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νες με πρωτεϊνικό σύμπλεγμα ενζύμων. Το γονιδίωμα περικλείεται από το καψίδιο (κόκκινο) το οποίο περιβάλλεται από τη θεμέλια ουσία (κίτρινο-
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Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τα Θαλασσαιμικά σύνδρομα αποτελούν μια μεγάλη ομάδα κληρονομικών νοσημάτων τα 
οποία απασχόλησαν τη διεθνή επιστημονική κοινότητα ήδη από τις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα, τόσο στο επίπεδο της κλινικής εικόνας, όσο και της διερεύνησης της παθοφυσιολογίας 
και της μοριακής γενετικής τους.

Οι πρώτες κλινικές περιγραφές της νόσου εμφανίζονται το 1928 από τον Cooley και 10 χρό-
νια περίπου αργότερα διατυπώνονται από τον Καμινόπετρο οι πρώτες παρατηρήσεις για την 
κληρονομικότητα της νόσου. Οι σημαντικές αυτές διαπιστώσεις που συνοδεύοντo από κλινικά 
καθώς και από εργαστηριακά στοιχεία για τη μικροκυττάρωση, υποχρωμία και κυρίως την αυ-
ξημένη αντίσταση των ερυθρών αιμοσφαιρίων των ασθενών σε υπότονα διαλύματα NaCl, δη-
μοσιεύθηκαν στο περιοδικό της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών τον Ιανουάριο του 1936 και ένα 
χρόνο αργότερα σε μονογραφία της Ακαδημίας Αθηνών.

Έκτοτε, τα Θαλασσαιμικά σύνδρομα αποτελούν σταθερή αναφορά αλλά και μοντέλο για τη 
μελέτη των μονογονιδιακών νοσημάτων σε κλινικό, βιοχημικό και αργότερα μοριακό επίπεδο. 
Οι μελέτες αυτές οδήγησαν στην κατανόηση της φαινοτυπικής ετερογένειας τους και συνέβα-
λαν στη διερεύνηση της γνώσης όσον αφορά τη παθοφυσιολογία αυτών των μονογονιδιακών 
νοσημάτων, προτείνοντας νέους τρόπους στο πεδίο της πρόληψης και της θεραπευτικής τους 
αντιμετώπισης.

Η εξέλιξη του επιστημονικού πεδίου της μοριακής ιατρικής αναμφίβολα βασίστηκε σε μεγάλο 
βαθμό στις εξελίξεις και τις γνώσεις που προέκυψαν από τη μελέτη των Θαλασσαιμικών συν-
δρόμων. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών συνέβαλαν στην εφαρμογή αποτε-
λεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης που άλλαξαν ριζικά το 
προσδόκιμο επιβίωσης και το επίπεδο ποιότητας ζωής των ασθενών.

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες η συμβολή των Ελλήνων ιατρών και βασικών επιστημόνων 
υπήρξε καταλυτική. Η συνεισφορά τους σε διεθνές επίπεδο, αρχικά στην περιγραφή της κλινι-
κής εικόνας για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας και της αρχικής θεραπευτικής αντιμετώ-
πισης των Θαλασσαιμικών συνδρόμων, αλλά και στη μελέτη της μοριακής και βιοχημικής τους 
διαταραχής αργότερα, και στην μετέπειτα πειραματική εφαρμογή καινοτόμων ορθολογιστικών 
θεραπευτικών προσεγγίσεων, υπήρξε αναμφισβήτητη.

Στο τεύχος αυτό έγινε προσπάθεια να παρουσιασθούν τόσο η μοριακή γενετική των Θαλασ-
σαιμικών συνδρόμων και η παθοφυσιολογία τους, όσο και οι θεραπευτικές εξελίξεις αλλά και 
οι προβληματισμοί που εκφράζονται ακόμη στον τομέα της πρόληψης και της θεραπευτικής 
αντιμετώπισής τους.

Haema 2011; 2(3): 223-224
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Όλοι οι συγγραφείς του παρόντος τεύχους έχουν ασχοληθεί επί πολλά χρόνια με το αντικεί-
μενο και έχουν καταξιωθεί διεθνώς στο πεδίο των Θαλασσαιμικών συνδρόμων και επιθυμούμε 
να τους ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμβολή τους στην προσπάθεια έκδοσης αυτού του τεύ-
χους. Τέλος, εκφράζουμε τις πολλές ευχαριστείες μας στην γραμματέα του περιοδικού Ηaema 
κ. Ε. Ρισσάκη για την πολύτιμη βοήθειά της, καθώς και στους συντελεστές των εκδόσεων ΤΕ-
ΧΝΟΓΡΑΜΜΑmed για την εξαίρετη εκδοτική προσπάθειά τους.

Αθήνα Νοέμβριος 2011

	 Νικόλαος	Π.	Ανάγνου	 Εμμανουήλ	Καναβάκης
 Καθηγητής Βιολογίας  Καθηγητής Iατρικής Γενετικής
 Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών



Η μοριακή βάση των Μεσογειακών Συνδρόμων

Joanne Traeger-Συνοδινού1, Χριστίνα Βρεττού1,2,  
Μανούσος Παπαδάκης3, Εμμανουήλ Καναβάκης1,2

ΠΕΡιληΨη: τα μεσογειακά σύνδρομα αποτελούν το πιο κοινό μονογονιδιακό νόσημα με 270 εκατομ-
μύρια φορείς (ετεροζυγώτες) παγκοσμίως και περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα διαταραχών. τα γονίδια 
των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης εντοπίζονται σε δυο γονιδιακά συγκροτήματα (συμπλέγματα - clusters). το 
σύμπλεγμα των α γονιδίων βρίσκεται κοντά στο τελομερικό άκρο του βραχέως σκέλους του χρωμοσώ-
ματος 16 και το σύμπλεγμα των β γονιδίων στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 11. τα γονίδια αυτά 
συναντώνται στα γονιδιακά συμπλέγματα με τη σειρά της οντολογικής τους έκφρασης. Περισσότερες 
από 1000 μεταλλάξεις έχουν περιγραφεί στα α και β γονίδια οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη δομή όσο τη 
σύνθεση των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης. οι μεταλλάξεις αυτές μπορεί να εντοπίζονται μέσα στα ίδια τα 
γονίδια των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης ή έξω από αυτά μέσα στο σύμπλεγμα και συγκεκριμένα σε ρυθ-
μιστικές αλληλουχίες που επηρεάζουν την έκφραση των γονιδίων. Είναι γνωστό επίσης ότι η σύνθεση 
των γονιδίων αιμοσφαιρίνης επηρεάζεται από μεταλλάξεις σε άλλες περιοχές του γονιδιώματος οι οποί-
ες είτε εμπλέκονται στον ερυθροειδικό μηχανισμό ρύθμισης της έκφρασης των γονιδίων είτε στο μηχα-
νισμό ρύθμισης της έκφρασης των γονιδίων γενικά. Έχουν περιγραφεί επίσης και σπάνια περιστατικά 
επίκτητης μορφής α μΑ, που σχεδόν πάντα συνοδεύονται από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS).
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Aνασκόπηση

Τα μεσογειακά σύνδρομα αποτελούν το πιο κοινό μο-
νογονιδιακό νόσημα1 με 270 εκατομμύρια φορείς παγκο-
σμίως. H εξάπλωση των παθολογικών αλληλομόρφων 
ευνοήθηκε στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές, εξ’ 
αιτίας της ανθεκτικότητας των φορέων στην ελονοσία. 
η μετακίνηση των πληθυσμών όμως, καθώς και η εφαρ-
μογή αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης έχουν 
αλλάξει τον επιδημιολογικό χάρτη της γης για τα μεσο-
γειακά σύνδρομα.

τα μεσογειακά σύνδρομα περιλαμβάνουν ένα ευρύ 
φάσμα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μειωμένη 
σύνθεση μιας ή περισσοτέρων αλυσίδων αιμοσφαιρίνης, 
οι οποίες σχηματίζουν το μόριο της αιμοσφαιρίνης των 
ερυθρών κυττάρων. οι αιμοσφαιρίνες είναι τετραμερή μό-
ρια που αποτελούνται τα 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες. οι 

δύο προέρχονται από τα γονίδια του συμπλέγματος των 
α αλυσίδων αιμοσφαιρίνης και οι άλλες δύο από τα γο-
νίδια των β γονιδίων αιμοσφαιρίνης. η κάθε μια αλυσί-
δα συνδέεται με μια ομάδα αίμης. κατά τη διάρκεια της 
εμβρυϊκής και της ενηλίκου ζωής παρατηρείται μια αλ-
λαγή στους τύπους της αιμοσφαιρίνης που συντίθενται 
εξ’ αιτίας της αλλαγής στην έκφραση των παραπάνω γο-
νιδίων κατά την ανάπτυξη. ςτους φυσιολογικούς ενήλι-
κες η αιμοσφαιρίνη Α (Hb A (α2β2)) αναλογεί περίπου στο 
97.5% της ολικής αιμοσφαιρίνης των ερυθροκυττάρων, 
ενώ δυο άλλες αιμοσφαιρίνες η Α2 (Hb A2 (α2δ2)) και η F 
(Hb F (α2γ2)) περιορίζονται περίπου σε ποσοστά <2.5% 
και 1-2% αντίστοιχα.

τα μεσογειακά σύνδρομα κατατάσσονται σύμφωνα με 
το είδος της αλυσίδας της οποίας η σύνθεση υπολείπεται. 
οι βασικές κατηγορίες περιλαμβάνουν την α-μεσογειακή 
Αναιμία (α-μΑ) που οφείλεται σε μειωμένη σύνθεση των 
α αλυσίδων αιμοσφαιρίνης και τη β μεσογειακή Αναι-
μία (β-μΑ) που οφείλεται σε μειωμένη σύνθεση των β. 
ςυχνή επίσης είναι και η δβ μεσογειακή Αναιμία (δβ-
μΑ), που οφείλεται σε μειωμένη σύνθεση των β και δ 
αλυσίδων αιμοσφαιρίνης, ενώ σπανιότερα συναντώνται 
οι: γ-μΑ, γδβ-μΑ, δ-μΑ, και εγδβ-μΑ.
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Η Δομή των γονιδίων αιμοσφαιρίνης
Όλα τα λειτουργικά ανθρώπινα γονίδια των αλυσίδων 

αιμοσφαιρίνης έχουν παρόμοια βασική δομή. Αποτελού-
νται από περίπου 1500 νουκλεοτίδια και έχουν 3 εξώνια 
και 2 ιντρόνια (IVS). οι περιοχές των αλυσίδων αιμο-
σφαιρίνης που συμμετέχουν στη σύνδεση με την αίμη, ή 
στην σύνδεση μεταξύ α/β αλυσίδων κυρίως κωδικοποι-
ούνται στο εξώνιο 2. οι συντηρημένες αλληλουχίες οι 
οποίες είναι πολύ σημαντικές στη λειτουργικότητα των 
γονιδίων βρίσκονται σε συγκεκριμένες θέσεις στα γονί-
δια αιμοσφαιρίνης. Υπάρχουν τουλάχιστο τρεις θέσεις 
που λειτουργούν ρυθμιστικά στην έκφραση των γονιδίων 
και βρίσκονται στην περιοχή του υποκινητή 200-300bp 
πριν από τη «θέση κάλυψης» (CAP site). οι αλληλουχί-
ες αυτές είναι οι: «TATA box» (περίπου 30bp), «CCAAT 
box» (μεταξύ 70-90bp), με τις CACCC ή/και CCGCCC 
ακόμα μακρύτερα.

η 5’ μη μεταφραζόμενη περιοχή (5’UTR) του mRNA, 
των γονιδίων αιμοσφαιρίνης εντοπίζεται στα νουκλεο-
τίδια μεταξύ του CAP site και του κωδικονίου έναρξης 
(ATG) και περιλαμβάνει τις συντηρημένες αλληλουχί-
ες που υποστηρίζουν την αντιγραφή του γονιδίου2. η 3’ 
μη μεταφραζόμενη περιοχή (3’ UTR), εντοπίζεται μετα-
ξύ του κωδικονίου τερματισμού (TAA) και της πολύ Α 
ουράς (poly (A) tail). Περιέχει την υψηλά συντηρημένη 
αλληλουχία βάσεων AATAAA που βρίσκεται 20 νου-
κλεοτίδια πριν την πολύ (A) ουρά, η οποία κατά τη με-
ταγραφή της σηματοδοτεί την έναρξη της αποκοπής του 
3’ άκρου του πρωτογενούς μεταγράφου και την προσθή-
κη της πολυ (A) επέκτασης, προσφέροντας σταθεροποί-
ηση στο μόριο του mRNA. Άλλες αλληλουχίες επίσης 
που βρίσκονται στην περιοχή 3’ UTR φαίνεται ότι συμ-
μετέχουν στο σχηματισμό του πρώιμου mRNA, όπως η 
αλληλουχία των πολυπυριμιδινών αμέσως μετά το κω-
δικόνιο τερματισμού.

τέλος η σωστή αποκοπή και επανασυγκόλληση του 
mRNA καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την παρου-
σία συγκεκριμένων δινουκλεοτιδίων στις θέσεις εξώνι-

ου/ιντρονίου (GT στο 5’ άκρο και AG στο 3’ άκρο του 
κάθε ιντρονίου) αλλά και από την αλληλουχία των γει-
τονικών βάσεων.

Οργάνωση των γονιδίων αιμοσφαιρίνης
τα γονίδια των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης εντοπίζονται 

σε δυο γονιδιακά συγκροτήματα (συμπλέγματα). το σύμ-
πλεγμα των α γονιδίων αιμοσφαιρίνης, βρίσκεται κοντά 
στο τελομερικό άκρο του βραχέως σκέλους του χρωμο-
σώματος 16 (16p13.3, GenBank NG 000006) και περιέ-
χει ένα εμβρυονικό γονίδιο ζ αλυσίδας (HBZ ή ζ2), δύο 
γονίδια α αλυσίδας (ΗΒΑ2, ΗΒΑ1, ή α2, α1), τρία ψευ-
δογονίδια (ΗΒΖps, HBD, HBA1PS ή ψζ1, ψα2, ψα1) και 
το γονίδιο θ αλυσίδας του οποίου η λειτουργικότητα δεν 
είναι γνωστή. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το ψευδο-
γονίδιο ψα2 παράγει ένα μετάγραφο το οποίο έχει μετο-
νομαστεί σε μ-αλυσίδα, χωρίς όμως να έχει ανιχνευτεί 
πρωτεϊνικό παράγωγο3 (ςχήμα 1).

τα γονίδια α1 και α2 (HBA1 και HBA2) είναι σχεδόν 
όμοια και διαφέρουν στην προσθήκη επτά νουκλεοτιδί-
ων κοντά στο τέλος του ιντρονίου 2 στο α2 γονίδιο, δύο 
αντικαταστάσεις στο ιντρονιο 2 (+509 και +573 από τη 
θέση κάλυψης) και αρκετές νουκλεοτιδικές αλλαγές με-
τά το 3’ άκρο του εξωνίου 3. Επί πλέον τα δύο α γονίδια 
είναι τοποθετημένα μέσα σε 3 μεγαλύτερες ομόλογες αλ-
ληλουχίες γνωστές ως περιοχές X, Y και Z, οι οποίες παί-
ζουν μεγάλο ρόλο στο μηχανισμό για τη δημιουργία των 
πιο κοινών α+ ελλειμμάτων (ςχήμα 2). Αν και τα δύο α 
γονίδια παρουσιάζουν υψηλή ομολογία (98.5%), το γο-
νίδιο α2 παράγει από μόνο του δύο με τρεις φορές πε-
ρισσότερη α αλυσίδα αιμοσφαιρίνης από το γονίδιο α14.

το γονίδιο της β αλυσίδας αιμοσφαιρίνης (HBB) βρί-
σκεται στο σύμπλεγμα των β γονιδίων στο βραχύ σκέλος 
του χρωμοσώματος 11 (11p15.5, GenBank: NM_000518), 
μαζί με το εμβρυονικό γονίδιο της ε αλυσίδας (HBE), τα 
δύο εμβρυϊκά γονίδια των γ αλυσίδων (ΗΒG2 και HBG1 
ή Gγ και Aγ), το γονίδιο της δ αλυσίδας (HBD) που εκ-

Σχήμα 1. Η οργάνωση των συμπλεγμάτων των α και β γονιδίων αιμοσφαιρίνης (http://globin.cse.psu.edu/hbvar/menu.html).
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φράζεται περιορισμένα στην ενήλικο ζωή και ένα ψευ-
δογονίδιο.

τα γονίδια των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης συναντώ-
νται στα γονιδιακά συμπλέγματα με τη σειρά της οντο-
λογικής τους έκφρασης. ςτο σύμπλεγμα των α αλυσίδων 
η σειρά των γονιδίων είναι 5’ ζ2-ψζ1-μ- ψα- α2- α1- θ 3’ 
και στο σύμπλεγμα των β αλυσίδων είναι 5’ ε - Gγ - Aγ 
- ψβ - δ - β 3’ (ςχήμα 1).

η έκφραση των γονιδίων και στα δύο συμπλέγματα 
εξαρτάται από την παρουσία ρυθμιστικών περιοχών που 
βρίσκονται σε θέση cis. ςτο σύμπλεγμα των α γονιδίων, 
οι ρυθμιστικές αυτές περιοχές (cis-acting sequences ή 
elements) αναφέρονται ως HS-40 και χαρακτηρίζονται 
από υπερευαίσθητες θέσεις (hypersensitive site, HS) για 
το ερυθροειδικό ένζυμο DNαση I. το HS-40 εντοπίζε-
ται 40kb προς το 5’ άκρο του εμβρυονικού γονιδίου της 
ζ αλυσίδας. η βασική ρυθμιστική περιοχή στο σύμπλεγ-
μα των β γονιδίων (locus control region, LCR) περιλαμ-
βάνει 5 υπερευαίσθητες θέσεις (HS) στην DNάση 1 (με 
ονόματα HS1-5) που εντοπίζονται μεταξύ 6 και 20 Kb 
προς το 5’ άκρο του γονιδίου της ε αλυσίδας. μια ακό-
μα ρυθμιστική περιοχή με 6 HS εντοπίζεται περίπου 20 
Kb προς το 3’ άκρο του γονιδίου της β αλυσίδας. οι ση-
μαντικές διαφορές στη δομή και τη λειτουργία των α και 
β γονιδίων αιμοσφαιρίνης συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 
ςτους φυσιολογικούς ενήλικες η σύνθεση των τεσσάρων 
α γονιδίων αιμοσφαιρίνης είναι σχεδόν ίση με τη σύνθε-
ση των δύο β γονιδίων ώστε να συντίθεται η αιμοσφαιρί-
νη, να γεμίζουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια και να διατηρούν 
σταθερή ποσότητα αιμοσφαιρίνης (MCH) και σταθερό 
μέγεθος (MCV)5.

