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Ένα αγόρι με μείζονα β-θαλασσαιμία,
την πιο βαριά μορφή της νόσου.

Πηγή: Ίδρυμα Sankalp Ινδία

ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

Η κατάλληλη και αποτελεσματική διαχείριση
της θαλασσαιμίας απαιτεί τη συνεργασία και
ομαδική εργασία επαγγελματιών υγείας από
διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Ένας
ασθενής πρέπει να επισκεφτεί πολλούς
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για τη σωστή
και συστηματική παρακολούθηση διαφόρων
πτυχών της υγείας του που επηρεάζονται από
την πάθηση, συμπεριλαμβανομένων
καρδιολόγων, ενδοκρινολόγων, ηπατολόγων
και άλλων. 

Οι ψυχολόγοι είναι συχνά πολύτιμα μέλη της
ομάδας, καθώς οι ασθενείς πρέπει να
αντιμετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις σχετικά
με τη διαχείριση της πάθησης και τη θεραπεία
της σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους.
Ιδανικά, τα μέλη αυτής της
πολυεπιστημονικής ομάδας συναντιούνται
συχνά για να συζητήσουν και να
συνεργαστούν σχετικά με την καλύτερη
πρακτική για τη διαχείριση των ασθενών τους.

Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία
της διαχείρισης της θαλασσαιμίας είναι η λεγόμενη
συμμόρφωση ή δέσμευσή του ασθενούς στη
θεραπεία. Κανένα σχήμα μετάγγισης και
αποσιδήρωσης δε μπορεί να είναι επιτυχές, εκτός
εάν ο ασθενής το ακολουθεί σωστά και πιστά.

Η πρόοδος στη θεραπεία τις τελευταίες δεκαετίες
έχει μετατρέψει τη θαλασσαιμία σε χρόνια πάθηση
με μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης για τους ασθενείς
που λαμβάνουν κατάλληλη φροντίδα.

Ωστόσο, εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία ή δεν
αντιμετωπιστεί επαρκώς, η θαλασσαιμία θα
οδηγήσει σε πολλές επιπλοκές,
συμπεριλαμβανομένου ακόμη και του θανάτου σε
νεαρή ηλικία. Η καρδιακή ανεπάρκεια, η κίρρωση του
ήπατος και ο διαβήτης είναι μερικά μόνο
παραδείγματα από τις πολλές σοβαρές επιπλοκές
που μπορεί να εμφανιστούν σε πάσχοντες που δεν
έχουν λάβει σωστή θεραπεία.

Η ψυχολογική υποστήριξη από το οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον του ασθενούς είναι συχνά
κρίσιμη για την επίτευξη της σωστής συμμόρφωσης.

Η βήτα (β-) θαλασσαιμία είναι μια κληρονομική
αιματολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από
μειωμένα επίπεδα λειτουργικής αιμοσφαιρίνης,
μιας πρωτεΐνης που βρίσκεται στο εσωτερικό των
ερυθρών αιμοσφαιρίων και τους δίνει τη
δυνατότητα να μεταφέρουν οξυγόνο σε όλο το
σώμα. Η β-θαλασσαιμία έχει τρεις κύριες μορφές –
ελάσσονα, ενδιάμεση και μείζονα, οι ονομασίες των
οποίων υποδεικνύουν το επίπεδο σοβαρότητας της
πάθησης.

Άτομα με ελάσσονα β-θαλασσαιμία, γνωστοί και ως
φορείς της θαλασσαιμίας ή ως έχοντες το «στίγμα»
της θαλασσαιμίας, συνήθως δεν έχουν κανένα
σύμπτωμα και συχνά αγνοούν την ύπαρξη της
κατάστασης αυτής. 

Τα συμπτώματα της ενδιάμεσης β-θαλασσαιμίας
ποικίλλουν ευρέως και η σοβαρότητα εμπίπτει στο
ευρύ φάσμα μεταξύ των δύο άκρων της μείζονος
και της ελάσσονος μορφής. Τα άτομα με μείζονα
β-θαλασσαιμία έχουν τη σοβαρότερη μορφή
της πάθησης. Χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις
αίματος, θεραπεία αποσιδήρωσης και δια βίου
ιατρική περίθαλψη. 
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Ένας νεαρός ασθενής με θαλασσαιμία
λαμβάνει μετάγγιση αίματος.

Πηγή: Al-Mustafa Welfare Society

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαχείριση της
β-θαλασσαιμίας είναι οι μεταγγίσεις αίματος.
Δεδομένου ότι ο οργανισμός του ασθενούς δε
μπορεί να παράξει αρκετά υγιή ερυθρά
αιμοσφαίρια, ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει
αίμα που δωρίζεται από υγιή άτομα σε
τακτική βάση. 

