
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ: Αν είστε φορέας της
θαλασσαιμίας πιθανότατα δε θα
αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα υγείας,
εκτός από ίσως μια ήπια αναιμία. Αυτή,
όμως, μπορεί να συγχυστεί με έναν άλλο
κοινό τύπο αναιμίας, τη σιδηροπενική
αναιμία. Η γνώση για το αν είστε φορέας
της θαλασσαιμίας ή όχι μπορεί να
διασφαλίσει ότι δε θα λάβετε λάθος
διάγνωση ή θεραπευτική αγωγή.

ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ: Εάν είστε φορέας
της θαλασσαιμίας, αυτό σημαίνει ότι
υπάρχει οικογενειακό ιστορικό της νόσου,
επομένως και οι γονείς και οι συγγενείς
σας θα πρέπει να υποβληθούν σε
εξετάσεις.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ: Αν τόσο εσείς όσο και ο/η
σύντροφος σας είστε φορείς της
θαλασσαιμίας, υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος (25% σε κάθε εγκυμοσύνη) να
γεννηθούν τα παιδιά σας με μείζονα
θαλασσαιμία, την πιο σοβαρή μορφή της
πάθησης.

Η ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ: ΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΗΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ ΗΜΑΘΕΤΕ ΕΑΝ Η

ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ
ΣΑΣ ΑΦΟΡΑΣΑΣ ΑΦΟΡΑΣΑΣ ΑΦΟΡΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ
(ΣΤΙΓΜΑ);

Η θαλασσαιμία, γνωστή και ως Μεσογειακή
αναιμία, είναι μια αιματολογική διαταραχή που
προκαλείται από μία ομάδα γενετικών βλαβών
που επηρεάζουν την παραγωγή αιμοσφαιρίνης,
της πρωτεΐνης που μεταφέρει το οξυγόνο στα
ερυθρά αιμοσφαίρια.

Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι
θαλασσαιμίας, η άλφα (α-) και η βήτα (β-)
θαλασσαιμία. Υπάρχουν επίσης δύο κύριες
μορφές θαλασσαιμίας, η ελάσσων θαλασσαιμία
και η μείζων θαλασσαιμία.

Άτομα με ελάσσονα θαλασσαιμία, γνωστά και ως
άτομα που έχουν το «στίγμα» της θαλασσαιμίας
ή ως φορείς της θαλασσαιμίας, είναι γενικά υγιή
και δε χρειάζονται οποιαδήποτε ιατρική
περίθαλψη. Μερικές φορές όμως μπορεί να
εμφανίσουν ήπια αναιμία.

Αντίθετα, τα άτομα με μείζονα β-θαλασσαιμία
υποφέρουν από σοβαρή, απειλητική για τη ζωή
αναιμία. Η κατάσταση αυτή συνήθως οδηγεί σε
πτωχή ανάπτυξη, μια σειρά από σοβαρά
προβλήματα υγείας και μειωμένο προσδόκιμο
ζωής, αν αφεθεί χωρίς θεραπεία.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ;

Ως πρώτο βήμα, θα μπορούσατε να ξεκινήσετε με
απλές εργαστηριακές εξετάσεις, όπως μια γενική
εξέταση αίματος, η οποία εξετάζει την ποσότητα
και το μέγεθος του ερυθρών αιμοσφαιρίων του
αίματος.
Μετά από αυτό, μπορεί να χρειαστούν πιο
εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως η υγρή
χρωματογραφία (HPLC), μια ακριβής και
αξιόπιστη μέθοδος για την ανίχνευση του
«στίγματος» της θαλασσαιμίας, ηλεκτροφόρηση
αιμοσφαιρίνης, που μετρά τους διαφορετικούς
τύπους αιμοσφαιρίνης στο αίμα ή γενετικές
εξετάσεις που εξετάζουν το DNA. Όλα αυτά
γίνονται με μια απλή αιμοληψία! 

Είναι εύκολο να μάθετε εάν η θαλασσαιμία σας
αφορά!

Ένας ειδικά εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας
θα πρέπει να αξιολογήσει τα αποτελέσματα και να
σας δώσει την κατάλληλη καθοδήγηση σχετικά με
την κατάσταση και τις επιλογές σας.

Εξεταστείτε σήμερα για να μάθετε!
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ΕΙΣΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ;
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΦΟΡΕΑΣ;

Global Distribution of Pathological
Hemoglobin Disorders

Source: WHO, 1996

Έχετε ακούσει για τη θαλασσαιμία; Αν όχι,
τότε ίσως εκπλαγείτε αν μάθετε ότι είναι
πολύ πιο συχνή από ό,τι νομίζετε.

Γνωρίζετε ότι περισσότερο από 1,5% του
παγκόσμιου πληθυσμού εκτιμάται ότι είναι
φορείς της θαλασσαιμίας;

Σε πολλές περιοχές του κόσμου, πολλοί
άνθρωποι φέρουν το «στίγμα» της
θαλασσαιμίας, ενώ σε άλλες το ποσοστό των
φορέων μπορεί να είναι πάνω από 20% του
τοπικού πληθυσμού.

Πιο συγκεκριμένα, πολλοί φορείς προέρχονται
από χώρες γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα,
όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, ο Λίβανος,
η Συρία, η Αίγυπτος και άλλες
Βορειοαφρικανικές χώρες, τη Μέση Ανατολή,
συγκεκριμένα την Αραβική χερσόνησο, το
Ιράν, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη
Νοτιοανατολική Ασία όπως την Ταϊλάνδη, το
Μπαγκλαντές, τις Μαλδίβες και τον Δυτικό
Ειρηνικό, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας,
της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων κλπ.

Η θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική πάθηση.
Αυτό σημαίνει ότι μεταβιβάζεται από γονείς, που
είναι και οι δύο φορείς της πάθησης, στα παιδιά
τους. Οι φορείς του λεγόμενου «στίγματος
θαλασσαιμίας», συνήθως δε χρειάζονται καμιά
θεραπεία ή παρέμβαση κατά τη διάρκεια της ζωής
τους. 

Στην πραγματικότητα, περίπου 8 στα 10 άτομα που
φέρουν το «στίγμα» της θαλασσαιμίας δε το
γνωρίζουν και ούτε θα το υποψιαστούν ποτέ,
εκτός εάν υποβληθούν σε συγκεκριμένες εξετάσεις
αίματος.

Όταν και οι δύο γονείς φέρουν το «στίγμα» της β-
θαλασσαιμίας, υπάρχει 25% πιθανότητα σε κάθε
εγκυμοσύνη να το κληρονομήσει το παιδί τους και
από τους δύο και να έχει, συνεπώς, μείζονα β-
θαλασσαιμία, την πιο σοβαρή μορφή της πάθησης.

Σε αυτή την περίπτωση, το παιδί θα χρειαστεί δια
βίου ιατρική παρακολούθηση με μεταγγίσεις
αίματος, θεραπεία αποσιδήρωσης και
πολυεπιστημονική φροντίδα.

ΤΟ «ΣΤΙΓΜΑ» ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ.

 
ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ ΑΥΤΟ

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ

ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ
ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΗ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ, ΑΛΛΑ

ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ.