Περισσότερες από 1000 μεταλλάξεις έχουν περιγρα-
φεί στα α και β γονίδια οι οποίες επηρεάζουν τόσο τη δο-
μή όσο τη σύνθεση των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης (http://
globin.cse.psu.edu/hbvar/menu.html, προσβάσιμες επί-
σης στη HbVar στη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
bx.psu.edu). η πλειοψηφία των μεταλλάξεων εντοπίζε-
ται στα ίδια τα γονίδια ή στις γειτονικές τους περιοχές. 
Υπάρχουν όμως και μεταλλάξεις που επηρεάζουν τις ρυθ-
μιστικές αλληλουχίες της έκφρασης των γονιδίων μέσα 
στο σύμπλεγμα. Πρόσφατα βρέθηκε ότι η σύνθεση των 
γονιδίων αιμοσφαιρίνης μπορεί να επηρεάζεται από με-

ταλλάξεις σε άλλες περιοχές στο γονιδίωμα οι οποίες εί-
τε εμπλέκονται στον ερυθροειδικό μηχανισμό ρύθμισης 
της έκφρασης των γονιδίων είτε στο μηχανισμό ρύθμισης 
της έκφρασης των γονιδίων γενικά (trans-acting factors).

Μοριακή Βάση της α Μεσογειακής Αναιμίας
Έχουν περιγραφεί, παγκοσμίως, περισσότερες από 

80 διαφορετικές μεταλλάξεις οι οποίες προκαλούν α μΑ 
(http://globin.cse.psu.edu/hbvar/menu.html). η πλειοψη-
φία των διαταραχών αυτών είναι ελλείμματα τα οποία 
απομακρύνουν ολόκληρο ή μέρος του συμπλέγματος 
των α γονιδίων. Πιο σπάνιες είναι οι σημειακές μεταλλά-
ξεις ή τα μικρά ελλείμματα μέσα στα δυο α γονίδια αιμο-
σφαιρίνης. οι μεταλλάξεις εκείνες οι οποίες αποφέρουν 
μερική απώλεια στη σύνθεση των α αλυσίδων από το πα-
θολογικό χρωμόσωμα είναι γνωστές ως μεταλλάξεις α+ 
(ή α μΑ 2), ενώ εκείνες που προκαλούν ολοκληρωτική 
απώλεια της σύνθεσης των α γονιδίων είναι γνωστές ως 
μεταλλάξεις α0 (ή α μΑ 1). Χρησιμοποιείται συγκεκρι-
μένος τρόπος για το συμβολισμό των διαφόρων τύπων 
μεταλλάξεων. ο συμβολισμός «αα» αντιπροσωπεύει ένα 
φυσιολογικό αλληλόμορφο με δυο α γονίδια, ο συμβολι-
σμός «-α» αντιπροσωπεύει έλλειμμα ενός α γονιδίου, ο 
«--» έλλειμμα και των δύο α γονιδίων από το ίδιο αλλη-
λόμορφο, και ο «ατα» ή «αατ» αντιπροσωπεύει γονίδια 
με σημειακή μετάλλαξη στο α2 ή στο α1 γονίδιο, αντί-

Πίνακας 1. Τα χαρακτηριστικά των συμπλεγμάτων 
των α και β γονιδίων αιμοσφαιρίνης

Χαρακτηριστικά

Σύμπλεγμα 
των α γονιδίων 

16p13.3

Σύμπλεγμα 
των β γονιδίων 

11p15.5
Ρυθμιστική 

περιοχή
Ενεργοποιητής locus control 

region (lCR)
Γονιδιακή 

πυκνότητα
υψηλή Χαμηλή

Περιεκτικότητα 
σε GC 

54% ~40%

Νησίδες CpG Κοινά Δεν υπάρχουν
Επαναλήψεις Alu 25% ~5%
Επαναλήψεις lINE * Rare Present
Χρωματίνη ανοιχτή κλειστή  

> ανοιχτή
Χρόνος 

αντιγραφής
Νωρίς Αργά > νωρίς 

Συχνότερες 
μεταλλάξεις

Ελλέιμματα Σημειακές 
μεταλλάξεις

Επαναλήψεις lINE = long interspersed repeats

Σχήμα 2. Τα δυο a γονίδια αιμοσφαιρίνης και η θέση των X, 
Y και Z ομόλογων περιοχών (boxes).
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στοιχα. Χρησιμοποιείται συχνά εκθέτης για να δηλώσει 
το μέγεθος του ελλείμματος ή τη φύση της σημειακής με-
τάλλαξης ή του πληθυσμού στον οποίο πρωτοπεριγρά-
φηκε η μετάλλαξη π.χ. -α3.7 δηλώνει ένα έλλειμμα α+ στο 
οποίο λείπουν 3.7kb, ή --SEA, δηλώνει ένα κοινό έλλειμμα 
α0 που πρωτοπεριγράφηκε σε πληθυσμό της ΝΑ Ασίας, ή 
αPolyAα δηλώνει μια σημειακή μετάλλαξη στο α2 γονίδιο 
που επηρεάζει τη θέση πολυαδενυλίωσης.

οι πιο συχνές μεταλλάξεις που ευθύνονται για α μΑ 
αφορούν ελλείμματα τα οποία αφήνουν ένα μόνο λει-
τουργικό α γονίδιο στο χρωμόσωμα. η ύπαρξη διπλασια-
σμένων ομόλογων περιοχών εκατέρωθεν των α γονιδίων 
ευνοεί φαινόμενα άνισων επιχιασμών κατά τη διάρκεια της 
μείωσης, όταν τα ομόλογα χρωμοσώματα δεν βρίσκονται 
σε σωστή «ευθυγράμμιση» (αντιστοίχιση) μεταξύ τους. 
Αποτέλεσμα του άνισου επιχιασμού είναι η δημιουργία 
ελλειμμάτων. τρεις τύποι Ελλειμμάτων, μεγέθους 3.7kb 
δημιουργούνται μεταξύ των γονιδίων α1 και α2, εξ αιτί-
ας άνισου επιχιασμού (ανασυνδυασμού) μεταξύ των πε-
ριοχών Z (ςχήμα 2) και είναι τα: –α3,7I, -α3,7II, -α3,7III, με 
αντίστοιχη φαινοτυπική ετερογένεια. τα δυο πρώτα έχουν 
σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός γονιδίου που ομοι-
άζει με το α1 και το τρίτο σε ένα υβριδικό γονίδιο που 
ομοιάζει με το α2. Αντίστοιχα, άνισος επιχιασμός μετα-
ξύ των περιοχών X (ςχήμα 2) οδηγεί στη δημιουργία ελ-
λείμματος 4.2kb το οποίο αφαιρεί ολόκληρο το γονίδιο 
α2. και στις δύο περιπτώσεις άνισου επιχιασμού προκύ-
πτουν δύο χρωμοσώματα εκ των οποίων το ένα υπολεί-
πεται ενός γονιδίου α και το άλλο έχει ένα επιπλέον α 
γονίδιο (αααanti3.7 και αααanti4.2). Υπάρχουν περισσότεροι 
από 250 εκατομμύρια φορείς α+ μΑ στον κόσμο, με με-
γαλύτερη συχνότητα στους πληθυσμούς της ινδίας, της 
ΝΑ Ασίας και της Αφρικής. H νόσος συναντάται λιγότε-
ρο συχνά στη μεσόγειο και τη μέση Ανατολή.

η πλειοψηφία των ελλειμμάτων της α μΑ που προ-
κύπτουν εξ αιτίας άνισου ανασυνδυασμού συνήθως αφαι-
ρούν και τα δύο α γονίδια στο χρωμόσωμα που πλήττεται 
και σε κάποιες περιπτώσεις ολόκληρο το σύμπλεγμα των 
α γονιδίων αιμοσφαιρίνης δημιουργώντας το γενετικό 
αίτιο για α0 μΑ. Έχουν περιγραφεί περισσότερα από 20 
τέτοια ελλείμματα παγκοσμίως. τα ελλείμματα αυτά δεν 
παρουσιάζουν περιοχές με εμφανή ομολογία στα σημεία 
κοπής τους και μπορούν να καταταγούν σε τρεις επί μέ-
ρους ομάδες που αφορούν αυτά που πρόεκυψαν από: α) 
επανασύνδεση μη ομόλογων θραυσμάτων, β) ανασυνδυ-
ασμό μεταξύ επαναλαμβανόμενων αλληλουχιών Alu, και 
γ) τελομερική σταθεροποίηση τμημάτων στα οποία απο-
κόπηκε το τελικό άκρο του χρωμοσώματος 16. Επί πλέον 
έχουν χαρακτηριστεί διάφορα ελλείμματα, τα οποία αφή-
νουν ανέπαφα τα α γονίδια αλλά αφαιρούν ρυθμιστικές 
περιοχές όπως την περιοχή HS-40, μαζί με διαφορετικού 
μεγέθους γειτονικές περιοχές. ςτις περιπτώσεις αυτές, 
ενώ τα α γονίδια υπάρχουν, δεν εκφράζονται προκαλώ-
ντας φαινότυπο α μΑ.

τέλος έχει περιγραφεί, σε ένα περιστατικό, ένα έλ-
λειμμα περίπου 18kb, που αφαιρεί μόνο τα α1 και q γο-
νίδια και προκαλεί α0 μΑ. το υπόλοιπο σύμπλεγμα των 
α γονιδίων περιλαμβανομένου του α2 γονιδίου και των 
ρυθμιστικών περιοχών παραμένει ανέπαφο αλλά παρα-
δόξως το α2 γονίδιο παραμένει, μεταγραφικά ανενεργό. 
Όταν υπάρχει το έλλειμμα αφαιρείται ένα τμήμα του γο-
νιδίου LUC7L και ταυτόχρονα προσεγγίζει το α2 γονίδιο. 
το γονίδιο αυτό εκφράζεται προς την αντίθετη κατεύθυν-
ση από ότι τα α γονίδια. το τροποποιημένο μετάγραφο 
του RNA από το LUC7L προάγει τη μεθυλίωση της νησί-
δας CpG του α2 γονιδίου καταστέλλοντας την έκφραση 
του. ο μηχανισμός αυτός προσομοιάζει αυτόν της απε-
νεργοποίησης του χρωμοσώματος Χ και της γονιδιακής 
αποτύπωσης αποκαλύπτοντας έναν καινούργιο παθογε-
νετικό μηχανισμό6.

τα περισσότερα ελλείμματα που προκαλούν αο μΑ 
είναι σποραδικά αν και τέσσερα είναι τα πιο συχνά: τα 
ελλείμματα --Med και (-α)20.5 που συναντώνται στους μεσο-
γειακούς πληθυσμούς και τα --SEA και --FIL στη ΝΑ Ασία.

Υπάρχουν περισσότερες από 40 σημειακές νουκλε-
οτιδικές αλλαγές που προκαλούν α μΑ. οι μεταλλάξεις 
αυτές εντοπίζονται πιο συχνά στο α2 γονίδιο και λιγό-
τερο στο α1. Περίπου οι μισές από τις διαταραχές αυτές 
επηρεάζουν την επεξεργασία του RNA ή τη μετάφραση. 
Υπάρχει επίσης μια ενδιαφέρουσα ομάδα μεταλλάξεων 
η οποία προκαλεί μετα-μεταφραστική αστάθεια του αι-
μοσφαιρινικού πολυπεπτιδικού παραγώγου με φαινότυ-
πο α μΑ, αφού η σύνθεση της α αλυσίδας αιμοσφαιρίνης 
είναι μειωμένη.

Πολλές μεταλλάξεις που επηρεάζουν τις συντηρημέ-
νες αλληλουχίες στις περιοχές αποκοπής και επανασυ-
γκόλλησης του mRNA έχουν περιγραφεί τόσο στο α1 όσο 
και στο α2 γονίδιο, και όλες έχουν σαν αποτέλεσμα την 
ολοκληρωτική καταστολή της παραγωγής της α αλυσίδας 
από το παθολογικό γονίδιο. Ένα κοινό παράδειγμα περι-
λαμβάνει το έλλειμμα πέντε νουκλεοτιδίων που αφαιρεί 
το δινουκλεοτίδιο GT (θέση δότη κατά την επεξεργασία 
του mRNA) στο 5´ άκρο του ιντρονίου 1 του α2 γονιδίου 
(α2 IVS1 GAGGGTGAGG>GAGG, γνωστό ως αHphα).

Υπάρχουν ωστόσο τουλάχιστο τέσσερεις γνωστές 
μεταλλάξεις που επηρεάζουν την επεξεργασία του RNA 
στις οποίες περιλαμβάνονται νουκλεοτιδικές αλλα-
γές στην ουρά πολυαδενυλίωσης του α2 γονιδίου (π.χ. 
AATAAA>AATAAG και AATAAA> AATGAA). οι αλ-
λαγές αυτές φαίνεται να συνοδεύονται με έναν σχετικά 
βαρύ φαινότυπο α μΑ, προφανώς εξ αιτίας της κατα-
στολής της μεταγραφής και από το α1 γονίδιο που είναι 
αποτέλεσμα του μηχανισμού της μεταγραφικής αλληλε-
πίδρασης των δύο γονιδίων7.

οι διαταραχές κατά τη μετάφραση του RNA προκα-
λούνται από μεταλλάξεις: στο κωδικώνιο έναρξης, στο 
κωδικώνιο τερματισμού, σε μεταλλάξεις μετατοπισμένου 
πλαισίου ή μη νοηματικές μεταλλάξεις. μεταλλάξεις στο 
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κωδικώνιο έναρξης έχουν βρεθεί και στα δύο α γονίδια, 
ενώ έχει περιγραφεί και στο μοναδικό α γονίδιο που είχε 
παραμείνει σε ένα χρωμόσωμα με έλλειμμα που προκα-
λεί α+ μΑ. Πέντε διαφορετικές σημειακές μεταλλάξεις 
έχουν αναφερθεί στο κωδικώνιο τερματισμού οι οποίες 
όλες πλήττουν το α2 γονίδιο. Όλες οι μεταλλάξεις στο 
κωδικώνιο τερματισμού έχουν σαν αποτέλεσμα αντί για 
τον τερματισμό της μεταγραφής, την ενσωμάτωση ενός 
αμινοξέος και την παραγωγή μιας παθολογικής α αλυσί-
δας αιμοσφαιρίνης (από 31 αμινοξέα). Αυτές οι επιμη-
κυμένες α αλυσίδες συντίθενται σε χαμηλότερα επίπεδα 
αλλά έχουν την τάση να κατακρημνίζονται στα ερυθρο-
κύτταρα προκαλώντας διαταραχές στη λειτουργία των 
ερυθροκυττάρων και των κυτταρικών μεμβρανών. οι 
πιο κοινές παθολογικές αιμοσφαιρίνες που οφείλονται 
σε μεταλλάξεις στο κωδικώνιο λήξης του α2 γονιδίου εί-
ναι: η Hb Constant Spring (α2 cd142 TAA>CAA) η οποία 
συναντάται συχνά στη ΝΑ Ασία, η Hb Icaria (α2cd142 
TAA>AAA) η οποία δεν είναι σπάνια στην Ελλάδα. Άλ-
λες μεταλλάξεις που εμπλέκονται στην μετάφραση του 
RNA είναι μεταλλάξεις μετατοπισμένου πλαισίου ή μη 
νοηματικές μεταλλάξεις που συναντώνται κυρίως στο α2 
γονίδιο και κάποιες φορές στο α1.

Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός μεταλλάξεων που 
αφορούν σημειακές αντικαταστάσεις ή μικρά ελλείμμα-
τα και προκαλούν τη σύνθεση ασταθών α αλυσίδων αι-
μοσφαιρίνης. ςτις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι 
παθολογικές αλυσίδες είναι τόσο ασταθείς που δεν ανι-
χνεύονται καν σε πρωτεϊνικό επίπεδο και γίνονται αντι-
ληπτές μόνο στην αλληλουχία του DNA του γονιδίου. οι 
παθολογικές αυτές αλυσίδες είναι αιματολογικά «σιω-
πηρές» στους φορείς, όταν όμως συνδυαστούν με άλλες 
μεταλλάξεις α μΑ μπορεί να προκαλέσουν ένα μεγάλο 
εύρος φαινοτύπων όπως αιμοσφαιρινοπάθεια η ή ενδιά-
μεση μA8-10. ςε σπάνιες περιπτώσεις οι μεταλλάξεις αυτές 
σε ομόζυγη κατάσταση ή σε συνδυασμό με ελλείμματα 
α0 μπορεί να προκαλέσουν εμβρυϊκό ύδρωπα11,12. τυπικά 
παραδείγματα τέτοιων μεταλλάξεων είναι οι: Hb Quong 
Sze (α2 cd125 CTG>CCG, Leu>Pro), Hb Agrinio (α2 
cd29 CTG>CCG, Leu>Pro) και η Hb Taybe (α1 cd38 ή 
cd39 delACC, Thr).

ςτην περίπτωση του ελληνικού πληθυσμού η ανάλυ-
ση των γονοτύπων σε περιστατικά με HbH αποκάλυψε 
ότι το πιο συχνό έλλειμμα που συναντάται σε ποσοστό 
>50% των παθολογικών αλληλομόρφων είναι το –α3.7. 
Ακολουθούν τα –MED και -α20.5 ενώ σπανιότερα είναι τα 
–α4.2 και –α5.2. οι συχνότερες σημειακές νουκλεοτιδι-
κές αλλαγές που προκαλούν α μΑ στην Ελλάδα είναι 
η αTSAUDI, που εντοπίζεται στην ουρά πολυαδενυλίωσης 
του α2 (AATAAA>AATAAG), και η αHph. ςε μικρότε-
ρη συχνότητα συναντώνται η αTPA στην ουρά πολυαδε-
νυλίωσης του α2 (AATAAA>AATAAA) καθώς και οι 
μεταλλάξεις που προκαλούν τις υπερασταθείς αιμοφαι-

ρίνες Hb Agrinio, και ηb Icaria9. ςπανιότερα συναντώ-
νται μεταλλάξεις στο α1 ή το α2 γονίδιο που προκαλούν 
τη σύνθεση των υπερασταθών αιμοσφαιρινών και συνο-
δεύονται με εικόνα α μΑ όπως η Hb Taybe, η Hb Her-
aklion (α1, cd36/37 delCCC, Pro), η Hb Adana (α1 ή α2, 
cd59 GGC>GAC, Gly>Asp)13-15.

παραλλαγές της α Μεσογειακής Αναιμίας
Υπάρχουν δύο είδη α μΑ που συνοδεύονται από πνευ-

ματική καθυστέρηση, γνωστές ως σύνδρομα ATR-16 και 
ATR-X (OMIM #141750 και OMIM #301040, αντίστοι-
χα). οι ασθενείς που πάσχουν από το σύνδρομο ATR-16 
είναι φορείς μεγάλων ελλειμμάτων (1-2 Mb) στο τελομε-
ρικό άκρο του βραχέως σκέλους του χρωμοσώματος 16, 
στο οποίο περιλαμβάνεται και το σύμπλεγμα των α γονι-
δίων. το σύνδρομο έχει εκδήλωση α μΑ με ποικίλης βα-
ρύτητας επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης όσο και 
νοητικής υστέρησης. οι ανωμαλίες που παρατηρούνται 
στο σύνδρομο αυτό οφείλονται προφανώς στην έλλειψη 
γονιδίων που εμπλέκονται σε διάφορους μηχανισμούς 
που σχετίζονται με την ανάπτυξη5.

