στη βελτίωση της συνολικής 
και της χωρίς θαλασσαιμία επιβίωσης ακόμα και στους υψηλού κινδύνου ασθενείς σε ποσοστά 
88% και 77%, αντίστοιχα (Mathews 2013). Στον Πίνακα 1 φαίνονται τα πρόσφατα προβλεπόμενα 
αποτελέσματα της ΜΑΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των μεταμοσχεύσεων που έγιναν σε βιομηχανικές χώρες και αυτών σε άλλες χώρες, 
όπου πλέον διενεργούνται τακτικά πάνω από το 30% των μεταμοσχεύσεων (Baronciani 2011). 
Μια λεπτομερής ανάλυση των πρόσφατων, παγκόσμια δημοσιευμένων αποτελεσμάτων έχει 
αναφερθεί και αλλού (Angelucci 2014).

Πίνακας 1. Αναμενόμενη πιθανότητα συνολικής επιβίωσης και επιβίωσης χωρίς θαλασσαιμία μετά από 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων στη μείζονα θαλασσαιμία.cellules souches hématopoïétiques pour 
une TM

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

95%

85%
75-80%
70-75%

ΟΜΑΔΑ

Κατηγορία Ι 
Κατηγορία ΙΙ 

Κατηγορία ΙΙΙ 
Ενήλικες

ΧΩΡΙΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 

90%

80%
65-70%
75%

Παρόμοια αποτελέσματα δεν έχουν επιτευχθεί σε ενήλικες ασθενείς, όπου η συνολική επιβίωση 
και η επιβίωση χωρίς θαλασσαιμία φθάνει στο 66% και στο 62%, αντίστοιχα, με συχνότητα 
θνησιμότητας 35% και πολύ περιορισμένο κίνδυνο επανεμφάνισης της νόσου. Προς το παρόν 
υπάρχει έλλειψη ικανής εμπειρίας στους ενήλικες, από την προηγούμενη δεκαετία, με μία μόνο 
μελέτη η οποία αναφέρει 25% θνησιμότητα που σχετίζεται με το μόσχευμα. Σε ό,τι αφορά την πηγή 
των αιμοποιητικών κυττάρων, μια πρόσφατη αναδρομική μελέτη έχει δείξει ότι ο μυελός των 
οστών που προέρχεται από HLA ταυτόσημο αδελφό, ή τα αιμοποιητικά κύτταρα που προέρχονται 
από ομφαλοπλακουντιακό αίμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την ίδια πιθανότητα επιτυχίας, 
με δεδομένο ότι λαμβάνεται και εγχέεται επαρκής ποσότητα εμπύρηνων κυττάρων (Locatelli 
2013).
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Εναλλακτικοί δότες
Καθώς οι περισσότεροι ασθενείς με θαλασσαιμία δεν διαθέτουν συμβατό αδελφό ως δότη, 

υπάρχει ενδιαφέρον για τη χρήση εναλλακτικών δοτών (βλ. Πίνακα 2 για εγκεκριμένες και 
πειραματικές ενδείξεις ΜΑΚ στη μείζονα θαλασσαιμία). Έχουν αναφερθεί τρεις προσεγγίσεις:

1.  Συμβατοί μη συγγενείς δότες
  - Ένας αριθμός μελετών έχει δείξει ότι μη συγγενείς δότες αιμοποιητικών κυττάρων μπορούν 

να θεραπεύσουν μεγάλο ποσοστό ασθενών με θαλασσαιμία, αρκεί οι μη συγγενείς δότες να 
επιλέγονται με τη χρήση υψηλής ανάλυσης μοριακής τυποποίησης, τόσο για τα τάξης Ι όσο 
και για τα τάξης ΙΙ μόρια HLA και σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια συμβατότητας με τον δέκτη 
(π.χ. ταυτόσημα ή απλή αλληλομορφική ανομοιομορφία για τους γενετικούς τόπους των 
HLA-A, B, C, DRB1 και DQB1). Με αυτήν την προσέγγιση, μπορεί να βρεθεί κατάλληλος δότης 
για περίπου το ένα τρίτο των Καυκάσιων ασθενών με μείζονα θαλασσαιμία. Επιπρόσθετα, 
ο κίνδυνος απόρριψης μπορεί να μειωθεί με την επιλογή μη συγγενών δοτών χωρίς μη 
επιτρεπτές αποκλίσεις στην περιοχή των HLA-DPB1 στην κατεύθυνση ξενιστή έναντι 
μοσχεύματος (Fleischhauer 2006). Ωστόσο, χρειάζεται να μάθουμε ακόμα πολλά σε ό,τι 
αφορά την κατάλληλη επιλογή συμβατού μη συγγενούς δότη μοσχεύματος στις διαφορετικές 
κατηγορίες κινδύνου. Ο κύριος περιορισμός σε αυτήν την προσέγγιση είναι η περιορισμένη 
εμπειρία, με μόνο λίγες εκατοντάδες ασθενών που έχουν μεταμοσχευθεί παγκοσμίως. Η 
κατανομή των καταγεγραμμένων δοτών περιορίζεται επίσης στις βιομηχανικές χώρες και 
στους Καυκάσιους δότες, καθώς τα κόστη γι’ αυτά τα μοσχεύματα, όπως και η καθιέρωση 
νέας καταγραφής των δοτών είναι σημαντικά.

2.  Συμβατό μη συγγενικό ομφαλοπλακουντιακό αίμα
  - Προς το παρόν, μόνο δύο αναφορές έχουν εξετάσει αυτή την προσέγγιση, με αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Οι Jaing et al. ανέφεραν τα αποτελέσματα μη συγγενικών μοσχευμάτων 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε 35 θαλασσαιμικούς ασθενείς, όπου η συνολική επιβίωση 
βρέθηκε να είναι 88%, με την επιβίωση χωρίς θαλασσαιμία στο 74%. Η συνολική συχνότητα 
θνησιμότητας που σχετιζόταν με θαλασσαιμία ήταν 11% (Jaing 2012). Με τον συνδυασμό 
δεδομένων από τρεις διαφορετικές καταγραφές, ο Ruggeri βρήκε ότι το αποτέλεσμα της 
μεταμόσχευσης μη συγγενικού ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι λιγότερο ευνοϊκό. Σε 
35 θαλασσαιμικούς ασθενείς, αναφέρθηκε συνολική επιβίωση 62%, με επιβίωση χωρίς 
θαλασσαιμία μόνο 21% (Ruggeri 2011).

3.  Μη συμβατοί συγγενείς δότες
  - Η εμπειρία μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων από συγγενείς με αποκλίσεις στα HLA 

είναι πολύ περιορισμένη και τα αποτελέσματα είναι υποδεέστερα από εκείνα που επιτεύχθηκαν 
στα HLA-ταυτόσημα αδέλφια ως δότες. Σε μια σειρά 29 ασθενών, η πιθανότητα για συνολική 
επιβίωση και επιβίωση χωρίς νόσο ήταν 65% και 21%, αντίστοιχα, με μέση παρακολούθηση 
7 ετών (Gaziev 2000). Καλύτερα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί σε περιορισμένες σειρές 
(n = 22) ετερογενών ασθενών με θαλασσαιμία με τη χρήση ομοαπλοειδούς (haploidentical) 
συγγενή δότη και μία "μεγαδόση" θετικά επιλεγμένων CD34+ κυττάρων (Sodani 2010).

Πίνακας 2. Αποδεκτές και πειραματικές προσεγγίσεις μεταμόσχευσης για τη μείζονα θαλασσαιμία.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αποδεκτοί

Αποδεκτοί

Πειραματικό

Πειραματικό

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

HLA απόλυτα συμβατοί συγγενείς δότες 

HLA με καλή συμβατότητα μη συγγενείς δότες 

HLA συμβατό μη συγγενικό ομφαλοπλακουντιακό αίμα 

HLA μη συμβατό συγγενικό μόσχευμα
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CHAPTER 12

Προ-μεταμοσχευτική αξιολόγηση
Σε παιδιά και ενήλικες πρέπει να αφιερώνεται ιδιαίτερη προσοχή για την κατάλληλη προ-μεταμοσχευτική 
προεργασία. Αυτή περιλαμβάνει (επιπρόσθετα με την αξιολόγηση των αιμοποιητικών κυττάρων προ 
της μεταμόσχευσης) ακριβείς ελέγχους για τον σίδηρο, που περιλαμβάνουν τον καρδιακό σίδηρο και τη 
λειτουργικότητα, τον ηπατικό σίδηρο και τη λειτουργικότητα, καθώς επίσης και ιστολογικές εξετάσεις 
με ιδιαίτερη προσοχή στον βαθμό της ίνωσης (για τον λόγο αυτό, η ηπατική βιοψία είναι προτιμητέα 
έναντι της ηπατικής ελαστογραφίας). Δεν υποδεικνύεται κάποιο εξειδικευμένο σχήμα θεραπείας 
αποσιδήρωσης πριν από τη ΜΑΚ, πέραν του γενικού αξιώματος ότι ο σίδηρος θα πρέπει να αποβάλλεται 
κατά το μέγιστο δυνατό. Το εντατικό σχήμα ενδοφλέβιας δεσφερριοξαμίνης προ-μεταμοσχευτικά, που 
εφαρμόστηκε από την ομάδα του Πέζαρο για τους υψηλού κινδύνου ασθενείς, χρησιμοποιήθηκε 
σε συνδυασμό με ένα σχήμα υπερμετάγγισης για να μειωθεί η υπερπλασία της ερυθράς σειράς του 
μυελού. Αυτό αποτελούσε μέρος του σχήματος προετοιμασίας και δεν προοριζόταν για εντατική 
θεραπεία αποσιδήρωσης προκειμένου να μειωθεί το προϋπάρχον φορτίο σιδήρου. Είναι σημαντικό 
να σημειωθεί ότι η καλύτερη πρακτική είναι μια σταθερή και τακτική θεραπεία αποσιδήρωσης για την 
επίτευξη αρνητικού ισοζυγίου σιδήρου, παρά ένα εντατικό προ-μεταμοσχευτικό σχήμα. Η ενδοκρινική 
δυσλειτουργία δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, αλλά θα 
πρέπει να ελέγχεται προκειμένου να είναι δυνατή η ακριβής μετά τη μεταμόσχευση παρακολούθηση.

Παρακολούθηση
Η μετά-μεταμοσχευτική κλινική παρακολούθηση έχει ιδιαίτερη σημασία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου 
χρόνου, η προσεκτική παρακολούθηση των αιματολογικών παραμέτρων και της ενσωμάτωσης 
του μοσχεύματος, των λοιμώξεων και της νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή είναι ουσιαστικές. 
Η κατάλληλη ανοσοποίηση είναι απαραίτητη στον δεύτερο χρόνο, εάν δεν έχει προκύψει νόσος 
μοσχεύματος έναντι ξενιστή. Η μακροπρόθεσμη παρακολούθηση είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος 
σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της εξέλιξης των συστηματικών προβλημάτων (υπερφόρτωση 
σιδήρου, ωρίμανση της εφηβείας, ανάπτυξη και ενδοκρινικές ανεπάρκειες), που σχετίζονται με την 
πρωτοπαθή ασθένεια. Σε έναν αριθμό μελετών αναφέρεται ότι η υπερφόρτωση σιδήρου, η χρόνια 
ηπατίτιδα, η καρδιακή λειτουργία και οι ενδοκρινικές ανεπάρκειες μπορούν να αντιμετωπιστούν πιο 
εύκολα μετά τη μεταμόσχευση, ενώ πολλές φορές είναι δυνατή η αποκατάσταση οργάνων με σοβαρές 
βλάβες (Muretto 2002). Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να αφαιρεθεί η περίσσεια σιδήρου και μετά 
τη μεταμόσχευση. Συνήθως αυτό επιτυγχάνεται με επαναλαμβανόμενες αφαιμάξεις (αφαίρεση 6 
ml/kg αίματος σε μεσοδιαστήματα 14 ημερών) (Angelucci 1997) ή με θεραπεία αποσιδήρωσης. Εάν 
οι αφαιμάξεις δεν είναι εφικτές, η από του στόματος θεραπεία αποσιδήρωσης μπορεί να προταθεί 
με καθιερωμένο δοσολογικό σχήμα. Τα περιστατικά ακοκκιοκυττάρωσης που αναφέρθηκαν με τη 
δεφεριπρόνη, απαιτούν προσοχή όταν χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο φάρμακο. Όλες οι θεραπείες 
αποσιδήρωσης θα πρέπει να εφαρμόζονται μετά τη σταθεροποίηση του μοσχεύματος, ο ασθενής να 
μη βρίσκεται σε θεραπεία ανοσοκαταστολής ή σχετική προφύλαξη και να είναι χωρίς χρόνια νόσο 
μοσχεύματος έναντι του ξενιστή. 

Η ενδοκρινική δυσλειτουργία και η υπογονιμότητα χρειάζονται εξειδικευμένες γνώσεις και 
παρακολούθηση μετά τη ΜΑΚ, αν και αρκετές σποραδικές και επιτυχημένες κυήσεις έχουν καταγραφεί 
μετά τη μεταμόσχευση σε ασθενείς πατρικής ή μητρικής ιδιότητας.
 
Κόστος και όφελος
Η ιατρική φροντίδα της θαλασσαιμίας είναι μια πολύπλοκη, ακριβή διαδικασία, που εμπλέκει πολλές 
ειδικότητες και χρειάζεται εξειδικευμένες μονάδες με σχετική εμπειρία. Από την άποψη της παγκόσμιας 
υγείας, η θαλασσαιμία συνιστά τεράστιο πρόβλημα για την υγειονομική περίθαλψη σε συγκεκριμένες 
περιοχές. Μια ιταλική μελέτη το 2006, που βασίστηκε σε εκτίμηση κόστους/οφέλους από 
κοινωνική άποψη, υπολόγισε το κόστος και τα καθαρά οφέλη για τους θαλασσαιμικούς ασθενείς. 
Το μέσο κόστος ήταν 1.242 ευρώ/ασθενή/μήνα, εκ των οποίων το 55,5% προερχόταν από τη 
θεραπεία αποσιδήρωσης και το 33,2% από μεταγγίσεις (Scalone 2008). Τα δεδομένα αυτά 
συγκρίνονται με το συνολικό μέσο κόστος ΜΑΚ, από αδέλφια δότες για μη νεοπλασματικές 
νόσους, των 112.000 -150.000 δολάρια, που μεταφράζονται σε 1.900 δολάρια ανά έτος, βάσει 
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του προσδόκιμου ζωής για τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε μεταμόσχευση σε νηπιακή ηλικία 
(Matthes-Martin 2012). Ωστόσο, το κόστος της μεταμόσχευσης μπορεί να διακυμανθεί σημαντικά 
ανά τον κόσμο, για παράδειγμα στην Ινδία ανέρχεται περίπου στα 20.000 δολάρια (Chandy 2008).

Όταν συνεκτιμηθούν τα πολύ σημαντικά κόστη των εφ’ όρου ζωής μεταγγίσεων και της θεραπείας 
αποσιδήρωσης, καθώς και της αντιμετώπισης των επιπλοκών για την καλύτερη φροντίδα στη 
θαλασσαιμία (η οποία σαφώς υπερβαίνει τους υγειονομικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι στις 
περισσότερες μη βιομηχανικές χώρες), η μεταμόσχευση είναι σίγουρα μια συμφέρουσα επιλογή, 
εάν υπάρχει επαρκής εμπειρία, ακόμη και στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Περίληψη και συστάσεις

•  Η ΜΑΚ πρέπει να παρέχεται σε θαλασσαιμικούς ασθενείς σε πρώιμη ηλικία ή προτού 
εκδηλωθούν επιπλοκές από την υπερφόρτωση σιδήρου, εάν υπάρχει διαθέσιμος HLA 
ταυτόσημος αδελφός (B).

•  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μυελός των οστών είτε ομφαλοπλακουντιακό αίμα από HLA 
ταυτόσημο αδελφό (B).

•  Ένας συμβατός και μη συγγενής δότης μπορεί να επιλεγεί ως δότης μοσχεύματος, εάν 
εκπληρώνονται τα αυστηρά κριτήρια συμβατότητας για τις περιοχές των τάξης Ι και τάξης ΙΙ 
HLA (B).

•  Μη συγγενής δότης μοσχεύματος θα πρέπει να εξετάζεται ως ενδεχόμενο, σε ασθενείς 
χαμηλού κινδύνου και εφόσον η μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος είναι συμβατή ως 
προς τα HLA και περιέχει κατάλληλο αριθμό κυττάρων στα πλαίσια των καλά σχεδιασμένων 
πειραματικών κλινικών δοκιμών (C).

•  Η ΜΑΚ από μέλος οικογένειας με μη συμβατά HLA στη θαλασσαιμία θα πρέπει να θεωρείται 
πειραματική προσέγγιση και να διεξάγεται μόνο στα πλαίσια καλά σχεδιασμένων κλινικών 
δοκιμών (C).

•  Πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιούνται μυελοαφανιστικά σχήματα προετοιμασίας (χωρίς 
ακτινοβολία) για τη μεταμόσχευση (B). Τα σχήματα μειωμένης τοξικότητας είναι υπό 
διερεύνηση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πειραματικών κλινικών δοκιμών 
(C).

•  Η μετά τη μεταμόσχευση φροντίδα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες τις επιπλοκές που 
σχετίζονται με τη θαλασσαιμία και που μπορεί να εμφανίζονται μετά τη μεταμόσχευση. Επίσης, 
μετά τη μεταμόσχευση, η υπερφόρτωση σιδήρου μπορεί να αντιμετωπισθεί επιτυχώς με 
αφαιμάξεις (B).

•  Στους θαλασσαιμικούς ασθενείς, η ΜΑΚ είναι συμφέρουσα σε σύγκριση με την εφ’ όρου 
ζωής υποστηρικτική θεραπεία (B).
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ13

Καθώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία για τις αιμοσφαιρινοπάθειες, με εξαίρεση 
τη μεταμόσχευση μυελού των οστών, η δυνατότητα διόρθωσης της ανισορροπίας σύνθεσης 
των αλυσίδων σφαιρίνης με την επανενεργοποίηση των γονιδίων της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης 
αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ευρεία θεραπευτική 
επιλογή για τους ασθενείς.
 
Ο γονιδιακός τόπος της ανθρώπινης β-σφαιρίνης στο χρωμόσωμα 11 ρυθμίζεται ανάλογα με 
την αναπτυξιακή φάση (Sankaran 2010). Κατά τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, επικρατεί η 
έκφραση μιας πρώιμης εμβρυονικής τύπου β-αλυσίδας σφαιρίνης, η ε-αλυσίδα. Κατά τη διάρκεια 
της κύησης αντικαθίσταται από τα γονίδια της γ-αλυσίδας, τα οποία συνθέτουν την επικρατούσα 
γ-αλυσίδα και την εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη F (α2γ2), έως μετά τη γέννηση (Sankaran 2010). Σε 
αυτήν τη χρονική περίοδο, συμβαίνει μια αναπτυξιακή μετατροπή, όπου τα γονίδια της εμβρυϊκής 
γ-σφαιρίνης καταστέλλονται και ενεργοποιείται η β-αλυσίδα του ενηλίκου. Σε άτομα χωρίς 
αναιμία, η μετατροπή αυτή ολοκληρώνεται έως τον πρώτο χρόνο ζωής περίπου. Η διαδικασία 
αυτή έχει μελετηθεί σε μοριακό επίπεδο, και έχουν προσδιοριστεί κάποιοι ρυθμιστικοί τόποι 
(Sankaran 2011). 

Η αυξημένη παραγωγή αλυσίδων γ-σφαιρίνης μετά τη βρεφική περίοδο μπορεί να αναπληρώσει 
την ελαττωματική παραγωγή β-αλυσίδων που αποτελεί χαρακτηριστικό της β-θαλασσαιμίας 
(Weatherall 2001). Κατά συνέπεια, η ανισορροπία σύνθεσης των αλυσίδων σφαιρίνης 
μειώνεται, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των κλινικών συμπτωμάτων της νόσου. Πρώιμες 
κλινικές παρατηρήσεις που υποδεικνύουν τη θετική επίδραση της αυξημένης παραγωγής 
εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης (HbF) σε σπάνιες περιπτώσεις κλινικά ασυμπτωματικών ασθενών με 
β-θαλασσαιμία (όπως εκείνοι με Κληρονομική Παραμονή της Εμβρυϊκής Αιμοσφαιρίνης), έχουν 
πλέον τεκμηριωθεί από μεγαλύτερες επιδημιολογικές μελέτες. Οι μελέτες αυτές αποδεικνύουν 
την ποσοτική βελτίωση της αυξημένης παραγωγής γ-σφαιρίνης, η οποία οδηγεί σε περισσότερη 
HbF (Musallam 2012, Weaherall 2000). 

Ανασκόπηση των ενδείξεων
Πρόσφατα έχει γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τις κλινικές μελέτες για τους 
επαγωγικούς παράγοντες της HbF σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία (Musallam 2013). Συνολικά, 
ενώ υπήρξαν επιτυχή αποτελέσματα σε περιορισμένο αριθμό δοκιμασιών με τη χρήση των 
επαγωγικών ουσιών της HbF, δεν προέκυψε συγκεκριμένη ουσία με καθολική επιτυχία. Επιπλέον, 
από τις μελέτες για διάφορες επαγωγικές ουσίες της HbF, υπάρχει σύγχυση από την ετερογένεια 
των αποτελεσμάτων και των ομάδων των ασθενών με β-θαλασσαιμία (Πίνακας 1) (Musallam 
2013). Τα ευρήματα αυτά αναφέρονται περιληπτικά και γίνονται επιπλέον συστάσεις για τη χρήση 
των ουσιών αυτών σε κλινικές μονάδες.
 
Αναστολείς μεθυλίωσης DNA (5-azacytidine και decitibine)
Οι πρώιμες κλινικές μελέτες των επαγωγικών ουσιών HbF έγιναν με την 5-αζακυτιδίνη (Ley 
1982). Σε μελέτες μικρής διάρκειας, παρατηρήθηκε έντονη επαγωγή της HbF σε ασθενείς με 
β-θαλασσαιμία. Περαιτέρω μελέτες ήταν περιορισμένες λόγω ανησυχιών για μακροπρόθεσμες 
ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση αυτού του φαρμάκου. Η δεκιταβίνη (5-αζα-2'-
δεοξυκιτιδίνη) είναι ένα ανάλογο της 5-αζακυτιδίνης με λιγότερες επικίνδυνες ανεπιθύμητες 

Συγγραφή Vijay G. Sankaran και Maria Domenica Cappellini
Ανασκόπηση Ali Taher
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ενέργειες. Μια πιλοτική μελέτη έδειξε ότι υποδόρια χορήγηση δεκιταβίνης στα 0,2 mg/kg δύο 
φορές την εβδομάδα, επί 12 εβδομάδες, αύξησε τη συνολική αιμοσφαιρίνη από 78,8 σε 90,4 
g/l (δύο ασθενείς παρουσίασαν αύξηση ≥15 g/l) και την απόλυτη εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη από 
36,4 σε 42,9 g/l σε 5 ασθενείς με ενδιάμεση β-θαλασσαιμία (Olivieri 2011). Χρειάζονται επιπλέον 
μελέτες για να εξεταστεί εάν η συγκεκριμένη ουσία είναι αποτελεσματική και εμφανίζει ελάχιστη 
τοξικότητα κατά τη μακροπρόθεσμη χρήση.

Υδροξυουρία
Ο κύριος όγκος της βιβλιογραφίας για τη χρήση επαγωγικών ουσιών της HbF στη β-θαλασσαιμία 
προέρχεται από την εφαρμογή υδροξυουρίας, ενός κυτταροτοξικού παράγοντα που αναστέλλει 
την ριβονουκλεοτιδική ρεδουκτάση και επομένως επιβραδύνει την πρόοδο του κυτταρικού 
κύκλου (Musallam 2013). Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο η υδροξυουρία αυξάνει την 
HbF δεν είναι εξακριβωμένος, αλλά θεωρείται ότι αυτό επιτυγχάνεται από τη δράση της κατά 
τη διαφοροποίηση των κυττάρων της ερυθράς σειράς στον μυελό των οστών (Platt 2008). Δεν 
έχουν γίνει μη τυχαιοποιημένες μελέτες με αυτή την ουσία, αλλά έχουν γίνει μελέτες ελέγχου 
μεμονωμένων περιστατικών και με μεγαλύτερες ομάδες ασθενών σε διάφορους πληθυσμούς 
με β-θαλασσαιμία (Musallam 2013). Επιπλέον, η υδροξυουρία έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα 
σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο, όπου έχει δειχθεί η κλινική αποτελεσματικότητα τόσο 
σε βραχυπρόθεσμες όσο και σε μακροπρόθεσμες μελέτες παρακολούθησης (Ware 2010, Platt 
2008). Μελέτες με αυτήν την ουσία έχουν γίνει τόσο σε μεταγγισιοεξαρτώμενους όσο και σε μη 
μεταγγισιοεξαρτώμενους πληθυσμούς με διάφορες μορφές β-θαλασσαιμίας. Πρόσφατα έχει γίνει 
ανασκόπηση όλων των μελετών όπου χρησιμοποιήθηκε αυτή η ουσία έως σήμερα (Musallam 
2013). Ενώ τα καταληκτικά σημεία που μελετήθηκαν και οι πληθυσμοί που εξετάστηκαν ήταν 
ετερογενείς και τα αποτελέσματα παρουσίαζαν διακυμάνσεις, σε σημαντικό αριθμό μελετών 
προέκυψε σαφές όφελος σε ορισμένους ασθενείς από τη χρήση αυτής της ουσίας. Το όφελος 
αυτό συνίσταται σε μειωμένη ανάγκη για μεταγγίσεις, αύξηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης, 
μειωμένες τιμές στους δείκτες μη αποτελεσματικής ερυθροποίησης και μειωμένη νοσηρότητα 
(Musallam 2013). Ενώ οι μελέτες για την υδροξυουρία εμφανίζουν ετερογένεια, ο κύριος όγκος 
των ενδείξεων προέρχεται από τη χρήση της, και επομένως αξιολογείται με τον καλύτερο βαθμό 
ένδειξης από όλες τις επαγωγικές ουσίες της HbF που ελέγχθηκαν σε πληθυσμούς ασθενών με 
β-θαλασσαιμία (Πίνακας 1).

Λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου
Η παρατήρηση ότι τα νεογέννητα από μητέρες με διαβήτη εμφάνιζαν καθυστερημένη μεταστροφή 
από εμβρυϊκή σε αιμοσφαιρίνη ενηλίκου, οδήγησε στην υπόθεση ότι τα λιπαρά οξέα βραχείας 
αλύσου, όπως το βουτυρικό, μπορεί να ενεργούν ως επαγωγείς της HbF. Αυτό οδήγησε σε μια 
αρχική μελέτη, που αφορούσε χορήγηση βουτυρικής αργινίνης (σε δοσολογία 500 mg/kg/ημέρα) 
επί 2-3 εβδομάδες σε τρεις ασθενείς με β-θαλασσαιμία (δύο μεταγγισιοεξαρτώμενους), η οποία 
είχε θετικές ενδείξεις, καθώς παρατηρήθηκε μείωση στην ανισορροπία σύνθεσης των αλυσίδων 
σφαιρίνης (Perrine 1993). Ωστόσο, σε μια μελέτη παρακολούθησης, με επιμήκυνση της θεραπείας 
σε διάστημα 9-13 εβδομάδων και δόσεις βουτυρικής αργινίνης από 500 έως 2.000 mg/kg/ημέρα 
για έξι ημέρες την εβδομάδα, δεν επιτεύχθηκαν πρωταρχικά αιματολογικά αποτελέσματα, όπως 
αύξηση στην αιμοσφαιρίνη της τάξης των 20 g/l μεταξύ πέντε ασθενών με β-θαλασσαιμία (Sher 
1995). Μια ανεξάρτητη μελέτη σε ομάδα ασθενών στους οποίους χορηγήθηκε από του στόματος 
θεραπεία με φαινυλβουτυρικό νάτριο σε δόση 20 g/ημέρα, για μια περίοδο 41 έως 460 ημερών, 
έδειξε ότι τέσσερις από τους 11ασθενείς με β-θαλασσαιμία εμφάνισαν αύξηση στα επίπεδα της 
ολικής αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερη και από 10 g/l (μέση αύξηση 21 g/l), με ταυτόχρονη αύξηση 
στην παραγωγή HbF (Collins 1995). Σε δύο άλλες μελέτες εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα ενός 
από του στόματος παραγώγου του βουτυρικού, της ισοβουτυραμίδης, στη δυνατότητα επαγωγής 
της HbF με μια ποικιλία απόκρισης από τους ασθενείς με β-θαλασσαιμία (Cappellini 2000, 
Reich 2000). Πολύ πρόσφατα, το από του στόματος χορηγούμενο λιπαρό οξύ βραχείας αλύσου 
2,2-διμεθυλοβουτυρικό μελετήθηκε σε ασθενείς με ενδιάμεση β-θαλασσαιμία με ενθαρρυντικά 
αρχικά αποτελέσματα (Fucharoen 2013), αν και χρειάζονται επιπλέον δοκιμές με αυτή την ουσία. 
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Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για τα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου, διότι μέχρι σήμερα οι 
ενδείξεις για κλινική αποτελεσματικότητα είναι μάλλον περιορισμένες.

Ενεργοποίηση ερυθροποιητίνης και άλλες ουσίες
Η χρήση ανασυνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης ή της νεότερης ουσίας ενεργοποίησης 
της ερυθροποιητίνης, της δαρβεποιητίνης άλφα, σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία συσχετίστηκε με 
αύξηση των επιπέδων της ολικής αιμοσφαιρίνης (Singer 2011). Έχει δειχθεί ότι ο συνδυασμός 
υδροξυουρίας και ερυθροποιητίνης (50.000 U τρεις φορές την εβδομάδα) σε ασθενείς με 
ενδιάμεση β-θαλασσαιμία συσχετίζεται με υψηλότερη αύξηση στα επίπεδα αιμοσφαιρίνης 
συγκρινόμενος με τη χρήση μόνο υδροξυουρίας (17 έναντι 2 g/l μετά από 6 μήνες θεραπείας) 
(Loukopoulos 1998). Έχουν γίνει περιορισμένες συμπληρωματικές μελέτες για τέτοιου είδους 
συνδυαστικές θεραπείες. Νεότερες ουσίες ενεργοποίησης της ερυθροποιητίνης που ενεργούν 
ανεξάρτητα εμφανίζονται ως υποσχόμενες σε προ-κλινικές μελέτες και κλινικές δοκιμές για 
τέτοιου είδους ουσίες, είτε σχεδιάζονται είτε είναι σε εξέλιξη.

Η θαλιδομίδη, ένα γνωστό φάρμακο για τις ανοσοτροποποιητικές και τις αντι-αγγειογενετικές 
του ιδιότητες, έχει πρόσφατα υποδειχθεί ότι επάγει τη γονιδιακή έκφραση της γ-σφαιρίνης και 
αυξάνει τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων της ερυθράς σειράς σε μοντέλα in vitro καλλιεργειών 
(Aerbajinai 2007). Σε δύο αναφορές περιστατικών, η θεραπεία με θαλιδομίδη με 75-100 mg/kg/
ημέρα προκάλεσε προοδευτική και ταχεία αύξηση στη συνολική αιμοσφαιρίνη και στα επίπεδα 
της HbF σε ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία (Masera 2010, Aguillar-Lopez 2008). Παραμένει 
να αποδειχθεί εάν αυτή η ουσία είναι αποτελεσματική σε μεγαλύτερες μελέτες. 
 
Επιπροσθέτως, πρόσφατες προ-κλινικές μελέτες υπέδειξαν ότι οι ουσίες που αναστέλλουν 
συγκεκριμένες κυτοκίνες από την οικογένεια της TGF-β και ιδιαίτερα το sotatercept (ACE-
011), καθώς επίσης και οι αναστολείς της κινάσης JAK2 μπορεί να αποτελούν χρήσιμες ουσίες 
για την αντιμετώπιση των ασθενών με β-θαλασσαιμία. Δεν υπάρχουν ακόμα αξιολογημένες 
δημοσιεύσεις που να αναφέρουν την εφαρμογή αυτών των ουσιών σε κλινικές μελέτες, αν 
και κάποιες υποσχόμενες πρώιμες αναφορές από την κλινική δοκιμή ελέγχου του sotatercept 
(κλινική δοκιμή NCT01571635) αναφέρουν ότι επίκεινται σχετικές δημοσιεύσεις. Είναι πολύ νωρίς 
για να προσδιοριστεί εάν αυτές οι ουσίες θα είναι αποτελεσματικές ή όχι σε κλινικές δοκιμές.
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ΟΥΣΙΑ

Αναστολείς 
μεθυλίωσης DNA

5-αζακυτιδίνη

Δεκιταβίνη

Υδροξυουρία

Λιπαρά οξέα 
βραχείας αλύσου

ΚΥΡΙΑ ΘΕΤΙΚΑ 
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• Αξιοσημείωτη 
αιματολογική απόκριση

• Αιματολογική 
απόκριση

• Ευεργετικές 
επιδράσεις στους 
ερυθροκυτταρικούς 
δείκτες

• Καλά ανεκτή

• Αιματολογική 
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• Ευεργετικές 
επιδράσεις στους 
ερυθροκυτταρικούς 
δείκτες και τους 
δείκτες αιμόλυσης και 
υπερπηκτικότητας

• Ευεργετικές 
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κλινική νοσηρότητα

• Καλά ανεκτή

• Επίτευξη 
αιματολογικών 
αποκρίσεων
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σε ερυθροκυτταρικούς 
και αιμολυτικούς 
δείκτες

• Καλά ανεκτή

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Λίγες μελέτες
• Μικρό μέγεθος 

δείγματος
• Θέματα ασφάλειας

• Λίγες μελέτες

• Μικρό μέγεθος 
δείγματος

• Ετερογενείς 
φαινότυποι 
μελετήθηκαν από 
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• Ετερογενή 
αποτελέσματα 
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• Η βέλτιστη δοσολογία 
και η διάρκεια της 
θεραπείας είναι υπό 
συζήτηση

• Έλλειψη 
αποτελεσματικότητας 
σε μακροπρόθεσμη 
θεραπεία

• Τα δεδομένα για 
την πρόβλεψη 
ανταπόκρισης δεν 
είναι καθορισμένα

• Μικρό μέγεθος 
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αποτελεσματικότητας 
σε μακροπρόθεσμη 
θεραπεία.

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

C

C

B

C

Πίνακας 1. Περίληψη μελετών για του επαγωγείς της HbF σε ασθενείς με β-θαλασσαιμία. Τροποποιήθηκε 
κατόπιν αδείας (Musallam 2013).
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ΟΥΣΙΑ

Ουσίες 
ενεργοποίησης 
ερυθροποιητίνης

ΚΥΡΙΑ ΘΕΤΙΚΑ 
ΕΥΡΗΜΑΤΑ

• Επίτευξη αιματολογικής 
απόκρισης

• Ευεργετικές επιδράσεις 
στο συνδυασμό με 
υδροξυουρία 

• Καλά ανεκτή

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

• Λίγες μελέτες
• Μικρό μέγεθος 

δείγματος
• Χρειάζεται υψηλή 

δοσολογία
• Χωρίς πρόσθετες 

επιδράσεις με λιπαρά 
οξέα βραχείας 
αλύσου

ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΕΙ 
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

C

Περίληψη και συστάσεις

Στη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν συστήνουμε τη χρήση επαγωγικών παραγόντων της HbF ή άλλων 
παραγόντων ενεργοποίησης της ερυθροποίησης εκτός του πλαισίου κλινικών δοκιμών. Ωστόσο, 
σημειώνεται ότι υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας που υποδεικνύει ότι η υδροξυουρία μπορεί 
να είναι αποτελεσματική και να βοηθήσει ορισμένες περιπτώσεις ασθενών με β-θαλασσαιμία. 
Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται οι τακτικά μεταγγιζόμενοι και οι μη μεταγγισιοεξαρτώμενοι 
ή και ασθενείς με σποραδικές μεταγγίσεις (C). Κατά συνέπεια, εφόσον ένας ασθενής δεν 
παρουσιάζει ικανοποιητική ανταπόκριση σε άλλες θεραπείες και επιθυμεί να δοκιμάσει μια 
άλλη θεραπευτική ουσία, η δοκιμή με υδροξυουρία μπορεί να αποβεί αποτελεσματική. Είναι 
σημαντικό να παρακολουθείται η εμφάνιση σημείων τοξικότητας της υδροξυουρίας, ιδιαίτερα 
με την παρακολούθηση τυχόν λευκοπενίας. Επιπρόσθετα, οι γαστρεντερικές διαταραχές και η 
υπέρχρωση ή άλλες δερματικές αλλαγές μπορούν να συσχετιστούν με τη χρήση υδροξυουρίας 
και πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Συνιστάται η θεραπεία με υδροξυουρία να ξεκινά με 
δοσολογία 15 mg/kg/ημέρα από του στόματος με παρακολούθηση της γενικής αίματος κάθε 4 
εβδομάδες. Συνιστάται η κλιμάκωση της δοσολογίας ανά 2,5-5 mg/kg/ημέρα κάθε 8 εβδομάδες 
με τη στενή παρακολούθηση να διενεργείται σε μεσοδιαστήματα 4 εβδομάδων. Στόχος είναι 
ο προσδιορισμός της μέγιστης ανεκτής δόσης, εφόσον εξασφαλίζεται ο απόλυτος αριθμός 
των ουδετερόφιλων να παραμένει > 2,0 X 109/ L. Η κλινική αποτελεσματικότητα μπορεί να 
αξιολογηθεί με τη μέτρηση της συχνότητας των μεταγγίσεων σε ασθενείς που υπόκεινται σε 
τακτικές μεταγγίσεις ή με την παρακολούθηση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης στους ασθενείς που 
μεταγγίζονται σποραδικά ή και καθόλου. 
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ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ14

Το σκεπτικό μεταφοράς γονιδίων σφαιρίνης και γενετικής τροποποίησης των αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων

Η αντιμετώπιση της μείζονος β-θαλασσαιμίας επιτυγχάνεται με εφ’ όρου ζωής μεταγγίσεις 
φυσιολογικών ερυθρών αιμοσφαιρίων από υγιή δότη, τα οποία ο μυελός του θαλασσαιμικού 
ασθενούς αδυνατεί να παραγάγει. Η θεραπεία αποσιδήρωσης χρειάζεται για την αναστολή της 
υπερφόρτωσης σιδήρου, που συσσωρεύεται διαρκώς στους ασθενείς που υποβάλλονται σε 
χρόνιες μεταγγίσεις. Ο μόνος τρόπος για τη θεραπεία και όχι απλώς για την αντιμετώπιση της 
βαριάς β-θαλασσαιμίας είναι η χορήγηση στους ασθενείς υγιών αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων (HSCs), τα οποία είναι κύτταρα που βρίσκονται στον μυελό των οστών και από 
τα οποία προκύπτουν όλοι οι τύποι των κυττάρων του αίματος, συμπεριλαμβανομένων των 
20 δισεκατομμυρίων ερυθροκυττάρων ανά ημέρα στους ενήλικες. Τα αιμοποιητικά κύτταρα 
πρέπει να συλλεχθούν από δότη με μη μεταλλαγμένα γονίδια β-σφαιρίνης για να προκύψουν 
ερυθροκύτταρα με μακρά επιβίωση και φυσιολογικό περιεχόμενο σε αιμοσφαιρίνη. Η επιτυχής 
μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων δότη σε θαλασσαιμικούς ασθενείς μπορεί πραγματικά 
να θεραπεύει, αλλά η δυνατότητα αυτή δεν είναι εφικτή για τη μεγάλη πλειονότητα των ατόμων με 
θαλασσαιμία, για τα οποία δεν μπορεί να βρεθεί κατάλληλος συμβατός συγγενής δότης (Sadelain). 
Με δεδομένους τους μεγαλύτερους κινδύνους που σχετίζονται με συμβατό-μη συγγενικό ή μη 
συμβατό μόσχευμα, οι περισσότεροι θαλασσαιμικοί ασθενείς θα πρέπει να υπόκεινται σε εφ’ 
όρου ζωής μεταγγισιοθεραπεία, η οποία δεν διορθώνει τη μη αποτελεσματική ερυθροποίηση, 
ενώ αυξάνει δραματικά τη συσσώρευση σιδήρου. Επιπλέον, παρά την αξιοσημείωτη βελτίωση 
του προσδόκιμου ζωής κατά τις τελευταίες δεκαετίες (Borgna-Pignatti 2004, Telfer 2009, Ladis 
2011), κατά τη μακροχρόνια θεραπεία, παραμένει ο κίνδυνος να ανακύψουν ορισμένες σοβαρές 
επιπλοκές όπως ιογενείς λοιμώξεις, τοξικότητα σιδήρου και κίρρωση του ήπατος (Mancuso 
2006). Οι κίνδυνοι αυτοί, σε συνδυασμό με το κοινωνικο-οικονομικό κόστος της χρόνιας 
β-θαλασσαιμίας, δικαιολογούν την αναζήτηση θεραπευτικών μεθόδων.

Ο στόχος της μεταφοράς γονιδίου σφαιρίνης είναι η αποκατάσταση της ικανότητας των 
αιμοποιητικών κυττάρων ενός ατόμου με θαλασσαιμία να συνθέτει ερυθρά αιμοσφαίρια με 
φυσιολογικό περιεχόμενο αιμοσφαιρίνης (Persons 2004, Sadelain 2006, Sadelain 2006). Τα 
αιμοποιητικά κύτταρα του ασθενούς είναι τα κύτταρα στα οποία ο φορέας που εμπεριέχει το 
γονίδιο σφαιρίνης πρέπει να μεταφερθεί και να ενσωματωθεί, προκειμένου να επιτυγχάνονται τα 
μακροπρόθεσμα οφέλη. Τα κύτταρα αυτά παραμένουν για χρόνια και είναι τα μοναδικά κύτταρα 
με ικανότητα συνεχούς παραγωγής όλων των αιμοποιητικών σειρών, συμπεριλαμβανομένης της 
ερυθράς (Σχήμα 1). Επομένως, ο στόχος της θεραπείας αυτής είναι η απαλλαγή από τις μεταγγίσεις 
και η διασφάλιση από τους κινδύνους που ανακύπτουν κατά τη μεταμόσχευση μυελού από μη 
απόλυτα συμβατό δότη. Για τους ασθενείς χωρίς HLA-συμβατό δότη, που επομένως διατρέχουν 
υψηλότερο κίνδυνο για τη ζωή τους μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, 
η μεταφορά γονιδίων σφαιρίνης σε αυτόλογα αιμοποιητικά κύτταρα προσφέρει τη δυνατότητα 
θεραπείας.

Συγγραφή Michel Sadelain, Farid Boulad, Isabelle Riviere και Aurelio Maggio
Ανασκόπηση Ali Taher
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Σχήμα 1. Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων σε σχέση με την τροποποίηση αυτόλογων 
αιμοποιητικών κυττάρων με γενετική μηχανική. Στην αλλογενή μεταμόσχευση (A), τα αιμοποιητικά κύτταρα του δότη 
διαθέτουν υγιή γονίδια σφαιρίνης, αλλά η επιτυχής ενσωμάτωση χρειάζεται ανοσοκαταστολή για να προληφθεί ή να 
αποφευχθεί η απόρριψη του μοσχεύματος και η νόσος του μοσχεύματος έναντι του ξενιστή. Κατά την τροποποίηση 
αυτόλογων αιμοποιητικών κυττάρων (B), χρειάζεται ένας φορέας για την εισαγωγή υγιών γονιδίων στα αιμοποιητικά 
κύτταρα του ασθενούς. Η ενσωμάτωση δεν απαιτεί ανοσοκαταστολή, διότι τα κύτταρα είναι του ίδιου του ασθενούς. 
Ωστόσο, χρειάζεται μια μυελοαφανιστική αγωγή για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση.

Α. Μεταμόσχευση αλλογενών αιμοποιητικών κυττάρων
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B. Αυτόλογη μεταφορά γονιδίου σφαιρίνης
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Επιβεβαίωση επί της αρχής της μεθόδου σε προκλινική φάση και μελέτες ασφάλειας
Η εφαρμογή της μεταφοράς του γονιδίου σφαιρίνης για τη θεραπεία της βαριάς β-θαλασσαιμίας 
χρειάζεται αποτελεσματική εισαγωγή του ενεργοποιημένου β- ή τύπου β-γονιδίου σφαιρίνης στα 
αιμοποιητικά κύτταρα. Το γονίδιο της β-σφαιρίνης θα πρέπει να εκφραστεί με ειδική μορφή για 
την ερυθρά σειρά και σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για τη θεραπεία της μεταγγισιοεξαρτώμενης 
βο-θαλασσαιμίας. Μετά από πολύ εκτεταμένο και συστηματικό έλεγχο στον σχεδιασμό των 
διαφορετικών φορέων, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 αναγνωρίστηκαν αρκετοί συνδυασμοί 
γενομικών αλληλουχιών, οι οποίοι θα μπορούσαν να μεταφερθούν σταθερά σε αιμοποιητικά 
κύτταρα ποντικού και να εκφράσουν το ανθρώπινο γονίδιο της β-σφαιρίνης σε θεραπευτικά 
επίπεδα (May 2000). Η μελέτη αυτή άνοιξε τους ορίζοντες, διότι έως τότε και για πάνω από 
μία δεκαετία δεν είχε επιτευχθεί ο στόχος παρά τις επίμονες προσπάθειες από πολλές διεθνείς 
ομάδες. Ο λεντοϊικός φορέας (lentiviral vector) που ονομάζεται TNS9, ο οποίος κωδικοποιεί έναν 
συγκεκριμένο συνδυασμό ρυθμιστικών στοιχείων που αποτελείται από υποκινητή, ιντρόνια, 
ενισχυτή και την περιοχή ελέγχου του γονιδιακού τόπου (Locus Control Region) (Σχήμα 2), 
αποκατέστησε αποτελεσματικά το θαλασσαιμικό σύνδρομο σε ποντίκια με β-θαλασσαιμία (May 
2000). Στη συγκεκριμένη μελέτη, καθώς και σε άλλες που ακολούθησαν (Rivella 2003, May 
2002, May 2000), δείχθηκε ότι στα ποντίκια που εγκαταστάθηκε ο φορέας TNS9 στο αίμα και 
στον μυελό των οστών, διορθώνεται η αναιμία, καταστέλλεται η εξω-μυελική αιμοποίηση και 
απουσιάζει η συσσώρευση σιδήρου σε περιφερειακούς ιστούς και όργανα (May 2002). Σε ένα 
θνησιγενές μοντέλο με βο-μείζονα θαλασσαιμία, όπου τα ποντίκια υποκύπτουν μέσα σε 60 ημέρες 
από τη γέννησή τους λόγω σοβαρής αναιμίας, σπληνομεγαλίας, εξωμυελικής αιμοποίησης και 
υπερφόρτωσης σιδήρου στο ήπαρ, μετά από γονιδιακή μεταφορά του φορέα TNS9 σε εμβρυϊκά 
ηπατικά αιμοποιητικά κύτταρα επιτεύχθηκε διάσωση και μακροπρόθεσμη επιβίωση (Rivella 
2003). Σε μεγάλες ομάδες ποντικιών δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις σίγησης της έκφρασης του 
φορέα με την πάροδο του χρόνου σε πρωτογενείς, δευτερογενείς ή ακόμη και τριτογενείς 
χίμαιρες (μη δημοσιευμένες παρατηρήσεις), γεγονός που υποδεικνύει ότι ο φορέας TNS9 
μπορεί να λειτουργεί συνεχώς γα πάνω από 2 χρόνια. Αρκετές ομάδες αργότερα ενεργοποίησαν 
παραλλαγές του φορέα TNS9 και ανέφεραν επίσης θεραπευτικά αποτελέσματα στα ποντικίσια 
μοντέλα β-θαλασσαιμίας ή δρεπανοκυτταρικής/β-θαλασσαιμίας (ανασκόπηση από Persons 
2004, Sadelain 2008, Sadelain 2007, Sadelain 2006). Με δεδομένη την υψηλή αποδοτικότητα 
του φορέα TNS9 και το μεγάλο ποσό δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια αρκετών 
χρόνων, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων ασφαλείας που αναφέρονται περιληπτικά 
παρακάτω, επιλέχθηκε η μεταγραφική μονάδα TNS9 για κλινική διερεύνηση. Η ομάδα του 
Philippe Leboulch στο Παρίσι αξιολόγησε την παραλλαγή του φορέα TNS9 που ονομάζεται ß87 
(Bank 2005).

Σχήμα 2. Απεικόνιση του ενσωματωμένου φορέα σφαιρίνης TNS9.3.55. Ο φορέας κωδικοποιεί το γονίδιο 
της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, που περιλαμβάνει τον υποκινητή (p), τον απομακρυσμένο ενισχυτή (e) και 
τρία στοιχεία από την περιοχή ελέγχου του γονιδιακού τόπου (LCR), τα HS2, HS3 και HS4. Τα ανεστραμμένα 
τρίγωνα αναπαριστούν τα ελλείμματα του δεύτερου ιντρονίου του ανθρώπινου γονιδίου β-σφαιρίνης, καθώς 
και στην περιοχή ενισχυτή/υποκινητή των μακρών επαναλαμβανόμενων τερματικών αλληλουχιών (LTR). Το 
γονίδιο της β-σφαιρίνης έχει αντίστροφο προσανατολισμό ως προς τη μεταγραφή του φορέα.

Άλλο ένα κρίσιμο ζήτημα για τον σχεδιασμό και την επιλογή ενός φορέα για θεραπευτική εφαρμογή 
είναι τα χαρακτηριστικά ασφάλειάς του. Η κύρια ανησυχία αφορά το ενδεχόμενο "Ογκογένεσης 
λόγω εισαγωγής γενετικού υλικού", το οποίο στην ακραία εκδοχή του μπορεί να οδηγήσει σε 
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λευχαιμία. Η εκδήλωση λευχαιμίας μπορεί να προκληθεί από συνδυασμό γεγονότων που 
περιλαμβάνουν τη δράση του φορέα στα ενδογενή ογκογονίδια και τη συσσώρευση πρόσθετων 
μεταλλάξεων στον ίδιο κυτταρικό κλώνο. Η επιπλοκή αυτή έχει παρατηρηθεί σε ασθενείς με 
σοβαρή συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια, στους οποίους χορηγήθηκαν τροποποιημένα με 
ρετροϊικούς φορείς αιμοποιητικά κύτταρα, που περιείχαν 
"μακριές επαναλαμβανόμενες τερματικές αλληλουχίες (LTR)", γενετικά στοιχεία που περιέχουν 
έναν υποκινητή και έναν ενισχυτή ενεργοποιημένους σε όλους του κυτταρικούς τύπους. Αντίθετα 
οι φορείς σφαιρίνης είναι ειδικοί για την ερυθρά σειρά π.χ. δεν μεταγράφονται σε αιμοποιητικά 
κύτταρα ή άλλες αιμοποιητικές σειρές πλην της ερυθράς (Chang 2007). Επιπροσθέτως, οι φορείς 
σφαιρίνης ενεργοποιούνται σε μεγάλο βαθμό στα ερυθροκύτταρα λίγο πριν την εκπυρήνισή 
τους, μια φυσική διαδικασία των ώριμων ερυθρών, που αποκλείει το ενδεχόμενο ογκογένεσης 
και κλωνικής εξάπλωσης. Παρά τα πλεονεκτήματα των φορέων σφαιρίνης, υποβλήθηκαν στον 
Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (Food and Drug Administration) των ΗΠΑ, ως μέρος 
της Αίτησης για την Έρευνα Νέου Φαρμάκου, εκτενείς μελέτες ασφάλειας για την αξιολόγηση 
σειράς φορέων που είναι παρόμοιοι με τον TNS9 και των φορέων ελέγχου σε μεγάλες ομάδες 
θαλασσαιμικών ποντικιών (μη δημοσιευμένες παρατηρήσεις). Σε περίπου 300 ποντίκια-δέκτες, 
συμπεριλαμβανομένων πρωτευόντων και δευτερευόντων πειραματόζωων, με παρακολούθηση 
κατά μέσο όρο 12 και 20 μηνών, αντίστοιχα, δεν παρατηρήθηκε έστω και μία περίπτωση 
λευχαιμίας. Αν και τα αποτελέσματα αυτά δεν αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια των φορέων 
αυτών, τα δεδομένα ασφάλειας είναι κατά πολύ καλύτερα από εκείνα που προέκυψαν με φορείς 
που κωδικοποιούν μακριές τερματικές επαναλήψεις και κατά το μέγιστο δυνατό ενθαρρυντικά. 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, ο FDA έδωσε το 2012 
την πρώτη έγκριση στις ΗΠΑ για μια κλινική δοκιμή που διερευνούσε τη μεταφορά γονιδίου 
σφαιρίνης σε θαλασσαιμικούς ασθενείς. Αυτή η κρίσιμης σημασίας έγκριση άνοιξε τον δρόμο και 
σε άλλες ομάδες να λάβουν την έγκριση του FDA για μελέτες μεταφοράς γονιδίου σφαιρίνης για 
τη θεραπεία της β-θαλασσαιμίας και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. 