Η συχνότητα των μεταγγίσεων αίματος και η
ποσότητα του αίματος που λαμβάνεται κάθε
φορά, με άλλα λόγια το σχήμα της μετάγγισης,
καθορίζεται από τον θεράποντα ιατρό. Οι
μεταγγίσεις αίματος πραγματοποιούνται σε
νοσοκομεία ή άλλες υπηρεσίες υγείας (π.χ.
θεραπευτικά κέντρα/κλινικές), υπό την
επίβλεψη άρτια εκπαιδευμένου,
εξειδικευμένου προσωπικού (νοσηλευτών και
ιατρών). 

Οι ασθενείς που λαμβάνουν τακτικές
μεταγγίσεις αίματος καθ' όλη τη διάρκεια της
ζωής τους και ξεκίνησαν τις μεταγγίσεις κατά
τους πρώτους μήνες της ζωής τους, πάσχουν
από μεταγγισιοεξαρτώμενη θαλασσαιμία (ΜΕΘ),
ενώ οι ασθενείς που λαμβάνουν μεταγγίσεις
περιστασιακά και συνήθως σε μεγαλύτερες
ηλικίες πάσχουν από μη-μεταγγισιοεξαρτώμενη
θαλασσαιμία (μη ΜΕΘ). Οι ασθενείς με ΜΕΘ
λαμβάνουν συνήθως 2 ή περισσότερους
ασκούς αίματος κάθε 2-5 εβδομάδες. Η
συχνότητα των μεταγγίσεων για ασθενείς με
μη ΜΕΘ ποικίλλει.

Ο δεύτερος βασικός πυλώνας της διαχείρισης της
θαλασσαιμίας είναι η θεραπεία αποσιδήρωσης,
σκοπός της οποίας είναι η απομάκρυνση της
περίσσειας σιδήρου από το σώμα.

Ως αποτέλεσμα των μεταγγίσεων αίματος, ο σίδηρος
που περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια
συσσωρεύεται σταδιακά στο οργανισμό. Όσο
περισσότερος σίδηρος συσσωρεύεται, τόσο πιο
τοξικός γίνεται για πολλά ζωτικά όργανα, όπως η
καρδιά, το ήπαρ, οι ενδοκρινείς αδένες και άλλα. 

Οι ασθενείς με μείζονα β-θαλασσαιμία χρειάζονται
δια βίου θεραπεία αποσιδήρωσης από την πρώιμη
παιδική ηλικία, συνήθως σε καθημερινή βάση. 

ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗ

Τρεις διαφορετικοί τύποι φαρμάκων
χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την
απομάκρυνση του σιδήρου, δύο εκ των οποίων
χορηγούνται από του στόματος και ένα είναι
ενέσιμο (υποδόρια ή ενδοφλέβια έγχυση). 

Η δεσφεριοξαμίνη είναι ένας χηλικός παράγοντας
αποσιδήρωσης που χορηγείται μέσω υποδόριας
ένεσης. Τοποθετείται μια μικρή βελόνα στην κοιλιά
του ασθενούς ή αλλού και το φάρμακο χορηγείται
μέσω μιας σύριγγας προσαρμοσμένης σε αντλία ή
μέσω μιας μικρής ελαστομερούς αντλίας
(«μπαλονάκι») για περίοδο αρκετών ωρών την
ημέρα. Η δεφεριπρόνη και η δεφερασιρόξη είναι
αμφότερα φάρμακα αποσιδήρωσης που
χορηγούνται από του στόματος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένα από αυτά τα
φάρμακα ως μονοθεραπεία, είτε συνδυασμός τους.

Η επιλογή των χηλικών παραγόντων, η δόση και η
συχνότητα χορήγησής τους καθορίζεται από τον
θεράποντα γιατρό, βάσει διαφόρων παραγόντων
που έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του ασθενούς,
όπως η συχνότητα των μεταγγίσεων, η ποσότητα
σιδήρου στον οργανισμό του ασθενούς, ο τρόπος
ζωής του ασθενούς, καθώς και η διαθεσιμότητα και
το κόστος κάθε χηλικού παράγοντα στη χώρα όπου
ζει ο ασθενής.

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ

Πηγή: Global Thalassemia Review,
Δημοσίευση ΔOΘ (2021)

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 75% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΑΙ

ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (LMICS)
ΒΙΩΝΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 5% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ Β-
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΧΟΥΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ 80% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΜΕ Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ

ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (LMICS).