το σύνδρομο ATR-X είναι ένα φυλοσύνδετο νόσημα 
που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο ATR-X που 
βρίσκεται στη θέση Xq13.3. οι άρρενες ασθενείς παρου-
σιάζουν ήπιας βαρύτητας α μΑ με βαρύτατη πνευματι-
κή καθυστέρηση, χαρακτηριστικό προσωπείο και άλλες 
συγγενείς ανωμαλίες. η πρωτεΐνη ΑTRX είναι μια πρω-
τεΐνη που εμπλέκεται στην αναδιαμόρφωση της χρωμα-
τίνης (chromatin-associated remodelling), που επιδρά 
στην έκφραση πολλών άλλων γονιδίων κατά την ανά-
πτυξη. Φαίνεται ότι η πρωτεΐνη αυτή είναι απαραίτητη 
για την έκφραση των α γονιδίων αιμοσφαιρίνης αλλά όχι 
για την έκφραση των β 16.

Υπάρχουν επίσης πάρα πολύ σπάνια περιστατικά μιας 
επίκτητης μορφής α μΑ, που σχεδόν πάντα συνοδεύο-
νται από μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (MDS). Έχουν 
αναγνωριστεί δύο τουλάχιστον μηχανισμοί για την επί-
κτητη α μΑ: η δημιουργία επίκτητου ελλείμματος στο 
σύμπλεγμα των α γονιδίων αιμοσφαιρίνης που εμφανί-
ζεται μεμονωμένα σε νεοπλασματικό κλώνο και συχνό-
τερα ή δημιουργία σωματικών μεταλλάξεων στο γονίδιο 
της ρυθμιστικής πρωτεΐνης ATRX που την απενεργοποι-
εί, με αποτέλεσμα την καταστολή της έκφρασης των α 
γονιδίων17-19.

τέλος περιγράφηκε μια σπάνια μορφή α μΑ που οφεί-
λεται σε μια σημειακή μετάλλαξη (SNP) μεταξύ των ζ και 
ψζ γονιδίων και δημιουργεί έναν καινούριο υποκινητή που 
αναγνωρίζεται από τον ερυθροειδικό μεταγραφικό παρά-
γοντα GATA1 έχοντας σαν αποτέλεσμα την έκφραση μιας 
εξωγονιδιακής περιοχής. ο υποκινητής αυτός ανταγωνί-
ζεται τους υποκινητές των α γονιδίων στο ίδιο χρωμόσω-
μα περιορίζοντας, σε μεγάλο βαθμό, την έκφρασή τους20.
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Κλινική ετερογένεια  
της α Μεσογειακής Αναιμίας

ςύμφωνα με τον αριθμό των α γονιδίων των οποίων 
έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητα, έχουν χαρακτηριστεί 
τέσσερεις βασικοί διαφορετικοί αιματολογικοί και κλι-
νικοί φαινότυποι:
 α) Φορείς που παρουσιάζουν από καθόλου έως ελάχιστες 

διαταραχές στα ερυθροκύτταρά τους. Αυτοί έχουν ένα 
επηρεασμένο α γονίδιο είτε λόγω ελλείμματος είτε λό-
γω μιας σημειακής μετάλλαξης που προκαλεί α+ μΑ 
(τύπος α μΑ 2).

 β) Φορείς με αιματολογικά ευρήματα, κυρίως μικροκυτ-
ταρικά και υπόχρωμα ερυθροκύτταρα και φυσιολογικά 
ή σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Αυτοί 
είτε φέρουν μεταλλάξεις που προκαλούν α0 μΑ (τύ-
πος α μΑ 1), είτε είναι ομοζυγώτες για ελλείμματα 
που προκαλούν α+ μΑ.

 γ) Ασθενείς με μια ενδιάμεσης βαρύτητας κλινική συ-
μπτωματολογία και αιματολογική εικόνα γνωστή ως 
αιμοσφαιρινοπάθεια η (Hb H). η αιμοσφαιρινοπάθεια 
η είναι η σοβαρότερη, συμβατή με τη ζωή, μορφή α 
μΑ, αν και είναι κλινικά είναι μικρότερης βαρύτητας 
από τους περισσότερους τύπους β μΑ. Προκαλείται 
όταν μεταλλάξεις α μΑ συγκληρονομηθούν με απο-
τέλεσμα τη μείωση της σύνθεση των α αλυσίδων σε 
επίπεδο σχεδόν ισοδύναμο με αυτό που αντιστοιχεί 
σε ένα λειτουργικό α γονίδιο.

 δ) Εμβρυϊκός ύδρωπας που οφείλεται συνήθως στην συ-
γκληρονόμηση δύο μεταλλάξεων α0 μΑ και επομέ-
νως στην ολοκληρωτική απουσία της παραγωγής της 
α αλυσίδας αιμοσφαιρίνης8,21. Έχουν αναφερθεί κά-
ποιες σπάνιες μορφές εμβρυϊκού ύδρωπα λόγω ομό-
ζυγης κατάστασης μιας υπερασταθούς α αλυσίδας 
αιμοσφαιρίνης ή συνύπαρξη υπερασταθούς αλυσίδας 
με έλλειμμα α0 μΑ11,12. το εμβρυϊκό αίμα αποτελεί-
ται κυρίως από την Hb Bart’s (γ4), η οποία λειτουρ-
γικά είναι ανίκανη να μεταφέρει οξυγόνο, και μικρές 
ποσότητες από Hb Portland I και Portland II (ζ2γ2, 
ζ2β2), οι οποίες υποστηρίζουν την επιβίωση του εμ-
βρύου στο τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης. Βαριά 
αναιμία του εμβρύου οδηγεί σε ασφυξία, εμβρυϊκό 
ύδρωπα, και θάνατο αμέσως μετά τη γέννηση ή στο 
νεογνό. η προγεννητική διάγνωση μπορεί να εντοπί-
σει και κατά συνέπεια να αποτρέψει τις σοβαρές επι-
πλοκές που δημιουργούνται συχνά στις εγκυμοσύνες 
ενός υδρωπικού εμβρύου.

Η μοριακή βάση της β Μεσογειακής 
Αναιμίας

Περισσότερες από 200 μεταλλάξεις έχουν αναφερθεί 
μέχρι σήμερα ότι επηρεάζουν την έκφραση των β γονιδί-

ων αιμοσφαιρίνης (http://globin.cse.psu.edu/hbvar/menu.
html). ςε αντίθεση με την α μΑ η πλειοψηφία των μεταλ-
λάξεων αυτών είναι σημειακές νουκλεοτιδικές αλλαγές 
για παράδειγμα αντικαταστάσεις μιας βάσης, ελλείμμα-
τα ή ενθέσεις λίγων νουκλεοτιδίων. ςτους πληθυσμούς 
τους οποίους η μΑ είναι συχνή, την πλειοψηφία των 
μεταλλαγμένων αλληλομόρφων καλύπτουν λίγες κοινές 
μεταλλάξεις και στα υπόλοιπα παθολογικά αλληλόμορ-
φα συναντάται ένας μεγαλύτερος αριθμός σπάνιων με-
ταλλάξεων.

οι μεταλλάξεις οι οποίες περιορίζουν τη σύνθεση των 
β αλυσίδων αιμοσφαιρίνης είναι γνωστές ως μεταλλάξεις 
β+ μΑ, ενώ αυτές οι οποίες καταργούν ολοκληρωτικά τη 
σύνθεσή τους ως μεταλλάξεις β0 μΑ. κάποιες μεταλλά-
ξεις που επιτρέπουν σε ένα μεγάλο βαθμό τη σύνθεση 
των β αλυσίδων είναι γνωστές ως μεταλλάξεις β++. οι πε-
ρισσότερες μεταλλάξεις β0 και β+ έχουν επίπτωση στον 
αιματολογικό φαινότυπο των φορέων όπως σχετική αύ-
ξηση του αριθμού των ερυθροκυττάρων με μειωμένο μέ-
σο όγκο, (MCV 60-70fl) και αιμοσφαιρίνη ανά κύτταρο 
(MCH 19-23pg) καθώς και χαρακτηριστική αύξηση των 
επιπέδων της αιμοσφαιρίνης A2, (Hb A2) συνήθως μετα-
ξύ 4-6%. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν εξαιρέσεις του φαι-
νοτύπου αυτού όπως στις περιπτώσεις των «σιωπηρών 
φορέων» με φυσιολογικό ή σχεδόν φυσιολογικό φαινό-
τυπο ή φορείς με μειωμένο MCV και MCH άλλες φορές 
με φυσιολογικά επίπεδα Hb A2 (<3.4%) ή συχνά με αυ-
ξημένα επίπεδα Hb A2 (>6%). ορισμένοι φορείς συγκε-
κριμένων μεταλλάξεων β μΑ έχουν ελαφρώς αυξημένα 
επίπεδα Hb F (>2% - <5%), και οι φορείς δβ μΑ συνή-
θως έχουν ελαφρώς μειωμένους ερυθροκυτταρικούς δεί-
κτες με αξιοσημείωτη αύξηση της Hb F (>5% και <10%) 
και φυσιολογικά ή ελαφρώς μειωμένα επίπεδα Hb A2. οι 
μεταλλάξεις που προκαλούν πολλές από τις μη τυπικές 
μορφές β μΑ συνοψίζονται στον Πίνακα 2.

οι σημειακές μεταλλάξεις που ευθύνονται για τη β 
μΑ ομαδοποιούνται με βάση το μηχανισμό που τροπο-
ποιούν τη σύνθεση των β αλυσίδων δηλαδή τη μεταγρα-
φή, την επεξεργασία ή τη μετάφραση του RNA.

οι μεταλλάξεις που επηρεάζουν τη μεταγραφή εντο-
πίζονται είτε στις συντηρημένες περιοχές του DNA στον 
υποκινητή του β γονιδίου (π.χ. στην θέση TATA, τη CCAAT 
ή τις αλληλουχίες CACCC) ή στην περιοχή των 50 νου-
κλεοτιδίων στη 5’ μη μεταφραζόμενη περιοχή του γονιδί-
ου (5’UTR). γενικά αυτές προκαλούν μια ήπια έως πολύ 
μικρή επίπτωση στην παραγωγή των β αλυσίδων και με-
ρικές από αυτές σε ετερόζυγη κατάσταση δεν προκαλούν 
επίπτωση στον αιματολογικό φαινότυπο (βλ. Πίνακα 2).

Υπάρχουν πάνω από 50 διαφορετικές μεταλλάξεις που 
επιδρούν σε διάφορα στάδια της επεξεργασίας του RNA, 
όπως μεταλλάξεις στις θέσεις κοπής και επανασυγκόλλη-
σης (μάτισμα), μεταλλάξεις μέσα στις συντηρημένες πε-
ριοχές στα άκρα των ιντρονίων, καθώς και εκείνων που 
ενεργοποιούν εναλλακτικές θέσεις ματίσματος του RNA 
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μέσα στα εξώνια ή τα ιντρόνια. οι μεταλλάξεις που αλ-
λάζουν τα δινουκλεοτίδια (GT στο 5’ άκρο και AG στο 
3’) των ιντρονίων, αποτρέπουν τη σύνθεση του φυσιο-
λογικού ώριμου RNA και προκαλούν β0 μΑ. τέτοιες με-
ταλλάξεις είναι η IVSI-1G>A η οποία είναι πολύ κοινή 
στις μεσογειακές χώρες, τη μέση Ανατολή και την Ανα-
τολική Ευρώπη, ή την IVSI-1G>T που είναι κοινή στην 
ινδία και την κίνα.

μεταλλάξεις στις συντηρημένες περιοχές στα άκρα 
των ιντρονίων μειώνουν την αποτελεσματικότητα του 
ματίσματος, σε διαφορετικό βαθμό η κάθε μια, προκα-
λώντας διαφορετικού βαθμού παραγωγή β αλυσίδων και 
δημιουργώντας φαινότυπο β+ από ήπιο έως βαρύ. Παρα-
δείγματα είναι η IVSI-5G>C η οποία είναι βαριά μετάλ-
λαξη και πιο συχνή στην ινδία, κίνα και μέση Ανατολή, 
η IVS I-5 G->A που απαντάται στο πληθυσμό μας, ενώ η 
IVSI-6T>C που συνήθως προκαλεί έναν φαινότυπο β++ 
μΑ και συναντάται σε όλα τα κράτη γύρω από τη με-
σόγειο, τη μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη.

Υπάρχουν πολλές μεταλλάξεις β μΑ που ενεργοποι-
ούν εναλλακτικές θέσεις ματίσματος του RNA οι οποί-
ες ανταγωνίζονται, στην πράξη, τις φυσιολογικές κατά 
τη διαδικασία της επεξεργασίας του πρώιμου RNA. η 
βαρύτητά τους εξαρτάται από τη σχετική ποσότητα του 
φυσιολογικού σε σχέση με το παθολογικό RNA. οι πε-
ρισσότερες μεταλλάξεις που ενεργοποιούν εναλλακτι-
κές θέσεις ματίσματος μέσα στα ιντρόνια ευθύνονται 
για βαριές μεταλλάξεις β+ μΑ. τέτοιες μεταλλάξεις εί-
ναι η IVSI-110G>A, η οποία είναι κοινή στη μεσόγειο, 
τη μέση Ανατολή και την Ανατολική Ευρώπη ή η IVSII-

654C>T που είναι κοινή στη ΝΑ Ασία και την κίνα. οι 
μεταλλάξεις που ενεργοποιούν εναλλακτικές θέσεις μα-
τίσματος σε εξώνια συνήθως προκαλούν πιο ήπιο φαινό-
τυπο β+ ή β++, ενώ αυτές που κωδικοποιούν την αλλαγή 
ενός αμινοξέως (παρερμηνεύσιμες μεταλλάξεις), προκα-
λούν την παραγωγή μιας παθολογικής β αλυσίδας. Ένα 
τέτοιο παράδειγμα είναι η μετάλλαξη στο κωδικώνιο 26 
(GAG>AAG) η οποία ενεργοποιεί μια εναλλακτική πε-
ριοχή θέσης ματίσματος στο εξώνιο 1 και παράλληλα 
δημιουργεί την παθολογική αιμοσφαιρίνη Hb E (β26 Glu-
>Lys) η οποία είναι συχνή στην ΝΑ Ασία.

Άλλες μεταλλάξεις που επηρεάζουν την επεξεργα-
σία του RNA εντοπίζονται στην πόλυ Α ουρά του γονι-
δίου (AATAAA) ή στην 3’ μη μεταφραζόμενη περιοχή 
του γονιδίου δημιουργώντας αλληλόμορφα με φαινότυπο 
β+ μΑ. κάποια από αυτά συνοδεύονται με φυσιολογικό 
φαινότυπο σε ετερόζυγη κατάσταση όπως η αντικατά-
σταση μιας βάσης στο έκτο νουκλεοτίδιο μετά το κωδι-
κώνιο τερματισμού (+1480G>C)22.

Περίπου οι μισές από τις μεταλλάξεις που ευθύνο-
νται για β μΑ επηρεάζουν τη μετάφραση του RNA και 
όλες έχουν σαν αποτέλεσμα β0 μΑ. οι διαταραχές αυ-
τές μπορεί να προκαλούν είτε άμεσα ένα πολύ πρόωρο 
κωδικώνιο τερματισμού, είτε μέτατοπίζοντας το πλαίσιο 
ανάγνωσης να δημιουργούν κωδικώνιο τερματισμού και 
πρόωρο τερματισμό της πρωτεϊνικής αλυσίδας μέσα στο 
εξώνιο 1 και 2. τέτοιες μεταλλάξεις συνοδεύονται από 
την παρουσία ελάχιστων επιπέδων β mRNA στα ερυ-
θροκύτταρα, εξ αιτίας μιας επιταχυνόμενης αποδόμη-
σης ανώμαλων mRNA, ενός φαινομένου γνωστού ως 

Πίνακας 2. Μοριακές διαταραχές που εμφανίζουν μη τυπικό αιματολογικό φαινότυπο ετεροζυγωτών β Μεσο-
γειακής Αναιμίας
Αιματολογικός φαινότυπος Γενετική Διαταραχή
Οριακά ή φυσιολογικά αιματολογικά ευρήματα* Μεταλλάξεις στις 5’ και 3’ μη μεταφραζόμενες περιοχές του 

γονιδίου:
1) -101 (C®T), -92 (C®T),
2) +33 (C®G), IVS2-844 (C®G),
3) +1480 (C®G)

Μειωμένοι ερυθροκυτταρικοί δείκτες & 
φυσιολογική ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρινών 
(περιλαμβανομένης της Hb A2)**

1) Ετεροζυγωτία ήπιας μετάλλαξης b ΜΑ (κάποιες φορές οριακά 
αυξημένη A2) π.χ. Cap+1 (A®C), IVS1-6 (T®C) 

2) συγκληρονόμηση μετάλλαξης d ΜΑ με τυπική μετάλλαξη 
b ΜΑ (cis ή trans) π.χ. αλληλόμορφο με την IVSI-5G>A και 
σε θέση cis το έλλειμμα 7.2kb που αφαιρεί το d γονίδιο 
(διαταραχή γνωστή ως db-Corfu)

3) Ετεροζυγωτία gdb ή εgdb ΜΑ
Φυσιολογικοί ή μειωμένοι ερυθροκυτταρικοί 

δείκτες με Hb A2 >6,1%
Ελλείμματα ή σημειακές μεταλλάξεις στον υποκινητή του b 
γονιδίου 

Φυσιολογικοί ή μειωμένοι ερυθροκυτταρικοί 
δείκτες με αυξημένη Ηb F και φυσιολογική HbA2

Ετεροζυγωτία db ΜΑ (περιλαμβάνεται η μετάλλαξη db-lepore) 
ή HPFH

* Μπορεί επίσης να οφείλεται σε ετεροζυγωτία αλληλομόρφου με τριπλασιασμένο α γονίδιο αιμοσφαιρίνης (ααα/αα)
**Μπορεί επίσης να οφείλεται σε σιδηροπενία ή ύπαρξη α ΜΑ σε ετερόζυγη κατάσταση
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«nonsense-mediated mRNA decay» (NMD)23. ςτους ετε-
ροζυγώτες τέτοιων μεταλλάξεων δεν παράγεται β αλυ-
σίδα από το παθολογικό αλληλόμορφο και εμφανίζεται 
μόνο η φυσιολογική β αλυσίδα έχοντας σαν αποτέλεσμα 
έναν κλασσικό β θαλασσαιμικό φαινότυπο. ςε αντίθεση, 
μεταλλάξεις στο εξώνιο 3, που επιτρέπουν την παράτα-
ση της μετάφρασης, δημιουργούν μεγαλύτερου μήκους 
πρωτεϊνικά παράγωγα και δεν παρατηρείται το φαινόμε-
νο NMD. ςτις περιπτώσεις αυτές παράγεται μεγάλο πο-
σό παθολογικής πρωτεΐνης-αιμοσφαιρίνης. Ετεροζυγώτες 
τέτοιων μεταλλάξεων τείνουν να έχουν βαρύτερη φαινο-
τυπική εικόνα σε σχέση με τους απλούς φορείς β μΑ, 
στους οποίους υπάρχει μειωμένη σύνθεση και αποτελούν 
τη μορφή της β μΑ που κληρονομείται με επικρατητι-
κό τρόπο. τέλος υπάρχουν κάποιες μεταλλάξεις στο κω-
δικώνιο έναρξης (ATG) που επηρεάζουν την έναρξη της 
μεταγραφής του RNA και έχουν σαν αποτέλεσμα β0 μΑ.