Πρώτα κλινικά βήματα

Πολλαπλές μελέτες σε αρκετά ζωικά μοντέλα καθιέρωσαν ότι η διόρθωση της αναιμίας και 
της δευτερογενούς οργανικής βλάβης από τη συσσώρευση σιδήρου είναι εφικτή με τη χρήση 
λεντοϊικών φορέων που κωδικοποιούν ενεργοποιημένο β- ή τύπου β-γονίδιο σφαιρίνης. Αυτά 
τα σοβαρά αποτελέσματα υποστηρίζουν με έμφαση το όφελος της μεταφοράς του γονιδίου 
ανθρώπινης σφαιρίνης σε αυτόλογα αιμοποιητικά κύτταρα ως ορθολογική εναλλακτική μέθοδο 
έναντι της υψηλού κινδύνου μη συμβατής μεταμόσχευσης από συγγενή δότη για τους ασθενείς με 
βαριά β-θαλασσαιμία. Πριν προχωρήσουν οι κλινικές μελέτες, αποφασίστηκε να αξιολογηθούν η 
ασφάλεια και η δυνατότητα συλλογής αιμοποιητικών κυττάρων από θαλασσαιμικούς ασθενείς και 
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν αυτά τα CD34+  κύτταρα για τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς 
του γονιδίου σφαιρίνης με βάση τις τρέχουσες συνθήκες Καλής Παρασκευαστικής Πρακτικής 
(cGMP). Η διεξαγωγή γονιδιακής μεταφοράς σε αιμοποιητικά κύτταρα ασθενών είναι απαραίτητο 
να γίνει με βάση αυστηρές προδιαγραφές του FDA για τον σκοπό αυτό (αξιολόγηση MSKCC), 
προκειμένου να εφαρμοστεί η θεραπεία αυτή.

Έχει γίνει μια πιλοτική μελέτη για να διερευνηθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της 
κινητοποίησης των CD34+ αιμοποιητικών κυττάρων σε ενήλικες με μείζονα β-θαλασσαιμία. Ένας 
δευτερογενής στόχος της μελέτης αυτής ήταν να αξιολογηθεί εάν αυτά τα CD34+ αιμοποιητικά 
κύτταρα μπορούν να ανακτηθούν, κάτω από συνθήκες cGMP, σε επαρκή επίπεδα για να 
προχωρήσουμε σε θεραπευτική κλινική δοκιμή, με την εφαρμογή του TNS9.3.55 λεντοϊικού 
φορέα. Οι πέντε ασθενείς που συμμετείχαν παρουσίασαν καλή ανοχή στον G-CSF με ελάχιστες 
παρενέργειες, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες μελέτες κινητοποίησης σε παιδιατρικά (Li et al. 
1999) και ενήλικα (Yannaki et al. 2012) θαλασσαιμικά άτομα. Σε όλες τις κυτταρικές συλλογές 
CD34+ επιτεύχθηκε η ελάχιστη επιδιωκόμενη δόση των 8x106 CD34+ κύτταρα/kg, μετά από 
λευκαφαιρέσεις στις ημέρες 5 και 6. Με τη χρήση κλινικού αποθέματος φορέα TNS9.3.55, 
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παρατηρήθηκε γονιδιακή μεταφορά σε εύρος 0,2 έως 1,5 αντίγραφα φορέα ανά κύτταρο, σε 
CD34+ κύτταρα ασθενούς, με μέσο όρο 0,55 σε τρεις αξιολογήσεις που έγιναν σε συνθήκες 
cGMP και ανταποκρίνεται σε εξαιρετικό εύρος αποτελεσματικότητας με έναν φορέα υψηλής 
έκφρασης όπως ο TNS9.3.55. Τα CD34+ κύτταρα που ανακτήθηκαν διατήρησαν την ικανότητα 
να ενσωματωθούν σε NOD/scid-γcnull ποντίκια, διατηρώντας σταθερό αριθμό αντιγράφων 
φορέων 6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση (Boulad 2014). Αυτή η αξιολογημένη διαδικασία για τη 
συλλογή αιμοποιητικών κυττάρων και η μεταφορά γονιδίου σφαιρίνης εγκρίθηκε ως τμήμα της 
Αίτησης για Έρευνα Νέου Φαρμάκου και πλέον εφαρμόζεται στην πρώτη μελέτη στις ΗΠΑ για την 
αξιολόγηση μεταφοράς γονιδίου σφαιρίνης σε ασθενείς με σοβαρές κληρονομικές διαταραχές 
της σφαιρίνης (NCT01639690 στον ιστότοπο clinicaltrials.gov). Η ανάλυση κινδύνου/οφέλους 
υποστηρίχθηκε από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ανασυνδυασμένου DNA, η οποία ανασκόπησε 
εκτενώς την πρόταση μελέτης και ψήφισε ομόφωνα υπέρ αυτής (Συναντήσεις της RAC - 
Biomedical Technology Assessment στο NIH 2006). 
Αυτή η κλινική μελέτη, η οποία ξεκίνησε προς το τέλος του 2012, περιλαμβάνει ενήλικα άτομα 
με μεταγγισιοεξαρτώμενη μείζονα β-θαλασσαιμία για τους οποίους δεν υπάρχουν συμβατοί HLA 
δότες. Η αντιμετώπιση βασίζεται στη χορήγηση αυτόλογων CD34+ αιμοποιητικών κυττάρων, 
στα οποία έχει ενσωματωθεί ο φορέας TNS9.3.55, ένας λεντοϊικός φορέας που κωδικοποιεί το 
φυσιολογικό γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης. Στα κύτταρα γίνεται μεταφορά του γενετικού 
υλικού ex vivo, σε κατάψυξη, ελέγχονται για την αποτελεσματικότητα της διαμόλυνσης, τις 
συνθήκες στειρότητας, και άλλα κριτήρια για την αποδέσμευσή τους και επαναφέρονται στον δότη 
μετά από προετοιμασία μειωμένης έντασης (Σχήμα 3). Ο τελικός στόχος είναι η αποκατάσταση της 
δυνατότητας του ατόμου να παράγει ερυθροκύτταρα με αυξημένο περιεχόμενο φυσιολογικής 
αιμοσφαιρίνης ενήλικα και η απεξάρτησή του από την ανάγκη για μεταγγίσεις. Ωστόσο, μια 
σημαντική ελάττωση στις απαιτήσεις για μετάγγιση θα αποτελούσε επίσης σημαντική πρόοδο.

Σχήμα 3. Σχηματική απεικόνιση της κλινικής μελέτης της Νέας Υόρκης. Η μελέτη διεξάγεται με βάση τα 
παρακάτω 5 βασικά στάδια: (1) ανασκόπηση καταλληλότητας και συναίνεση μετά από ενημέρωση, (2) 
κινητοποίηση CD34+ κυττάρων και συλλογή τους, (3) μεταφορά γονιδίου σφαιρίνης και αξιολόγηση ασφάλειας, 
(4) προετοιμασία και έγχυση τροποποιημένων CD34+ κυττάρων, (5) παρακολούθηση μετά την έγχυση.

Τα βασικά καταληκτικά σημεία ασφάλειας της συγκεκριμένης και άλλων παρόμοιων μελετών 
επιλέγονται για να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η ανεκτικότητα για τα αυτόλογα CD34+ κύτταρα 
στα οποία έχει γίνει μεταφορά του φορέα TNS9.3.55 (Πίνακας 1). Αυτό επιτυγχάνεται με 
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την προσεκτική μέτρηση του επιπέδου των ενσωματωμένων αιμοποιητικών κυττάρων, το 
οποίο αντανακλάται στον αριθμό αντιγράφων του φορέα στα κύτταρα του αίματος και στην 
πολλαπλότητα των αιμοποιητικών κυττάρων που συνεισφέρουν στη σύνθεση κυττάρων του 
αίματος σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αυτό επιτυγχάνεται με υψηλής παραγωγικότητας 
ανάλυση των θέσεων ενσωμάτωσης του φορέα. Το τελευταίο μας δίνει σημαντικές πληροφορίες 
για το ενδεχόμενο εμφάνισης κλωνικής επέκτασης, που αντανακλά τη μαζική επέκταση ενός 
συγκεκριμένου κυττάρου και μπορεί να αποτελέσει προμήνυμα λευχαιμικής εξαλλαγής. Τέτοιο 
συμβάν έχει παρατηρηθεί σε έναν θαλασσαιμικό ασθενή στον οποίο χορηγήθηκε ο φορέας 
ß87 στο νοσοκομείο Necker στο Παρίσι της Γαλλίας. Σε αυτή την περίπτωση, ένα μεμονωμένο 
κλωνικό προγονικό κύτταρο, που έφερε τον φορέα ß87, ενσωματώθηκε σε ένα ενδογενές 
γονίδιο που αποκαλείται HMGA2, και έδωσε το μεγαλύτερο μέρος γενετικά τροποποιημένων 
κυττάρων μυελικής και ερυθράς σειράς (Cavazzana-Calvo 2010). Αυτά τα πολλαπλασιασμένα 
κύτταρα συμμετείχαν στην παραγωγή περίπου του ενός τρίτου της συνολικής αιμοσφαιρίνης 
σε έναν χρόνο θεραπείας, με άλλο ένα τρίτο να προέρχεται από την επαγόμενη αιμοσφαιρίνη F 
μετά τη μεταμόσχευση, και το τελευταίο τρίτο να ανταποκρίνεται στην αιμοσφαιρίνη Ε του ίδιου 
του ασθενούς. Συνολικά, αυτές οι τρεις αιμοσφαιρινικές πηγές πρόσθεσαν έως 9-10 g/dl και 
κατέστησαν τον ασθενή μη μεταγγισιοεξαρτώμενο. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα, σε σχέση με το 
χαμηλό επίπεδο της γονιδιακής μεταφοράς δεν θα προέκυπτε χωρίς την απροσδόκητη εμφάνιση 
ενός μεμονωμένου μεταφερμένου κλώνου. Ευτυχώς, αυτή η κλωνική επέκταση δεν προχώρησε 
σε λευχαιμική εξαλλαγή και ο ασθενής παραμένει υγιής, πέντε χρόνια μετά τη θεραπεία. Η χρήση 
αυτών των φορέων έχει πλέον διακοπεί. 

Πίνακας 1. Σημαντικά καταληκτικά σημεία της μεταφοράς γονιδίων σφαιρίνης και άλλων κλινικών μελετών 
αναφορικά με τροποποιημένα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα.

Πέρα από την ουσιαστική αποτελεσματικότητα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του φορέα αυτού 
καθεαυτού, τα θεραπευτικά αποτελέσματα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τρεις σημαντικές 
παραμέτρους: τη δοσολογία των CD34+ κυττάρων, το επίπεδο μεταφοράς γονιδίου σφαιρίνης 
στα προς έγχυση CD34+ κύτταρα, και το σχήμα προετοιμασίας που χορηγείται στον ασθενή πριν 
από την έγχυση των CD34+ κυττάρων. Το τελευταίο αποτελεί μια μικρής διάρκειας κυτταροτοξική 
χημειοθεραπεία που είναι απαραίτητη για τη διευκόλυνση ενσωμάτωσης των CD34+ κυττάρων. 
Ένα σημαντικό ερώτημα είναι εάν απαιτείται μια μέγιστη δόση, γνωστή ως μυελοκαταστροφική, 
ή εάν είναι επαρκής μια μειωμένης έντασης προετοιμασία, με μικρότερη τοξικότητα και ταχύτερη 
αιμοποιητική επαναφορά. Η μελέτη του Παρισιού χρησιμοποίησε το πρώτο, ενώ η μελέτη TNS9.3.55 
στη Νέα Υόρκη αξιολογεί το τελευταίο. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ένα μη μυελοκαταστροφικό 
σχήμα προετοιμασίας θα είχε πολλά πλεονεκτήματα, συμπεριλαμβανομένων της μειωμένης 
τοξικότητας, της ταχείας επαναφοράς της αιμοποίησης και της συντομότερης νοσηλείας, αλλά 
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ενδέχεται να μην είναι επαρκής για την εξασφάλιση της ιδανικής ενσωμάτωσης. Θα χρειαστούν 
προσεκτικές μελέτες για να καθοριστεί εάν η πιο «συντηρητική» παρέμβαση προετοιμασίας δίνει 
τη δυνατότητα θεραπευτικής ενσωμάτωσης στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. 

Περίληψη και συστάσεις

Η μεταφορά γονιδίου σφαιρίνης σε αυτόλογα CD34+ κύτταρα άρχισε να αξιολογείται σε 
θαλασσαιμικούς ασθενείς. Η μελέτη ß87 ξεκίνησε αρχικά το 2008 αλλά, λόγω μικρής 
αποτελεσματικότητας στη γονιδιακή μεταφορά, της γενετική αστάθειας του φορέα και της 
παρουσίας μιας ανησυχητικής κλωνικής επέκτασης, η κλινική αξιολόγηση έχει διακοπεί. Μετά 
την ολοκλήρωση πρόσθετης εργασίας για τη βελτιστοποίηση της συλλογής CD34+ κυττάρων, 
τη βελτίωση της παραγωγής φορέα και την αύξηση της αποδοτικότητας γονιδιακής μεταφοράς 
κυττάρων CD34+ σε θαλασσαιμικούς ασθενείς, υποβλήθηκε το πρώτο πρωτόκολλο στον FDA των 
ΗΠΑ, που έδωσε έγκριση για την αξιολόγηση του φορέα TNS9.3.55 το 2012 (Σχήμα 4). Σύμφωνα 
με τις συστάσεις του FDA, η τρέχουσα μελέτη περιορίζεται στους ενήλικες. Οι παιδιατρικοί 
ασθενείς θα συμπεριληφθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία μετά την αξιολόγηση των 
δεδομένων ασφάλειας και αποτελεσματικότητας στους ενήλικες. Η μελέτη MSKCC λειτουργεί ως 
διεθνής κοινοπραξία που περιλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε αυτά) συνεργαζόμενα κέντρα 
στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στον Λίβανο και στην Ταϋλάνδη (Sadelain 2010). Άλλες μελέτες που 
βασίζονται στη μεταφορά γονιδίου σφαιρίνης αναμένονται να ξεκινήσουν το 2014, ή αργότερα 
στις ΗΠΑ και στη Γαλλία (Genetix Parmaceuticals, τώρα Blue Bird Bio, με φορέα που αντικαθιστά 
τον ß87), στο Μιλάνο, Ιταλία (MolMed), στο Σινσινάτι, ΗΠΑ (Νσοκομείο Παίδων), στο Μέμφις, ΗΠΑ 
(Νοσοκομείο Saint Jude) και το Λος Άντζελες (UCLA). Τα επόμενα πέντε χρόνια προορίζονται για 
τον προσδιορισμό της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της οριστικής δυναμικής αυτής 
της θεραπείας. Είναι ενθαρρυντικό ότι απλούστεροι φορείς, που δεν επιδέχονται ρυθμιζόμενη 
ή υψηλού βαθμού διαγονιδιακή έκφραση, έχουν δείξει ενθαρρυντικά κλινικά αποτελέσματα 
σε ορισμένα σύνδρομα ανοσοανεπάρκειας (Boztug 2010, Aiuti 2009, Hacein-Bey-Abina 
2002, Cavazzana-Calvo 2000) και σε μεταβολικά νοσήματα (Biffi 2013, Cartier 2009). Ωστόσο, 
η πρόκληση είναι μεγαλύτερη στη θαλασσαιμία, όπως και στη δρεπανοκυτταρική νόσο, όπου 
περίπλοκοι φορείς με χαμηλότερο τίτλο αξιολογούνται κυρίως σε ενήλικες ασθενείς.
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Σχήμα 4. Ορόσημα στην εξέλιξη της Γονιδιακής Θεραπείας Σφαιρίνης. Το πεδίο αυτό της έρευνας άνοιξε 
ως συνέχεια της αναφοράς από τους May et al. το 2000, η οποία αποδείκνυε τη δυνατότητα και την 
αποτελεσματικότητα της μεταφοράς γονιδίου σφαιρίνης σε ποντικό με β-θαλασσαιμία. Μέχρι το 2013 
χορηγήθηκε θεραπεία σε έξι ασθενείς, τρεις στο Παρίσι, Γαλλία στο νοσοκομείο Necker, και σε τρεις στη Νέα 
Υόρκη, ΗΠΑ στο Memorial Sloan-Kettering Cancer Center.

Παράλληλα, εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες θα επεκτείνουν την εμπειρία της μεταφοράς 
γονιδίου σφαιρίνης. Η γονιδιακή μεταφορά με τη μεσολάβηση ρετροϊών στον μυελό των οστών, 
στο ενεργοποιημένο περιφερικό αίμα ή στα αιμοποιητικά κύτταρα του αίματος του ομφάλιου 
λώρου είναι αποτελεσματική, αλλά υπόκειται σε απρόοπτα λόγω της ημι-τυχαίας ενσωμάτωσης 
του φορέα. Η συμμετοχή γενετικών στοιχείων με δυνατότητα αναστολής του ενισχυτή και του 
φραγμού της χρωματίνης είναι δυνατό να ενισχύσουν την αποδοτικότητα και την ασφάλεια για 
τους υπάρχοντες φορείς (Emery 2011). Μια εναλλακτική της μεταφοράς γονιδίου σφαιρίνης 
είναι η επανενεργοποίηση του γονιδίου της γ-σφαιρίνης με στόχευση του μεταγραφικού 
παράγοντα BCL11A (Uda 2008). Η προσέγγιση αυτή δεν θα χρειαζόταν υψηλού επιπέδου 
διαγονιδιακή έκφραση, αλλά η αποτελεσματικότητά της δεν είναι αποδεδειγμένη. Η αδυναμία 
να πολλαπλασιαστούν τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, που είναι διαθέσιμα σε περιορισμένο 
αριθμό, αποκλείει την ανίχνευση των θέσεων εισαγωγής του φορέα πριν από τη θεραπευτική 
έγχυση των κυττάρων. Δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις υποδεικνύονται για να αντιπαρέλθουν 
αυτό τον περιορισμό (Riviere 2012). Η μία είναι να γίνει στοχευμένη εισαγωγή γονιδίου σφαιρίνης, 
με τη χρήση στοχευμένης νουκλεάσης για την αύξηση της γονιδιακής εισαγωγής (Li 2013), η 
οποία ωστόσο παραμένει σε υπο-κλινικό επίπεδο έως σήμερα. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να 

 

2000: Επιβεβαίωση επί της αρχής για τη θεραπεία της β-θαλασσαιμίας με μεταφορά   
 γονιδίου σφαιρίνης σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα σε θαλασσαιμικά ποντίκια  
 (May, Nature 2000)

2001: Επέκταση σε μοντέλο ποντικού με δρεπανοκυτταρική ν. / θαλασσαιμία (Pawliuk  
 Science 2001)

2003: Επέκταση σε θνησιγενές μοντέλο ποντικού με βο-θαλασσαιμία (Rivella Blood 2003)

2007: Έγκριση της μελέτης της Νέας Υόρκης για τη θαλασσαιμία (MSKCC) από τη   
 Συμβουλευτική Επιτροπή Ανασυνδυασμένου DNA (RAC)

2007: Ο πρώτος ασθενής που μετείχε στη μελέτη του Παρισιού (Necker)

2007-2009: Βελτιώσεις στον τίτλο και την παραγωγή του φορέα, προκειμένου να   
       αποφευχθεί η παραγωγή ειδικής παρτίδας για κάθε ασθενή (MSKCC) 

2009-2011: Μελέτη κινητοποίησης CD34+ κυττάρων σε θαλασσαιμικό ασθενή (MKCC GPH) 
2010: IΑπεξάρτηση από την ανάγκη μεταγγίσεων, μέσω συνδυασμού φορέα που   
 κωδικοποιεί τη β-σφαιρίνη, επαγωγή της HbF και κλωνική επέκταση μη   
 λευχαιμικών κυττάρων στον Ασθενή 2 με HbE/θαλασσαιμία, που αναφέρθηκε   
 από τον Necker (Cavazzana-Calvo Nature 2010)

2011: Η μελέτη γονιδιακής μεταφοράς MSKCC υποβλήθηκε στον Οργανισμό Φαρμάκων  
 και Τροφίμων (FDA)

2012: Έγκριση Αίτησης για Διερεύνηση Νέου Φαρμάκου - χορήγηση στον πρώτο   
 ασθενή στις ΗΠΑ (MSKCC)

2013: Χορήγηση σε έξι θαλασσαιμικούς ασθενείς παγκοσμίως, που περιλαμβάνουν 3 με  
 HbE/θαλασσαιμία (Necker) και 3 με μείζονα β-θαλασσαιμία (MSKCC)



207

CHAPTER 14

χρησιμοποιηθεί για γονιδιακή αποκατάσταση ή για γονιδιακή προσθήκη σε προκαθορισμένη 
θέση, ιδανικά σε ένα αξιολογημένο γονιδιακό ασφαλή υποδοχέα (Sadelain 2012). Η άλλη είναι 
να αξιοποιηθεί η πολλαπλασιαστική δυναμική των πολυδύναμων αρχέγονων κυττάρων από τα 
οποία μπορούν να προκύψουν κυρίως τα αιμοποιητικά κύτταρα, αν και ο στόχος αυτός, προς 
το παρόν, παραμένει επίσης απραγματοποίητος. Όσο αβέβαιες, προς το παρόν, και αν είναι οι 
νέες αυτές προσεγγίσεις, ωστόσο είναι ενθαρρυντικό ότι επιπλέον επιλογές για τη θεραπεία της 
β-θαλασσαιμίας είναι σε φάση ανάπτυξης, εάν η μεταφορά γονιδίου σφαιρίνης με τη μεσολάβηση 
λεντοϊικού φορέα δεν εκπληρώσει την πολύ μεγάλη δυναμική που φαίνεται να έχει.  
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15
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η ανάγκη για συνεχιζόμενη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών με χρόνια νόσο 
είναι ευρέως αποδεκτή (Falvo 2014, Lubkin 2014), καθώς συνεχής είναι και η αρνητική επίδραση 
των ψυχολογικών θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης στη 
μείζονα θαλασσαιμία (Porter 2011, Evangeli 2010, Panitz 1999, Beratis 1989). Το κεφάλαιο αυτό 
παρέχει (1) μια περιεκτική ανασκόπηση των δημοσιευμένων κοινωνικών προβλημάτων και των 
προβλημάτων συμπεριφοράς στη θαλασσαιμία, με ειδική εστίαση στις διάφορες προτεινόμενες 
παρεμβάσεις, και (2) περιγράφει με σαφήνεια τις κοινωνικές και ψυχολογικές παρεμβάσεις 
υποστήριξης που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για παρόμοια προβλήματα σε άλλες ασθένειες. 
Ωστόσο, αποτελεί έκπληξη η απουσία δημοσιευμένων αποδείξεων για τις παρεμβάσεις ψυχολογικής 
υποστήριξης στη θαλασσαιμία. Μια ανασκόπηση Cochrane το 2001 για τις ψυχολογικές θεραπείες στη 
θαλασσαιμία (Anie 2001), που έχει εκτιμηθεί το 2011 ως "επικαιροποιημένη", συμπεραίνει ότι "…δεν 
εντοπίστηκαν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που εμπεριέχουν ψυχολογικές θεραπείες" και 
"δεν βρέθηκαν μελέτες όπου χρησιμοποιούνται ημι-τυχαιοποιημένες μέθοδοι". Αυτό είναι ιδιαίτερα 
ανησυχητικό, καθώς η μόνιμη παρατήρηση σε πολλές κλινικές ανασκοπήσεις για τη θαλασσαιμία 
τα τελευταία 25 χρόνια είναι ότι η συμπεριφορά του ασθενούς, κατά κύριο λόγο σε σχέση με τη 
συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης, αποτελεί σημαντική μεταβλητή με μακροπρόθεσμα 
αποτελέσματα (Efthimiadis 2006, Borgna-Pignatti 2004, Porter 2002, Modell 2000, Olivieri 1994).

Η πρόκληση για ψυχολογική υποστήριξη: Τι αναφέρεται στη βιβλιογραφία;

Η ενασχόληση με τη "ψυχολογική υποστήριξη" στη θαλασσαιμία δεν είναι μια απλή ενέργεια. Η 
ψυχολογική υποστήριξη συμπεριλαμβάνει ένα σύνθετο σύνολο καθορισμένων αντιδράσεων σε μια 
ποικιλία προβλημάτων που αναγνωρίστηκαν στους ασθενείς με θαλασσαιμία τα τελευταία 30 χρόνια. 
Αυτό γίνεται εμφανές από μια απλή αναζήτηση τίτλου/περίληψης στο PubMed για τη θαλασσαιμία με 
μόνη ένδειξη "ψυχολογική υποστήριξη". Η πρώτη από τις έντεκα αναφορές (συμπεριλαμβανομένης 
της ανασκόπησης Cochrane), η οποία εμφανίζεται το 1985 από κέντρο παιδιατρικής φροντίδας στην 
Ιταλία (Colombino 1985), αναγνωρίζει την ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης. Χρειάστηκε πάνω 
από μία δεκαετία εωσότου μια δεύτερη αναφορά περιγράψει πώς τα ψυχολογικά προβλήματα 
επηρέασαν τη συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης, ανεξάρτητα από τη βελτίωση των 
υπηρεσιών κλινικής υποστήριξης (Politis 1998). Αυτό αναφέρθηκε ξανά το 2003 ως χαρακτηρισμός 
για τους ενήλικες ασθενείς (Galanello 2003) και σε μια διατομεακή διερεύνηση ασθενών (Vardaki 
2004). Ένα μικρό τμήμα άρθρων που ακολούθησαν εστίασε στα "ψυχολογικά όρια" σε διαφορετικές 
ομάδες ασθενών που περιλάμβαναν παιδιά και άτομα που τα φρόντιζαν (Prasosmuk 2007, Aydinok 
2005), εφήβους (Roy 2007) και ενήλικες (Mednick 2010, Gharaibeh 2009). Μια μεμονωμένη μη 
τυχαιοποιημένη παρεμβατική μελέτη το 2009 χρησιμοποίησε οικογενειακή θεραπεία, με βάση τη 
γνωστική συμπεριφορά, προκειμένου να αλλάξει η συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης 
(Mazzone 2009). Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο 
εφαρμογής της ψυχολογικής υποστήριξης στο πλαίσιο της κλινικής προσπάθειας διαχείρισης της 
αναπτυξιακής εξέλιξης του ασθενούς και της μακροχρόνιας επιβίωσής του, η οποία σχετίζεται με τη 
συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης. 

Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι η "ψυχολογική υποστήριξη" αποτελεί μια ακαθόριστη αντιμετώπιση 
μιας κλινικής ανάγκης που χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθεί. Προκειμένου να γίνει πλήρως 
κατανοητό το περιεχόμενο της ψυχολογικής υποστήριξης στη θαλασσαιμία, διεξήχθη λεπτομερής 
ανασκόπηση των 371 άρθρων που βρέθηκαν σε έναν εκτεταμένο έλεγχο της βιβλιογραφίας με 

Συγγραφή Robert C. Yamashita, L Lauren Mednick και Dru Haines, Ladis V, 
Chouliaras G, Berdoukas V et al. Survival in a large cohort of Greek patients with 
transfusion-dependent beta thalassaemia and mortality ratios compared to the 
general population. EJH 2011; 86:332-338
Ανασκόπηση John Porter
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αντικείμενο την "έρευνα για τη συμπεριφορά και τις κοινωνικές επιστήμες" (BSSR) (Σχήμα 1). Η 
ανασκόπηση προσδιόρισε ότι το 9% των άρθρων(35) είτε ήταν ειδικό, σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά 
και τις κοινωνικές επιστήμες, είτε αφορούσε προσωπικές αφηγήσεις. Άλλο 11% (39 άρθρα) εστίασε 
στα κλινικά προβλήματα που εμπεριείχαν στοιχεία σχετικά με τη BSSR (π.χ. η εγκυμοσύνη σε 
ενήλικες ασθενείς χρειάζεται πρόσθετες υπηρεσίες υποστήριξης), χωρίς να επεκτείνονται σε 
επεξήγηση της ψυχολογικής υποστήριξης. Τα υπόλοιπα άρθρα είναι οργανωμένα γύρω από τα 
παρακάτω κλινικά θέματα:

•  Προγεννητικός έλεγχος (30% των άρθρων): Αυτά τα άρθρα δείχνουν μια καλά οργανωμένη 
προσπάθεια στο πρόβλημα της εισαγωγής του προγεννητικού ελέγχου σε πληθυσμό 
που βρίσκεται σε κίνδυνο. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης λύσης είναι σύνθετη και 
περιλαμβάνει κυβερνητική υποστήριξη, νομοθεσία, κοινωνική επιμόρφωση και προσωπική 
επικοινωνία. Οι αναφορές αυτές τείνουν να αποτελούν εκ των υστέρων ικανοποίηση για 
μια επίπονη ειδική διαδικασία (βαθμός TIF: D). Οι προσπάθειες για επέκταση της επιτυχίας 
αυτής έχουν αποδώσει κάποια άρθρα στα οποία αναγνωρίζονται εξειδικευμένες επιπλοκές 
που σχετίζονται με την κοινωνική και δημογραφική διαφορετικότητα σε πληθυσμούς 
μεταναστών. Σε αυτά τα άρθρα αναγνωρίζονται τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά 
την εφαρμογή παρεμβατικών στρατηγικών (βαθμός TIF: C). Εμπειρία από προγεννητικό 
έλεγχο που κατέληξε σε επιτυχημένη εφαρμογή περιορίστηκε σε σχετικά μικρά και 
ομοιογενή περιβάλλοντα. Τα προβλήματα κατά την εφαρμογή των κλινικών παρεμβάσεων 
σε σύνθετους ετερογενείς πληθυσμούς δεν έχουν ωστόσο πλήρως εκτιμηθεί. Σε λίγα άρθρα 
αναφέρονται στοιχεία γι’ αυτό το σύνθετο περιβάλλον (Vichinsky 2005) με επικέντρωση 
στα οικονομικά στοιχεία για τη συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης (Payne 2007, 
Riewpaiboon 2010), του κλινικού αντίκτυπου στις κοινωνίες των επηρεαζόμενων ασθενών 
(Choy 2000). Αναφέρονται επίσης και στις ανάγκες των πολιτισμικά διαφορετικών ασθενών 
(Banerjee 2011) (βαθμός TIF: C).

•  Θεραπεία αποσιδήρωσης (10% των άρθρων): Οι περισσότερες έρευνες είτε μετρούν τη 
συμμόρφωση (Matsui 1994), είτε εκτιμούν την εμπειρία των ασθενών με τη θεραπεία (Porter 
2012, Taher 2010, Payne 2007) (βαθμός TIF: B). Πάνω από τα μισά άρθρα εμφανίστηκαν κατά 
τα προηγούμενα 10 χρόνια με την εισαγωγή νέων χηλικών ουσιών που χορηγούνται από 
το στόμα. Έτσι δημιουργήθηκε η επιστημονική βάση ώστε η εκτίμηση του αναφερόμενου 
αποτελέσματος στην υγεία των ασθενών να αποτελεί ένα βήμα για την κατανόηση των 
πρακτικών συμμόρφωσης στη θεραπεία αποσιδήρωσης (Porter 2012, Porter 2011, Sobota 
2011, Evangeli 2010, Mednick 2010). Οι αναφορές αυτές τείνουν να έχουν πολύ καλή 
επιστημονική βάση (βαθμός TIF: A) διότι σχετίζονται με άλλες κλινικές μελέτες. Ωστόσο, δεν 
επιδιώκουν τη λύση συμπεριφορών ή κοινωνικών προβλημάτων που παρατηρήθηκαν.

•  Ψυχολογικά προβλήματα (14% των άρθρων): Φαίνεται να υπάρχει ευρεία διεθνής αναγνώριση 
ότι οι ασθενείς με θαλασσαιμία είναι ευάλωτοι στην εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων 
(Cakaloz 2009, Saini 2007, Shaligram 2007a, Shaligram 2007b, Aydinok 2005, Pradhan 2003, 
Sadowski 2002). Αυτά τα άρθρα διερευνούν τα ψυχολογικά προβλήματα στο πλαίσιο της 
συμμόρφωσης του ασθενούς στη θεραπεία, με την υπονοούμενη συσχέτιση ότι η αποτυχία 
συμμόρφωσης αντικατοπτρίζει τη γνωστική ή ψυχολογική εικόνα του ασθενούς. Οι αρχικές 
αναφορές έτειναν να κινούνται σε επίπεδο κλινικών περιγραφικών μελετών (βαθμός TIF: C). 
Πιο πρόσφατες μελέτες μετατόπισαν το ενδιαφέρον τους στη νευροψυχολογική διερεύνηση 
των γνωστικών ανεπαρκειών (Duman 2011, Zafeiriou 2006, Armstrong 2005, Monastero 
2000) (βαθμός TIF: B). Ο Ανγκαστινιώτης σημειώνει ότι το πρόβλημα των ψυχολογικών 
προβλημάτων στη θαλασσαιμία θα μπορούσε στην πραγματικότητα να αποδοθεί στο επίπεδο 
λειτουργίας και το είδος των υπηρεσιών υποστήριξης που είναι διαθέσιμα για τους ασθενείς 
(Angastiniotis 2002), και όχι απλώς ένα πρόβλημα ψυχολογικής αντίδρασης του ασθενούς.

•  Κοινωνική υποστήριξη (20% των άρθρων): Οι μελέτες αυτές αναφέρονται στο εύρος των 
αναγκών των οικογενειών και των ασθενών. Η προσπάθεια να προσδιοριστούν επιστημονικά 
αυτές οι ανάγκες ξεκίνησε με την εργασία του Ratip για την ανάπτυξη τυποποιημένων και 
εξειδικευμένων εκτιμήσεων γι’ αυτά τα θέματα (Canastan 2003, Ratip 1996, Ratip 1995), και 
συνεχίστηκε με άλλες μελέτες  (Tsiantis 1996, Zani 1995). Ο τομέας αυτός εμφανίζεται να 
διαθέτει τις περισσότερες παρεμβατικές μελέτες που περιλαμβάνουν στοχευμένες αλλαγές 
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στις οργανωτικές πρακτικές των μονάδων φροντίδας (Marovic 2008), συνεδρίες ομάδων 
ασθενών (Marovic 2008, Yamashita 1998), οικογενειακή θεραπεία (Mazzone 2009), και 
εγκαταστάσεις χορήγησης της θεραπείας αποσιδήρωσης (Treadwell 2001). Ενώ οι αναφορές 
αυτές δείχνουν κάποια επιτυχία, λείπει από όλες μία σοβαρή αναλυτική αξιολόγηση (βαθμός 
TIF: C).

Σχήμα 1. 1979-2012: Άρθρα BSSR για τα ψυχολογικά ζητήματα στη θαλασσαιμία ανά κατηγορία. Μία
λεπτομερής βάση δεδομένων για όλη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία δημιουργήθηκε από αναζήτηση τίτλου και 
περίληψης για τη θαλασσαιμία σε έναν αριθμό βιβλιογραφικών βάσεων δεδομένων: PubMed, περιλήψεις 
βιολογικής θεματολογίας, pscyINFO, CINHAL, κοινωνιολογικές περιλήψεις, κοινωνικές υπηρεσίες και JSTOR. 
Σε αυτή τη συλλογή έγινε αναζήτηση με τη χρήση μιας ποικιλίας συντομογραφημένων όρων (π.χ. psych*, soc*, 
quality of life), και σχετικών προβλημάτων (π.χ. counsel*, compl*, adher*, econ*). Διαμορφώθηκε μια περιληπτική 
ανασκόπηση για τη συσχέτιση με τη θαλασσαιμία, καθώς σε πολλά κλινικά άρθρα γίνεται αναφορά σε ορολογία 
της BSSR στα συμπεράσματα (π.χ. το αποτέλεσμα βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ασθενούς), χωρίς να γίνεται 
ουσιαστική χρήση στην υπόλοιπη μελέτη.

Συνολικά, η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι ασθενείς με θαλασσαιμία και όσοι τους φροντίζουν 
αντιμετωπίζουν πολλά διακριτά ψυχολογικά και κοινωνικά προβλήματα, τα οποία έχουν 
αντίκτυπο στη συναισθηματική τους κατάσταση, που μπορεί να τους καταστήσει ακόμη πιο 
ευάλωτους σε εμφάνιση συμπτωμάτων ψυχιατρικών νοσημάτων, όπως κατάθλιψη και έντονη 
ανησυχία (Duman 2011, Gharaibeh 2009, Marovic 2008, Prasomsuk 2007, Roy 2007, Zafeiriou 
2006, Aydinok 2005, Vardaki 2004, Galanello 2003, Angastiniotis 2002, Politis 1998, Ratip 1996, 
Ratip 1995). Η ψυχολογική υποστήριξη φαίνεται να αποτελεί μια χαλαρή παρέμβαση σε ένα 
ευρύ φάσμα οργανωτικών προβλημάτων, σε σχέση με τις κλινικές ανάγκες, και όχι μια συνεπής 
παρεμβατική στρατηγική. Επομένως, δεν υπάρχουν καλά σχεδιασμένες παρεμβατικές μελέτες 
με σκοπό να παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη για τη βελτίωση της εν γένει κατάστασης των 
ασθενών και των οικογενειών τους (έντονοTIF: F). Οι λίγες και μικρές παρεμβατικές μελέτες 
είναι περιγραφικές αναφορές των ανταποκρίσεων σε κλινικό επίπεδο (έντονο TIF: C). Στερούνται 
αυστηρής αναλυτικής ακρίβειας διότι δεν χρησιμοποιούνται τυποποιημένα ερευνητικά εργαλεία 
της κοινωνικής επιστήμης για τη μελέτη της συμπεριφοράς. Πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια 
προσπάθεια ανάπτυξης της απαραίτητης σοβαρής επιστημονικής κατανόησης για τα αποτελέσματα 
που αναφέρονται στο πλαίσιο των εν εξελίξει μελετών για τη θεραπεία αποσιδήρωσης (Haines 
2013, Porter 2012, Trachtenberg 2012a, Trachtenberg 2012b, Porter 2011, Sobota 2011, 
Trachtenberg 2011, Evangeli 2010). Οι περισσότερες σχεδιάζονται για την καταγραφή της κλινικής 
απόκρισης σε υποκείμενα κλινικά προβλήματα. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να οικοδομήσουν 
τις αναλυτικές βάσεις για τις μελλοντικές παρεμβατικές μελέτες ψυχολογικής υποστήριξης.

Psychologique, social et observance       Dépistage anténatal et politique de santé       Science clinique et sociale
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Εντωμεταξύ, μπορούν απλώς να γίνουν συστάσεις για την ψυχολογική υποστήριξη, με βάση τις 
υπάρχουσες επιτυχημένες πρακτικές και την έρευνα που έχει γίνει σε πληθυσμούς με άλλα νοσήματα.

Πρακτικές εκτιμήσεις

Οι συστάσεις για τα πρότυπα φροντίδας στην ψυχολογική υποστήριξη προϋποθέτουν ένα πρακτικό 
οργανωτικό μοντέλο. Καθώς τα εξειδικευμένα προβλήματα που σχετίζονται με τη θαλασσαιμία 
διαφέρουν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ένα μοντέλο της κλινικής διαδρομής που ξεκινά με τα 
λειτουργικά ορόσημα που διαμορφώνουν την εμπειρία του ασθενούς και της οικογένειάς του λειτουργεί 
βοηθητικά (διάγνωση - θεραπεία). Υπάρχουν δύο παραλλαγές της κλινικής εμπειρίας. Πρώτον, επειδή 
η θαλασσαιμία είναι μια χρόνια νόσος που εμφανίζεται σε σύντομο χρόνο μετά τη γέννηση, με την 
ανάπτυξη των ασθενών από το στάδιο του νεογέννητου έως την ενηλικίωση διαμορφώνεται ο τρόπος 
με τον οποίο μαθαίνουν να ζουν με την ασθένειά τους. Στα πρώιμα στάδια οι ασθενείς εξαρτώνται 
από την οικογένειά τους και καθώς ωριμάζουν θα πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται με επιτυχία την 
ατομική τους φροντίδα. Δεύτερον είναι η θεσμική οργάνωση της κλινικής ιατρικής. Η παιδιατρική τυπικά 
εργάζεται με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους, ενώ η ιατρική του ενηλίκου αντιμετωπίζει τον 
ασθενή εξατομικευμένα. Η κατάσταση αυτή περιπλέκει τις όποιες συστάσεις ψυχολογικής υποστήριξης. 
Σε κάθε κρίσιμο στάδιο, κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης (π.χ. διάγνωση, έναρξη μεταγγίσεων, έναρξη 
θεραπείας αποσιδήρωσης, μετάβαση στο στάδιο ατομικής φροντίδας στην εφηβεία, και μετάβαση 
στο στάδιο φροντίδας στην ενήλικη ζωή), οι ασθενείς και οι οικογένειες μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι 
στην εμφάνιση ψυχολογικών επακόλουθων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της νόσου και τα 
αναπτυξιακά προβλήματα που συνήθως εμφανίζονται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Το μοντέλο 
της "κλινικής διαδρομής της θαλασσαιμίας" απεικονίζεται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2. Διάγραμμα κλινικής διαδρομής.

Χρειάζονται συστηματικές μελέτες για την εξέταση διαφορετικών παρεμβατικών τρόπων 
που ενδέχεται να βοηθήσουν τους ασθενείς και τις οικογένειές τους να αντεπεξέλθουν 
αποτελεσματικά στα προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε χρονική στιγμή. Οι μελέτες αυτές 
θα πρέπει να προσδιορίζουν πώς "προγενέστερες" οικογενειακές εμπειρίες έχουν αντίκτυπο 
στη "μεταγενέστερη" συμμόρφωση και προσαρμογή του ασθενούς στη θεραπεία και τη 
μακροπρόθεσμη επιβίωση. Καθώς το μεγαλύτερο μέρος της υπάρχουσας βιβλιογραφίας 
αποτελείται από περιγραφικές αναφορές και δια-τομεακές μελέτες, οι πρακτικές συστάσεις που 
ακολουθούν βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε ό,τι γνωρίζουμε από την κλινική εμπειρία και/η την 
έρευνα από άλλες χρόνιες ασθένειες.

Χρονικό σημείο διάγνωσης
Οι γονείς υφίστανται μια σειρά αντιδράσεων, αφού το παιδί τους διαγνωσθεί με θαλασσαιμία (σοκ, 
άρνηση, θλίψη/θυμός, προσαρμογή, επανοργάνωση) [Drotar 1975]. Μία από τις πιο σημαντικές και 
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άμεσες ανησυχίες τους είναι η εξασφάλιση αξιόπιστης πληροφόρησης (Starke 2002). Η εκμάθηση 
των πρόσθετων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη φροντίδα ενός παιδιού με θαλασσαιμία 
μπορεί να γίνει βασανιστική για τον γονιό και να οδηγήσει σε ψυχολογική εξάντληση (Politis 1998, 
Galanello 2003, Yamashita 1998). Έχει ιδιαίτερη σημασία ότι εάν οι γονείς αισθάνονται πίεση με τη 
φροντίδα του παιδιού τους, μπορεί να απειληθεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αρρώστιας 
(Otsuki 2010). Για την ελαχιστοποίηση του αισθήματος αυτού, η ψυχολογική υποστήριξη των 
γονιών κατά τον χρόνο της διάγνωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

•  Παροχή αναγκαίων πληροφοριών για τη θαλασσαιμία. Αυτό μπορεί να επαναλαμβάνεται 
αρκετές φορές, για πλήρη κατανόηση.

•  Ευκαιρίες για να τίθενται ερωτήματα και να διατυπώνονται ανησυχίες.
•  Ευκαιρίες για συναντήσεις με γονείς μεγαλύτερων παιδιών με θαλασσαιμία, καθώς 

αυτό συντελεί στην κοινωνική υποστήριξη και εμπιστοσύνη, ενώ μειώνεται το αίσθημα 
εγκατάλειψης και απελπισίας. 

•  Πρόσβαση σε ψυχοκοινωνικούς κλινικούς επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να τους βοηθήσουν 
να κατανοήσουν και να διαχειριστούν με δημιουργικό τρόπο το αίσθημα απώλειας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βοηθηθούν οι γονείς, προκειμένου να αποδεχθούν και να μάθουν 
πώς να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τη χρόνια κατάσταση του παιδιού τους σε αυτό το 
αρχικό στάδιο. Η συμπεριφορά και οι τρόποι των γονέων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης θέτει 
τις βάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα παιδιά την κατάστασή τους στη συνέχεια. Οι γονείς 
που επιδεικνύουν υγιή αντιμετώπιση και κατανόηση ότι ο ασθενής που αντιμετωπίζεται σωστά 
και που συμμορφώνεται στη θεραπεία του μπορεί να ζήσει μια επιτυχημένη ζωή (Pakbaz 2010), 
βοηθούν τα παιδιά τους να μάθουν να ζουν με τη θαλασσαιμία ως ένα στοιχείο της ζωής τους και 
όχι ως έναν παράγοντα που την καθορίζει. Η επαφή της οικογένειας με μια άλλη οικογένεια που 
έχει εμπειρία παιδιού με θαλασσαιμία και που έχει βιώσει ήδη τις δυσκολίες, μπορεί να αποτελεί 
πολύ βοηθητική εμπειρία εκμάθησης για τους γονείς με νέα παιδιά.

Έναρξη μεταγγίσεων αίματος
Έχουν ευρύτατα μελετηθεί οι καλύτεροι τρόποι ψυχολογικής υποστήριξης με σκοπό τη βοήθεια 
των παιδιών για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες (Edwards 
2010, Thompson 2009, Brown 2007, Hayman 2002, Brown 1999, Hymovich 1992). Είναι 
σημαντικό να βοηθηθούν οι γονείς και τα παιδιά να υιοθετήσουν στρατηγικές αντιμετώπισης 
κατά το συντομότερο χρόνο που τους επιτρέπει το αναπτυξιακό τους στάδιο, διότι η εκδήλωση 
δυσανεξίας κατά τη διάρκεια μιας ιατρικής διαδικασίας έχει βρεθεί ότι σηματοδοτεί την 
επανεμφάνισή της κατά τη διάρκεια μελλοντικών ιατρικών διαδικασιών (Frank 1995).

Ξεκινώντας από πολύ νεαρή ηλικία, τα παιδιά αναζητούν συνήθως στους γονείς τους στοιχεία 
για το πώς θα αντιδράσουν σε καινούργιες καταστάσεις που εντείνουν το αίσθημα ανησυχίας. Σε 
μια μελέτη, η συμπεριφορά των γονέων κατά τη διάρκεια μιας επεμβατικής ιατρικής διαδικασίας 
συνέβαλε κατά 53% στη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς ανησυχίας του παιδιού (Frank 1995). 
Με την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τη διαδικασία πριν από την εφαρμογή της, και με 
την ανάθεση στους γονείς μιας υποχρέωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας (π.χ. να αποσπάσουν 
την προσοχή του παιδιού), φαίνεται πως μειώνεται η ανησυχία τους με έμμεσα οφέλη για τα 
παιδιά τους. Ωστόσο, εάν οι γονείς αδυνατούν π.χ. να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους μπροστά 
στα παιδιά τους κατά τη διάρκεια διαδικασιών όπως η μετάγγιση αίματος, βοηθά τους ιατρούς 
να δίνουν στους γονείς "άδεια" αποχώρησης από τον συγκεκριμένο χώρο και να επιτρέπουν την 
παρουσία ενός άλλου ενήλικα με υποστηρικτικό ρόλο. 

Συγκεκριμένες στρατηγικές αντιμετώπισης που απευθύνονται στο παιδί, είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 
στο να το βοηθήσουν να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες. 
Σε μια μετα-ανάλυση ψυχολογικών παρεμβάσεων για την ανησυχία που προκύπτει λόγω της 
φλεβοκέντησης, η απόσπαση της προσοχής βρέθηκε να είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές 
τεχνικές αντιμετώπισης (Uman 2008). Στην πραγματικότητα, σε μια πρόσφατη μελέτη που 
διεξήχθη σε ασθενείς με θαλασσαιμία, βρέθηκε ότι ένα παιχνίδι με φυσαλίδες κατά τη διάρκεια 
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της φλεβοκέντησης βοήθησε να μειωθεί το αίσθημα ανησυχίας (Bagherain 2012). Είναι πολύ 
σημαντικό, οι τεχνικές απόσπασης της προσοχής να προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα του 
παιδιού και την ηλικία / αναπτυξιακό επίπεδο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο οι γονείς που υιοθετούν 
τον υπερβολικό καθησυχασμό να ενθαρρύνονται να εστιάζουν περισσότερο στην απόσπαση της 
προσοχής, διότι ο καθησυχασμός συνήθως πολλαπλασιάζει τον φόβο και την ανησυχία (Manimala 
2000), πιθανώς λόγω της επανεστίασης της προσοχής του παιδιού στις επίπονες εμπειρίες τους.

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, μπορεί να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για τις μεταγγίσεις 
ή άλλες επεμβατικές ιατρικές διαδικασίες (π.χ. MRI). Η οικοδόμηση εμπιστοσύνης, η μείωση της 
αβεβαιότητας, η άρση των παρεξηγήσεων, η ενίσχυση της πίστης στη δυνατότητα αντιμετώπισης 
της όποιας διαδικασίας και η ελαχιστοποίηση της ανησυχίας είναι ορισμένα από τα δυνητικά οφέλη 
της έγκαιρης πληροφόρησης του παιδιού για τη διαδικασία που πρόκειται να επακολουθήσει 
(Jaaniste 2007, Jipson 2007). Η αποτελεσματική εκ των προτέρων πληροφόρηση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει:

•  Μια προφορική ενημέρωση, ανάλογη με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, για το τι θα δει, 
θα ακούσει, θα αισθανθεί και θα μυρίσει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία. 

•  Πληροφόρηση η οποία θα ανησυχήσει όσο το δυνατόν λιγότερο το παιδί αλλά θα είναι 
ακριβής, καθώς στα παιδιά που δίδονται λανθασμένες πληροφορίες, οι οποίες διαψεύδονται 
στη συνέχεια (π.χ. "δεν θα νιώσεις τίποτα" ενώ στην πραγματικότητα αναμένεται το παιδί 
να αισθανθεί κάποιο πόνο), είναι πιο πιθανό να αναπτυχθεί σχέση έλλειψης εμπιστοσύνης 
με τους γονείς τους ή/και με την ιατρική ομάδα, που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη 
μελλοντική συνεργασία.

•  Χρήση οπτικών βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, φωτογραφίες, μοντέλα, βίντεο).
•  Όπου είναι δυνατό, παιχνίδι ιατρικού περιεχομένου ώστε να μπορέσουν τα μικρά παιδιά να 

καταλάβουν τον τρόπο της θεραπείας τους (Burns-Nader 2012, Bandstra 2008, Bolig 1991, 
McCue 1988).

•  Χρόνος για ερωτήσεις από το παιδί.

Έναρξη θεραπείας αποσιδήρωσης
Οι γονείς θα πρέπει να υποστηρίζονται και να καθοδηγούνται για την επιλογή της καλύτερης θεραπείας 
αποσιδήρωσης για το παιδί τους. Για παράδειγμα, αν και οι από του στόματος χηλικές ουσίες σχετίζονται 
με μικρότερη ταλαιπωρία και καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς, αυτό 
μπορεί να μην ισχύει για ορισμένα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, λόγω συγκεκριμένων αναπτυξιακών 
χαρακτηριστικών (π.χ, παροδικές διατροφικές προτιμήσεις, αντιδραστική συμπεριφορά, απρόβλεπτη 
συμπεριφορά), (Fiese 2005). Οι γονείς των πολύ μικρών παιδιών χρειάζεται να ενθαρρυνθούν για να 
εκτιμήσουν με προσοχή τις επιλογές της θεραπείας αποσιδήρωσης και να προσδιορίσουν ποια επιλογή 
ταιριάζει καλύτερα με τις δυνατότητές τους και τα χαρακτηριστικά προσωπικότητας του παιδιού τους.

Με την έναρξη της θεραπείας αποσιδήρωσης, οι γονείς θα πρέπει να παροτρυνθούν ώστε να 
αναπτύξουν σταθερές δραστηριότητες ρουτίνας κοντά στον χρόνο χορήγησης των φαρμάκων. Η 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων ρουτίνας κοντά στον χρόνο νοσηλείας την καθιστά μέρος του τυπικού 
ημερήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων. Επομένως, καλλιεργείται η καλή συμμόρφωση με 
την ελαχιστοποίηση αρκετών από τα προβλήματα που συνήθως σχετίζονται με τις δυσκολίες 
συμμόρφωσης (π.χ. παράλειψη δόσης, αντιθέσεις για τον χρόνο λήψης των σκευασμάτων) (Fiese 
2005, Rand 2005).

Παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν αυξημένη παρακολούθηση και κίνητρα για την επίτευξη στόχων, έχει 
δειχθεί ότι επιτυγχάνουν να βελτιώσουν τη συμμόρφωση των ασθενών με θαλασσαιμία (Koch 1993). 
Η χρήση κινήτρων μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους παιδιατρικούς ασθενείς που δεν έχουν 
ακόμα αντιληφθεί την καθοριστική αξία της συμμόρφωσης σε ένα μη επιθυμητό ιατροφαρμακευτικό 
σχήμα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν προφορική επιβράβευση, αυτοκόλλητα, μικρά παιχνίδια ή άλλα 
κίνητρα που αποδίδονται είτε άμεσα είτε με την πάροδο του χρόνου για τη συνεργασία στην ημερήσια 
θεραπεία αποσιδήρωσης. Συνδυάζοντας ένα ευχάριστο γεγονός (π.χ, αυτοκόλλητο, παιχνίδι) με ένα 
ανεπιθύμητο ερέθισμα (θεραπεία αποσιδήρωσης), το παιδί αναπτύσσει αίσθημα θετικής συσχέτισης 
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με το ανεπιθύμητο γεγονός, αυξάνοντας την πιθανότητα το παιδί να επαναλάβει την ίδια συμπεριφορά 
στο μέλλον.