λιγότερο συχνές είναι οι μεταλλάξεις β μΑ που οφεί-
λονται σε ελλείμματα στο σύμπλεγμα των β γονιδίων αι-
μοσφαιρίνης. Υπάρχουν ελλείμματα που αφαιρούν μέρος 
ή ολόκληρο το β γονίδιο, των οποίων το μέγεθος ποικί-
λει από 290 bp έως και περισσότερο από 60 Kb. Από τα 
ελλείμματα αυτά ένα κομμάτι 619 bp στο 3’ άκρο του β 
γονιδίου είναι κοινό για όλα και εντοπίζεται κυρίως σε 
περιορισμένους πληθυσμούς στο Πακιστάν και στην ιν-
δία. τα υπόλοιπα ελλείμματα είναι πολύ σπάνια. τα ελ-
λείμματα που αφαιρούν ένα μέρος του υποκινητή του β 
γονιδίου που περιέχει τις αλληλουχίες CACCC, CCAAT 
και TATA συχνά συνοδεύονται με ασυνήθιστα αυξημένα 
επίπεδα Hb A2, στους ετεροζυγώτες. ο μηχανισμός που 
προκαλεί την αύξηση αυτή φαίνεται να σχετίζεται με 
την αφαίρεση του υποκινητή με την οποία καταργείται 
ο ανταγωνισμός του β γονιδίου στην αλληλεπίδραση με 
την περιοχή LCR η οποία αλληλεπιδρά με τα γ και δ γο-
νίδια που βρίσκονται σε θέση cis και κατά συνέπεια ενι-
σχύεται η έκφραση των γονιδίων αυτών. ο μηχανισμός 
αυτός προφανώς εξηγεί την αύξηση των επιπέδων της 
Hb F που συνήθως παρατηρείται στα ελλείμματα αυτής 
της ομάδας αλλά και στις μεταλλάξεις β μΑ στην περι-
οχή του υποκινητή του β γονιδίου. Αν και η αύξηση της 
Hb F ποικίλει στους ετεροζυγώτες, είναι συχνά ικανή να 
αντισταθμίσει την ολοκληρωτική έλλειψη της β αλυσί-
δας στους ομοζυγώτες.

η έκφραση του β γονιδίου μπορεί επίσης να κατα-
σταλεί από ελλείμματα στο σύμπλεγμα των β γονιδίων 
αιμοσφαιρίνης όπως τα εγδβ0 μΑ. τα ελλείμματα αυτά 
διακρίνονται σε δυο ομάδες. ςτη μια ομάδα ανήκουν ελ-
λείμματα που αφαιρούν ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος 
του συμπλέγματος των β γονιδίων μαζί με το β γονίδιο, 
ενώ στην άλλη τα ελλείμματα αφαιρούν περιοχή προς το 
5’ άκρο του συμπλέγματος αφήνοντας ανέπαφο το β γο-
νίδιο. η καταστολή της έκφρασης στις περιπτώσεις αυτές 
οφείλεται στην απουσία της LCR περιοχής. οι ετεροζυγώ-
τες για εγδβ0 μΑ τείνουν να είναι περισσότερο αναιμικοί 

με μεγαλύτερου βαθμού μικροκυττάρωση και υποχρωμία 
από αυτή των απλών ετεροζυγωτών β μΑ και επί πλέον 
έχουν φυσιολογικά επίπεδα Hb A2

24.
οι γενετικές διαταραχές που ευθύνονται για τη β μΑ, 

στον Ελληνικό χώρο, παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια. 
Από μελέτες που έχουν γίνει σε ασθενείς με β μΑ και 
μεγάλο αριθμό ετεροζυγωτών έχουν καταγραφεί περίπου 
35 σημειακές μεταλλάξεις που εντοπίζονται στο β γονίδιο 
αιμοσφαιρίνης από τις οποίες οι 11 εξ αυτών καλύπτουν 
περίπου το 98% των παθολογικών αλληλομόρφων25-27.

παραλλαγές της β Μεσογειακής Αναιμίας
Υπάρχουν κάποιες σπάνιες μορφές β μΑ που κληρο-

νομούνται με επικρατητικό τρόπο. ςε αυτό τον τύπο κλη-
ρονομικότητας ένα και μόνο παθολογικό αλληλόμορφο 
προκαλεί την κλινική εκδήλωση της νόσου. οι ετεροζυ-
γώτες αυτοί έχουν κλινικά και αιματολογικά χαρακτηρι-
στικά ενδιάμεσης μΑ και εμφανίζουν συχνά έγκλειστα 
στα πρόδρομα ερυθροκύτταρα και αιμόλυση στο περιφε-
ρικό αίμα. Έχουν αναφερθεί περισσότερα από 30 τέτοια 
αλληλόμορφα β μΑ. Πολλά από αυτά βρέθηκαν σε με-
μονωμένες οικογένειες αλλά και κάποια εντοπίστηκαν σε 
περιστατικά όπου η αλλαγή δημιουργήθηκε «de novo». 
ςτα αλληλόμορφα αυτά περιλαμβάνονται ένα πλήθος μο-
ριακών βλαβών από παρερμηνεύσιμες μεταλλάξεις έως 
δημιουργία «κολοβών» β αλυσίδων σαν αποτέλεσμα μη 
νοηματικών μεταλλάξεων. η νουκλεοτιδική αλλαγή που 
εντοπίζεται σε όλες τις περιπτώσεις προκαλεί σύνθεση ιδι-
αίτερα ασταθών β αλυσίδων οι οποίες είναι, συνήθως, μη 
ανιχνεύσιμες σε πρωτεϊνικό επίπεδο, και η ύπαρξή τους 
εντοπίζεται μόνο στο DNA. η κλινική βαρύτητα αυτής 
της μορφής β μΑ εξαρτάται από την αστάθεια των πα-
θολογικών β αλυσίδων αιμοσφαιρίνης28.

ςε πολλές οικογένειες η ανάλυση σύνδεσης απέδειξε 
ότι ο φαινότυπος της β μΑ κληρονομείται ανεξάρτητα 
από το σύμπλεγμα των β αλυσίδων αιμοσφαιρίνης, υπο-
δεικνύοντας ότι η γενετική διαταραχή ανήκει σε παράγο-
ντες που επιδρούν από άλλες περιοχές του γονιδιώματος 
(trans-acting). Περίπου το 1% των περιπτώσεων της β μΑ 
μπορεί να ανήκει σε αυτή την κατηγορία. μεταλλάξεις 
στον αντιγραφικό παράγοντα GATA 1 στο χρωμόσωμα X 
έχει αναφερθεί ότι προκαλεί β μΑ μαζί με θρομβοπενία. 
Αυτό ήταν το πρώτο παράδειγμα β μΑ στον άνθρωπο 
που οφείλονταν σε μετάλλαξη ενός ερυθροειδικού μετα-
γραφικού παράγοντα29. Πρόσφατα βρέθηκε ότι μεταλ-
λάξεις στο γονίδιο XPD που προκαλεί μελαχρωματική 
ξηροδερμία συχνά συνοδεύονται από φαινότυπο ετερό-
ζυγης β μΑ, δηλαδή μειωμένη παραγωγή β αλυσίδων 
και μειωμένα επίπεδα β mRNA. Έχει διαπιστωθεί ότι η 
πρωτεΐνη XPD αποτελεί μια υπομονάδα του βασικού με-
ταγραφικού παράγοντα TF11H ο οποίος εμπλέκεται και 
στη διόρθωση του DNA30.
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Ένας άλλος μηχανισμός ενδιάμεσης μΑ, που έχει 
αναφερθεί, είναι η δημιουργία σωματικής μετάλλαξης 
στο β γονίδιο. η διαταραχή αυτή έχει περιγραφεί σε ένα 
πολύ περιορισμένο αριθμό ασθενών με κλινικό φαινότυ-
πο ενδιάμεσης μΑ στους οποίους εντοπίζεται ετερόζυ-
γη μορφή β μΑ και φυσιολογικός γονότυπος α μΑ. η 
διερεύνηση των περιστατικών αυτών αποκάλυψε ότι σε 
ένα ποσοστό των σωματικών κυττάρων τους, είχαν έλ-
λειμμα στο χρωμόσωμα 11p15, στο οποίο περιλαμβάνο-
νταν και το σύμπλεγμα των β γονιδίων αιμοσφαιρίνης. 
Αυτό σημαίνει ότι στα περιστατικά αυτά κάποια σωμα-
τικά κύτταρα διέθεταν ένα β γονίδιο ενώ άλλα (με το έλ-
λειμμα) κανένα. ςαν αποτέλεσμα, η συνολική ποσότητα 
του β γονιδίου που παράγονταν στον οργανισμό ήταν μι-
κρότερη από αυτή ενός κοινού ετεροζυγώτη β μΑ31,32. 
τέλος μεταθετά στοιχεία μπορούν περιστασιακά να δι-
αταράξουν την έκφραση ανθρώπινων γονιδίων και να 
τα οδηγήσουν σε απενεργοποίηση. η εισαγωγή τέτοιου 
στοιχείου, (retrotransposition) της οικογένειας που ονο-
μάζεται L1, έχει αναφερθεί σε ένα περιστατικό με φαι-
νότυπο β+ μΑ33.

Συμπεράσματα
ο χαρακτηρισμός περισσοτέρων από 200 μεταλλά-

ξεων που προκαλούν β μΑ και των περίπου 100 που 
προκαλούν α μΑ έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην 
κατανόηση της μοριακής βάσης των μεσογειακών συν-
δρόμων που λειτούργησαν ως πρότυπο στη μελέτη άλ-
λων νοσημάτων αλλά κυρίως αποτέλεσαν τη βάση για 
την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης για την εξάλειψη 
ενός γενετικού νοσήματος. Παρ’ όλα αυτά, τα μεσογειακά 
σύνδρομα παραμένουν ακόμα και σήμερα ως πρόβλημα 
για την υγεία σε ολόκληρο τον κόσμο. η τεράστια κλι-
νική ποικιλομορφία τους (κυρίως των συνδρόμων της β 
μΑ) σε συνδυασμό με την αλληλεπίδρασή τους με άλ-
λους γενετικούς τροποποιητικούς παράγοντες καθώς και 
το περιβάλλον, καθιστούν την πρόληψη των συνδρόμων 
αυτών δύσκολη υπόθεση. η περεταίρω κατανόηση της 
μοριακής βάσης των μεσογειακών συνδρόμων και των 
παραγόντων που τα επηρεάζουν θα επιτρέψει καλύτερα 
την πρόληψη, την πρόγνωση της βαρύτητας των ασθενών 
αλλά και τον εκσυγχρονισμό των θεραπευτικών πρωτο-
κόλλων που εφαρμόζονται σήμερα.
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ABSTRACT: The thalassemia syndromes are the most common monogenic disorders worldwide, with 
an estimated 270 million heterozygotes worldwide, and are caused by a wide range of underlying de-
fects. The globin genes are located in two multigene clusters. The α-globin gene cluster, is located near 
the telomere of the short arm of chromosome 16 (16p13.3) and the β-globin gene cluster is located on 
the short arm of chromosome 11 (11p15.5). The genes in both clusters are arranged in the order of which 
they are ontologically expressed. Over 1000 mutations within or around the α- and β-globin genes have 
been observed, affecting either the quantity or quality of the globin chains synthesized. Mutations in oth-
er regions of the genome, either in other erythroid-specific genes or in genes more generally involved 
in controlling gene expression, have also been observed to influence the expression of globin genes 
and consequently the synthesis of globin chains. Finally there are rare examples of acquired forms of 
α-thalassemia caused by somatic mutations in patients with myelodysplastic syndromes.
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ΠΕΡιληΨη: ο όρος θαλασσαιμία περιλαμβάνει καταστάσεις, όπου αναστέλλεται, πλήρως ή μερικώς, 
η σύνθεση του ενός ή του άλλου τύπου αλυσίδων που απαρτίζουν, μαζί με τις συμπληρωματικές τους, 
το τετραμερές μόριο της αιμοσφαιρίνης (α2β2). Διακρίνονται σε α- και β-θαλασσαιμίες ανάλογα με την 
αλυσίδα που δεν παράγεται, κληρονομούνται με αυτοσωματικό συνεπικρατούντα τρόπο και διακρίνο-
νται σε ετερόζυγες ή ομόζυγες ανάλογα με το αν η βλάβη αφορά ένα ή περισσότερα από τα αλληλικά 
γονίδια που κωδικοποιούν τις αντίστοιχες αλυσίδες (2 για τις β- και 4- για τις α-αλυσίδες). για την Ελ-
λάδα, συχνότερες και σοβαρότερες είναι οι β-θαλασσαιμίες. ςτην ομόζυγη μορφή (όταν η άναστολή της 
σύνθεσης αφορά και τα δύο β γονίδια) τα ερυθροειδικά κύτταρα είναι άδεια γιατί δεν μπορούν να σχη-
ματίσουν HbA (α2β2), ενώ οι α-αλυσίδες, των οποίων η σύνθεση δεν παραβλάπτεται, δεν βρίσκουν τις 
συμπληρωματικές τους για να συνδεθούν και κατακρημνίζονται μέσα στα κύτταρα επιφέροντας αθρόα 
έκλυση οξειδωτικών ριζών που καταστρέφουν τα κυτταρικά συστατικά και οδηγούν σε πρόωρο θάνα-
το των ερυθροβλαστών στον μυελό (μη αποδοτική ερυθροποίηση) και των ερυθροκυττάρων στο αίμα 
(εξω- και ενδο-αγγειακή αιμόλυση). η λιγοστή εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη που μπορεί να συντεθεί από με-
ρικά κύτταρα δεν επαρκεί να αντισταθμίσει το έλλειμμα. ςυνέπειες των παραπάνω είναι η διόγκωση 
και παραμόρφωση των οστών, η οστεοπενία, η διόγκωση του ήπατος και του σπληνός (ανάπτυξη εξω-
μυελικών εστιών αιμοποίησης), η αναστολή της ανάπτυξης και άλλες ενδοκρινικές διαταραχές, και η 
καρδιακή ανεπάρκεια, που οφείλεται όχι μόνον στην υπερκινητική κυκλοφορία, αλλά και στην αθρόα 
συσσώρευση σιδήρου με τις μεταγγίσεις και την αυξημένη απορρόφηση, και στην ανάπτυξη πνευμο-
νικής υπέρτασης (θρομβοκυττάρωση αλλά και αγγειοσύσπαση λόγω μείωσης του διαθέσιμου μονοξει-
δίου του αζώτου).
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Aνασκόπηση

1. Αιμοσφαιρίνη
1.1. Δομή και Λειτουργία

ςτους ανώτερους οργανισμούς, το οξυγόνο, στοιχείο 
απαραίτητο για τον προσπορισμό ενέργειας μέσω της 
οξείδωσης, μεταφέρεται στους ιστούς με διάφορες “αι-
μοπρωτεΐνες”, που αποτελούν σύμπλοκα πρωτεΐνης και 
ενός μικρού μορίου στο κέντρο του οποίου υπάρχει ένα 
μέταλλο, συνήθως σίδηρος, που συνδέεται με το αέριο. 
ςτα ανώτερα θηλαστικά και τον άνθρωπο η μεταφορά του 
οξυγόνου επιτελείται με την αιμοσφαιρίνη που κυκλοφο-
ρεί στα αγγεία μέσα σε ειδικά κατασκευασμένα σακίδια, 
τα ερυθροκύτταρα. ο εγκλεισμός αυτός εξυπηρετεί δύο 
προϋποθέσεις που κάνουν την λειτουργία της ευκολότε-
ρη και αποδοτικότερη. ςτον υγιή άνθρωπο, η ποσότητα 

(στην κυριολεξία η “συγκέντρωση” της αιμοσφαιρίνης) 
στο αίμα είναι περίπου 13-15 g/dl. Ένα διάλυμα με αυ-
τήν την πυκνότητα δύσκολα θα κυκλοφορούσε μέσα στα 
τριχοειδή. Από την άλλη πλευρά, το μοριακό βάρος της 
αιμοσφαιρίνης είναι 64,000 daltons. Αν ήταν απλά δια-
λυμένη στο πλάσμα, εύκολα θα διέφευγε από τον νεφρό. 
κατά συνέπεια, τα ανθεκτικά αλλά και εύπλαστα ερυ-
θροκύτταρα αποτελούν ιδανική λύση για την απρόσκο-
πτη μεταφορά της αιμοσφαιρίνης σε μεγάλη ποσότητα.

η αιμοσφαιρίνη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μόριο, γιατί 
κορέννυται (100%) εύκολα με οξυγόνο στους πνεύμονες 
(μερική πίεση 110 mmHg στον ατμοσφαιρικό αέρα, έως 
90 mmHg στις κυψελίδες), αλλά το αποδίδει προοδευτι-
κά στους ιστούς, όσο η μερική πίεση μειώνεται (μερική 
πίεση έως 40 mmHg-έπειτα φλεβικό αίμα με κορεσμό 
70%), εξασφαλίζοντας επαρκή οξυγόνωση από τα στε-
φανιαία αγγεία μέχρι τα τριχοειδή στα ακροδάκτυλα. η 
λειτουργία αυτή επηρεάζεται από τη θερμοκρασία και το 
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pH του αίματος και αποδίδεται γραφικά με τη γνωστή κα-
μπύλη της “συγγένειας της αιμοσφαιρίνης με το οξυγόνο” 
(ή της “αποδέσμευσης του οξυγόνου από την αιμοσφαι-
ρίνη”). η μοναδική και εξαιρετικά επακριβής αυτή ιδιό-
τητα εξασφαλίζεται με την πολύπλοκη δομή του μορίου 
της αιμοσφαιρίνης.

Ένα μόριο αιμοσφαιρίνης αποτελείται από δύο ζεύγη 
όμοιων “αλυσίδων” (πολυπεπτίδια 140 περίπου αμινοξέ-
ων), σε κάθε μία από τις οποίες προσαρτάται ένα μόριο 
αίμης. Υπάρχουν διάφορες αλυσίδες, που προέρχονται 
από μια κοινή προγονική μορφή (η έναρξη της διαφο-
ροποίησης περίπου πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια), 
εμφανίζουν σχετική ομοιότητα (“ομολογία”) και χαρακτη-
ρίζονται με μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου 
ως αλυσίδες α, ζ, και θ [“ομάδα (cluster) a-αλυσίδων”] 
και β, γ, δ και ε [“ομάδα (cluster) β-αλυσίδων”].

η σειρά των 140 περίπου αμινοξέων που αποτελούν 
κάθε αλυσίδα αιμοσφαιρίνης είναι αυστηρά καθορισμένη 
και μεταβιβάζεται αναλλοίωτη από γονείς σε απογόνους 
εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια (πρωτογενής δομή). τα 
αμινοξέα συνδέονται μεταξύ τους με πεπτιδικούς δεσμούς. 
Όμως η διάταξή τους στο χώρο δεν αποτελεί μια ευθεία 
γραμμή. Ασθενείς αλληλεπιδράσεις (δεσμοί) ανάμεσα στα 
άτομα των πλευρικών τους ριζών δίνουν σε μερικά τμή-
ματα του μορίου ελικοειδή μορφή (δευτεροταγής δομή) 
και, με τον ίδιο μηχανισμό, το σύνολο του μορίου αναδι-

πλώνεται στο χώρο παίρνοντας μια αυστηρά προκαθορι-
σμένη μορφή που ονομάζεται τριτοταγής δομή και είναι 
πολύ σημαντική για τη λειτουργία του. Αν και οι αλυσί-
δες εμφανίζουν αρκετές δομικές διαφορές μεταξύ τους 
(“ομολογία” α- και β-αλυσίδων 80%, (“ομολογία” α- και 
γ-αλυσίδων 76%), η στερεοδομή τους δεν είναι διαφο-
ρετική. τελικά, δύο όμοια μόρια αλυσίδων της ομάδας α 
και δύο μόρια αλυσίδων της ομάδας β διαπλέκονται με-
ταξύ τους και σχηματίζουν ένα σχεδόν ωοειδές σύμπλεγ-
μα, το μόριο της αιμοσφαιρίνης (τεταρτοταγής δομή).

οι αλυσίδες εμφανίζονται διαδοχικά κατά την οντο-
γένεση και σχηματίζουν κατά σειρά τις πρωτοεμβρυϊκές 
(embryonic) αιμοσφαιρίνες Gower και Portland, την εμ-
βρυϊκή αιμοσφαιρίνη F (HbF, από το fetal, α2γ2), την αι-
μοσφαιρίνη του ενηλίκου, (ηbA από το adult, a2β2) και 
μια εξελικτική μορφή της που συντίθεται με πολύ βραδύ 
ρυθμό, την αιμοσφαιρίνη Α2 (α2δ2). η διαδοχική εμφάνι-
ση των παραπάνω αιμοσφαιρινών εξασφαλίζεται με την 
αυστηρά ελεγχόμενη διαδοχική ενεργοποίηση και σίγα-
ση των αντίστοιχων γονιδίων, που θα αναλυθεί στη συ-
νέχεια (Eικόνα 1).

1.2. Γονίδια και σύνθεση αιμοσφαιρίνης
τα γονίδια των αλυσίδων της ομάδας α- βρίσκονται 

σε μια περιοχή 50,000 βάσεων πάνω στο χρωμόσωμα 16 

Εικόνα 1. Σχηματική παράσταση (σε γραμμική συνέχεια) των γονιδίων της σφαιρίνης πάνω στα χρωμοσώματα 11 και 16 και 
των τύπων αιμοσφαιρίνης που συντίθενται κατά την οντογένεση. (από Weatherall και Clegg, 2001).
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με την ακόλουθη σειρά: ζ1, ζ2, α2, α1 και θ. τα ψευδογο-
νίδια δεν εκφράζονται. τα γονίδια της ομάδας β βρίσκο-
νται στο χρωμόσωμα 11 και η σειρά τους αντικατοπτρίζει 
την διαδοχική τους έκφραση που είναι: ε, Αγ, Gγ, δ και β. 
Όπως έγινε εμφανές, κάθε άτομο διαθέτει δύο αλληλικά 
γονίδια β αλυσίδων και τέσσερα γονίδια α-αλυσίδων. τα 
γονίδια των αλυσίδων της σφαιρίνης είναι ασυνεχή, δηλα-
δή περιλαμβάνουν αλληλουχίες βάσεων που, στο τελικό 
προϊόν, μεταφράζονται σε πρωτεΐνη (εξώνια), και αλλη-
λουχίες που δεν έχουν νόημα (παρεμβαλλόμενες αλλη-
λουχίες, ιντρόνια). τα νουκλεοτίδια που είναι στο τέλος 
των εξωνίων και στην αρχή των ιντρονίων ή αντίστροφα, 
είναι αυστηρά καθορισμένα (δινουκλεοτίδια AG, “donor” 
και CT, “acceptor” αντίστοιχα) σε όλα τα ευκαρυωτικά 
συστήματα. μικρές, “μη μεταφραζόμενες αλληλουχίες” 
(UTR, untranslated regions) “πριν” (5’) και μετά κάθε γο-
νίδιο “3” αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του (εικόνα 1).

H σύνθεση των αλυσίδων αρχίζει με τη μεταγραφή 
του επιλεγμένου για κάθε στάδιο της οντογένεσης γονιδί-

ου μέσα στον πυρήνα (εικόνα 2). μια ειδική πολυμεράση 
μαζί με άλλους “μεταγραφικούς παράγοντες” προσκολ-
λάται σε ειδική θέση του DNA, αρκετές βάσεις “πριν” 
(5’) από το γονίδιο, και αρχίζει να συρράπτει την αλυ-
σίδα του αγγελιαφόρου RNA, ως κατοπτρικό αντίγραφο 
του γονιδίου που μεταγράφεται. η επιλογή των γονιδί-
ων που θα μεταγραφούν κάθε φορά κατευθύνεται από 
ειδικές νουκλεοτιδικές αλληλουχίες που βρίσκονται πο-
λύ μακριά από τα γονίδια και είναι οι αλληλουχίες LCR 
(Locus Control Regions) για την ομάδα β και HP40 για 
την ομάδα α. Έπειτα το πρωτογενές mRNA (α) απαλλάσ-
σεται από τα ιντρόνια που αποκόπτονται με τις κατάλλη-
λες ριβονουκλεάσες επακριβώς ανάμεσα στην αλληλουχία 
AG-CT, οπότε το 3’ άκρο του εξωνίου ξαναενώνεται με 
το 5’ άκρο του επόμενου (μια διεργασία που ονομάζεται 
splicing, “μάτισμα”), (β) μεθυλιώνεται σε ειδική θέση 
λίγες βάσεις πριν από την αρχή του γονιδίου, (γ) αποκτά 
μια “ουρά” από νουκλεοτίδια αδενίνης που προστίθενται 
στο 3’ άκρο του και του προσδίδουν σταθερότητα, και, 

Εικόνα 2. Σχηματική παράσταση της πρωτεϊνοσύνθεσης. (απόδοση στα ελληνικά από Thein και Rees, 2011).
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τελικά περνά από τον πυρήνα στο πρωτόπλασμα με τη 
μορφή του “ώριμου” mRNA.

το ώριμο mRNA συνδέεται με τα ριβοσώματα και 
“μεταφράζεται” σε πρωτεΐνη με συρραφή των αμινοξέ-
ων που υπαγορεύονται από το νουκλεοτιδικό μήνυμα. η 
μετάφραση αρχίζει από ειδική θέση, όπου η αίμη (που 
βρίσκεται ανεξάρτητα από τον παραπάνω μηχανισμό στο 
κυτταρόπλασμα) παίζει σημαντικό ρόλο και τελειώνει με 
ειδικό κωδικόνιο (AUG) που διακόπτει την περαιτέρω 
συρραφή. Έπειτα, στην περίπτωση της αιμοσφαιρίνης, η 
έτοιμη αλυσίδα ελευθερώνεται από το ριβόσωμα, συνδέ-
εται με την αίμη αποκτώντας την ειδική της στεροδομή 
και διαπλέκεται με τις συμπληρωματικές της σχηματίζο-
ντας το τετραμερές μόριο αιμοσφαιρίνης. ςτην διεργασία 
αυτή, οι α-αλυσίδες που είναι εξαιρετικά ασταθείς “προ-
στατεύονται” από την άμεση μετουσίωση και κατακρή-
μνιση ”προσφέρονται” προς σύνδεση με τις β-αλυσίδες 
από μια άλλη πρωτεΐνη του ερυθροκυττάρου, που ονο-
μάζεται AHSP (a-hemoglobin stabilizing protein). η όλη 
διεργασία διαρκεί λίγα μόνον λεπτά και επιτελείται κα-
τά 95% και πλέον στους ερυθροβλάστες για να συμπλη-
ρωθεί στα δικτυοερυθροκύτταρα. το τελικό αποτέλεσμα 
είναι ότι κάθε φυσιολογικό ερυθροκύτταρο είναι εφοδι-
ασμένο με 300 εκατομμύρια μορίων αιμοσφαιρίνης που 
συνιστούν τη “μέση ποσότητα αιμοσφαιρίνης” (MCH) 
των 30 pg. ο πολύπλοκος αυτός μηχανισμός υπόκειται 
σε κάποιου είδους ρύθμιση, που δεν έχει ακόμη πλήρως 
μελετηθεί: ενώ οι α- και β-αλυσίδες συντίθενται ανεξάρ-
τητα, στο τέλος το ποσό τους είναι πρακτικά το ίδιο, και 
η μικρή περίσσεια α-αλύσων που διαπιστώνεται, απομα-
κρύνεται άμεσα με πρωτεόλυση (Εικόνα 2).

η μακρά αυτή εισαγωγή ήταν αναγκαία για να προε-
τοιμάσει την κατανόηση των περιπτώσεων, όπου ο θαυ-
μαστός αυτός μηχανισμός διαταράσσεται επιφέροντας 
μειονεκτική πλήρωση των ερυθροκυττάρων με αιμοσφαι-
ρίνη με πολλές και διάφορες συνέπειες.

2. β-Θαλασσαιμίες
2.1. Παθοφυσιολογία σε κυτταρικό επίπεδο

οι περιπτώσεις αυτές είναι πολλές και ποικίλες, και 
οι μοριακοί μηχανισμοί που τις δημιουργούν αποτελούν 
ιδιαίτερο κεφάλαιο του τεύχους αυτού. Όμως, το τελικό 
αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρόκειται για πλήρη αναστο-
λή ή μείωση της απόδοσης των γονιδίων σφαιρίνης που 
χαρακτηρίζεται ως α-, ή β-, ή γ- κ.ο.κ. ανάλογα με τα 
γονίδια που αφορά, και ως ετερόζυγη ή ομόζυγη, όταν η 
βλάβη εντοπίζεται στο ένα ή και τα δύο αλληλικά γονί-
δια στην περίπτωση των αλυσίδων της ομάδας β, ή στο 
ένα ή περισσότερα γονίδια της ομάδας α. Όλες οι πα-
ραπάνω περιπτώσεις εντάσσονται στο κεφάλαιο “με-
σογειακή Αναιμία”, που προοδευτικά υποκαθίσταται με 
τον όρο ”θαλασσαιμία” που τείνει να επιβληθεί διεθνώς.

ςτην Ελλάδα συχνότερες είναι οι β-θαλασσαιμίες, που 
αποτελούν και σοβαρό κλινικό πρόβλημα. οι βλάβη χα-
ρακτηρίζεται ως β0, όταν η σύνθεση αναστέλλεται ολο-
σχερώς, β+, όταν η σύνθεση μειώνεται σοβαρά και β++, 
όταν η σύνθεση μειώνεται ήπια.

κατά συνέπεια, το ερυθρό κύτταρο ενός ατόμου με 
ετερόζυγη β0 βλάβη θα έχει κανονικό ποσό α αλύσων 
(600,000,000 μόρια) και το μισό από το αναμενόμενο 
ποσό αλύσων β (300,000,000 μόρια), ή και λίγο παρα-
πάνω γιατί το υγιές αλλήλιο εντείνει τη λειτουργία του. 
ςτην περίπτωση της β+ ή β++ θαλασσαιμίας, το ποσό των 
β-αλυσίδων είναι κάπως μεγαλύτερο, πολύ μακριά όμως 
από το αναμενόμενο. κατά συνέπεια, το ώριμο ερυθρο-
κύτταρο θα είναι εφοδιασμένο με το μισό συν κάτι παρα-
πάνω της αιμοσφαιρίνης που θα έπρεπε, δηλαδή θα έχει 
MCH σαφώς μικρότερη από το κανονικό, περίπου 20+/-
2 pg. Θα έχει ακόμη και σημαντική περίσσεια ελεύθε-
ρων α-αλυσίδων, οι οποίες προφανώς απομακρύνονται 
με πρωτεολυτικούς μηχανισμούς. τα υπόχρωμα ερυθρο-
κύτταρα έχουν επιβίωση ελαφρά μικρότερη από το κα-
νονικό. ο οργανισμός προσπαθεί να εξασφαλίσει ένα 
ικανοποιητικό συνολικό ποσό κυκλοφορούσας αιμοσφαι-
ρίνης αυξάνοντας τον ρυθμό της ερυθροποίησης (περισ-
σότερα ερυθροκύτταρα!) άλλοτε επιτυχώς (αιματοκρίτης 
σε φυσιολογικά όρια, αλλά χαμηλή MCH) και άλλοτε όχι 
(ήπια αναιμία, χαμηλή MCH), χωρίς κλινικές συνέπειες.

το πρόβλημα γίνεται βαρύτερο, όταν η βλάβη αφο-
ρά και τα δύο γονίδια των β-αλυσίδων. Ακριβολογώντας, 
η κατάσταση αυτή είναι ομόζυγη, όταν και τα δύο γονί-
δια έχουν υποστεί την ίδια μοριακή βλάβη, και σύνθετη 
(διπλή) ετερόζυγη, όταν ή μοριακή βλάβη είναι διαφο-
ρετική σε κάθε γονίδιο. η έννοια αυτή δεν ακολουθείται 
στην κλινική πράξη.

το “ερυθροειδικό” κύτταρο (έννοια που περιλαμβά-
νει όλα τα στάδια της σειράς) ενός ατόμου με ομόζυγη 
(με την ευρεία έννοια) βλάβη περιέχει :

 • Ελάχιστες ή καθόλου β-αλυσίδες, και
 • τεράστια περίσσεια αδέσμευτων α-αλυσίδων που 

δεν βρίσκουν τις συμπληρωματικές τους για να σχη-
ματίσουν τετραμερή, αλλά ούτε μπορούν να απο-
μακρυνθούν ολοσχερώς με πρωτεόλυση, οπότε 
κατακρημνίζονται ωσάν βώλοι μετουσιωμένης πρω-
τεΐνης επιφέροντας μηχανική παραμόρφωση του ερυ-
θρού κυττάρου και τοξική βλάβη των δομικών του 
συστατικών με ελεύθερες οξειδωτικές ρίζες που εκλύ-
ονται αθρόα κατά την κατακρήμνιση.
ο πάσχων οργανισμός προσπαθεί να εξασφαλίσει 

κάποια αιμοσφαιρίνη αυξάνοντας την, έστω μειονεκτι-
κή, ερυθροποίηση, αλλά η τελευταία αποδεικνύεται “μη 
αποτελεσματική” αφού οι ερυθροβλάστες που πλημυ-
ρίζουν τον μυελό είναι άδειοι και, επιπλέον, έχουν ένα 
τοξικό φορτίο μετουσιωμένων α-αλυσίδων που αναγνω-
ρίζονται ως “έγκλειστα” (σωμάτια Heinz). η παθοφυσι-
ολογική αυτή αντίληψη της ομόζυγης θαλασσαιμίας, η 
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πρώτη περιγραφή των εγκλείστων στους ερυθροβλάστες 
και τα ερυθροκύτταρα και η απόδειξη, ότι αυτά αποτε-
λούνται από α-αλυσίδες οφείλεται στον Φαίδωνα Φέσσα 
και τους συνεργάτες του1-3.

Επιπλέον, το θαλασσαιμικό ερυθροκύτταρο περιέχει 
και μικρά ποσά γ-αλυσίδων που συνδέονται με ισάριθμες 
α-αλυσίδες σχηματίζοντας αιμοσφαιρίνη F. οι εμβρυϊκές 
αλυσίδες συντίθενται σε μερικά προ-ερυθροειδικά κύττα-
ρα, που κανονικά υπάρχουν στον ανθρώπινο μυελό και 
διατηρούν, σε άλλοτε άλλο βαθμό, ανοικτό το πρόγραμ-
μα σύνθεσης γ-αλυσίδων μαζί με το σχεδόν ανύπαρκτο 
στη θαλασσαιμία πρόγραμμα σύνθεσης β-αλυσίδων, αλ-
λά δεν εκφράζονται γιατί δεν χρειάζονται. Όμως στην με-
γάλη προσπάθεια για ερυθροποίηση που δημιουργείται 
στην θαλασσαιμία, το προ-ερυθροειδικά αυτά κύτταρα 
επαναδραστηριοποιούνται (“επιστρατεύονται”) προσθέ-
τοντας λίγη HbF στους απογόνους τους ερυθροβλάστες 
και ερυθροκύτταρα, που, φυσικά, προσκτώνται μια κά-
ποια καλύτερη επιβίωση4,5.

οπωσδήποτε, το τελικό αποτέλεσμα της θαλασσαιμικής 
διαταραχής είναι ο πρόωρος μαζικός θάνατος ερυθροβλα-
στών στον μυελό και η παραγωγή ελάχιστων μισοάδειων 
ερυθροκυττάρων, που καταστρέφονται, επίσης πρόωρα, 
στον σπλήνα και το ΔΕς (Εικόνα 3).

οι κλινικές συνέπειες της μη αποδοτικής ερυθροποί-

ησης αναφέρονται στο επόμενο κεφάλαιο.

2.2. Βαρύτητα και συνέπειες  
της θαλασσαιμικής βλάβης  
σε κυτταρικό επίπεδο

οι παραπάνω πληροφορίες δεν αφήνουν αμφιβολία, 
ότι η παθοφυσιολογία της θαλασσαιμίας έχει δύο σκέλη: 
(α) τη μειωμένη πλήρωση των ερυθροκυττάρων με αι-
μοσφαιρίνη, και (β) τη δημιουργία των καταστροφικών 
εγκλείστων από την περίσσεια ελεύθερων α-αλυσίδων. 
κατά συνέπεια, σε κυτταρικό επίπεδο η βαρύτητα της δι-
αταραχής εξαρτάται από αυτούς τους παράγοντες.

(α) Πλήρωση των ερυθροκυττάρων  
με αιμοσφαιρίνη

Εξαρτάται από τον βαθμό αναστολής της σύνθεσης 
β-αλυσίδων που καθορίζεται από τον τύπο της υποκείμε-
νης μοριακής βλάβης. Έτσι, η απουσία ενός β-γονιδίου 
(πρβλ. κεφάλαιο Χ) θα επιφέρει πλήρη αναστολή της 
σύνθεσης β-αλυσίδων από το αντίστοιχο χρωμόσωμα 
(β0). Παρόμοια πλήρης απουσία β-αλυσίδων σημειώνεται 
σε περιπτώσεις κακού ματίσματος (splicing) ή “μεταθέ-
σεων πλαισίου” (frameshift mutations) ή μεταλλάξεων, 

Εικόνα 3. Σχηματική παράσταση της θαλασσαιμικής ερυθροποίησης.
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όπου στην αλληλουχία των βάσεων του γονιδίου δημι-
ουργείται, εκεί που δεν έπρεπε, ένα κωδικόνιο πρόωρου 
τερματισμού της σύνθεσης της αντίστοιχης (εν προκει-
μένω β-) αλυσίδας. ςτις περιπτώσεις, όπου η βλάβη εί-
ναι β0 και στα δύο χρωμοσώματα, τα ερυθροκύτταρα δεν 
έχουν καθόλου HbA και δεν θα είναι βιώσιμα παρά μόνον 
αν ενεργοποιηθεί μια κάποια σύνθεση γ-αλυσίδων που 
θα αποδώσει HbF. Αντίθετα, τα ερυθροκύτταρα γεμίζουν 
με άλλοτε άλλα ποσά HbA όταν οι μοριακές βλάβες επι-
τρέπουν ελάχιστη (β+) (κυρίως βλάβες στο μάτισμα), μι-
κρή (επίσης βλάβες στο μάτισμα) (β+) ή μεγαλύτερη (β++) 
(βλάβες στην έναρξη της σύνθεσης ή στην προσθήκη της 
πολυαδενυλικής ουράς στο πρωτογενές mRNA). Είναι 
φανερό, ότι στην περίπτωση βλάβης και στα δύο αλλη-
λικά γονίδια, η συνολική ποσότητα HbA εξαρτάται από 
τη συνολική παραγωγή β-αλυσίδων και είναι, εξ ορισμού 
η ίδια σε όλα τα ερυθροκύτταρα.