Σε μερικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της κλινικής πορείας, οι ασθενείς μπορεί να δυσκολευτούν 
να συμμορφωθούν στη θεραπεία αποσιδήρωσης (Evangeli 2010). Όταν συμβαίνει αυτό, είναι 
απαραίτητο να αναγνωριστεί γιατί ο ασθενής έχει δυσκολίες να ακολουθεί το θεραπευτικό του 
σχήμα. Παρεμβάσεις που δεν συνεκτιμούν τα ειδικά εμπόδια συμμόρφωσης θα έχουν περιορισμένη 
επιτυχία (βλ. Πίνακα 1 για τα συχνότερα εμπόδια και τις ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις). Γενικά, οι 
αποτελεσματικές παρεμβάσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της συμμόρφωσης περιλαμβάνουν:

•   Ενσωμάτωση πρακτικών συμπεριφοράς ή πολλαπλών στρατηγικών.
•  Συμμετοχή ασθενών (και γονέων) κατά την ανάπτυξη.
•  Εκκίνηση από το σημείο όπου βρίσκεται ο ασθενής, με βαθμιαία αύξηση του επιπέδου των 

στόχων,  ενώ στοχεύεται το ιδεώδες.
•  Ανάγκη επανεξέτασης κατά τη διάρκεια του χρόνου.

Πίνακας 1. Συχνά εμπόδια στη συμμόρφωση και ενδεικνυόμενες παρεμβάσεις.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Παροχή ενημέρωσης κατάλληλης για την ηλικιακή 
ομάδα του παιδιού 

Εφαρμογή ειδοποιήσεων, χρήση οπτικών 
υπενθυμίσεων

Συνεργασία με την ιατρική ομάδα για αλλαγή του 
σχήματος προκειμένου να ταιριάζει καλύτερα με τον 
τρόπο ζωής του ασθενούς

Εφαρμογή συστήματος υπενθύμισης 
(π.χ. ειδοποιήσεις), χρήση ενός πίνακα 
αυτοπαρακολούθησης για καταγραφή εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων

Ανακάλυψη τρόπων για να ελαχιστοποιηθούν ή να 
ξεπεραστούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες

Βοήθεια στον ασθενή προκειμένου να 
δραστηριοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αγωγής

Απλοποίηση σχήματος (με την ιατρική ομάδα), 
δημιουργία πίνακα αυτοπαρακολούθησης για να 
καταγράφεται η ολοκλήρωση κάθε υποχρέωσης 

Θεραπευτική βοήθεια για τη βελτίωση της 
αυτοεκτίμησης, ενθάρρυνση του ασθενή να γνωρίσει 
άλλα άτομα με παρόμοιο πρόβλημα

Αύξηση της συμμετοχής και της παρακολούθησης 
από ενήλικα

Συνεργασία με την οικογένεια για την κατανόηση 
των αντιλήψεών τους και, αν είναι δυνατό, 
προσαρμογή της αγωγής με τις αξίες τους.

ΕΜΠΟΔΙΟ

Έλλειψη κατανόησης που αφορά την 
εφαρμογή του θεραπευτικού σχήματος 
ή τη σημασία του

Παράλειψη θεραπείας

Ενόχληση 

Ασυνέπεια στο πρόγραμμα λήψης 
της αγωγής

Ανεπιθύμητες ενέργειες της αγωγής

Έκταση αγωγής

Πολύπλοκο θεραπευτικό σχήμα

Κοινωνικό στίγμα

Ανεπαρκής επίβλεψη

Πολιτισμικές ή θρησκευτικές αντιλήψεις
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Αγωγή για την υποκείμενη ψυχασθένεια

Συνεργασία με το υγειονομικό προσωπικό για 
τη δημιουργία περιβάλλοντος ενθάρρυνσης της 
συμμόρφωσης (π.χ. αποφυγή συγκρούσεων, 
αυξημένη επικοινωνία) 

Παροχή βοήθειας στον ασθενή / την οικογένεια 
για να βρει τους πόρους εντός του κοινωνικού 
περίγυρου, ενθάρρυνση του ασθενούς να 
συναντήσει άλλα άτομα με παρόμοιο πρόβλημα.

ΕΜΠΟΔΙΟ

Ψυχασθένεια

Ψυχοπαθολογία στην οικογένεια

Περιορισμένη κοινωνική υποστήριξη

Πρόσθετες ευκαιρίες ψυχολογικής υποστήριξης κατά την παιδική ηλικία
Καθώς τα παιδιά με θαλασσαιμία συνήθως απουσιάζουν από το σχολείο λόγω των ιατρικών 
συναντήσεων και των μεταγγίσεων (Gharaibeh 2009), γεγονός που επιδρά αρνητικά στη σχολική 
επίδοση (Thavorncharoensap 2010), οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ενημερώνουν 
το σχολείο αναφορικά με την κατάσταση του παιδιού τους και να διαμορφώνουν ένα σχέδιο 
προκειμένου να υποστηριχθεί το παιδί, όταν χρειάζεται να χάσει μαθήματα. Επιπλέον, οι ασθενείς 
με θαλασσαιμία μπορεί να είναι ευάλωτοι στην εμφάνιση γνωστικών δυσκολιών (Duman 2011, 
Nevruz 2007, Economou 2006, Zafeiriou 2006, Armstrong 2005, Lucke 2005, Zafeiriou 2004, 
Monastero 2000). Εάν υπάρχουν ανησυχίες από τους γονείς ή το σχολείο, μπορεί να είναι 
απαραίτητο για τους ασθενείς να συμμετάσχουν σε νευροψυχολογικό έλεγχο για την αξιολόγηση 
των όποιων ανησυχιών και για την παροχή συστάσεων που μπορούν να υποστηρίξουν τη 
μαθησιακή δυνατότητα του ασθενούς.

Εφηβεία και μετάβαση σε αυξημένη αυτο-φροντίδα
Η εφηβεία είναι ένα στάδιο που η συμμόρφωση στα ημερήσια φαρμακευτικά σχήματα συνήθως 
μειώνεται (Trachtenberg 2011). Συχνά η μετάβαση της υπευθυνότητας από τους γονείς στον 
έφηβο πραγματοποιείται πριν ο ασθενής είναι συναισθηματικά έτοιμος, με αποτέλεσμα μειωμένη 
συμμόρφωση. Επειδή οι έφηβοι είναι επιρρεπείς στη λήψη αποφάσεων με βάση την επιθυμία 
ανεξαρτητοποίησής τους και ταύτισής τους με τους συμμαθητές τους, οι γονείς χρειάζεται να 
συνεχίσουν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της αυτο-φροντίδας του 
εφήβου. Ο καταμερισμός ευθυνών μεταξύ του ασθενούς και του φροντιστή του έχει βρεθεί ότι 
σχετίζεται με καλύτερη συμμόρφωση (Evangeli 2010, Treadwell 2001).

Επίσης, για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών από απότομες εναλλαγές που αφορούν την 
ανάληψη ευθύνης, η μετάβαση ευθύνης χρειάζεται να:

•  Διενεργείται βαθμιαία με την πάροδο του χρόνου, με έναρξη κατά τη μικρή ηλικία (π.χ. βοήθεια 
κατά τη συγκέντρωση των υλικών) με αυξανόμενη συμμετοχή τους καθώς μεγαλώνουν.

•  Καθοδήγηση των μεγαλύτερων ασθενών σχετικά με το πώς να αναλάβουν την ευθύνη 
για υποχρεώσεις που συνήθως αμελούνται, όπως την παραγγελία των υλικών και τον 
προγραμματισμό των ιατρικών συναντήσεων.

Μετάβαση στη φροντίδα ενηλίκων
Ένας λόγος μειωμένης συμμόρφωσης νεαρών ασθενών (Trachtenberg 2011) είναι η ανεπαρκής 
ψυχολογική υποστήριξη, καθώς οι ασθενείς μεταβαίνουν από την παιδιατρική στην ιατρική 
φροντίδα ενηλίκου. Συνήθως η μετάβαση στη φροντίδα ενηλίκων συμβαίνει με απότομο τρόπο, 
αφήνοντας τον ασθενή απροετοίμαστο για τη μετάβαση στην ιατρική ενηλίκων (Bryant 2009). 
Οι συζητήσεις για τη μετάβαση θα πρέπει να γίνονται αρκετά πριν από την πραγματοποίηση, και θα 
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πρέπει να περιλαμβάνουν διερεύνηση των ανησυχιών του ασθενούς για το πώς θα προετοιμαστούν 
και πώς θα διαχειριστούν τις αλλαγές που συνδέονται με τη μετάβαση αυτή. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει 
οργανωθεί ένα καλά συντονισμένο σχέδιο μετάβασης, το οποίο περιλαμβάνει: 

•  Ευκαιρίες προσανατολισμού του ασθενούς σε κλινική ενηλίκων και σε σύστημα φροντίδας 
ενηλίκων.

•  Επικαλυπτόμενες επισκέψεις με παιδιατρικούς και αιματολόγους ενηλίκων.

Μια αναδυόμενη ανησυχία η οποία προκύπτει συχνά για τους ενήλικες ασθενείς με θαλασσαιμία 
είναι η αίσθηση του πόνου (Haines 2013, Trachtenberg 2010). Είναι γνωστό από μη θαλασσαιμικούς 
ενήλικες, ότι η ύπαρξη πόνου σχετίζεται με μειωμένη κοινωνική ενσωμάτωση και αυξημένη κατάθλιψη 
(Ozminkowski 2012, Garber 2010, Avlund 2007, Dunn 2004, Koenig 1997, Burckhardt 1985). Οι κλινικοί 
ιατροί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς που πονούν να υιοθετούν μια ποικιλία από εμπειρικά 
αξιολογημένες (Shega 2012, Palermo 2010, Eccleston 2009) γνωστικές και στρατηγικές συμπεριφοράς 
αντιμετώπισης του πόνου. Έχει αποδειχθεί ότι βοηθούν τους ασθενείς να διαχειριστούν τον πόνο και 
την ανησυχία, μαθαίνοντας πώς να ρυθμίζουν τη φυσική και συναισθηματική τους απόκριση στον 
πόνο. Η αποτελεσματική διαχείριση του πόνου περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμακολογικών και μη 
φαρμακολογικών προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτές, τις 
εξής:

•  Βαθιές αναπνοές
•  Καθοδηγούμενη φαντασίωση
•  Προοδευτική μυϊκή χαλάρωση
•  Ύπνωση
•  Βιοανάδραση (αυθυποβολή)

Σημασία της κοινωνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 
Καθώς η κοινωνική υποστήριξη έχει βρεθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογική 
κατάσταση των παιδιών και των οικογενειών τους (Lewandowski 2007), ξεκινώντας από νεαρά ηλικία, 
οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα ωφεληθούν από:

•  Επιλογή του τρόπου παρουσίασης του ιατρικού προβλήματος των ασθενών στους φίλους και στην 
οικογένεια.

•  Ενημέρωση για τις βλαβερές επιπτώσεις (π.χ. αίσθημα ντροπής) από την απόκρυψη της κατάστασης 
της θαλασσαιμίας.

•  Αναζήτηση στήριξης από φίλους και οικογένεια, καθώς και θρησκευτική και κοινωνική υποστήριξη.
•  Συνάντηση με άλλους ασθενείς και οικογένειες με χρόνια ιατρικά προβλήματα σε κατασκηνώσεις, 

εκδηλώσεις που υποστηρίζονται από συνδέσμους και οργανώσεις για ειδικές νόσους, ή 
προσωπικές συναντήσεις με τη μεσολάβηση κλινικού ιατρού.

Ψυχολογική υποστήριξη εφ’ όρου ζωής ως μέρος της βασικής φροντίδας
Καθώς οι κοινωνικές και συναισθηματικές ανησυχίες μπορεί να προκύψουν οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια της κλινικής πορείας, που μπορεί να επιδράσουν στην ποιότητα ζωής του ασθενούς, όπως 
και στη φυσική του υγεία, οι δυνατότητες για τακτική ψυχολογική υποστήριξη θα πρέπει να αποτελούν 
μέρος της αγωγής όλων των ασθενών με θαλασσαιμία. Αυτό επιτυγχάνεται καλύτερα με την 
προσέγγιση διεπιστημονικής ομάδας, η οποία περιλαμβάνει νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και 
ψυχολόγους που συναντώνται με τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε τακτική βάση ως μέρος της 
καθιερωμένης φροντίδας. Οι κλινικοί ιατροί είναι οι πιο κατάλληλοι για να αξιολογήσουν οποιαδήποτε 
συναισθηματική ή γνωστική ανησυχία και να παρέμβουν για πρόσθετη υποστήριξη όταν χρειαστεί. 
Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο ώστε οι ασθενείς που εμφανίζουν σημαντικά συμπτώματα 
ψυχιατρικών προβλημάτων, όπως ανησυχία και κατάθλιψη, να υιοθετήσουν την ψυχοθεραπεία νωρίς 
σε μια προσπάθεια αποφυγής μακροπρόθεσμων συνεπειών στην υγεία. Είναι πολύ σημαντικό να 
συμπεριλαμβάνεται η ψυχολογική υποστήριξη ως μέρος της καθιερωμένης φροντίδας, προκειμένου 
να απαλείφεται ο στιγματισμός που σχετίζεται με την επίσκεψη σε ψυχοθεραπευτή/ψυχίατρο.
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CHAPTER 15

Περίληψη και συστάσεις

Παρά τη γενικότερη έλλειψη ενδείξεων από μεγάλης κλίμακας τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες 
μελέτες που να έχουν διεξαχθεί σε ασθενείς με θαλασσαιμία, υπάρχει αμέτρητη σειρά από αναλυτικές 
μελέτες περιστατικών που υποδεικνύουν ότι η καλή ψυχολογική κατάσταση επιδρά στη συμμόρφωση 
στη θεραπευτική αγωγή των χρόνιων νοσημάτων γενικά (B). Στη θαλασσαιμία, οι δημοσιευμένες 
αναφορές που υποστηρίζουν αυτήν τη σχέση είναι κυρίως περιγραφικές μελέτες (C). Μια μετα-ανάλυση 
θα υποδείκνυε ότι οι περισσότερες πρόσφατες προσπάθειες κατευθύνονται προς τις «B» βαθμού 
έρευνες (συνήθως βοηθητικές μελέτες, συναφείς με μεγάλες ελεγχόμενες μελέτες σε άλλα κλινικά 
πεδία). Ωστόσο, η απουσία κοινών συστημάτων και τυποποιημένων μετρήσεων μειώνει την αξιοπιστία 
τους. Τα ευρήματα σήμερα υποδεικνύουν ότι:

• Η καλή ψυχολογική κατάσταση επιδρά στη συμμόρφωση στη θεραπεία αποσιδήρωσης στη μείζονα 
θαλασσαιμία και επομένως στην επιβίωση (C).

•  Οι ασθενείς με θαλασσαιμία είναι ευάλωτοι στην εμφάνιση ψυχολογικών προβλημάτων (C).
•  Το αναφερόμενο από τους ασθενείς αποτέλεσμα στην υγεία τους δείχνει ότι η από του στόματος 

θεραπεία αποσιδήρωσης έχει επωφελή επίδραση σχετική με την παρεντερική θεραπεία 
αποσιδήρωσης (B).

•  Η διερεύνηση για νευροψυχολογικές και γνωστικές διαταραχές δείχνει ότι υπάρχουν σαφή 
διανοητικά και ψυχοπαθολογικά προβλήματα σε πολύ περιορισμένο αριθμό θαλασσαιμικών 
ασθενών (B).

•  Τα οφέλη της ψυχολογικής υποστήριξης έχουν αποδειχθεί με τη χρήση ποικιλίας προσεγγίσεων 
(C), οι οποίες περιλαμβάνουν:

  - στοχευμένες αλλαγές στις οργανωτικές πρακτικές των μονάδων φροντίδας
  - συνεδρίες ομάδας ασθενών
  - οικογενειακή θεραπεία
  - κατασκηνώσεις για θεραπεία αποσιδήρωσης των ασθενών
•  Σε όλα τα χρόνια νοσήματα, η συνέχιση της σωστής φροντίδας εφ’ όρου ζωής είναι ουσιαστικής 

σημασίας για το μακροπρόθεσμα ωφέλιμο αποτέλεσμα στην υγεία (A). Η οργανωτική υποστήριξη σε 
μονάδα φροντίδας από διεπιστημονική ομάδα είναι ουσιαστική (A). Υπάρχει ένας συσσωρευμένος 
όγκος ενδείξεων που υπογραμμίζει τα προβλήματα που σχετίζονται με τη μετάβαση από την 
παιδιατρική φροντίδα στην ιατρική του ενηλίκου με κληρονομούμενα χρόνια νοσήματα (B). 
Σπάνιες και αγνοημένες νόσοι περιπλέκουν την κατανομή πόρων που οδηγούν σε αξιοσημείωτες 
υγειονομικές ανισότητες (A). Στη θαλασσαιμία, αυτά τα προβλήματα είναι γνωστά και οι αναφορές 
από επιτροπές ειδικών συνιστούν να προβάλλονται. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες μελέτες των 
προβλημάτων και ακόμη λιγότερες αποτυπωμένες αποδείξεις (F).

Ενώ οι A και B βαθμού ενδείξεις για ψυχολογική υποστήριξη στη θαλασσαιμία είναι σπάνιες, η εμπειρία 
από αρκετά μεγάλα κέντρα θαλασσαιμίας υποδηλώνει έντονα ότι η καλή ψυχολογική κατάσταση είναι 
πολύ σημαντική για τη συμμόρφωση και το αποτέλεσμα.

•  Η ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα κέντρα με εξειδίκευση 
στη φροντίδα της θαλασσαιμίας (C).

•   Η ψυχολογική υποστήριξη θα πρέπει να προσαρμόζεται στην ηλικία του ασθενούς
   - Παιδιά (γενικά, A, θαλασσαιμία C)
   - Έφηβοι – μετάβαση (γενικά, B, θαλασσαιμία C)
   - Μεγαλύτεροι ενήλικοι – θέματα πόνου (γενικά, A, θαλασσαιμία C)

Η χρηματοδότηση για υπηρεσίες κλινικής ψυχολογικής υποστήριξης θα μπορούσε να επιτευχθεί 
σε ευρύτερο πλαίσιο, εφόσον υιοθετηθούν καλοσχεδιασμένες, πολυκεντρικές και παρεμβατικές 
μελέτες που χρησιμοποιούν συνήθη τυποποιημένα συστήματα για την αξιολόγηση του οφέλους της 
συμμόρφωσης στην αγωγή από την ψυχολογική υποστήριξη. Η χρήση καθιερωμένων προσεγγίσεων 
μέσω της έρευνας για τη συμπεριφορά και τις κοινωνικές επιστήμες σε τέτοιες μελέτες, προϋποθέτει 
την αναγνώριση των ενεργών στοιχείων της "ψυχολογικής υποστήριξης" που μπορούν να εφαρμοστούν 
καλύτερα σε ασθενείς με θαλασσαιμία.
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ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ16

Οι ασθενείς με θαλασσαιμία με πολύ καλή αντιμετώπιση μπορούν πλέον να απολαύσουν μια ζωή 
σχεδόν φυσιολογική και αντίστοιχο τρόπο ζωής, με κανονική φυσική και συναισθηματική ανάπτυξη, 
από τα παιδικά χρόνια έως την ενηλικίωση. Σύμφωνα με τον ορισμό του ΠΟΥ, υγεία είναι η κατάσταση 
πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή 
αναπηρίας. Οι επαγγελματίες υγείας, πέραν του να ακολουθούν τα κλινικά πρωτόκολλα, θα πρέπει 
να αποσκοπούν στη μείωση, όσο είναι δυνατό, των επιπτώσεων της ασθένειας στην προσωπική και 
κοινωνική ζωή του ασθενούς. Αυτό επιτυγχάνεται με την αναγνώριση ότι υπάρχουν περιορισμοί λόγω 
της ασθένειας και ότι τα θεραπευτικά σχήματα επιδρούν αφαιρώντας χρόνο από τον συνηθισμένο 
τρόπο ζωής. Η αναγνώριση των αναγκών αυτών έρχεται με τη γνώση όλων των πτυχών της ασθένειας, 
με την εμπειρία και την καθολική προσέγγιση των ασθενών. Εκτός από την αντιμετώπιση της φυσικής 
κατάστασης, το υγειονομικό προσωπικό θα πρέπει να είναι πρόθυμο να ακούσει οποιοδήποτε ερώτημα 
του ασθενούς και να μπορεί να τον συμβουλεύσει για ό,τι αφορά τον τρόπο ζωής του.

Η "φυσιολογική ζωή" αποτελεί προτεραιότητα την οποία συνήθως εκφράζουν οι ασθενείς. Αυτό 
περιλαμβάνει κοινωνική ενσωμάτωση, επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους άλλους, καθώς και 
συνεισφορά στην κοινωνία, παρά τις αντίρροπες συνθήκες που συνοδεύουν την ασθένεια και τη 
θεραπευτική της προσέγγιση, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν στην απομόνωση και τον στιγματισμό 
σε ορισμένες κοινωνίες. Η περιθωριοποίηση οδηγεί σε κατάθλιψη και πιθανή αύξηση των κινδύνων για 
την υγεία. Αυτά τα ζητήματα και η ευρύτερη αντίληψη για την ποιότητα ζωής γίνονται πιο εμφανή όσο 
επιμηκύνεται η επιβίωση και ελαχιστοποιούνται οι επιπλοκές με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους. 
Οι αντιλήψεις για την ποιότητα ζωής και την κοινωνική ένταξη είναι συνυφασμένες με το να ζει κανείς 
χωρίς περιορισμούς από την ασθένεια. Η ψυχολογική υποστήριξη, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 
15, είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της αντιμετώπισης, όπως είναι και η ποιότητα και η οργανωμένη 
σφαιρική φροντίδα. Η υγειονομική ομάδα θα πρέπει να έχει αυτές τις έννοιες κατά νου και να είναι 
ικανή να καθοδηγεί τους ασθενείς για ποικιλία ζητημάτων που αφορούν τον τρόπο ζωής. Ορισμένα 
από τα ζητήματα για τα οποία οι ασθενείς αναζητούν απαντήσεις αναφέρονται στη συνέχεια. Αν και η 
υγειονομική ομάδα για τη θαλασσαιμία είναι υπεύθυνη να απαντά σε τέτοια ζητήματα, πολλές φορές δεν 
δίδονται απαντήσεις ή αυτές είναι παραπλανητικές. Αυτό το κεφάλαιο αποσκοπεί στο να τεθεί η βάση 
από την οποία οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να δώσουν αξιόπιστη και λεπτομερή καθοδήγηση 
στους ασθενείς τους.

•   Δραστηριότητες, αθλήματα – Πόσο μακριά μπορώ να φτάσω;
•  Κοινωνική ζωή, χορός, κάπνισμα και αλκοόλ – Τι επιτρέπεται;
•  Μόρφωση – Μπορεί η θεραπεία και οι επισκέψεις στην κλινική να έχουν επιπτώσεις στο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης;
•  Μπορεί ο χρόνος νοσηλείας να προσαρμοστεί στις ανάγκες μου;
•  Απασχόληση – Ποιες εργασίες μπορώ να αποδεχθώ; Υπάρχει προκατάληψη από τον 

εργοδότη; Θα απουσιάζω;
•  Μπορώ να παντρευτώ; Μπορώ να κάνω παιδιά;
•  Μπορώ να υποστηρίξω οικογένεια; Για πόσο χρόνο;
•  Μπορώ να έχω ασφάλεια ζωής; Ασφάλεια υγείας;
•  Θα μπορώ να πάρω στεγαστικό δάνειο; Μπορώ να δανείζομαι;

Συγγραφή Μιχαήλ Ανγκαστινιώτης a
Ανασκόπηση Ali Taher και Maria Domenica Cappellini
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CHAPTER 16

Σωματική άσκηση και συμμετοχή σε αθλήματα

Ένα συχνό ερώτημα από τους ασθενείς αφορά τη δυνατότητά τους να εργάζονται και να 
συμμετάσχουν σε αθλήματα. Γενικά, η φυσική δραστηριότητα και η ψυχαγωγία θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται, καθώς αποτελούν σημαντικές πτυχές της υγιούς και φυσιολογικής ζωής, όπως 
επίσης αποτελούν μέσο για την κοινωνική ένταξη. Ωστόσο, κάποιοι περιορισμοί στα χρόνια 
νοσήματα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Η φυσική ικανότητα εκτιμάται ότι επηρεάζεται 
πρωτίστως από τον βαθμό της αναιμίας, την καρδιαγγειακή και την αναπνευστική λειτουργία, 
οι οποίες καθορίζουν την οξυγόνωση των ιστών. Επιπλέον, σε μια χρόνια κατάσταση όπως η 
θαλασσαιμία, μπορεί να εμφανιστούν άλλες συν-νοσηρότητες, όπως καρδιακή και ενδοκρινική 
δυσλειτουργία, καθώς επίσης και χρόνια ηπατίτιδα. Αυτοί οι παράγοντες έχουν διερευνηθεί 
σε αρκετές μελέτες, οι οποίες έχουν κυρίως επικεντρωθεί στην επίδραση της αναπνευστικής 
και καρδιαγγειακής λειτουργίας επί της ανοχής στην άσκηση. Στην πλειονότητα των μελετών 
χρησιμοποιήθηκε η εργομετρική μέθοδος (κυρίως η κυκλική εργομετρία και ο κυλιόμενος 
τάπητας). Για τη μέτρηση της αερόβιας ικανότητας χρησιμοποιήθηκαν εξετάσεις αναπνευστικής 
λειτουργίας, (π.χ. μέγιστη VO2). Το υπερηχοκαρδιογράφημα και η μαγνητική τομογραφία 
καρδιάς χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να εξεταστεί η καρδιακή λειτουργία, μεταξύ των 
άλλων με την αξιολόγηση του καρδιακού ρυθμού, του όγκου παλμού και των επιπτώσεων της 
υπερφόρτωσης σιδήρου (Nanas 2009, Vasileiadis 2009, Marinov 2008). Συνολικά, από όλες 
τις υπάρχουσες μελέτες συνάγεται το συμπέρασμα ότι υπάρχει όριο στη σωματική άσκηση 
για τους μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν αυτό το όριο 
περιλαμβάνουν τον βαθμό της αναιμίας, την υπερφόρτωση σιδήρου που επηρεάζει την καρδιακή 
λειτουργία, ιδιαίτερα μέσω αγγειακής φλεγμονής (Sohn 2013), καθώς και την πνευμονική 
δυσλειτουργία (Piatti 2006).

Ο παγκόσμιος πληθυσμός με θαλασσαιμία δεν είναι ομογενής, με χιλιάδες ασθενών που 
επιβιώνουν και δραστηριοποιούνται με χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης και φτωχή συμμόρφωση 
στη θεραπεία αποσιδήρωσης. Επομένως, η εμφάνιση των επιπλοκών ποικίλλει και εξαρτάται 
κατά κύριο λόγο από την ποιότητα της θεραπείας. Μια διεθνής κοινή οδηγία συνεπώς δεν 
είναι χρήσιμη. Η προσέγγιση με εξατομικευμένες εξετάσεις και συμβουλές σύμφωνα με μια 
ολοκληρωμένη κλινική αξιολόγηση (η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει εργομετρία) είναι πιο 
πρακτική και ευρύτερα εφαρμόσιμη. Γενικά, τα παιδιά στην προ-εφηβεία επιτρέπεται να ασκούνται 
χωρίς περιορισμούς, εφόσον βρίσκονται σε θεραπεία σύμφωνα με τα αποδεκτά πρότυπα. Εάν 
τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης παραμένουν χαμηλά, απαιτείται προσεκτική καρδιοαναπνευστική 
αξιολόγηση. Κατά την πρώιμη εφηβεία, η συσσώρευση σιδήρου και η ιστική βλάβη είναι εμφανείς 
στην καρδιά και τους ενδοκρινείς αδένες. Γι’ αυτόν τον λόγο, ακόμα και αν η συνήθης καθημερινή 
δραστηριότητα δεν υπόκειται σε περιορισμούς, η ανοχή στη σωματική άσκηση θα πρέπει να 
αξιολογείται, κατά προτίμηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ήδη από προηγούμενα κεφάλαια 
συνιστάται η ετήσια καρδιολογική αξιολόγηση (βλ. Κεφάλαιο 7) για όλους τους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς μετά την ηλικία των 8-10 ετών. Εάν θέλουμε να ελέγξουμε την ικανότητα για αθλητική 
δραστηριότητα, είναι απαραίτητες οι εργομετρικές εξετάσεις. 

Επιπροσθέτως, προσοχή θα πρέπει να δοθεί για συν-νοσηρότητες, όπως την οστική νόσο, η 
οποία είναι συχνή σε όλες τις ηλικίες στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. Σε συνδυασμό με τον 
πόνο περιορίζει την κινητικότητα, ενώ η προδιάθεση για κατάγματα είναι αυξημένη, γι’ αυτό θα 
πρέπει να συνεκτιμηθεί στις συστάσεις και συμβουλές σχετικά με την άσκηση και τον αθλητισμό. 
Σε μια ευρέως δημοσιοποιημένη περίπτωση, ένας ασθενής με μείζονα θαλασσαιμία έτρεξε 
στον Μαραθώνιο του Λονδίνου δύο φορές. Αυτό μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για όλους 
τους ασθενείς παγκοσμίως, και να αποδείξει ότι η σύγχρονη θεραπεία μπορεί να συμβάλει στη 
φυσιολογική ποιότητα ζωής. Ωστόσο, σε σχέση με το φάσμα φροντίδας για τη θαλασσαιμία σε όλο 
τον κόσμο, το παράδειγμα αυτό ανταποκρίνεται σε μια μειοψηφία προνομιούχων ασθενών με 
άριστη θεραπεία.
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Μόρφωση

Σε μια πρόσφατη έρευνα που αφορά ασθενείς με θαλασσαιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο από 
όλη την Ευρώπη, το 21% των ασθενών πάνω από την ηλικία των 18 ετών είχαν ολοκληρώσει 
πανεπιστημιακές σπουδές (Enerca, υπό έκδοση). Αυτό θα πρέπει να απομακρύνει οποιεσδήποτε 
αμφιβολίες οι οποίες αφορούν την ικανότητα των ασθενών να μορφωθούν. Ο κύριος 
περιοριστικός παράγοντας που εκφράζεται από τους ασθενείς, είναι η ανάγκη να διακόπτουν την 
παρακολούθηση των μαθημάτων προκειμένου να είναι παρόντες στις κλινικές υποχρεώσεις τους 
και στις μεταγγίσεις, που συνήθως ορίζονται κατά τη διάρκεια εργάσιμων ωρών. Το γεγονός αυτό 
θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος λειτουργίας 
των υπηρεσιών (βλ. Κεφάλαιο 17). Επιπρόσθετα, οι ιατρικές ομάδες θα πρέπει να είναι έτοιμες να 
έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα δασκάλους για να τους ενημερώσουν 
και να τους εκπαιδεύσουν αναφορικά με τη θαλασσαιμία και τη δυνατότητα των ασθενών να 
αποδώσουν στο σχολείο. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς είναι γνωστή η ανησυχία και κάποιες 
φορές η προκατάληψη από τους δασκάλους, που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επίδοση του 
μαθητή. Η προκατάληψη είναι επίσης χαρακτηριστική στον χώρο παιχνιδιού, όπου ο εκφοβισμός 
και η αρνητική συμπεριφορά μπορεί να κάνει τον νεαρό ασθενή με θαλασσαιμία να αισθάνεται 
διαφορετικός και απομονωμένος, με διαρκή επίπτωση στην εικόνα που έχει για τον εαυτό του. Το 
να αισθάνεται διαφορετικός μπορεί επίσης να έχει συνέπειες σε προσωπικό επίπεδο, σε χώρες 
όπου η θαλασσαιμία θεωρείται νόσος των μεταναστών, και δυνητικά να οδηγήσει σε φυλετικά και 
εθνοτικά ζητήματα (Dyson 2010). Τα θέματα αυτά απαιτούν ενημερωτική παρέμβαση προς τους 
δασκάλους και μπορεί επίσης να χρειαστεί η εμπλοκή και η βοήθεια του κέντρου θαλασσαιμίας. 
Σε τελευταία ανάλυση, οι ασθενείς με θαλασσαιμία θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι 
άλλοι μαθητές, και να μη θεωρούνται ως τα "αδύναμα" μέλη της τάξης ή της κοινωνίας. 

Απασχόληση

Πολλοί ενήλικες ασθενείς με θαλασσαιμία εργάζονται χωρίς δυσκολίες. Ωστόσο, υπάρχουν 
προβλήματα λόγω διαφόρων παραγόντων, τα οποία οφείλονται τόσο στους ασθενείς όσο και 
στους εργοδότες και το κοινωνικό περιβάλλον γενικότερα. Πολλοί ασθενείς που δεν έχουν δεχθεί 
ικανοποιητική ψυχοκοινωνική υποστήριξη εξακολουθούν να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και να 
αισθάνονται ότι η "κακή υγεία" δεν τους επιτρέπει να εργαστούν. Ακόμα και στην Ευρώπη, όπου 
οι υπηρεσίες συνολικά είναι υψηλού επιπέδου, τα προβλήματα αυτά παραμένουν εμφανή. Στην 
έρευνα που αναφέρθηκε (Enerca, υπό έκδοση), σε περισσότερους από 300 ασθενείς άνω των 
20 ετών, οι μισοί ήταν πλήρως απασχολούμενοι ενώ το 19% ήταν ημιαπασχολούμενοι και το 
31% άνεργοι. Οι αριθμοί αυτοί ξεπερνούν κατά πολύ τις εθνικές στατιστικές για την ανεργία, αν 
και θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 14% των ανέργων οφείλεται σε δική τους απόφαση. Αυτό 
υποδηλώνει ότι σημαντικός αριθμός ασθενών συναντά δυσκολίες και χρειάζεται υποστήριξη από 
την υγειονομική του ομάδα, καθώς και από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η προκατάληψη από τους 
εργοδότες εξακολουθεί να αποτελεί ένα θέμα σε πολλές χώρες. Σε μια έρευνα της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας για τη θαλασσαιμία (αδημοσίευτη, 2009), η οποία αφορά ασθενείς από τη Μέση 
Ανατολή, το 80% (από 96 ασθενείς) δήλωσε ότι είχαν δυσκολίες στο να βρουν εργασία κυρίως 
λόγω διστακτικότητας, ή σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και λόγω απροκάλυπτης άρνησης από 
τους εργοδότες. Οι λόγοι αφορούν τις επαναλαμβανόμενες απουσίες, ζήτημα που ενισχύει το 
γεγονός ότι οι κλινικές επισκέψεις κατά τις εργάσιμες ώρες μπορεί να παίζουν ρόλο, αλλά και τον 
φόβο ότι "κάτι" μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα της ασθένειας, και η αντίληψη ότι ένας τέτοιος 
εργαζόμενος μπορεί να μην είναι ικανός για τη δουλειά.

Η Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανικανότητα (Ηνωμένα 
Έθνη 2007) δηλώνει με σαφήνεια στο Άρθρο 27 ότι τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν 
το δικαίωμα των ατόμων με ανικανότητα να εργαστούν σε κοινή βάση με τους υπολοίπους, 
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απαγορεύουν τη διάκριση ως προς την ανικανότητα, επικυρώνοντας ίση αμοιβή για εργασία ίσης 
αξίας, καθώς επίσης ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Με αυτή την οπτική, η ομάδα 
φροντίδας της θαλασσαιμίας έχει την υποχρέωση της υποστήριξης για λογαριασμό των ασθενών 
της και της ενημέρωσης του κοινού γενικά, όπως επίσης και κάθε δυνητικού εργοδότη. Η ομάδα 
θα πρέπει να ενθαρρύνει τους ασθενείς της αναφορικά με την ικανότητά τους για εργασία. Για 
τις χειρωνακτικές εργασίες μπορεί να είναι απαραίτητο να αξιολογηθεί η ικανότητα του ατόμου 
σύμφωνα με το ίδιο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση για σωματική 
άσκηση και αθλητισμό αλλά με αυξημένη προσοχή εφόσον συνυπάρχουν καρδιακή νόσος ή 
οστεοπόρωση.

Γάμος και αναπαραγωγή

Ο γάμος είναι κοινά αποδεκτός ως πολύ σημαντικός σκοπός στη ζωή του ανθρώπου, και για τους 
θαλασσαιμικούς ασθενείς υπάρχει μια καλή καταγραφή σύναψης σχέσεων. Στην Κύπρο, από μια 
παρουσίαση του Κέντρου Θαλασσαιμίας στη Λευκωσία (Christou 2012), από τους 284 ασθενείς 
ηλικίας άνω των 18 ετών, το 52% ήταν παντρεμένοι, ενώ το 4% διαζευγμένοι. Στην ίδια ομάδα 
ασθενών, το 78% είχε παιδιά, ενώ 194 παιδιά είχαν γεννηθεί από θαλασσαιμικές μητέρες. Αυτοί 
οι αριθμοί μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με θαλασσαιμικούς πληθυσμούς όπου η πλειονότητα 
των ασθενών είναι παιδιά, ή όπου ο στιγματισμός περιορίζει τις δυνατότητες των ασθενών να 
δημιουργήσουν σταθερές σχέσεις. Ο ρόλος της θεραπευτικής ομάδας σχετικά με αυτό είναι 
να εξασφαλίζουν, από νεαρή ηλικία, οι ασθενείς να παρακολουθούνται από ενδοκρινολόγο για 
να αποφευχθεί ο υπογοναδισμός όσο περισσότερο γίνεται και να αρχίζουν θεραπεία έγκαιρα, 
προκειμένου η οποιαδήποτε καθυστέρηση ή απουσία σεξουαλικής ανάπτυξης να αποφεύγεται, 
όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 8 και στο Κεφάλαιο 9. Η ομάδα θα πρέπει επίσης 
να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει τον ασθενή, ενώ η υπηρεσία θαλασσαιμίας έχει την υποχρέωση 
να κατευθύνει τη διεπιστημονική ομάδα, η οποία παρακολουθεί τη θαλασσαιμική μητέρα κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού.

Διατροφή

Οι ερωτήσεις που έχουν σχέση με τη διατροφή συνήθως τίθενται από τους ασθενείς και τους 
γονείς τους, καθώς οι ημερήσιες ανάγκες μπορεί να επηρεάσουν την υγεία του ασθενούς. 
Στην πραγματικότητα, έχει υποστηριχθεί ότι η υστέρηση στην ανάπτυξη, που παρατηρείται 
σε παιδιά, οφείλεται εν μέρει σε περιορισμένη διατροφή. Για να ελεγχθεί η υπόθεση αυτή, 
μελετήθηκε η επίδραση της διατροφής υψηλής θερμιδικής αξίας σε εν μέρει ή πλήρη διόρθωση, 
της υπολειπόμενης ανάπτυξης στα παιδιά με μείζονα θαλασσαιμία χωρίς ενδοκρινοπάθεια ή 
καρδιομυοπάθεια (Soliman 2004). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυξημένη θερμιδική πρόσληψη 
αύξησε σημαντικά τον ινσουλινικό αυξητικό παράγοντα (IGF-I), το πάχος των δερματικών 
πτυχών, την περιφέρεια στο μέσον του βραχίονα και τον δείκτη μάζας σώματος, και επομένως 
βελτίωσε εν μέρει την ανάπτυξη. Η παρατήρηση αυτή συμφωνεί και με άλλες μελέτες (Fuchs 
1997). Επομένως φαίνεται λογικό να συνιστάται υψηλή θερμιδική πρόσληψη κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης, καθώς η διαφορά μεταξύ πρόσληψης και κατανάλωσης είναι μεγαλύτερη στα 
μικρά παιδιά (Fung 2012). Επιπρόσθετα, υπάρχουν πολλές αναφορές για ελλείψεις βιταμινών 
και ιχνοστοιχείων στη θαλασσαιμία, οι οποίες μπορεί επίσης να επηρεάσουν την ανάπτυξη (Fung 
2010, Claster 2009). Είναι σημαντικό, επομένως, να εξετασθούν ορισμένες από τις σημαντικές 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. 

Ψευδάργυρος
Ο ψευδάργυρος είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο στη θαλασσαιμία είτε απομακρύνεται 
εντελώς από τα φάρμακα για τη θεραπεία της αποσιδήρωσης (Erdogan 2013) είτε δεν επαρκεί 
λόγω μειωμένης διατροφικής πρόσληψης, μειωμένης απορρόφησης (Fung 2012) ή αυξημένης 
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απώλειας από τα ούρα λόγω εκτεταμένης χρήσης διουρητικών θειαζίνης. Έχει αποδειχθεί ότι 
η έλλειψη ψευδαργύρου επηρεάζει την ανάπτυξη και τη σεξουαλική ωρίμανση και μπορεί 
επιπλέον να προκαλέσει απώλεια μαλλιών, διάρροια, δερματικές αλλοιώσεις και απώλεια της 
όρεξης. Επιπρόσθετα, αποτελεί σημαντικό στοιχείο για το ανοσοποιητικό σύστημα, ειδικότερα για 
τη λεμφοκυτταρική λειτουργία (Tienboon 2003).

Υπάρχουν λίγες μελέτες που εξετάζουν την επίδραση των συμπληρωμάτων διατροφής. Σε μια 
πρόσφατη ανασκόπηση Cochrane για τη χρήση συμπληρωμάτων ψευδαργύρου στη θαλασσαιμία 
και τη δρεπανοκυτταρική νόσο (Swe 2013), προέκυψε το συμπέρασμα ότι παρά την κάποια 
επίδραση στον ρυθμό αύξησης του αναστήματος, από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, 
δεν υπάρχουν ενδείξεις που να αποδεικνύουν όφελος σε ό,τι αφορά τα επίπεδα ψευδαργύρου 
στον ορό των θαλασσαιμικών ασθενών. Οι συγγραφείς συνιστούν επιπλέον μελέτες. Σε μια 
τυχαιοποιημένη διπλή τυφλή και ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο (Fung 2013) μελέτη σε 
νεαρούς ασθενείς (10-30 ετών) με χαμηλή οστική μάζα, η χορήγηση ψευδαργύρου είχε ως 
αποτέλεσμα σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση στο στοιχειακό περιεχόμενο του οστού, και της 
επιφανειακής οστικής πυκνότητας. Συνιστάται η παρακολούθηση των επιπέδων ψευδαργύρου, 
ιδιαίτερα σε ασθενείς που υπόκεινται σε τακτική θεραπεία αποσιδήρωσης με δεφεριπρόνη 
(Deferiprone), και αν υπάρχει ένδειξη, ενδείκνυται η συνταγογράφηση συμπληρωμάτων 
ψευδαργύρου. Τα συμπληρώματα ψευδαργύρου συνήθως χορηγούνται με τη μορφή θειικού 
ψευδαργύρου, αλλά υπάρχουν διαθέσιμες και άλλες μορφές. Η συνήθης δοσολογία είναι 125 
mg 1-3 φορές ημερησίως, αν και για τις αιμοσφαιρινοπάθειες έχουν αναφερθεί δόσεις των 
220 mg 3 φορές ημερησίως. Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στις υψηλές δόσεις διότι μπορεί να 
προκληθεί τοξικότητα, συμπεριλαμβανομένων των γαστρεντερικών διαταραχών, καθώς επίσης 
και αλληλεπιδράσεις με άλλα στοιχεία και φάρμακα.

Σίδηρος
Σε ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία που μεταγγίζονται τακτικά, η συμβολή της διαιτητικής 
πρόσληψης σιδήρου δεν είναι σημαντική, συγκρινόμενη με την πρόσληψη σιδήρου με τις 
μεταγγίσεις (βλ. Κεφάλαιο 3). Ωστόσο, σε ασθενείς που μεταγγίζονται, η από του στόματος 
πρόσληψη γίνεται περισσότερο σημαντική σε χαμηλά προ μετάγγισης επίπεδα αιμοσφαιρίνης. 
Παγκοσμίως, πολλοί μεταγγισιοεξαρτώμενοι ασθενείς δεν μεταγγίζονται προτού τα επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης πέσουν στα 6 ή 7 g/dl. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρόσληψη σιδήρου μπορεί να 
αυξηθεί έως 5 g/dl/ημέρα. Ειδικά σε αυτή την κατηγορία ασθενών, ο διαιτητικός περιορισμός 
του σιδήρου είναι σημαντικός. Με τη λήψη μαύρου τσαγιού με τα γεύματα μπορεί να μειωθεί 
η απορρόφηση σιδήρου, ενώ οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης C αυξάνουν την 
απορρόφηση.

Ασβέστιο και βιταμίνη D
Το ασβέστιο και η βιταμίνη D είναι τα πιο συχνά συνταγογραφούμενα συμπληρώματα για τους 
θαλασσαιμικούς ασθενείς. Η ομοιόσταση ασβεστίου είναι στενά συνδεδεμένη με τη βιταμίνη D 
και η έλλειψή της στη θαλασσαιμία κυμαίνεται από 85% (Mirhosseini 2013) έως 100% (Soliman 
2008). Η έλλειψη βιταμίνης D παρατηρείται ακόμη και σε περιβάλλοντα με ηλιοφάνεια, όπου 
ζει η πλειονότητα των ασθενών με θαλασσαιμία (Nakavachara 2013). Η χαμηλή κατανάλωση 
ασβεστίου (Fung 2012) και η υπερασβεστιουρία (Quinn 2011), που παρατηρούνται στους 
ασθενείς με θαλασσαιμία, συμβάλλουν στη διαταραχή της ομοιόστασης ασβεστίου, ιδιαίτερα 
εάν συνυπάρχει υποπαραθυρεοειδισμός. Οι επιπτώσεις της έλλειψης βιταμίνης D είναι ευρέως 
γνωστές. Η αυξημένη απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου από το έντερο και η ρύθμιση των 
επιπέδων της παραθυρεοειδικής ορμόνης μπορεί να συντελέσουν στην αύξηση της βιταμίνης 
D (Wacker 2013). Η έλλειψή της έχει ως αποτελέσματα την ανεπαρκή οστική επιμετάλλωση, η 
οποία συντελεί στην εμφάνιση οστικής νόσου στη θαλασσαιμία. Η έλλειψη σχετίζεται επίσης με 
μυϊκή αδυναμία, και κυρίως μπορεί να επηρεάσει τον καρδιακό μυ, με την πρόκληση κολπικής 
δυσλειτουργίας σε συνδυασμό με την πρόσληψη σιδήρου από την καρδιά (Wood 2008).
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Η χρήση συμπληρωμάτων βιταμίνης D και ασβεστίου συνιστάται για όλους τους ασθενείς σε 
δοσολογία των 2.000 IU/ημέρα (Fung EB 2011). Υποδεικνύεται ακόμη η παρακολούθηση των 
επιπέδων της βιταμίνης D κάθε 6 μήνες (Nakavachara 2013, Fung 2011). Στους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς συνιστάται δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου, η οποία περιλαμβάνει γάλα, τυρί 
και λιπαρά ψάρια.

Φυλλικό οξύ
Οι ασθενείς που βρίσκονται σε εντατικά σχήματα μεταγγίσεων σπάνια αναπτύσσουν έλλειψη 
φυλλικού οξέος, σε αντίθεση με εκείνους με μη εντατικές μεταγγίσεις. Με δεδομένο ότι πολλοί 
ασθενείς με μείζονα θαλασσαιμία μεταγγίζονται σε χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης (και η 
κατάσταση του φυλλικού είναι άγνωστη), καθώς επίσης και με τα πιθανά οφέλη του φυλλικού 
οξέος στη μείωση των κινδύνων θρομβώσεων που σχετίζονται με τα επίπεδα ομοκυστεΐνης 
και την αθηροσκλήρωση (Qin 2012), το ενδεχόμενο χορήγησης συμπληρωμάτων φυλλικού 
οξέος έως 1mg/ημέρα σε όλους τους ασθενείς μπορεί να εξεταστεί. Οι πιθανότητες τοξικών 
επιπτώσεων είναι χαμηλές.

Βιταμίνη E
Η βιταμίνη E είναι μια λιποδιαλυτή βιταμίνη, η οποία συνήθως είναι σε έλλειψη στους 
θαλασσαιμικούς ασθενείς. Ο κύριος λόγος είναι ότι το φορτίο σιδήρου στο ήπαρ με την επακόλουθη 
ηπατική βλάβη, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των λιπιδίων του ορού (Livrea 1996), αν και 
υπάρχει και μειωμένη διαιτητική πρόσληψη (Fung 2012). Τα συμπληρώματα βιταμίνης E έχει 
αποδειχθεί ότι μειώνουν το οξειδωτικό στρες στη θαλασσαιμία (Pfiefer 2008) και ότι μειώνουν 
την υπεροξείδωση των λιπιδίων στις ερυθροκυτταρικές μεμβράνες (Sutipornpalangkul 2012). 
Ωστόσο, αυτές οι μελέτες, με τη χρήση 400 IU/ημέρα, έγιναν για σχετικά σύντομα διαστήματα 
θεραπείας και με μικρούς αριθμούς ασθενών. Η παρατεταμένη χρήση, ιδιαίτερα σε υψηλή 
δοσολογία, εγκυμονεί πιθανούς κινδύνους και επομένως χρειάζονται πιο εκτεταμένες μελέτες 
στη θαλασσαιμία. Ωστόσο, μπορεί να συστήνεται μια δίαιτα πλούσια σε τροφές που περιέχουν 
βιταμίνη Ε, όπως αυγά, λάδι (π.χ. ελαιόλαδο, αραβοσιτέλαιο, καρδαμέλαιο και ηλιέλαιο), ξηρούς 
καρπούς και δημητριακά.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και μπορεί να απουσιάζει σε συνθήκες κατά τις οποίες 
ενυπάρχουν αυξημένες ελεύθερες ρίζες σιδήρου, οι οποίες προκαλούν οξειδωτική βλάβη. 
Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή στη σύσταση συμπληρωμάτων για τους εξής λόγους:

•  Η βιταμίνη C είναι γνωστό ότι ευνοεί την απορρόφηση του διατροφικού σιδήρου, και ακόμα 
και οι τακτικά μεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ελέγχουν την πρόσληψη σιδήρου.

•  Η βιταμίνη C αυξάνει τον ασταθή σίδηρο και επομένως συμβάλλει στην τοξικότητα του σιδήρου. 
Η αυξημένη διαθεσιμότητα σιδήρου για χηλική δέσμευση επιτρέπει στη δεσφερριοξαμίνη 
να απεκκρίνει περισσότερο σίδηρο. Προκειμένου να αποφευχθεί η τοξικότητα, η βιταμίνη 
χορηγείται κατά τον χρόνο έγχυσης της δεσφερριοξαμίνης σε δόση που δεν υπερβαίνει τα 
2-3 mg/kg. Το όφελος αυτό δεν παρατηρείται με τις άλλες χηλικές ουσίες.

Υποστηρικτικές θεραπείες

Διάφορα συστατικά, τα οποία συνήθως προέρχονται από βότανα, έχουν προταθεί ως 
ενισχυτικά της θεραπείας στη θαλασσαιμία. Αυτά συνήθως έλκουν την προσοχή των ασθενών 
και οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να είναι ικανοί να ανταποκριθούν σε ερωτήσεις και 
να είναι γνώστες των πιθανών ωφελειών, περιορισμών ή ακόμα και κινδύνων από αυτές τις 
ουσίες. Ορισμένα από αυτά υποστηρίζονται από κλινικές δοκιμές και θα πρέπει να εξετάζονται 
λεπτομερέστερα.
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L-καρνιτίνη
Η καρνιτίνη είναι ένα παράγωγο του βουτυρικού –βήτα-υδροξύ-γάμμα-τριμεθυλαμινοβουτυρικό 
οξύ– με δυνητικά οφέλη στη θαλασσαιμία, καθώς εκτιμάται ότι έχει αντιοξειδωτικές και 
καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες. Είναι γνωστό ότι είναι σημαντικό για τον μεταβολισμό των 
λιπαρών οξέων μακράς αλυσίδας και εμπεριέχεται σε ιστούς με υψηλές ενεργειακές ανάγκες, 
όπως οι σκελετικοί μύες, ο καρδιακός μυς και το ήπαρ. Σε κλινικές δοκιμές, η L-καρνιτίνη σε 
δόση των 50 mg/kg/ημέρα είχε ως αποτέλεσμα τα εξής οφέλη:

•   Βελτιωμένη διαστολική λειτουργία και βελτίωση στις επιδόσεις κατά τη σωματική άσκηση.
•  Σημαντική βελτίωση στην πνευμονική αρτηριακή συστολική πίεση σε ασθενείς με πνευμονική 

υπέρταση (El-Beshlawy 2008)
•  Αύξηση των μεσοδιαστημάτων μεταξύ των μεταγγίσεων (El-Beshlawy 2007)

Ωστόσο, χρειάζεται προσοχή για τους ασθενείς με επιληπτικές κρίσεις και εκείνους με 
υποθυρεοειδισμό, καθώς η L-καρνιτίνη αναστέλλει την είσοδο της τριιωδοθυρονίνης (T3) και της 
θυροξίνης (T4) στον πυρήνα του κυττάρου (Benvenga 2004).

Σιταρόχορτο
Είναι ένα δημοφιλές διατροφικό προϊόν υγείας, που παρασκευάζεται ως χυμός από τα 
μπουμπούκια του φυτού του σιταριού. Περιέχει χλωροφύλλη, βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και 
αρκετά ένζυμα. Το σιταρόχορτο πιστεύεται ότι αυξάνει την παραγωγή ερυθροκυττάρων, καθώς 
και το μεσοδιάστημα μεταξύ των μεταγγίσεων, γεγονός που έχει δειχθεί σε μικρό αριθμό ασθενών 
και επιβεβαιώθηκε πρόσφατα (Singh 2010).