Αντίθετα, η αντισταθμιστική ενεργοποίηση της σύν-
θεσης γ-αλυσίδων στα ερυθροειδικά κύτταρα και, κατά 
συνέπεια, η ποσότητα HbF που προστίθεται στα άδεια ή 
μισοάδεια θαλασσαιμικά ερυθροκύτταρα, ποικίλλει από 
το μηδέν μέχρι (θεωρητικά) το 100%, οπότε η συνολική 
MCH είναι ηbF. H ιδιότητα αυτή εξαρτάται από διάφο-
ρους γνωστούς και άγνωστους παράγοντες, από τους οποί-
ους έχουν μελετηθεί καλύτερα ο πολυμορφισμός XmnI 
(μία μετάλλαξη στη θέση -158 “εμπρός” (5’) από το Gγ 
γονίδιο, και οι μεγάλες ελλείψεις τμημάτων DNA, όπου 
η απομάκρυνση ορισμένων αλληλουχιών (που συνήθως 
περιλαμβάνουν τα β γονίδια) συμπλησιάζει άλλες ειδικές 
αλληλουχίες που ευνοούν τη σύνθεση γ-αλυσίδων και πα-
ράγουν HbF (δβ-θαλασσαιμίες, διάφοροι τύποι κληρονο-
μικής παραμονής της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης-HPFH, 
κ.ά.). Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι στις περιπτώσεις αυ-
τές η μέτρηση της HbF στο αιμόλυμα δεν αποδίδει την 
επακριβή εικόνα της ερυθροποίησης, γιατί, με τη διαφο-
ρετική κατανομή της HbF στα ερυθροκύτταρα, αυτά που 
έχουν ελάχιστη ή καθόλου απομακρύνονται ταχύτατα 
από την κυκλοφορία, ενώ αυτά που μπορούν να συνθέ-
σουν λίγη ή περισσότερη HbF επιβιώνουν καλύτερα και 
επαυξάνουν ψευδώς το ποσοστό της HbF στο αιμόλυμα4,6.

(β) Περίσσεια α-αλυσίδων
ςύμφωνα με τα παραπάνω, ένα άλλοτε άλλο ποσό των 

α-αλυσίδων, των οποίων η σύνθεση συνεχίζεται κανονι-
κά, συνδέεται με όσες β- ή γ-αλυσίδες είναι διαθέσιμες 
σχηματίζοντας HbA και HbF. Όμως, στην ομόζυγη θα-
λασσαιμία, η περίσσεια α-αλυσίδων παραμένει μεγάλη 
και δεν μπορεί να απομακρυνθεί με πρωτεόλυση. Έτσι 
οι αλυσίδες αυτές μετουσιώνονται και κατακρημνίζονται 
επιφέροντας πρόωρο θάνατο των ερυθροειδικών κυττά-
ρων λόγω αθρόας έκλυσης ελευθέρων ριζών (μορίων από 
τα οποία λείπει ένα ηλεκτρόνιο) που οξειδώνουν και κα-
ταστρέφουν την μεμβράνη, τα ένζυμα και τις ερυθροκυτ-

ταρικές πρωτεΐνες. Είναι ευνόητο, ότι όσο μεγαλύτερη η 
περίσσεια, τόσο μεγαλύτερη και η τοξική της ιδιότητα. 
Αν η περίσσεια αυτή μειωθεί, τότε οι αναμενόμενες συνέ-
πειες θα είναι μικρότερες. ο μηχανισμός αυτός επιβεβαι-
ώνεται όταν ένας φορέας δύο γονιδίων β-θαλασσαιμίας 
αποκτήσει από σύμπτωση και γονίδια α-θαλασσαιμίας, 
που επιφέρουν μείωση της σύνθεσης των αντίστοιχων αλυ-
σίδων. η κληρονομική μετάδοση των παραπάνω γίνεται 
ανεξάρτητα και τελείως τυχαία και δεν είναι σπάνια σε 
περιοχές, όπου η α- και β-θαλασσαιμία συνυπάρχουν σε 
υψηλές συχνότητες. η β/β μαζί με α-θαλασσαιμία απο-
τελεί ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα της φύσεως, όπου η 
ακραία περίπτωση β+/β+- θαλασσαιμία μαζί με ένα μόνον 
κανονικό α γονίδιο (αιμοσφαιρινοπάθεια η) απέδωκε έναν 
ασθενή με άριστη ανάπτυξη, κανένα κλινικό πρόβλημα 
και σχετικά καλόν αιματοκρίτη, αλλά με άδεια ερυθρο-
κύτταρα (MCH 10 pg !), τα οποία δεν περιείχαν έγκλει-
στα7. η παρατήρηση αυτή υποδηλώνει, ότι η αποδοτική 
ερυθροποίηση στην θαλασσαιμία δεν εξαρτάται από την 
πλήρωση των ερυθροειδικών κυττάρων με αιμοσφαιρί-
νη, αλλά από την ποσότητα των α-αλυσίδων που παραμέ-
νουν αδέσμευτες μέσα σε αυτά. Αντίθετα, η συμπαρουσία 
περισσότερων από τέσσερα α-γονιδίων σε ένα ερυθροει-
δικό κύτταρο με ένα μόνο γονίδιο β-θαλασσαιμίας απο-
λήγει σε εικόνα ενδιάμεσης (ήπιας) θαλασσαιμίας γιατί 
η μεγάλη περίσσεια αδέσμευτων α-αλυσίδων κατακρη-
μνίζεται μέσα στα ερυθροειδικά κύτταρα επιφέροντας 
την καταστροφή τους8

2.3. Συνέπειες της θαλασσαιμικής βλάβης 
στο επίπεδο του οργανισμού

Αναμφισβήτητα, η κύρια συνέπεια της μη αποδοτικής 
ερυθροποίησης στον μυελό σε συνδυασμό με την αυξη-
μένη αιμόλυση στο περιφερικό αίμα είναι η αναιμία. η 
ιστική ανοξία ωθεί ολοένα και περισσότερο την παρα-
γωγή ερυθροποιητίνης και αυτή, με την σειρά της, επε-
κτείνει τον ερυθροποιητικό μυελό, όσοι και όπου αυτό 
είναι δυνατό. Αυτό επιφέρει τη βαρειά οστεοπώρωση των 
ασθενών, την διαπλάτυνση της διπλόης και των ζυγωμα-
τικών οστών του κρανίου, και την ανάπτυξη εξωμυελι-
κών εστιών ερυθροποίησης στον σπλήνα και το ήπαρ και 
τις εντυπωσιακές μάζες εξωμυελικής αιμοποίησης, συνή-
θως κοντά στους σπονδύλους, που συχνά αποδεικνύονται 
εξαιρετικά επικίνδυνες με την πίεση που επιφέρουν σε 
ζωτικά όργανα και τον νωτιαίο μυελό. Όμως η αντιρρο-
πιστική αυτή προσπάθεια δεν επαρκεί. οι θαλασσαιμικοί 
ασθενείς έχουν αναιμία ποικίλης βαρύτητας με επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης που άλλοτε πανικοβάλλουν τους θεράπο-
ντες και άλλοτε τους εντυπωσιάζουν γιατί επιτρέπουν μια 
σχετικά καλή επιβίωση. Εμφανείς συνέπειες της αναιμί-
ας είναι η δύσπνοια και η κόπωση στην προσπάθεια και 
η ταχυκαρδία, προοδευτικά όμως αυτές εξελίσσονται σε 
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καρδιακή ανεπάρκεια με δύσπνοια στην ηρεμία, οίδημα 
κάτω άκρων και επικίνδυνες αρρυθμίες. ςε επόμενα κε-
φάλαια, θα φανεί με περισσότερες λεπτομέρειες ότι τα 
καρδιακά αυτά προβλήματα επιβαρύνονται και με άλ-
λους μηχανισμούς, όπως η πρωτοπαθής και δευτεροπα-
θής αιμοσιδήρωση, διάφοροι λοιμώδεις παράγοντες και η 
πνευμονική υπέρταση, απότοκη των μικροεμβολών από 
ράκη ερυθροκυττάρων και αιμοπετάλια, που κυκλοφο-
ρούν άφθονα, ιδιαίτερα μετά από σπληνεκτομή,.

ςτο ίδιο πλαίσιο, η αναιμία οδηγεί σε ενδοκρινική 
δυσλειτουργία, που επίσης επιβαρύνεται με την αναπό-
φευκτη συσσώρευση σιδήρου και απολήγει σε μικρό ανά-
στημα, υπογοναδισμό, υποπαραθυρεοειδισμό και άλλα.

η περιφερική αιμόλυση έχει ενδιαφέρουσες συνέπειες. 
η οξειδωτική επίδραση των ελεύθερων ριζών που εκλύο-
νται από τις κατακρημνιζόμενες α-αλυσίδες καταστρέφει 
τα δομικά στοιχεία των ερυθροκυττάρων και τα οδηγεί 
σε πρόωρο θάνατο. Ειδικότερα, πάνω στην μεμβράνη 
αποκαλύπτονται “νέα” αντιγόνα, που αναγνωρίζονται ως 
“ξένα” και απομακρύνονται από το ΔΕς με ανοσολογι-
κούς μηχανισμούς, με τελικό αποτέλεσμα την διόγκωση 
του σπληνός και του ήπατος και την αύξηση της μη συν-
δεμένης χολερυθρίνης, που, με την σειρά της, απολήγει 
στην ανάπτυξη χολολίθων. ςτην τελευταία περίπτωση, 
είναι ενδιαφέρον να προστεθεί, ότι η συμπαρουσία νό-
σου Gilbert επιβαρύνει σημαντικά την χολολιθίαση9. Άλ-
λη συνέπεια της βλάβης της μεμβράνης είναι αναστροφή 
των λιπιδίων της (flip-flop φαινόμενο), κατά την οποία 
εμφανίζονται, στην επιφάνεια του κυττάρου, αρνητικά 
φορτισμένα μόρια φωσφοσερίνης, που είναι εξαιρετικά 
θρομβογόνα10.

Αυτό οδηγεί στην αυξημένη συχνότητα θρομβώσε-
ων, που έχει αναφερθεί επανειλημμένα ως επιπλοκή της 
θαλασσαιμίας, και επιβαρύνεται περισσότερο από την 
συμπαρουσία αυξημένων αριθμών αιμοπεταλίων, την 
μείωση των αντιθρομβωτικών πρωτεϊνών C και S, εξ αι-
τίας της συχνά συνυπάρχουσας ηπατικής δυσπραγίας ή 
των γενετικών παραγόντων θρομβοφιλίας11,12.

Άλλη συνέπεια της αιμόλυσης είναι η δέσμευση του 
μονοξειδίου του αζώτου που συντίθεται στα ενδοθηλια-
κά κύτταρα και εκλύεται στο πλάσμα από την αιμοσφαι-
ρίνη που απελευθερώνεται. η σύνδεση αυτή είναι 1000 
φορές ισχυρότερη από αυτήν που γίνεται με την ενδοερυ-
θροκυτταρική αιμοσφαιρίνη. κατά συνέπεια, το μονοξεί-
διο του αζώτου του πλάσματος μηδενίζεται. Όπως είναι 
γνωστό, το αέριο Νο είναι ένας ισχυρός διαβιβαστής που 
εισέρχεται στα κύτταρα των λείων μυϊκών ινών του αγ-
γειακού τοιχώματος, και μέσω της γουανυλικής κυκλά-
σης ευνοεί την είσοδο του ασβεστίου μέσα στα κύτταρα 
επιφέροντας χάλαση των ινών και αγγειοδιαστολή. οι 
συνέπειες της σημαντικής μείωσης του Νο στο πλάσμα 
είναι προφανείς : σημαντική αγγειοσύσπαση, ιδιαίτερα 
στα πνευμονικά αγγεία, που, μαζί με άλλους παράγοντες 
(υψηλός αριθμός αιμοπεταλίων, ενεργοποίηση ενδοθη-

λίων με έκλυση ενδοθηλίνης και μορίων προσκόλλησης, 
και τοπικές μικροθρομβώσεις) συμβάλλει στην ανάπτυξη 
της επικίνδυνης, ιδιαίτερα στην ενδιάμεση θαλασσαιμία, 
πνευμονικής υπέρτασης13,14.

τελευταία, αλλά σημαντική πτυχή της παθοφυσιολο-
γίας της θαλασσαιμίας είναι η ανώμαλα αυξημένη απορ-
ρόφηση σιδήρου από τις τροφές, η οποία δεν φαίνεται να 
χρειάζεται αφού οι περισσότεροι πάσχοντες έχουν ήδη 
δευτεροπαθή αιμοσιδήρωση από τις μεταγγίσεις τους. 
Όμως, η ανωμαλία διαπιστώνεται και στους πάσχοντες 
από ενδιάμεση θαλασσαιμία, που δεν μεταγγίζονται, και 
συχνά απολήγει σε επίπεδα ιστικού σιδήρου (και φερρι-
τίνης) που επιβάλλουν αγωγή με χηλικούς παράγοντες. 
το φαινόμενο έχει αναφερθεί στην βιβλιογραφία εδώ και 
πολλά χρόνια και έχει σαφώς συναρτηθεί με την ένταση 
της ερυθροποίησης15. Όμως η κατανόηση του υποκείμενου 
μηχανισμού είναι πρόσφατη και εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα, γιατί αφορά πολλά νέα μόρια που εμπλέκονται στον 
μεταβολισμό του σιδήρου. ο χώρος δεν επιτρέπει πλήρη 
ανάλυση. για τον λόγο αυτό, η αλληλουχία του φαινομέ-
νου θα γίνει επιγραμματικά17. ο μεταβολισμός του σιδή-
ρου περιλαμβάνει δύο σκέλη: (α) την απορρόφηση του 
μετάλλου από τα κύτταρα του εντέρου και την απόδοσή 
του στην τρανσφερρίνη του πλάσματος, που το μεταφέ-
ρει στον ερυθροποιητικό μυελό και τις αποθήκες, και (β) 
την απόδοση του σιδήρου από τα μακροφάγα, όπου απο-
τίθεται μετά την αποδόμηση της αιμοσφαιρίνης των ερυ-
θροκυττάρων που πεθαίνουν, στην τρανσφερρίνη και, με 
αυτήν, στον ερυθροποιητικό μυελό και τις αποθήκες. η 
έξοδος του σιδήρου από τα δύο αυτά είδη κυττάρων γί-
νεται μέσω μιας μεμβρανικής πρωτεΐνης που ονομάζεται 
φερροπορτίνη. η έξοδος επιβοηθείται από την ηφαιστίνη, 
η οποία μετατρέπει τον δισθενή σίδηρο σε τρισθενή, που 
αποτελεί προϋπόθεση για την δέσμευση του σιδήρου από 
την τρανσφερρίνη. το ποσό του σιδήρου που αποδίδεται 
στην τρανσφερρίνη ελέγχεται από την εψιδίνη, ένα μι-
κρομόριο που συντίθεται στο ήπαρ. ο έλεγχος επιτελείται 
με σύνδεση της εψιδίνης με την φερροπορτίνη, οπότε το 
σύμπλεγμα πρωτεολύεται και η έξοδος του σιδήρου στο 
πλάσμα αναστέλλεται. η σύνθεση της εψιδίνης ρυθμίζε-
ται από το ποσό του σιδήρου στον οργανισμό και δεν εί-
ναι ακόμη απόλυτα διευκρινισμένη. οι πρωτεΐνες HFE, 
TfR2 και HJV παίζουν σημαντικό ρόλο. οπωσδήποτε, η 
περίσσεια σιδήρου αυξάνει την σύνθεση της εψιδίνης με 
συνέπεια την μείωση της φερροπορτίνης στην βασική επι-
φάνεια των εντεροκυττάρων και την επιφάνεια των μα-
κροφάγων, και, κατ’ ακολουθία, την αναστολή της εξόδου 
του σιδήρου από τα κύτταρα αυτά προς το πλάσμα. ςτη 
σιδηροπενία συμβαίνει το αντίθετο: μείωση της εψιδί-
νης, αύξηση φερροπορτίνης. Περισσότερος σίδηρος από 
το εντερικό επιθήλιο και τα μακροφάγα στο πλάσμα προς 
άμεση χρησιμοποίηση. Όμως στην θαλασσαιμία, όπου με 
βεβαιότητα δεν υπάρχει σιδηροπενία, υπάρχει μια αντίφα-
ση. τα επίπεδα της εψιδίνης είναι χαμηλά και ο σίδηρος 
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εισέρχεται αθρόα στο πλάσμα για να μην χρησιμοποιη-
θεί στην μη αποδοτική ερυθροποίηση και να αποτεθεί 
τελικά στους ιστούς, επαυξάνοντας την ήδη υπάρχουσα 
δευτεροπαθή αιμοσιδήρωση. η εξήγηση του φαινομένου 
έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια με την διαπίστωση ότι η 
πρωτεΐνη GDF15, ένα μόριο της οικογένειας TGF-β που 
παράγεται από τα ερυθροειδικά κύτταρα, και, κατά συ-
νέπεια αυξάνεται υπέρμετρα με την μη-αποδοτική ερυ-
θροποίηση της θαλασσαιμίας, μπορεί να αναστείλει την 
σύνθεση της εψιδίνης ευνοώντας την αθρόα αποδέσμευ-
ση σιδήρου στο πλάσμα18. το θέμα είναι πολύ πιο πολύ-
πλοκο. Υπάρχουν δεδομένα, ότι στη ρύθμιση της εψιδίνης 
μετέχει η ίδια η ερυθροποιητίνη μέσω του μεταγραφικού 
παράγοντα C/EBPa, o επαγόμενος από την υποξία παρά-
γων HIF-1a με σύνδεσή του στον υποκινητή της εψιδί-
νης, και η μαπτριπτάση-2 (τμPRSS6), που, κάτω από 
φυσιολογικές συνθήκες, ελέγχει την υπερβολική σύνθε-
ση εψιδίνης19. Όμως, η σχέση των παρατηρήσεων αυτών 
με την ανώμαλη απορρόφηση σιδήρου στη θαλασσαιμία 
δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς.