Σιλυμαρίνη 
Ένα παράγωγο του γαλακτώματος από γαϊδουράγκαθο (Silybum marianum), η σιλυμαρίνη 
είναι ένα σύμπλοκο φλαβονολιγνάνης, που έχει αντιοξειδωτικές ιδιότητες και έχει διερευνηθεί 
εκτεταμένα ως ηπατοπροστατευτική ουσία. Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις, αυτός ο ρόλος της 
σιλυμαρίνης έχει επιβεβαιωθεί και επιπρόσθετα έχει βρεθεί ότι αναστέλλει την είσοδο του ιού 
της ηπατίτιδας C στα ηπατοκύτταρα (Blaising 2013, Caciapuoti 2013, Polyak 2013). Τα οφέλη αυτά 
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στους θαλασσαιμικούς ασθενείς που έχουν ηπατική βλάβη 
από υπερφόρτωση σιδήρου και που πολλοί έχουν μολυνθεί από ηπατίτιδα C. Είναι διαθέσιμη σε 
μορφή κάψουλας και η συνήθης δοσολογία της είναι 140 mg τρεις φορές την ημέρα.

Αλκοόλ
Οι θαλασσαιμικοί ασθενείς θα πρέπει να αποτρέπονται από την κατανάλωση αλκοόλ. Το αλκοόλ 
μπορεί να επιβαρύνει την οξειδωτική βλάβη από τον σίδηρο και να επιδεινώσει τις επιπτώσεις 
από τους ιούς της ηπατίτιδας στον ηπατικό ιστό. Εάν το ήπαρ έχει υψηλό φορτίο σιδήρου, καθώς 
επίσης και λοίμωξη από HCV ή HBV, η κατανάλωση αλκοόλ προάγει περισσότερο την κίρρωση και 
το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα. Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί επίσης να επηρεάσει 
τον σχηματισμό των οστών και είναι παράγοντας κινδύνου για οστεοπόρωση. Επιπρόσθετα, το 
αλκοόλ μπορεί να έχει απρόβλεπτες αλληλεπιδράσεις με φαρμακευτικές ουσίες..

Κάπνισμα
Ο καπνός θα πρέπει επίσης να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αναδόμηση 
των οστών, η οποία συσχετίζεται με την οστεοπόρωση. Σε σχέση με τις αμφιβολίες που αφορούν 
την καρδιοαναπνευστική προσαρμογή για τη σωματική άσκηση (βλ. αναφορές παραπάνω), 
μπορεί να θεωρηθεί ότι το κάπνισμα χειροτερεύει τα προβλήματα και βέβαια συνοδεύεται από 
όλες τις ανεπιθύμητες επιδράσεις που περιγράφονται στον γενικό πληθυσμό.
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Χρήση ναρκωτικών ουσιών
Η χρήση ναρκωτικών ουσιών είναι συχνή στις περισσότερες κοινωνίες και αποτελεί κίνδυνο 
ειδικά για τους εφήβους και τα νεαρά άτομα. Οι θαλασσαιμικοί ασθενείς που επιδιώκουν να 
ενσωματωθούν και να γίνουν αποδεκτοί από τις παρέες των συμμαθητών τους είναι δυνητικά 
ευάλωτοι στο να πειραματιστούν με τέτοιες ουσίες. Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες 
για τη συχνότητα χρήσης ουσιών σε αυτήν την ομάδα ασθενών, αλλά πολλοί κλινικοί ιατροί 
έχουν αντιμετωπίσει μεμονωμένες περιπτώσεις. Το νοσηλευτικό προσωπικό θα πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης ασθενών που έχουν τέτοιο πρόβλημα και να είναι έτοιμο για 
ανοιχτή συζήτηση γι’ αυτά τα ζητήματα. Η χρήση ουσιών θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στους 
θαλασσαιμικούς ασθενείς με την πρόκληση ιστικής βλάβης, που επιδρά σε πολλά ζωτικά όργανα.

Ποιότητα ζωής

Όλα τα ζητήματα που εξετάζονται σε αυτό το κεφάλαιο αντιμετωπίζονται από μια υπηρεσία που 
προσφέρει συνολική φροντίδα, σε συνδυασμό με αποδεκτά κλινικά πρότυπα φροντίδας. Ο στόχος 
είναι η επίτευξη αυτονομίας στη ζωή, η οποία επιτρέπει στους ασθενείς να ικανοποιήσουν τις 
προσωπικές τους φιλοδοξίες. Εξετάζοντας εάν μια υγειονομική ομάδα ήταν επιτυχημένη στις 
προσπάθειές της, η ποιότητα ζωής θα πρέπει να αποτελεί ένα μέτρο μεγάλης σημασίας. Σε ένα 
κύριο άρθρο, η Επιτροπή Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας σημειώνει τα 
παρακάτω: "Η ποιότητα ζωής πολύ σύντομα θα ενσωματωθεί στη φροντίδα του ασθενούς […] Σε 
εποχή κατά την οποία ορισμένες αιματολογικές ασθένειες μετατρέπονται από οξείες, απειλητικές 
για τη ζωή νόσοι σε χρόνιες και εφ’ όρου ζωής καταστάσεις, η αξιολόγηση και η διατήρηση της 
ποιότητας ζωής γίνεται ακόμα πιο σημαντική για τους ασθενείς" (Chomienne 2012).

Πώς λοιπόν αξιολογείται η ποιότητα ζωής; Η αντίληψη για την ποιότητα ζωής αφορά την άποψη 
κάθε ασθενούς για τη ζωή του και την καλή του κατάσταση. Καθώς η καλή κατάσταση περιλαμβάνει 
ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις, οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζονται από τη φυσική 
κατάσταση της υγείας, η οποιαδήποτε αξιολόγηση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλες αυτές 
τις παραμέτρους. Έχουν αναπτυχθεί αρκετοί τρόποι για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, οι 
οποίοι διερευνούν παραμέτρους όπως η φυσική κατάσταση, η συναισθηματική κατάσταση και 
οι κοινωνικές συνθήκες. Οι παράμετροι αυτές ενσωματώνονται σε ερωτηματολόγια, εκ των 
οποίων αρκετά έχουν δοκιμαστεί, αξιολογηθεί και χρησιμοποιηθεί στη θαλασσαιμία. Ακολουθούν 
παραδείγματα από τα κύρια συστήματα που χρησιμοποιούνται:

•  Το ερωτηματολόγιο WHOQoL (Telfer 2005).
•  Οι κλίμακες PedsQoL (Clarke 2010).
•  Το Συνεργατικό Πληροφοριακό Σύστημα Καταγραφής για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα, 

Dartmouth (Pakbaz 2005).
•   Η Σύντομη Εκδοχή Υγειονομικής Έρευνας-SF36 (Musallam 2011, Sobota 2011).

Πιο πρόσφατα, έχουν αναπτυχθεί και αξιολογηθεί τα Εξειδικευμένα Συστήματα για την Ποιότητα 
Ζωής στη Θαλασσαιμία (STQOLI). Το STQOLI έχει δημοσιευθεί στην Ελλάδα για να ληφθούν υπόψη 
εμπειρίες όπως η εξάρτηση από τη τακτική θεραπεία αποσιδήρωσης με διάφορα σχήματα (Lyrakos 
2012). Η TranQol έχει επίσης αναπτυχθεί στον Καναδά (Klaassen 2013). Δεν είναι σκοπός αυτού 
του κεφαλαίου να συστήσει ιδιαίτερα οποιοδήποτε σύστημα, αλλά να παροτρύνει τις κλινικές 
θαλασσαιμίας να χρησιμοποιήσουν ένα σύστημα της επιλογής τους και να το εφαρμόσουν με την 
πάροδο του χρόνου στους ασθενείς τους. Οι κλινικές θα πρέπει να παρακολουθούν τις αλλαγές 
στην αξιολόγηση των ίδιων των ασθενών τους και τις απόψεις τους, καθώς η κατάσταση κάθε 
ασθενούς για κάθε παράμετρο αλλάζει με τις αλλαγές στη θεραπεία ή την εμφάνιση επιπλοκών 
(Gollo 2013). Αυτά τα συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και 
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την αξιολόγηση ατόμων, καθώς επίσης και ομάδων ασθενών, επομένως επιτρέποντάς τους να 
αξιολογήσουν την κλινική επίδοση και να αναγνωρίζουν οποιεσδήποτε αδυναμίες χρειάζεται να 
αναφερθούν. 

Η ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, όπως εκτιμάται με τα διάφορα εργαλεία, δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για να γίνουν συγκρίσεις της ποιότητας φροντίδας μεταξύ διαφορετικών 
γεωγραφικών περιοχών. Οι μεταβλητές περιλαμβάνουν τη βαρύτητα της ασθένειας των 
ομάδων ασθενών (Musallam 2011), την προηγούμενη αντιμετώπισή τους, τον χρόνο έναρξης 
των επιπλοκών, το εάν ο ασθενής βρίσκεται σε από του στόματος ή παρεντερική θεραπεία 
αποσιδήρωσης (Porter 2012), την ηλικία των ασθενών και την ανταπόκριση των γονέων και 
των παιδιών (Coacci 2012). Η παρακολούθηση των ομάδων ασθενών με τη χρήση του ίδιου 
συστήματος, με την πάροδο του χρόνου μπορεί να παρέχει ανεκτίμητης αξίας δεδομένα στη 
μέτρηση του αποτελέσματος και της κλινικής επίδοσης. 

Περίληψη και συστάσεις 

•  Η σφαιρική προσέγγιση στη φροντίδα του ασθενούς περιλαμβάνει την αναγνώριση της 
ανάγκης για κοινωνική ενσωμάτωση και "φυσιολογική" ζωή.

•  Ο θεράπων ιατρός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παροχής συμβουλών για ζητήματα που 
αφορούν τον τρόπο ζωής.

•  Η φυσική δραστηριότητα θα πρέπει να παροτρύνεται αλλά χρειάζεται να συνεκτιμώνται 
η κατάσταση και η συν-νοσηρότητα κάθε ασθενούς. Η εργομετρική και καρδιαγγειακή 
αξιολόγηση μπορεί να είναι αναγκαία, ανάλογα με την προτεινόμενη φυσική δραστηριότητα.

•  Οι προγραμματισμοί των κλινικών επισκέψεων και των μεταγγίσεων θα πρέπει να είναι 
ευέλικτοι και να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις του ασθενούς, όπως η εκπαίδευση και 
η εργασία του.

•  Η συνεργασία με τους δασκάλους και τους εργοδότες μπορεί να είναι αναγκαία προκειμένου 
να κατανοηθεί το πρόβλημα και να αντιμετωπιστεί.

•  Η συστηματική παρακολούθηση της ανάπτυξης είναι απαραίτητη. Πρέπει να εξετάζονται 
διατροφικοί παράγοντες, όπως η θερμιδική πρόσληψη και οι ελλείψεις ιχνοστοιχείων σε 
περιπτώσεις υστέρησης της ανάπτυξης. Σε αυτό το επίπεδο, οι υπηρεσίες του διαιτολόγου 
μπορούν να βοηθήσουν.

•  Τα συμπληρώματα ψευδαργύρου μπορούν να χορηγούνται σε περιπτώσεις έλλειψης, 
υστέρησης στην ανάπτυξη και μειωμένης οστικής μάζας, αλλά δεν συνιστώνται για 
συστηματική χρήση. Η συνήθης δόση είναι 125 mg θειικού ψευδαργύρου 1-3 φορές 
ημερησίως.

•  Συνιστάται διαιτητικός περιορισμός σιδήρου σε ασθενείς που υπόκεινται σε ήπια σχήματα 
μεταγγίσεων με χαμηλή προμεταγγισιακή αιμοσφαιρίνη.

•  Τα συμπληρώματα ασβεστίου και βιταμίνης D συνιστώνται για όλους τους ασθενείς σε 
δοσολογία 2.000 IU, σε συνδυασμό με μέτρηση των επιπέδων της βιταμίνης D κάθε 6 μήνες. 
Συνιστάται επίσης μια δίαιτα με υψηλή περιεκτικότητα ασβεστίου (με γάλα, ψάρι, τυρί κ.λπ.).

•  Τα συμπληρώματα φυλλικού οξέος έως 1 mg/ημέρα χρειάζονται σε όλους τους ασθενείς με 
χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Η χρήση συμπληρωμάτων για όλους τους ασθενείς μπορεί 
να εξεταστεί, καθώς μειώνεται ο κίνδυνος θρομβώσεων και η τοξικότητα είναι χαμηλή.

•  Συνιστάται δίαιτα πλούσια σε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα βιταμίνης E, όπως αυγά και 
λάδι. Η εκτεταμένη χρήση των συμπληρωμάτων χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

•  Τα συμπληρώματα βιταμίνης C συνιστώνται σε συνδυασμό με εγχύσεις δεσφερριοξαμίνης σε 
δοσολογία 2-3 mg/kg/ημέρα, ή εφόσον αποδεικνύεται η έλλειψη.

•  Η L-καρνιτίνη μπορεί να είναι ωφέλιμη σε δόση 50 mg/kg/ημέρα, αν και θα πρέπει να δοθεί 
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προσοχή σε ασθενείς με θυρεοειδική δυσλειτουργία. 
•  Δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για μακροπρόθεσμα οφέλη από τη χρήση σιταρόχορτου. 
•  Η σιλυμαρίνη σε δόση 140 mg τρεις φορές ημερησίως συνιστάται εάν υπάρχει βλάβη του 

ήπατος, μετά από συνεννόηση με ηπατολόγο.
•  Επιβάλλεται συστηματική οδοντιατρική φροντίδα για όλους τους θαλασσαιμικούς ασθενείς. 

Οι επαρκείς μεταγγίσεις αίματος από νεαρή ηλικία αναστέλλουν τις γναθοπροσωπικές 
δυσμορφίες και περιορίζουν την ανάγκη για ορθοδοντικές παρεμβάσεις.

•  Θα πρέπει να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ, καπνού και ναρκωτικών ουσιών.
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ17

Σε πολλά νοσοκομεία, οι ασθενείς με θαλασσαιμία εισάγονται σε κλινικές Γενικής Αιματολογίας, 
Παιδιατρικής και Ογκολογίας και σε μονάδες ημερήσιας φροντίδας, μαζί σε ετερογενείς 
ομάδες ασθενών, με ποικίλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν είναι σπάνιο σε πολλά κέντρα να 
μεταγγίζονται ενήλικες ασθενείς δίπλα σε παιδιά. Αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί όταν ο αριθμός 
των ασθενών είναι μικρός, αλλά σε περιοχές με μεγάλη συχνότητα, εδώ και αρκετά χρόνια 
έχουν γίνει ξεχωριστές μονάδες αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ιδιωτικότητα και ασφάλεια του 
ασθενούς, καθώς και για διευκόλυνση της φροντίδας από διεπιστημονική ομάδα (Angastiniotis 
1988). Ένα ιδανικό κέντρο θαλασσαιμίας μπορεί να έχει κοινούς χώρους και παροχή υπηρεσιών 
και για άλλες ερυθροκυτταρικές διαταραχές, όπως η δρεπανοκυτταρική νόσος και άλλες πιο 
σπάνιες γενετικής προέλευσης χρόνιες αναιμίες, καθώς έχουν κοινές επιπλοκές και ανάγκες. 
Το σημαντικό είναι αυτές οι μονάδες να είναι εξειδικευμένες αλλά όχι απομονωμένες. Αυτό το 
κεφάλαιο θα εξετάσει πώς τα συστήματα υγείας μπορούν να οργανωθούν κατά τον καλύτερο 
τρόπο, προκειμένου να παρέχουν τις καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας στους ασθενείς με 
θαλασσαιμία.

Διεπιστημονική ομάδα

Η εμπλοκή πολλών οργάνων, η οποία έχει παρατηρηθεί στην παθολογία της θαλασσαιμίας 
και άλλες μεταγγισιοεξαρτώμενες αναιμίες, έχει γίνει σαφής στο πλαίσιο αυτών των οδηγιών, 
όπως και το ότι σε μεγάλο βαθμό οι σύνθετες επιπλοκές είναι αυτές που υπαγορεύουν τη 
σύνθεση διεπιστημονικής ομάδας πολλαπλών ειδικοτήτων για την αντιμετώπισή τους. Είναι 
αναμενόμενο ότι ο αιματολόγος ή ένας πεπειραμένος παιδίατρος ή παθολόγος θα επιβλέπει την 
παροχή της βασικής φροντίδας στους ασθενείς αυτούς (βλ. Πίνακα 1), συμπεριλαμβανομένης 
της παρακολούθησης της υπερφόρτωσης σιδήρου και της εκτίμησης της οργανικής βλάβης που 
αναπόφευκτα προκαλεί αυτή. Η ομάδα υποστήριξης θα πρέπει να περιλαμβάνει:

•  Εξειδικευμένους νοσηλευτές
  - Οι σημαντικές και πολυδιάστατες ευθύνες και ικανότητες των νοσηλευτών για τις 

αιμοσφαιρινοπάθειες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη διαχείριση των μεταγγίσεων 
αίματος, τα πρακτικά ζητήματα της θεραπείας αποσιδήρωσης, την υποστήριξη του ασθενούς 
και την επικοινωνία, την παροχή πληροφοριών, την ενθάρρυνση για αυτοδιαχείριση 
και τον έλεγχο των συμπτωμάτων (Anionwo 2012, Aimiuwu 2012, Tangayi 2011). Για να 
αναπτυχθούν οι απαιτούμενες ικανότητες, χρειάζεται να υπάρχει συνέχεια στη φροντίδα 
και όχι συχνές εναλλαγές, οι οποίες παρατηρούνται στις νοσοκομειακές υπηρεσίες. Ο 
εξειδικευμένος νοσηλευτής αποτελεί πολύτιμο συστατικό στοιχείο των υπηρεσιών για τις 
αιμοσφαιρινοπάθειες, διότι αποτελεί τον πλησιέστερο συνεκτικό κρίκο με τον ασθενή, και 
συνήθως ενεργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του ασθενούς και της ιατρικής ομάδας. 

•  Καρδιολόγος
  - Από την άποψη της σημασίας της καρδιολογικής παρακολούθησης και της έγκαιρης 

αντιμετώπισης των καρδιακών επιπλοκών (βλ. Κεφάλαιο 4), ο καρδιολόγος αποτελεί κεντρική 
μορφή της ομάδας. Σε πολλά κέντρα, ο ασθενής συνήθως παραπέμπεται στον καρδιολόγο 
μόνον όταν εμφανιστούν συμπτώματα. Συνιστάται με έμφαση, ένας καρδιολόγος με 
εξειδικευμένες γνώσεις για τη θαλασσαιμική φροντίδα να αποτελεί τακτικό μέλος της ομάδας. 
Οι καρδιακές επιπλοκές είναι στενά συνδεδεμένες με ζητήματα ρύθμισης των επιπέδων 
αιμοσφαιρίνης, υπερφόρτωσης σιδήρου, θεραπείας αποσιδήρωσης, ενδοκρινοπαθειών, 

Συγγραφείς Μιχαήλ Ανγκαστινιώτης και Ανδρούλλα Ελευθερίου
Ανασκόπηση Maria Domenica Cappellini και Ali Taher
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θρεπτικών στοιχείων και άλλων παραγόντων σε αυτήν την πολυοργανική κατάσταση. 
  Είναι επομένως σημαντικό, οι καρδιολόγοι που εμπλέκονται στη φροντίδα να αντιλαμβάνονται 

γενικότερα τα ζητήματα που προκαλούν ανησυχία και να είναι σε θέση να τα συζητήσουν 
όχι μόνο με συναδέλφους τους εντός της ίδιας ομάδας αλλά και με τους ασθενείς. Για τους 
λόγους αυτούς, ο καρδιολόγος θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος σε θέματα όπως 
είναι η συμμόρφωση του ασθενούς και οι ψυχοκοινωνικές συνθήκες, ώστε να μπορεί 
να συνεισφέρει στην ολοκληρωμένη φροντίδα του ασθενούς. Οι καρδιολόγοι με ειδικό 
ενδιαφέρον για τη θαλασσαιμία θα πρέπει επομένως να επιλέγονται και να καλούνται να 
διαχειριστούν την παρακολούθηση και τη θεραπεία του ασθενούς σε στενή συνεργασία με 
την ομάδα.

 •  Ηπατολόγος
  - Αν και οι καρδιακές επιπλοκές παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου, ο βελτιωμένος έλεγχος 

των καρδιακών επιπλοκών, με πρώιμη παρέμβαση, είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
ενός πληθυσμού θαλασσαιμικών μεγαλύτερης ηλικίας, με αυξανόμενη τάση ανάπτυξης 
ηπατολογικών επιπλοκών και με μεγαλύτερη αναλογία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η 
αντιμετώπιση της ηπατικής νόσου περιπλέκεται με την παρουσία υπερφόρτωσης σιδήρου 
και με ή χωρίς τη συμμετοχή χρόνιας ηπατίτιδας ιογενούς προέλευσης (Di Marco 2010). 
Προβλήματα όπως ο ρόλος της εντατικοποιημένης θεραπείας αποσιδήρωσης, ο έλεγχος των 
επιπέδων αιμοσφαιρίνης όταν χρησιμοποιούνται αντιϊικοί παράγοντες, και η αντιμετώπιση 
των επιπλοκών της αντιϊκής θεραπείας καθιστούν επιτακτική τη στενή συνεργασία της 
ομάδας με ηπατολόγο.

•  Ενδοκρινολόγος
  - Οι ενδοκρινολογικές επιπλοκές είναι σχεδόν καθολικές στους θαλασσαιμικούς ασθενείς. 

Επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και έχουν επίσης σοβαρές επιπτώσεις στην καλή φυσική 
κατάσταση (βλ. Κεφάλαιο 8). Είναι επομένως σημαντικό όλοι οι μεταγγισιοεξαρτώμενοι 
ασθενείς από νεαρή ηλικία να παρακολουθούνται από ενδοκρινολόγο, ο οποίος καθορίζει 
την αναγκαία θεραπεία. Μια διεθνής ομάδα ειδικών για τα ενδοκρινολογικά ζητήματα της 
θαλασσαιμίας έχει οργανωθεί πρόσφατα, η οποία παροτρύνει και εκπαιδεύει ενδοκρινολόγους 
στη φροντίδα της θαλασσαιμίας (De Sanctis 2013). Η σημασία του ενδοκρινολόγου στην 
ομάδα πολλών ειδικοτήτων έχει ευρύ φάσμα, όπως αναφέρθηκε από τις ψυχολογικές 
επιδράσεις των ενδοκρινικών διαταραχών (καθυστερημένη εφηβεία) και στην ανάγκη 
τακτικής συνεργασίας με την ομάδα.• Διαβητολόγος

- Η συχνότητα του διαβήτη είναι υψηλή στη θαλασσαιμία και αυξάνεται όσο μεγαλώνουν οι 
ασθενείς, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα έως 20% (βλ. Κεφάλαιο 8). Αν και αυτό είναι 
συνήθως αντικείμενο αντιμετώπισης από τον ενδοκρινολόγο της ομάδας, τα οφέλη από μια 
εξειδικευμένη διαβητολογική κλινική η οποία διαθέτει τη δική της διεπιστημονική ομάδα, 
μπορεί να είναι μεγαλύτερα. Πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτούργησε μια κοινή κλινική 
διαβήτη/θαλασσαιμίας με επιτυχία και μπορεί να συστήνεται ως πλεονεκτική για τους 
θαλασσαιμικούς ασθενείς (Tzoulis 2013).

•  Ψυχολόγος
  – Η πολυπλοκότητα της ψυχολογικής υποστήριξης εξηγείται στο κεφάλαιο 15. Η ανάγκη 

παρουσίας ψυχολόγου στην ομάδα δεν χρειάζεται να τονιστεί περαιτέρω. Ο ρόλος του 
ψυχολόγου είναι επίσης να υποστηρίζει και να παρέχει συμβουλές στην ομάδα φροντίδας, 
συμπεριλαμβανομένης της οικογένειας των ασθενών. Όλο το σχετικό προσωπικό χρειάζεται 
εκπαίδευση για την ενασχόληση με χρόνια νοσήματα, ιδιαίτερα όταν ζητείται συχνά η 
συμβουλή τους πριν από την επίσκεψη σε επαγγελματία ψυχολόγο. Επιπρόσθετα, το αίσθημα 
ότι ο ασθενής είναι αβοήθητος στην αντιμετώπιση μη ιάσιμης νόσου, μπορεί να οδηγήσει 
σε συναισθηματική εξουθένωση και επομένως η συζήτηση με την ομάδα φροντίδας θα 
πρέπει να αποτελεί μέρος του ρόλου του ψυχολόγου στο κέντρο θαλασσαιμίας. Ψυχιατρικές 
παρεμβάσεις συνήθως δεν χρειάζονται, αλλά οι ομάδες θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα γι’ 
αυτήν την πιθανότητα ώστε να παραπέμπουν κατάλληλα όταν χρειάζεται.

•  Κοινωνικός λειτουργός 
– Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού συχνά αλληλεπικαλύπτεται με αυτόν του ψυχολόγου. 

Υπάρχουν ωστόσο εξειδικευμένα προβλήματα που ανακύπτουν στην οικογένεια, οικονομικής 
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και κοινωνικής φύσης, τα οποία εμπίπτουν προφανώς στο αντικείμενο του κοινωνικού 
λειτουργού, αναλόγως με τον ρόλο του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας σε κάθε χώρα. 
Αποτελεί ρόλο της ομάδας φροντίδας να αποφασίσει εάν υπάρχει ανάγκη συνεισφοράς από 
κοινωνικό λειτουργό, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του περιστατικού, ή και για την 
επιβεβαίωση της παρουσίας σχετικών προβλημάτων όταν κρίνεται κατάλληλο.

•  Γυναικολόγος
  - Σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης, θα πρέπει να εμπλέκονται γυναικολόγοι και να συνεργάζονται 

στενά με την ομάδα θαλασσαιμίας με παροχή συμβουλών από το στάδιο προ της κύησης έως 
τη γέννηση και μετά τον τοκετό (βλ. Κεφάλαιο 9).

Πίνακας 1. Περίληψη του ρόλου των επιθυμητών χαρακτηριστικών και των ευθυνών των μελών που 
συγκροτούν την ομάδα φροντίδας θαλασσαιμίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνήθως είναι ο υπεύθυνος ιατρός για την καθιερωμένη 
φροντίδα και τον συντονισμό της ομάδας. 

Επίβλεψη των μεταγγίσεων, εκπαίδευση των ασθενών, 
υποστήριξη και έλεγχος συμπτωμάτων. Εξασφαλίζουν τη 
συνέχιση της φροντίδας.

Κατά προτίμηση με εξειδίκευση στις αιμοσφαιρινοπάθειες. 
Παρακολουθεί όλους τους ασθενείς από την παιδική ηλικία 
και αναλαμβάνει τη θεραπεία όταν εμφανίζονται επιπλοκές. 
Συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας για τις ανάγκες 
θεραπείας αποσιδήρωσης.

Ιδανικά με εξειδικευμένο ενδιαφέρον στις 
αιμοσφαιρινοπάθειες. Παρακολουθεί όλους τους ασθενείς 
από την πρώιμη εφηβεία έως την ενηλικίωση. Υποδεικνύει 
εξατομικευμένη θεραπεία για τις επιπλοκές και συνεργάζεται 
με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς επίσης και με τον γυναικολόγο 
σε περίπτωση προβλημάτων γονιμότητας ή εγκυμοσύνης.

Ο ηπατολόγος καλείται όταν παραστεί ανάγκη, συνήθως όταν 
οι ιικές λοιμώξεις του ήπατος χρειάζονται θεραπεία.