ςυμπερασματικά, η παθοφυσιολογία της β-θαλασ-
σαιμίας αρχίζει από την ανισόρροπη σύνθεση αλυσίδων 
αιμοσφαιρίνης που μειώνει την κανονική πλήρωση των 
ερυθροκυττάρων με αιμοσφαιρίνη, και σωρεύει μεγάλες 
ποσότητες αδέσμευτων α-αλυσίδων που κατακρημνίζονται 
ενδοκυτταρίως σχηματίζοντας έγκλειστα. η κατακρήμνι-
ση εκλύει τοξικές ελεύθερες ρίζες που καταστρέφουν τα 
δομικά κυτταρικά στοιχεία και επιφέρουν πρόωρο θάνατο 
των ερυθροβλαστών στον μυελό και πρόωρη αιμόλυση 
των ερυθρών στην περιφέρεια. ο οργανισμός αυξάνει την 
ερυθροποίηση που παραμένει “μη αποδοτική” με συνέ-
πεια αναιμία ποικίλης βαρύτητας με πολλές επιπλοκές. η 
βαρύτητα της νόσου εξαρτάται από τον βαθμό αναστολής 
της σύνθεσης β-αλυσίδων που επιφέρουν τα θαλασσαι-
μικά γονίδια και την ικανότητα των ερυθροειδικών κυτ-
τάρων να συμπληρώσουν το αιμοσφαιρινικό έλλειμμα 
με επαναγωγή της σύνθεσης εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης. 
οι επιπλοκές επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες, 
μεταξύ των οποίων και η απρόσφορη αύξηση της απορ-
ρόφησης και εναπόθεσης σιδήρου.

Pathophysiology of thalassemia
by Dimitris Loukopoulos

Professor, Medical School, University of Athens

ABSTRACT: The term thalassemia encompasses the conditions where one of the two types of globin 
chains, which fill the human erythrocytes in the form of tetramers (HbA, α2β2) ceases being synthe-
sized (partially or totally) as a result of a defect in the respective gene. The condition is characterized as 
a- or β-thalassemia according to the affected chain, is inherited as an autosomal codominant character, 
and may be present in the heterozygous or homozygous form, according to whether the defect involves 
one or more allelic genes (2 for the β-chains and four for the α-chains). The β-thalassemias are most fre-
quent and constitute a major problem for Greece. In double dose (homozygous) thalassemia (when both 
β genes are defective) the erythroid cells are empty because the deficiency of β-chains does not allow 
formation of complete HbA tetramers (α2β2), while the a-chains, whose synthesis is not inhibited, ac-
cumulate and precipitate intracellularly causing release of abundant free radicals, which readily destroy 
the cellular components and lead to premature cellular death in the marrow (which expands dramati-
cally in an attempt to compensate the anemia; ineffective erythropoiesis) and severe hemolytic anemia 
in the peripheral blood. Reactivation of HbF synthesis is useful but never adequate. As a result, the pa-
tients develop anemia, severe bone deformities, jaundice, liver disease and cholecystitis, growth failure 
and other endocrine deficiencies, as well as heart failure not only because of hyperactive circulation, 
but also because of hemosiderosis due to blood transfusions and increased iron absorption; moreover, 
increased numbers of platelets along with vasoconstriction due to NO depletion, aggravate the pulmo-
nary hypertension and lead to right heart failure.
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Ενδιάμεση β-Μεσογειακή Αναιμία

Αντώνης Καττάμης1, Μαρίνα Οικονόμου2, Αλεξάνδρα Σταμουλακάτου3

ΠΕΡΊληΨη: η ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία αποτελεί μια κλινικά οριζόμενη κατάσταση, που καλύ-
πτει το χώρο μεταξύ των ασθενών με ετεροζυγωτία και των μεταγγισοεξαρτώμενων ασθενών με μεσο-
γειακή αναιμία. τόσο κλινικά όσο και γονοτυπικά, οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν έντονη ετερογένεια. 
η ΕμΑ οφείλεται σε ποικιλία συνδυασμών μοριακών βλαβών ή/και πολυμορφισμών που οδηγούν σε 
μετρίου/σοβαρού βαθμού διαταραχή της ισορροπίας παραγωγής των α- και β-αλυσίδων της αιμοσφαιρί-
νης Α. οι βασικοί παθογενετικοί μηχανισμοί της νόσου περιλαμβάνουν την μη αποδοτική ερυθροποίη-
ση, την περιφερική αιμόλυση και τη σταδιακή υπερφόρτωση με σίδηρο, λόγω υπέρμετρης απορρόφησης 
σιδήρου από το έντερο. το αιματολογικό προφίλ της νόσου χαρακτηρίζεται από υπόχρωμη, μικροκυτ-
ταρική αναιμία με χαρακτηριστικές όμως διαταραχές στους αιματολογικούς δείκτες, ανάλογα με τη γο-
νιδιακή της βάση. η θεραπευτική αντιμετώπιση στοχεύει στη βελτίωση της αναιμίας και στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση των μακροχρόνιων επιπλοκών, που οφείλονται στη χρόνια αναιμία, την ερυθροποιη-
τική υπερπλασία και την υπερφόρτωση με σίδηρο. οι μεταγγίσεις στους ασθενείς αυτούς πρέπει να δί-
νονται μόνο επί ενδείξεων. η σπληνεκτομή δύναται να βελτιώσει την κλινική εικόνα, αλλά σχετίζεται 
με αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων και πνευμονικής υπέρτασης.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
Αρκετά χρόνια μετά την πρώτη περιγραφή της μΑ 

από τον Cooley, ο Sturgeon περιέγραψε ένα μικρό αριθ-
μό ασθενών με κλινικά χαρακτηριστικά πολύ ήπια για να 
χαρακτηρίσουν ασθενείς με μείζονα μΑ, αλλά και αρ-
κετά σοβαρά για να χαρακτηρίσουν φορείς της νόσου1. 
Πρότεινε, τότε, τον όρο «ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία» 
για να περιγράψει τους ασθενείς αυτούς.

η ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία (ΕμΑ) είναι ένας 
κλινικός ορισμός που καθορίζει την ενδιάμεσης βαρύ-
τητας μορφή της μεσογειακής αναιμίας (μΑ), που πα-
ρουσιάζει έναν ευρύ κλινικό φάσμα το οποίο κινείται 
ανάμεσα στην ασυμπτωματική φορεία και τη μεταγγισι-
οεξαρτώμενη μείζονα μΑ2. η σημαντική κλινική ετερο-
γένεια της ΕμΑ είναι αποτέλεσμα αντίστοιχης μοριακής 
ετερογένειας, αλλά και παρουσίας επιπρόσθετων ρυθμι-

στικών παραγόντων. τα τελευταία χρόνια έχει συντελε-
στεί σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της μοριακής 
και παθοφυσιολογικής βάσης των ενδιάμεσων μορφών 
της μεσογειακής αναιμίας3-4.

Γονότυπος - Φαινότυπος
Αν και ο όρος ΕμΑ παραμένει έως και σήμερα, ου-

σιαστικά, κλινικός, τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις πάνω 
στην μοριακή βάση της νόσου έχουν προχωρήσει ση-
μαντικά. Είναι γνωστό, ότι για να μπορέσει να λειτουρ-
γήσει η αιμοσφαιρίνη σωστά θα πρέπει ο αριθμός των 
α-αλυσίδων να είναι ίσος με τον αριθμό των β-αλυσίδων. 
Ανάλογα με το ποια αλυσίδα υπολείπεται καθορίζεται και 
ο τύπος της μΑ σε α- και β-. το μέγεθος της καταστολής 
ποικίλει από ασθενή σε ασθενή, καθορίζει τον κλινικό 
φαινότυπο και έχει γονοτυπική βάση. η φυσική ιστορία 
της ΕμΑ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανισορ-
ροπία παραγωγής μεταξύ των α- και β- αλυσίδων. Έτσι, 
σε καταστάσεις που θα έπρεπε να εκδηλώνονται ως μεί-
ζονα μΑ, οποιοσδήποτε παράγοντας σχετίζεται με μείω-
ση αυτής της ανισότητας, οδηγεί σε εκδήλωση ηπιότερης 
κλινικής εικόνας. κατ’ αντιστοιχία, παράγοντες οι οποίοι 
επιδεινώνουν την ανισορροπία μπορούν να μετατρέψουν 
μία συνήθως ασυμπτωματική κατάσταση ετεροζυγωτίας 
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σε κλινικά σημαντική ΕμΑ.
οι περισσότεροι ασθενείς με β-ΕμΑ είναι ομοζυγώ-

τες ή διπλοί ετεροζυγώτες μεταλλάξεων του β-γονιδίου, 
δηλαδή, φέρουν βλάβη και στα δύο β-γονίδια που ευ-
θύνονται για την παραγωγή των β-αλυσίδων5. τα ήπια 
κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με β-ΕμΑ σχετί-
ζονται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
μηχανισμούς5-10.
 1. κληρονόμηση μίας, τουλάχιστον, σιωπηλής ή ήπιας 

μετάλλαξης.
  οι μεταλλάξεις αυτές οδηγούν σε ήπια μόνο μείω-

ση στη σύνθεση των β-αλύσεων και συνοδεύονται 
από μη τυπικό φαινότυπο σε ετερόζυγη κατάσταση. 
ς’ αυτή την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται μεταλ-
λάξεις «σιωπηρού τύπου» οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από φυσιολογικές τιμές HbA2 και HbF και αιματο-
λογικών δεικτών. Όλες οι μεταλλάξεις που αφορούν 
τη «σιωπηρού» τύπου β-μεσογειακή αναιμία εκδη-
λώνονται φαινοτυπικά μόνον όταν κληρονομούνται 
συγχρόνως με μία βαριά β-μετάλλαξη και η πλειο-
ψηφία αυτών των ασθενών παρουσιάζει μία ήπια μη 
εξαρτώμενη από μεταγγίσεις ενδιάμεση μεσογειακή 
αναιμία, με σπάνιες εξαιρέσεις. οι ήπιες β+ μεταλλά-
ξεις +1480 G>C και -101C>T αποτελούν κοινά αίτια 
«σιωπηρού» τύπου β-μεσογειακής αναιμίας. Χαρα-
κτηριστικά, σε 12 ασθενείς διπλοί ετεροζυγώτες β+ 
+1480 G>C και μιας 2ης μετάλλαξης στο β-γονίδιο, 
μέσης ηλικίας 7,4 ετών, είχαν μέση Hb 9 g/dl, μCV 
65.2 fl, HbF 11.2% και HbA2 5,6%. Αντίστοιχα, 25 
ασθενείς διπλοί ετεροζυγώτες β+ -101 C>T και μιας 
2ης μετάλλαξης στο β-γονίδιο, είχαν μέση Hb 9,6 g/
dl, μCV 62,4 fl, HbF 13,9% και HbA2 6,4%11-13.

 2. ςυν-κληρονόμηση ομόζυγης β-μΑ και παραγόντων 
που σχετίζονται με αυξημένη παραγωγή γ-αλυσίδων 
(HPFH, πολυμορφισμός XmnI): ςτις περιπτώσεις αυ-
τές, οι παραγόμενες γ-αλυσίδες βοηθούν στην «εξου-
δετέρωση» του μεγάλου αριθμού των ελεύθερων 
α-αλυσίδων.

 3. ςυν-κληρονόμηση ομόζυγης β- μΑ με κάποια μορ-
φή α-μΑ: ςτην περίπτωση αυτή, υπάρχει καταστο-
λή της παραγωγής α-αλυσίδων και περιορισμός της 
ανισότητας μεταξύ των α- και β- αλυσίδων.

 4. Παρουσία διπλής ετεροζυγωτίας β-μΑ και δβ-μΑ ή 
ομοζυγωτίας δβ-μΑ.

 5. Διπλή ετεροζυγωτία για β ή δβ θαλασσαιμία και δο-
μικές παραλλαγές της β-αλυσίδας όπως αιμοσφαιρί-
νη E.11

ςε σπάνιες περιπτώσεις, παρατηρείται βλάβη σε ένα 
μόνον από τα δύο β-γονίδια4. η εκδήλωση ΕμΑ σε 
ασθενείς που φέρουν μετάλλαξη μόνο στο ένα β-γονίδιο 
μπορεί να σχετίζεται με έναν από τους ακόλουθους μη-
χανισμούς12-19:
 1. ςυν-κληρονόμηση ετεροζυγωτίας β-μΑ και τριπλα-

σιασμένου ή τετραπλασιασμένου α-γονιδίου.
  ςε ετεροζυγώτες β-μΑ, η συνύπαρξη τριπλασιασμέ-

νου α-γονιδίου10 και επομένως η αύξηση της περίσσει-
ας των α-αλυσίδων που ήδη υπάρχει, επιβαρύνει τις 
αιματολογικές παραμέτρους που συνήθως χαρακτη-
ρίζουν τους απλούς φορείς της νόσου. Πολύ περισσό-
τερο, ο συνδυασμός ετερόζυγης β-μΑ και ομοζύγου 
τριπλασιασμένου α-γονιδίου έχει σαν αποτέλεσμα 
ακόμη μεγαλύτερη ανισορροπία των αλυσίδων σφαι-
ρίνης που συγκρίνεται με αυτήν που παρατηρείται σε 
πάσχοντες από β-μΑ. τέτοιοι ασθενείς έχουν κλινι-
κές εκδηλώσεις και αιματολογικούς δείκτες συμβατά 
με ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία, χωρίς την ανάγκη 
συστηματικών μεταγγίσεων. τα αιματολογικά χαρα-
κτηριστικά 17 ασθενών με αυτό τον γονότυπο έδειξαν 
μέση Hb 9,95 g/dl, μCV 63,4 fl, και HbF 4,9%14-16.

 2. κληρονόμηση μορφών β-μΑ που μεταδίδονται με 
τον κυρίαρχο σωματικό χαρακτήρα

 3. μεταλλάξεις που οδηγούν σε ασταθείς β-αλυσίδες 
γίνονται εμφανείς κλινικά ακόμη και σε ετερόζυγο 
μορφή με εικόνα ΕμΑ με βαριά δυσερυθροποιητική 
αναιμία και σπληνομεγαλία.
Αντίστοιχα, η μη έκφραση 3 από τα 4 α-γονίδια οδηγεί 

κατά κανόνα σε α-ΕμΑ. ο κλινικός φαινότυπος εξαρτά-
ται από το συνδυασμό των μεταλλάξεων στα α-γονίδια, 
που μπορεί να οδηγεί σε πλήρη ή μερική απώλεια παρα-
γωγής α-αλυσίδας από τα αντίστοιχα γονίδια (αιμοσφαι-
ρινοπάθεια η) ή παραγωγή μεταλλαγμένης ασταθούς 
αλυσίδας (π.χ. Αιμοσφαιρίνη Αγρίνιο).20-23

οι γονότυποι που σχετίζονται με την εκδήλωση ΕμΑ 
ποικίλλουν στους διάφορους πληθυσμούς, ενώ νέες γενε-
τικές μεταβολές στα σχετιζόμενα γονίδια, αλλά και νέοι 
εμπλεκόμενοι μηχανισμοί αποκαλύπτονται διαρκώς24-25. 
Επιπρόσθετοι γενετικοί παράγοντες, ανεξάρτητοι των 
μεταλλάξεων που αφορούν στην παραγωγή των σφαι-
ρινικών αλυσίδων, μπορεί να επιδράσουν στον κλινικό 
φαινότυπο της νόσου. τέτοιοι παράγοντες είναι πολυ-
μορφισμοί που σχετίζονται με τον οστικό μεταβολισμό, 
με το μεταβολισμό του σιδήρου αλλά και με το μεταβο-
λισμό της χολερυθρίνης26.

λόγω, λοιπόν, της αλληλεπίδρασης πολλαπλών γενε-
τικών παραγόντων στην εκδήλωση του κλινικού φαινο-
τύπου, η διάγνωση της ΕμΑ παραμένει, βασικά, κλινική 
- με κύριο στοιχείο της διάγνωσης τη μη εξάρτηση του 
ασθενούς από μεταγγίσεις27. Ως αποτέλεσμα της φαινο-
τυπικής ετερογένειας, ποικίλλει και η ηλικία διάγνωσης 
της νόσου. ςε ασθενείς με ήπια εικόνα η διάγνωση μπο-
ρεί να καθυστερήσει αρκετά, αφού η νόσος παραμένει 
ασυμπτωματική κατά την παιδική ηλικία, με εμφάνιση 
μόνον ήπιας αναιμίας27,28. Αντίθετα, σε ασθενείς με σοβα-
ρό φαινότυπο η διάγνωση τίθεται συνήθως σε ηλικία 2-6 
ετών και, παρά το ότι αυτοί επιβιώνουν χωρίς την εφαρ-
μογή τακτικών μεταγγίσεων, παρατηρούνται σκελετικές 
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διαταραχές και καθυστέρηση της σωματικής αύξησης29.
για τον ακριβή καθορισμό της βαρύτητας του κλινι-

κού φαινοτύπου, πολλοί μελετητές χρησιμοποιούν κλινικά 
και εργαστηριακά κριτήρια, όπως είναι η ηλικία διάγνω-
σης, ο βαθμός της αναιμίας, ο επηρεασμός της σωματικής 
αύξησης, η μυελική υπερπλασία, η σπληνομεγαλία και οι 
ανάγκες σε μεταγγίσεις5,30 (Πίνακας 1). η υιοθέτηση μιας 
κοινής ταξινόμησης θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη για τη 
δημιουργία συγκεκριμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, 
καθώς μέχρι στιγμής η αντιμετώπιση των ασθενών εξα-
τομικεύεται, με κίνδυνο συχνά υπερ- ή υπο-θεραπείας, 
ανάλογα με τις συνήθεις κατά τόπους πρακτικές.

ενεργοποίησης αιμοπεταλίων, ενδοθηλιακών κυττάρων 
και μονοκυττάρων και η συνυπάρχουσα δυσλειτουργία 
του μηχανισμού της πήξης, δημιουργούν, τελικά, μία κα-
τάσταση υπερπηκτικότητας, ιδιαίτερα σε ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε σπληνεκτομή34-37. τέλος, η αιμόλυ-
ση σχετίζεται με διαταραχή της ομοιοστατικής ρύθμι-
σης του νιτρικού οξειδίου, γεγονός που έχει συσχετιστεί 
με την εκδήλωση πνευμονικής υπέρτασης38. η περιφερι-
κή αιμόλυση συμβάλλει και στην ανάπτυξη σημαντικής 
σπληνομεγαλίας.