Συνεργάζεται κυρίως με την αιματολογική ομάδα κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης, η οποία χρειάζεται φροντίδα 
πολλαπλών ειδικοτήτων.

Σημαντικές υποστηρικτικές υπηρεσίες για τους ασθενείς 
και τις οικογένειές τους. Εκπαιδεύει και υποστηρίζει το 
προσωπικό για την παροχή σφαιρικής φροντίδας.

Παρακολουθεί τακτικά για οδοντιατρικές και 
γναθοπροσωπικές επιπλοκές και παρεμβαίνει έγκαιρα όταν 
υπάρχει ανάγκη.

Η γνώση των αιμοσφαιρινοπαθειών επιτρέπει στον 
ενημερωμένο φαρμακοποιό να λειτουργεί ως σύμβουλος της 
ομάδας για τη φαρμακευτική θεραπεία και να εξασφαλίζει την 
έγκαιρη διαθεσιμότητα των απαραίτητων φαρμάκων.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Αιματολόγος/παιδίατρος/
παθολόγος

Εξειδικευμένοι νοσηλευτές
(νοσηλευτές αιμοσφαιρινοπαθειών)

Καρδιολόγος

Ενδοκρινολόγος

Ιατρός με εξειδίκευση στο ήπαρ 
(ηπατολόγος)

Γυναικολόγος

Ψυχολόγος και κοινωνικός 
λειτουργός

Οδοντίατρος

Φαρμακοποιοί
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αποτελεί μη τακτικό μέλος της ομάδας, καθώς τα βασικά 
μέλη είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις διαιτητικές 
ανάγκες. Η συμβολή του επαγγελματία διαιτολόγου μπορεί 
να βοηθήσει στην απάντηση ερωτημάτων και στην παροχή 
συμβουλών όταν οι επιπλοκές που σχετίζονται με διαβήτη 
και ηπατική νόσο χρειάζονται εξειδικευμένες οδηγίες.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

Διαιτολόγος

Είναι κρίσιμης σημασίας οι ομάδες να είναι καλά συντονισμένες. Αυτός είναι ο πρωταρχικός ρόλος 
του αιματολόγου ή όποιου ιατρού επιβλέπει τη βασική θεραπεία και φροντίδα. Προκειμένου η 
ομάδα να εκπληρώσει τον ρόλο της, θα πρέπει να υπάρχουν συχνές συναντήσεις και από κοινού 
λήψη αποφάσεων, με τη συμβολή της εξειδικευμένης οπτικής από κάθε ειδικότητα στα κλινικά 
και ψυχοκοινωνικά ζητήματα που προκύπτουν σε συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά επίσης και σε 
ό,τι αφορά συνολικά την ομάδα ασθενών που φροντίζουν. Σύμφωνα με τον EH Wagner (Wagner 
2000), η ευθύνη της ομάδας ξεκινά με τη διαμόρφωση πρωτοκόλλου ή κατευθυντήριων οδηγιών 
που προσδιορίζουν τα στοιχεία φροντίδας υψηλής ποιότητας. 

Άλλες λειτουργίες της ομάδας περιλαμβάνουν:
•  Προγραμματισμό της θεραπείας. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις προτιμήσεις του 

ασθενούς. Συνεννόηση της ομάδας με τον ασθενή μπορεί να βελτιώσει τη συμμόρφωση του 
ασθενούς (Haynes 2002).

•  Αντιμετώπιση που βασίζεται σε αποδείξεις και διαθεσιμότητα των μέσων υποστήριξης στη 
λήψη αποφάσεων, προκειμένου το σύνολο του προσωπικού να ακολουθεί τα πρωτόκολλα 
με συνέπεια.

•  Υποστήριξη της αυτοδιαχείρισης. Απαιτεί πληροφόρηση, καθοδήγηση και ενθάρρυνση του 
ασθενούς από διάφορες ειδικότητες.

•  Κοινές συνεντεύξεις με τους ασθενείς όταν εμφανίζεται μια νέα επιπλοκή ή χρειάζεται αλλαγή 
στη θεραπεία. Για παράδειγμα, όταν εντοπίζεται καρδιακή επιπλοκή, μια κοινή συνέντευξη 
με τον αιματολόγο και τον καρδιολόγο που εμπλέκονται θα είναι ενημερωτική και επίσης 
θα επιβεβαιώσει στον ασθενή ότι υπάρχει συνέχεια της φροντίδας και ότι οι ειδικοί έχουν 
συζητήσει για τον τρόπο αντιμετώπισης και έχουν συμφωνήσει στις αποφάσεις που αφορούν 
τη φροντίδα του. 

•   Επιβεβαιώνεται στον ασθενή ότι η ομαδική εργασία δεν είναι θεωρητική, αλλά η 
παρακολούθηση από κάθε ειδικό έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση όλης της ομάδας και 
των ειδικοτήτων που εμπλέκονται, προκειμένου οι αποφάσεις να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 
σχετικά συστήματα οργάνων και τις συνέπειες για τον ασθενή.

Προγραμματισμός θεραπείας

Η γενική οργάνωση μια μονάδας θαλασσαιμίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Οι επισκέψεις 
στα κέντρα θεραπείας είναι συχνές και σχετίζονται με την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των 
μεταγγίσεων αίματος, συζητήσεις με τους ιατρούς, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών από 
διάφορες ειδικότητες, διεξαγωγή εξειδικευμένων εξετάσεων, καθώς και επισκέψεις σε άλλες 
εξειδικευμένες μονάδες, όπως απεικονιστικά κέντρα μαγνητικής τομογραφίας. Επομένως, η 
συμμόρφωση στην κατάλληλη παρακολούθηση είναι χρονοβόρα για τους ασθενείς και μπορεί να 
υπάρχει αλληλεπικάλυψη με άλλες σημαντικές δραστηριότητες, όπως σχολική παρακολούθηση 
και εργασία. Αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι οι ώρες για νοσηλεία συμπίπτουν με τις 
εργάσιμες ώρες, ένα θέμα που έχει επισημανθεί από τους ασθενείς σε διεθνείς συναντήσεις. Σε 
μια έρευνα που διεξήχθη από τον TIF και δημοσιεύτηκε στο Enerca White Book (υπό έκδοση), 
για 415 ασθενείς από όλη την Ευρώπη, περίπου το 20% δήλωσε ότι χρειάστηκε να περιμένει 
πάνω από 2 ώρες για την προετοιμασία της μετάγγισης και στο 62% η μετάγγιση έγινε το πρωί, 
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με αποτέλεσμα να χαθούν σχολικές ώρες ή ώρες εργασίας. Οι απόψεις αυτές θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στις υπηρεσίες που αποσκοπούν σε αυξανόμενη ενσωμάτωση ασθενών. 
Για να επιτευχθεί καλύτερη εξυπηρέτηση, το κέντρο θαλασσαιμίας χρειάζεται να συνεργάζεται 
στενά με τη διοίκηση του νοσοκομείου προκειμένου να προγραμματίζονται οι μεταγγίσεις και 
η παρακολούθηση μετά το μεσημέρι, το απόγευμα ή τα Σαββατοκύριακα. Το κέντρο θα πρέπει 
επίσης να έχει στενή συνεργασία με την τράπεζα αίματος και άλλα εργαστήρια για την παροχή 
υπηρεσιών εκτός του καθιερωμένου ωραρίου, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των 
θαλασσαιμικών ασθενών. Το ιδεώδες κέντρο ημερήσιας φροντίδας θα πρέπει να σχεδιάζεται με 
τρόπο που να επιτρέπει την εξασφάλιση της ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα για τους ενήλικες ασθενείς.

Σχήμα 1. Ένα παράδειγμα οργανωτικής αλληλεπίδρασης της μονάδας θαλασσαιμίας με άλλα νοσοκομειακά 
τμήματα. Αναπαράχθηκε κατόπιν αδείας από (Kattamis 1989).

Κέντρα αναφοράς

Ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που εξυπηρετούν, τα κέντρα θαλασσαιμίας μπορεί να 
καταταγούν σε κέντρα αναφοράς ή δευτερεύοντα/περιφερειακά κέντρα. Ένα κέντρο αναφοράς 
πρέπει να εκπληρώνει τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για τα εξειδικευμένα κέντρα. Τέτοια 
πρότυπα περιλαμβάνουν:
•  Τα ποιοτικά κριτήρια για εξειδικευμένα κέντρα σπάνιων παθήσεων, που συστήνονται από 

την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Σπάνιες Παθήσεις (EUCERD). Μεταξύ των 16 
βασικών κριτηρίων που προτείνει η EUCERD (Συστάσεις EUCERD για τα Ποιοτικά Κριτήρια 
των Εξειδικευμένων Κέντρων για τις Σπάνιες Παθήσεις στα Κράτη-Μέλη 2011), δηλώνεται 
ότι ένα εξειδικευμένο κέντρο θα πρέπει να φέρνει σε επαφή ή θα πρέπει να συντονίζει 
εντός του εξειδικευμένου τομέα υγείας, προσωπικό πολλών ειδικοτήτων/δεξιοτήτων 
συμπεριλαμβανομένων παραϊατρικών δεξιοτήτων και κοινωνικών υπηρεσιών. Πρέπει να 
συνεργάζονται με τις οργανώσεις των ασθενών και να αξιολογούνται οι απόψεις των ασθενών. 
Πρέπει να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση κατευθυντήριων οδηγιών καλής πρακτικής, στην 
έρευνα και την παροχή ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους επαγγελματίες υγείας.

•  Το Μοντέλο Χρόνιας Φροντίδας (CCM) αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες (Epping-
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Jordan 2004). Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει την προώθηση της αυτοδιαχείρισης και τις 
αλλαγές της οργάνωσης στην παροχή φροντίδας. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ο χρόνος 
των κλινικών επισκέψεων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η χρήση κατευθυντήριων 
οδηγιών που βασίζονται σε αποδείξεις πρέπει να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα υποστήριξης 
της λήψης αποφάσεων, το οποίο μπορεί να βοηθήσει το προσωπικό στην υιοθέτηση των 
διαφόρων πρωτοκόλλων. Επιπρόσθετα, συνιστώνται με έμφαση τα κλινικά πληροφοριακά 
συστήματα για την οργάνωση των δεδομένων και την ανάπτυξη αρχείων των ασθενών.

•  Η διαπίστευση των κέντρων υγειονομικής φροντίδας από έναν διεθνώς αναγνωρισμένο 
οργανισμό, όπως είναι η Τεχνική Επιτροπή ISO, η ISQua και η Κοινή Διεθνής Επιτροπή (JCI), 
αποτελεί επίσης πρόσθετο κεφάλαιο.

Δικτύωση των κέντρων

Μια πρόσθετη απαίτηση από τα κέντρα αναφοράς είναι η δικτύωση με δευτερεύοντα ή 
περιφερειακά κέντρα, καθώς και το να προσφέρουν κλινική υποστήριξη. Αυτή είναι επίσης μια 
επιβεβλημένη σύσταση της ομάδας EUCERD (Συστάσεις EUCERD στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα Κράτη-Μέλη για τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς για τα Σπάνια Νοσήματα 2013). Δεν είναι 
πιθανό να εξασφαλιστούν όλες οι ειδικότητες και η τεχνολογία που απαιτείται για τη φροντίδα της 
θαλασσαιμίας σε όλα τα κέντρα μιας χώρας, σύμφωνα με αυτά που περιγράφονται στο βιβλίο, 
ιδιαίτερα εάν αφορούν μικρό αριθμό ασθενών. Η δικτύωση είναι μια σημαντική υπηρεσία του 
κέντρου αναφοράς, η οποία περιλαμβάνει τη διακίνηση της πληροφορίας για τους ασθενείς, την 
παροχή τεχνολογίας παρακολούθησης και τη συμβουλευτική για κλινικές αποφάσεις. Οι στόχοι 
αυτοί μπορούν να επιτευχθούν με περιοδικές επισκέψεις των ασθενών στο κέντρο αναφοράς. 
Στο Σχήμα 2 φαίνεται ότι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται σε κέντρα ή σε στενή συνεργασία με 
κέντρο αναφοράς (μέσω δικτύωσης) έχουν βελτιωμένη επιβίωση (Forni 2009).

Σχήμα 2. Καμπύλες Kaplan-Meier για τη συνολική επιβίωση ασθενών που παρακολουθούνται σε 
εξειδικευμένα κέντρα (IC) σε σχέση με ασθενείς που παρακολουθούνται σε μη εξειδικευμένα κέντρα (OC). 
Tιμή P στη λογαριθμική κλίμακα <0,0001, ποσοστό κινδύνου OC έναντι IC προσαρμοσμένο για το φύλο (Cox 
model): 18,1, 95% διάστημα εμπιστοσύνης - 4,7-69,0, P<0,001 (Forni 2009). IC: εξειδικευμένο κέντρο, OC: μη 
εξειδικευμένο κέντρο.
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Περίληψη και συστάσεις

Ένα κέντρο θαλασσαιμίας πρέπει να παρέχει τα ακόλουθα:

•  Ημερήσια φροντίδα με πρόσβαση σε ενδονοσοκομειακές μονάδες, εάν χρειάζεται.
•  Να διευκολύνει την ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα για κάθε θαλασσαιμικό ασθενή. 

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δικτύωση των κέντρων.
•  Στενή συνεργασία με απαραίτητες υπηρεσίες, όπως την τράπεζα αίματος και άλλα εργαστήρια.
•  Να ακολουθεί κατευθυντήριες οδηγίες που βασίζονται σε αποδείξεις/πρότυπα και να 

παρέχει ουσιαστική και σφαιρική φροντίδα.
•  Να συμμετέχει ενεργά στην έρευνα.
•  Να συνεργάζεται στενά με τις ομάδες υποστήριξης των ασθενών.
•  Να παρέχει υποστήριξη στις υγειονομικές αρχές για την ανάπτυξη των υπηρεσιών και τα   
 δικαιώματα των ασθενών..
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Paramètre de base Etude de l’hémoglobine       X
 Biologie moléculaire (alpha et beta globines)       X
 Phénotype érythrocytaire (avant transfusion)       X
Transfusion de culots globulaires Volume transfusé   X X  
 Coombs (direct)      X
Croissance et développement chez   Taille  X    
l’enfant     Taille assise  X    
 Poids  X    
 Age osseux    X  
 Vitesse de croissance   X   
 Stades pubertaires selon Tanner    X     Après l’âge de 10 ans
Biométrie chez l’adulte Taille    X  
 Poids  X    
Hématologie NFS X       Toutes les 1-2 semaines pour les patients sous Défériprone
 Coombs (direct)      X
Fer Ferritine  X    
 Fer hépatique    X  X  A partir de l’âge de 8 ans. S’il existe des arguments en faveur d’une    
         atteinte hépatique, l’histologie est nécessaire. 
 Audiogramme    X  X
 Consultation d’ophtalmologie    X  
 Fer, Coefficient de saturation du fer      X
 Saturation de la transferrine      X
Fonction et pathologie hépatique ASAT, ALAT, γGT  X      Tous les mois sous deferasirox
 Bilirubine (totale)  X    
 Bilirubine (directe)  X    
 Sérologie de l’hépatite A     X  
 Sérologie de       X  Si la sérologie est positive. Si l’hépatite est active, surveiller ces   
Hépatite B         paramètres selon les recommandations internationales l’hépatite B 
 PCR HBV     X  
 Sérologie de l’hépatite C     X  
 PCR HCV    X  X  Si la sérologie est positive. Si l’hépatite est active, surveiller
         ces paramètres selon les recommandations internationales.   
TP, TCA      X   A faire avant la biopsie hépatique. A réaliser plus fréquemment en
         cas d’atteinte hépatique.
 Albumine  X    
 IRM hépatique    X    A partir de l’âge de 8 ans. S’il existe des arguments en faveur d’une    
         atteinte hépatique, l’histologie est nécessaire. 
 Echographie hépatique    X  
 Fibroscan     X X
 Biopsie hépatique      X
Néphrologique et autres Urée, créatinine  X      Tous les mois sous Deferasirox
 Ionogramme urinaire   X   
 Taux de Zn    X   
 Consultation Dentiste    X  
Endocrine T3, T4 libre, TSH    X    A partir de 5 ans
 PTH    X  
 Calcium, calcium ionisée  X    
 Glycémie à jeun  X    
 Test de  tolérance au glucose     X   Annuellement après l’âge de 10 ans 
 IGF-1, IGF BP-3       X  En cas de retard de croissance.
 LH-ICMA      X  En cas de retard pubertaire : à 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons
 FSH      X
 Oestradiol      X
Ostéoporose Ostéodensitométrie                X 
 Dosage de la vitamine D   X   
Cardiologie ECG    X  
 Holter ECG       X
 ECG d’effort    X  X
 Echocardiographie    X  X
 IRM T2*    X  X  A partir de l’âge de 8 ans

GUIDE DES EVALUATIONS CLINIQUES ET 
BIOLOGIQUES

Catégories Paramètres mesurés                      Tous     les      (moi s)  Si indication clinique Initialement  Commentaires
                      1         3       6       12     24  
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Paramètre de base Etude de l’hémoglobine       X
 Biologie moléculaire (alpha et beta globines)       X
 Phénotype érythrocytaire (avant transfusion)       X
Transfusion de culots globulaires Volume transfusé   X X  
 Coombs (direct)      X
Croissance et développement chez   Taille  X    
l’enfant     Taille assise  X    
 Poids  X    
 Age osseux    X  
 Vitesse de croissance   X   
 Stades pubertaires selon Tanner    X     Après l’âge de 10 ans
Biométrie chez l’adulte Taille    X  
 Poids  X    
Hématologie NFS X       Toutes les 1-2 semaines pour les patients sous Défériprone
 Coombs (direct)      X
Fer Ferritine  X    
 Fer hépatique    X  X  A partir de l’âge de 8 ans. S’il existe des arguments en faveur d’une    
         atteinte hépatique, l’histologie est nécessaire. 
 Audiogramme    X  X
 Consultation d’ophtalmologie    X  
 Fer, Coefficient de saturation du fer      X
 Saturation de la transferrine      X
Fonction et pathologie hépatique ASAT, ALAT, γGT  X      Tous les mois sous deferasirox
 Bilirubine (totale)  X    
 Bilirubine (directe)  X    
 Sérologie de l’hépatite A     X  
 Sérologie de       X  Si la sérologie est positive. Si l’hépatite est active, surveiller ces   
Hépatite B         paramètres selon les recommandations internationales l’hépatite B 
 PCR HBV     X  
 Sérologie de l’hépatite C     X  
 PCR HCV    X  X  Si la sérologie est positive. Si l’hépatite est active, surveiller
         ces paramètres selon les recommandations internationales.   
TP, TCA      X   A faire avant la biopsie hépatique. A réaliser plus fréquemment en
         cas d’atteinte hépatique.
 Albumine  X    
 IRM hépatique    X    A partir de l’âge de 8 ans. S’il existe des arguments en faveur d’une    
         atteinte hépatique, l’histologie est nécessaire. 
 Echographie hépatique    X  
 Fibroscan     X X
 Biopsie hépatique      X
Néphrologique et autres Urée, créatinine  X      Tous les mois sous Deferasirox
 Ionogramme urinaire   X   
 Taux de Zn    X   
 Consultation Dentiste    X  
Endocrine T3, T4 libre, TSH    X    A partir de 5 ans
 PTH    X  
 Calcium, calcium ionisée  X    
 Glycémie à jeun  X    
 Test de  tolérance au glucose     X   Annuellement après l’âge de 10 ans 
 IGF-1, IGF BP-3       X  En cas de retard de croissance.
 LH-ICMA      X  En cas de retard pubertaire : à 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons
 FSH      X
 Oestradiol      X
Ostéoporose Ostéodensitométrie                X 
 Dosage de la vitamine D   X   
Cardiologie ECG    X  
 Holter ECG       X
 ECG d’effort    X  X
 Echocardiographie    X  X
 IRM T2*    X  X  A partir de l’âge de 8 ans

Catégories Paramètres mesurés                      Tous     les      (moi s)  Si indication clinique Initialement  Commentaires
                      1         3       6       12     24  
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INDEX

Description Numéro de page

A
Absorption du fer 17, 43, 228
α- thalassémie 22
Alloimmunisation 33, 37
Anémie hémolytique autoimmune 37
Absorption gastro-intestinale du fer 43
Adhésion thérapeutique 53, 73, 181,210
Agranulocytose 71, 77, 81
Audition 79, 83
Arthropathie 81, 82
Amiodarone 104, 107, 151
Arythmie 106-107
Adéfovir 121
Insuffisance surrénalienne 156
Arrêt du dévellopement pubertaire 149
Acide folique 163, 228, 232
Alendronate 174
5 - Azacytidine 192, 195
Acide gras à chaînes courtes  193
Abus et toxicomanie 230
 
B
Biopsie hépatique 47, 117, 161, 189 
Bisphosphonates 162, 165, 174, 175, 182, 183

C
Corrélation génotype-phénotype 20
Chagas (maladie de) 28
Culots érythrocytaires congelés  30
Compatibilisation 31
Culots globulaires Déplasmatisés 29, 36
Croissance 29, 79, 87, 146-149, 227,232
Conservation des culots érythrocytaires 30, 136
Charge martiale  42
Cirrhose 44, 114, 118
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Carcinome hépatocellulaire  114, 118
Consommation d’alcool 122, 230
Chimioprophylaxie 129, 131
Cytomegalovirus (CMV) 135, 141
Calcium 148, 155, 162, 174, 228, 232
Calcitriol 155
Conseil pré-natal  158, 161
Caries dentaires 179, 182
Centres de référence  240
 
D
Déformations 19, 170
Déleucocytation 29, 36
Diurétiques 36, 37, 104, 227
Desferioxamine DFO 54, 55-60, 76, 79, 162, 172
Deferasirox 54, 64-68, 76, 119, 138, 162
Deferiprone 55, 60-63, 104, 119, 138
Douleur abdominale 80, 81, 84, 139
Diabètes  109, 151-154, 164, 237
Donneur non apparenté 133 
Densité Minérale Osseuse (DMO) 170
Déformation Maxillo-faciale  183 
Donneur apparenté 188 
Decitabine 192, 195

E
Erythropoïèse inefficace 16 
Expension médullaire 32, 183
Echocardiographie 50, 101-103, 109, 161,163
Electrocardiogramme (ECG) 101
Exercice 101, 110, 225
Embolie pulmonaire  104
Echographie 118, 150, 162, 165
Entecavir 121
Erythropoïétine (EPO) 194
Education 226
Emploi 226

F
Filtration (Déleucocytation) 29
Fibrosis hépatique 43, 115, 120 
Fer non lié à la transferrine (FNLT) 44, 52
Fer libre plasmatique (LPI) 44, 52 
Fer intra hépatique (LIC) 47 
Ferritine 44, 45-46, 56, 61, 64, 69, 116, 122
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Fonction cardiaque 50, 56, 62, 66, 70, 100 
Fraction d’éjection (FEVG) 50, 62, 70

G
Gènes des globines 15
GvH post-transfusionnelle 37

H
Hémoglobine adulte (Hb A) 14
Hémoglobine Foetale (Hb F) 14, 192
Hématopoïèse Extramedullaire 19, 29, 32
Hémoglobine E (Hb E) 21 
Hémoglobine Lepore 22 
Hémoglobine S (Hb S) 22 
Hémoglobine H (Hb H) 22 
Hydrops fœtal de Bart 23
Hépatite B (HBV) 28, 114, 121, 135 
HIV 28, 135, 140, 181
HLA 29, 186, 188
Hémoglobine Pré-transfusionnelle  32, 34, 43, 163
Hémolyse aigue 36
Hypogonadisme Hypogonadique 58, 149-150, 158, 172 
Holter ECG 101 
Hypertension artérielle pulmonaire 108, 130
Hépatite C (HCV) 114, 119-121, 135, 152, 161,230
Hepcidine 114
Haemophilus influenzae 128
Hypersplenisme 127 
Hypothyroïdie 150 
Hypoparathyroïdie 154-155 
Hypocalcémie 155
Hydroxyurée 193, 195 
 
I
Inactivation des pathogènes 38
IRM 48, 116 
IRM cardiaque 49-51, 103 
Insuffisance cardiaque 50, 60, 66, 74, 98, 105 
Inhibiteurs de l’enzyme de conversion 105
Interféron (pegylé) 120
Infections fongiques 141
Immuno modulation post-transfusionnelle 136 

K
Klebsiella 139 
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L
Lamivudine 121
Lithiase vésiculaire 127
L-carnitine 229 
  
M
Myocardite 99, 104
Maladie vasculaire périphérique 109-110
Mariage 227 
Malaria 142 

N
Néocyte 30
Neutropénie 71, 77, 81
Néridronate 174
Nutrition 227

O
Ovulation 159
Ostéoblastes 171
Ostéoclastes 171
Ostéodensitométrie 171

P
Palpitations 100, 106
Péricardite 100
Pseudoxanthoma elasticum 109
Puberté 147, 149
Parvovirus B19 140
Pamidronate 174
Prise en charge pluridisciplinaire 236 

Q
Qualité de vie 231

R
Radicaux oxydants libres (ROS) 23, 44, 115
Réaction allergiques post-transfusionnelle 29, 36
Réactions post-transfusionnelle nonhémolytique fébrile 29, 38
Réaction post-transfusionnelle retardée 37
Retard pubertaire 149
Régime 155, 227
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S
Syndrome de Gilbert's  21
Splénectomie 35, 126, 137
Surcharge volémique (transfusion) 38
SQUID 48
Spermatogenèses 160
Silymarin 230

T
Transfusion related acute lung injury (TRALI) 37
Traitements combinés  68-72, 104
Thrombocytopénie 81
Thrombose 128, 130, 164, 229
Tolérance au glucose 151
Tabagisme 174, 230

U
Ulcères de jambe 19

V
Vitamine C 58, 63, 172, 229
Vision 79, 83
Vitamine D 155, 162, 172, 228
Vitamine E 229

W
West Nile virus 28, 135

Y
Yersinia enterocolitica 80, 135, 138

Z
Acide zolendronique  175
Déficit en Zinc 83, 148, 227
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La Fédération Internationale de la Thalassémie (TIF) est une organisation non gouvernementale, 
à but non lucratif, fondée en 1987 par un petit groupe de patients et de parents issu d’associations 
nationales de Chypre, de Grèce, du Royaume Uni et d’Italie.
Dans l’ensemble de ces pays, la thalassémie a été identifiée précocement comme un problème 
de santé publique et des programmes précurseurs de prévention et de prise en charge clinique 
ont été développés puis mis en place.

MISSION
Promouvoir des programmes de contrôle et d’accès au traitement pour tous les patients 
thalassémiques quelque soit leur lieu de vie.

OBJECTIFS
Les objectifs de la Fédération sont de répondre efficacement aux besoins de la famille mondiale 
de la  thalassémie, sont restés les mêmes depuis sa création et comprennent :
-la création et la promotion d’associations nationales de thalassémiques et ou de parents
-l’incitation, l’encouragement et le soutien d’études et de projets de recherche pour améliorer 
les stratégies de prévention et les soins médicaux afin de parvenir à la guérison tant attendue.
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