ςε αντίθεση με τη μείζονα β-μΑ στην οποία η υπερ-
φόρτωση με σίδηρο είναι βασικό επακόλουθο των με-
ταγγίσεων, στην ΕμΑ η αιμοσιδήρωση είναι, κυρίως, 
αποτέλεσμα αυξημένης εντερικής απορρόφησης σιδήρου39. 
ςτους πολυμεταγγιζόμενους θαλασσαιμικούς ασθενείς ο 
σίδηρος συσσωρεύεται αρχικά στα δικτυοενδοθηλιακά 
κύτταρα και ακολούθως στα παρεγχυματικά κύτταρα. 
η εναπόθεση σιδήρου στα δικτυοενδοθηλιακά μακρο-
φάγα οδηγεί σε αυξημένη σύνθεση φερριτίνης και απε-
λευθέρωσή της στην κυκλοφορία. ςτην ΕμΑ, αντίθετα, 
ο συνδυασμός μη αποδοτικής ερυθροποίησης και χρόνι-
ας αναιμίας/υποξίας οδηγεί σε καταστολή της εψιδίνης, 
σε αύξηση της εντερικής απορρόφησης του σιδήρου και 
σε αυξημένη απελευθέρωση ανακυκλούμενου σιδήρου 
από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Αυτό συνεπάγεται 
ελάττωση του μακροφαγοκυτταρικού σιδήρου, σχετικά 
χαμηλά επίπεδα φερριτίνης και επιλεκτική αιμοσιδήρω-
ση των παρεγχυματικών κυττάρων40,41. Χαρακτηριστικά, 
οι ασθενείς με ΕμΑ σε σχέση με μεταγγισοεξαρτώμε-
νους ασθενείς με μΑ και παρόμοια επίπεδα φερριτίνης, 
παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερη υπερφόρτωση με 
σίδηρο στο ήπαρ. Αντίστροφα, σπανιότατα εμφανίζουν 
φόρτωση στην καρδιά.42 οι ασθενείς, λοιπόν, με ΕμΑ 
μπορεί να παρουσιάσουν ποικίλες επιπλοκές ως αποτέ-
λεσμα αιμοσιδήρωσης, έστω και αν αυτή επιτελείται με 
βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με αυτόν που παρατηρείται 
στους μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς. οι επιπλοκές 
αυτές αφορούν κυρίως τους ενδοκρινείς αδένες (υποθυ-
ρεοειδισμό, υποπαραθυρεοειδισμό, σακχαρώδη διαβήτη, 
υπογοναδισμό, κ.λπ.) και το ήπαρ (σταδιακή ίνωση ως και 
κίρρωση). οι επιπλοκές αυτές είναι κατά κανόνα συσσω-
ρευτικές και η συχνότητα τους αυξάνει με την ηλικία43.

Εργαστηριακή διερεύνηση
ςτις δομικές αιμοσφαιρινοπάθειες, οι δείκτες των 

ερυθρών είναι σημαντικοί για τη διάγνωση των αιμο-
σφαιρινοπαθειών44. Αυτοί οι δείκτες περιλαμβάνουν την 
αιμοσφαιρίνη, τον αριθμό των ερυθρών και την κατανο-
μή των ερυθρών. Είναι γνωστό ότι, οι θαλασσαιμίες ανή-
κουν στις υπόχρωμες μικροκυτταρικές αναιμίες. ο μέσος 
όγκος ερυθρών (MCV) είναι το κλειδί και ένας από τους 
σημαντικότερους δείκτες της διάγνωσης. οι θαλασσαι-

Πίνακας 1. Κριτήρια για τον κλινικό χαρακτηρισμό των 
ασθενών με ΕΜΑ17

Βαρύς τύπος Ήπιος τύπος
Ηλικία διάγνωσης 2-6 6-12
Αιμοσφαιρίνη (g/dl) 6-8* 8-10
Διαταραχή ανάπτυξης + μέχρι ++ 0 μέχρι +
Οστικές αλλοιώσεις + μέχρι +++ 0 μέχρι ++
Σπληνομεγαλία + μέχρι +++ + μέχρι ++
Μεταγγίσεις Σποραδικά Καμία
Βαθμός βαρύτητας 0=κφ, +=ήπια, ++=ενδιάμεση, +++=βαριά
*Hb>8g/dl μέχρι ηλικίας 6 ετών

παθοφυσιολογία των κλινικών 
εκδηλώσεων

τρεις είναι οι κύριοι παράγοντες που ευθύνονται για τις 
κλινικές εκδηλώσεις της ΕμΑ: η μη αποδοτική ερυθρο-
ποίηση, η χρόνια αιμολυτική αναιμία και η υπερφόρτωση 
με σίδηρο6,29. ο βαθμός της μη αποδοτικής ερυθροποίη-
σης αποτελεί τον πλέον καθοριστικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη της αναιμίας, ενώ η περιφερική αιμόλυση των 
ώριμων ερυθροκυττάρων επιδρά δευτερευόντως31. η 
αναιμία είναι άλλοτε άλλου βαθμού και μπορεί να επι-
δεινωθεί σε ειδικές καταστάσεις και κυρίως στη φάση 
λοιμώξεων και έντονου σωματικού στρες. Ακόμα αποτέ-
λεσμα της μη αποδοτικής αιμοποίησης είναι η υπερπλα-
σία του μυελού των οστών και η εμφάνιση εξωμυελικών 
θέσεων αιμοποίησης2,32,33. η μυελική υπερπλασία οδηγεί 
σε χαρακτηριστικές σκελετικές ανωμαλίες του κρανίου 
και του προσώπου, καθώς και σε λέπτυνση του οστικού 
φλοιού με εκδήλωση παθολογικών καταγμάτων.

Αν και η περιφερική αιμόλυση δεν επηρεάζει σημα-
ντικά το βαθμό της αναιμίας, ωστόσο, έχει συσχετιστεί 
με σοβαρές επιπλοκές της νόσου όπως είναι η πνευμονική 
υπέρταση και η εκδήλωση θρομβοεμβολικών επεισοδί-
ων. Αναλυτικότερα, τα κατεστραμμένα ερυθρά που προ-
κύπτουν από τη διαδικασία της αιμόλυσης, η παρουσία 
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μικοί ασθενείς έχουν ελαττωμένο MCV5 και μία μελέτη 
έχει δείξει ότι MCV 72fL είναι ένας δείκτης πολύ ευαί-
σθητος και ειδικός για μια πιθανή διάγνωση θαλασσιμι-
κού συνδρόμου.

το RDW (εύρος κατανομής όγκου των ερυθρών) είναι 
ένας δείκτης που φανερώνει την ποικιλία του μεγέθους 
των ερυθρών (ανισοκυττάρωση). Πολλές υπόχρωμες μι-
κροκυτταρικές αναιμίες χαρακτηρίζονται από αύξηση του 
RDW, ενώ αντίθετα στις θαλασσαιμίες παράγεται ένας 
μοναδικός μικροκυτταρικός πληθυσμός ερυθρών, χωρίς 
συνεπακόλουθη αύξηση του RDW με εξαίρεση την αι-
μοσφαιρινοπάθεια η και την ετερόζυγη δβ-μεσογειακή 
αναιμία. Παρ’ όλα αυτά το RDW είναι ένας χρήσιμος δεί-
κτης αλλά όχι μοναδικός για τη διάγνωση των θαλασσαι-
μικών συνδρόμων.

Ένας άλλος δείκτης που είναι επίσης χρήσιμος, είναι 
ο αριθμός των ερυθρών, γιατί η μικροκυτταρική αναι-
μία της μεσογειακής αναιμίας συνοδεύεται από αυξημέ-
νο αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων44. Επίσης στη μείζονα 
και ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία υπάρχει μέτρια ή σο-
βαρή ελάττωση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης.

για το χαρακτηρισμό του αιματολογικού φαινοτύπου, 
συνεκτιμώνται οι τιμές της αιμοσφαιρίνης, του αιματο-
κρίτη, του αριθμού των ερυθρών, των ερυθροκυτταρικών 
δεικτών (MCV, MCH) και τα επίπεδα της HbA2 και HbF. 
ςημαντικό ρόλο παίζουν τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης 

κατά τη διάγνωση της ενδιάμεσης μεσογειακής αναιμί-
ας καθώς και η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης. Αξιολογώ-
ντας αυτά τα στοιχεία που προσφέρονται από την γενική 
αίματος και την ηλεκτροφόρηση της Hb, μπορεί να γίνει 
σχετικά αξιόπιστη εκτίμηση για το γονότυπο του ασθε-
νούς (ςχήμα 1).

ςτο επίχρισμα του περιφερικού αίματος εμφανίζο-
νται όλες οι χαρακτηριστικές αλλοιώσεις των ερυθρών 
(υποχρωμία, ανισοκυττάρωση, μικροκυττάρωση, ποικο-
λοκυττάρωση, σχιστοκυττάρωση, πυκνοκυττάρωση) σε 
έντονο βαθμό και συχνά υπάρχουν και ερυθροβλάστες.

η HbF στη διάγνωση μπορεί να ποικίλει σύμφωνα 
με το γενετικό έλλειμμα από 5-100%. οι βο ομοζυγώτες 
έχουν σχεδόν 100% HbF, ενώ στους ομοζυγώτες β+ η 
HbΑ παρουσιάζεται με ποικίλα ποσά. η HbA2 είναι >4%.2

Από τον έλεγχο των γονέων, ο ένας ή και οι δύο γο-
νείς είναι άτυποι φορείς β-μεσογειακής αναιμίας με υψη-
λά επίπεδα HbF ή οριακές τιμές HbA2.

η παραδοσιακή ηλεκτροφόρηση είναι η μέθοδος για 
την ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση των ποικιλιών των 
αιμοσφαιρινών44. Χρησιμοποιούνται ηλεκτροφορητικές 
μέθοδοι που επιτρέπουν το διαχωρισμό των αιμοσφαιρι-
νών σε διαφορετικά ηλεκτροφορητικά μέσα και τιμών pH 
(π.χ. οξεική κυτταρίνη pH 8.5-9.0, κιτρικό άγαρ pH 6.5 
κ.α). ςε πολλά εργαστήρια χρησιμοποιούνται για την ταυ-
τοποίηση και ποσοτικοποίηση των αιμοσφαιρινών ηλε-

Σχήμα 1. Αλγόριθμος των κυριότερων συνδυασμών Ενδιάμεσης β-Μεσογειακής αναιμίας
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κτροφορητικές τεχνικές σε συνδυασμό με HPLC (High 
Performance Liquid Chromatography).

οι ασθενείς με ΕμΑ πρέπει να ελέγχονται συστημα-
τικά για υπερφόρτωση σιδήρου. οι κυριότεροι βιοδείκτες 
που αφορούν το μεταβολισμό του σιδήρου στην Ενδιάμε-
ση μεσογειακή αναιμία είναι επηρεασμένοι σε πολλούς 
ασθενείς. Ενδεικτικά, όπως περιγράφτηκε πρόσφατα σε 
ομάδα ασθενών, που παρακολουθούνται στο Νοσοκομείο 
Παίδων ‘η Αγία ςοφία’, οι μέσες τιμές της φερριτίνης 
(439±517μg/L), των επιπέδων του μη-δεσμευμένου-
με-τρανσφερρίνη σιδήρου (ΝτΒι) (1,92±2 μmol/L) και 
των επιπέδων του διαλυτού υποδοχέα της τρανσφερρί-
νης (sTfR) (11,4±3,4 mg/L) ήταν σημαντικά υψηλότε-
ρες των μαρτύρων (117±51μg/L), (1,23±0,2mg/L) και 
(0,12±0,02 μmol/L), αντίστοιχα45. ςε περίπτωση ενδεί-
ξεων υπερφόρτωσης σιδήρου, δηλαδή επί αυξημένων ή 
οριακών επιπέδων φερριτίνης ή/και αυξημένο κορεσμό 
τρανσφερρίνης, θα πρέπει να εκτιμάται η εναπόθεση του 
σιδήρου τουλάχιστον στο ήπαρ με ειδικές τεχνικές μα-
γνητικής απεικόνισης6.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
η αντιμετώπιση των ασθενών με ΕμΑ πρέπει να εξα-

τομικεύεται, μια και οι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική 
κλινική ετερογένεια. η αντιμετώπιση έχει δύο παράλλη-
λους στόχους: την βελτίωση των παθογενετικών μηχανι-
σμών, που θα οδηγήσει και σε πρόληψη μακροχρόνιων 
προβλημάτων και την αντιμετώπιση των επιπλοκών. Ρι-
ζική θεραπεία με σκοπό την ίαση μπορεί να γίνει μόνο 
μέσω μεταμόσχευσης αρχεγόνων αιμοποιητικών κυττά-
ρων. Δεδομένου όμως της τοξικότητας της επέμβασης, 
η θεραπεία εαυτή πρέπει να γίνεται μόνο σε ασθενείς με 
βαριά κλινική εικόνα και επισφαλή πρόγνωση και μόνο 
με απόλυτα συμβατό συγγενή δότη. μεταμοσχεύσεις από 
εναλλακτικούς δότες αποτελούν άκρα πειραματικές μέ-
θοδες με αδικαιολόγητα υψηλή τοξικότητα.

Αντιμετώπιση της αναιμίας
η αναιμία αποτελεί το πρωταρχική αιτία της νόσου. 

η αντιμετώπιση της οδηγεί σε βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των ασθενών και μπορεί να αποτρέψει τις επιπλο-
κές της νόσου.

Μεταγγίσεις
η χρόνια αντιμετώπιση της αναιμίας αποτελεί μια 

θεραπευτική πρόκληση6,33. Πολλαπλοί παράγοντες πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη προτού αποφασιστεί ο τρό-
πος αντιμετώπισης της. οι παράγοντες αυτοί σχετίζονται 
με το βαθμό της αναιμίας, την διαχρονική της εξέλιξη, 
τις επιπλοκές που έχει επιφέρει, καθώς και την ηλικία 

του ασθενούς και τον τρόπο ζωής του. Ενδελεχή ανάλυ-
ση των παραγόντων που επηρεάζουν το βαθμό αναιμίας 
και υποξίας, όπως το ποσοστό της εμβρυικής αιμοσφαιρί-
νης, ο ακριβής γονότυπος, η συνύπαρξη πολυμορφισμών 
που επάγουν την έκφραση των γονιδίων των γ-αλύσεων 
(κυρίως ο πολυμορφισμός XmnI), οι δείκτες ερυθροποί-
ησης μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερη πρόβλεψη 
της πορείας του ασθενούς και αντίστοιχη εξατομίκευση 
της θεραπείας του.

ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης της αναιμίας είναι οι 
μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών. Πριν ξεκινήσουν 
οι μεταγγίσεις είναι απαραίτητα να γίνει εκτενής φαινο-
τυπικός χαρακτηρισμός των ερυθροκυττάρων, δεδομέ-
νου ότι τα ποσοστά αλλοανοσοποίησης στους ασθενείς 
αυτούς είναι ιδιάιτερα υψηλότερα σε σχέση με ασθενείς 
με μείζονα μεσογειακή αναιμία46. οι μεταγγίσεις χορη-
γούνται επί συγκεκριμένων ενδείξεων και πρέπει να γί-
νονται με φειδώ. κατά κανόνα, στην ΕμΑ μεταγγίσεις 
απαιτούνται σε απότομη πτώση αιμοσφαιρίνης, όπως κατά 
τη διάρκεια λοιμώξεων, για χειρουργικές επεμβάσεις και 
σε εγκυμοσύνη. τακτικές μεταγγίσεις είναι απαραίτητες 
για παιδιά με καθυστέρηση ανάπτυξης ή σοβαρές οστι-
κές αλλοιώσεις ή για την αντιμετώπιση επιπλοκών, όπως 
κλινικά σημαντικές εξωμυελικές εστίες και πνευμονική 
υπέρταση. το χρονικό διάστημα των τακτικών μεταγγί-
σεων ποικίλλει ανάλογα με το υποκείμενο αίτιο. Είναι γε-
γονός ότι η βελτίωση της θεραπείας αποσιδήρωσης έχει 
κάνει τις ενδείξεις για μεταγγίσεις λιγότερο αυστηρές. Εν-
δεικτικό αυτού είναι ότι για αρκετούς ασθενείς με οριακό 
φαινότυπο μεταξύ μείζονας και ενδιάμεσης μεσογειακής 
αναιμίας, υπάρχει η τάση για έναρξη συστηματικών με-
ταγγίσεων σε αντίθεση με ότι συνέβαινε παλαιότερα47. 
η τάση αυτή υποστηρίζεται και από νεώτερα δεδομένα 
από εκτενείς μελέτες που δείχνουν ότι ασθενείς με ΕμΑ 
που έχουν λάβει μεταγγίσεις έχουν λιγότερα προβλήμα-
τα από αυτούς που δεν έχουν λάβει. 43

Σπληνεκτομή
ο σπλήνας υπερπλάσσεται στους ασθενείς με ΕμΑ 

λόγω εξωμυελικής αιμοποίησης και διέγερσης του δι-
κτυοενδοθηλιακού συστήματος λόγω της χρόνιας αιμό-
λυσης. Ενδείξεις σπληνεκτομής αποτελούν η υπέρμετρη 
διόγκωση του σπλήνα που κινδυνεύει να ραγεί ή που δίνει 
συμπτώματα πόνου ή δυσπεπτικά ενοχλήματα, κλινική 
εικόνα υπερσπληνισμού με λευκοπενία και θρομβοπενία 
και η προϊούσα αύξηση αναγκών σε μεταγγίσεις. μετά 
τη σπληνεκτομή, υπάρχει βελτίωση της αναιμίας για αρ-
κετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεδομένου όμως, ότι η 
σπληνεκτομή έχει συσχετισθεί με αυξημένη πιθανότητα 
επιπλοκών, όπως θρομβοεμβολικά επεισόδια και πνευμο-
νική υπέρταση, πρέπει να γίνεται μετά από σοβαρό προ-
βληματισμό και εξάντληση άλλων εναλλακτικών τρόπων 
θεραπείας34,43 Προ της σπληνεκτομής πρέπει να γίνονται 
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οι απαραίτητοι εμβολιασμοί συμπεριλαμβανομένων και 
των νεωτέρων συζευγμένων εμβολίων έναντι του πνευ-
μονιόκοκκου, μηνιγγιτιδοκόκκου και αιμόφιλου της γρί-
πης τύπου Β. Αντιβιοτική χημειοπροφύλαξη και έγκαιρη 
αντιμετώπιση των λοιμώξεων πρέπει να συνιστάται στους 
σληνεκτομηθέντες ασθενείς48.

Φαρμακευτική Βελτίωση της Αναιμίας
Θεωρητικά η αποκατάσταση της ανισορροπίας πα-

ραγωγής α- προς μη-α αλυσίδων της φυσιολογικής αι-
μοσφαιρίνης μπορεί να γίνει με αύξηση της παραγωγής 
της γ-αλυσίδας. Αρκετές φαρμακευτικές ουσίες επάγουν 
την έκφραση του γ-γονιδίου και μερικές από αυτές έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε μελέτες ή στην κλινική πράξη με με-
ρική αποτελεσματικότητα6,33.

η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία είναι η υδροξυ-
καρβαμίδη (Υδροξυουρία). η υδροξυκαρβαμίδη αποτελεί 
φάρμακο επιλογής για την δρεπανοκυτταρική αναιμία. οι 
περισσότερες μελέτες αφορούν είτε μικρές σειρές ασθε-
νών, είτε μεγαλύτερες σειρές ασθενών προερχόμενες 
όμως από χώρες όπου η αντιμετώπιση των ασθενών δεν 
είναι ιδανική, όπου και η χρήση της αποτελεί μια ανα-
γκαία εναλλακτική των μεταγγίσεων49,50. η χορήγηση 
της υδροξυκαρβαμίδης σχετίζεται με αύξηση της ενδοε-
ρυθροκυτταρικής αιμοσφαιρίνης, του μέσου όγκου των 
ερυθροκυττάρων. η αιμοσφαιρίνη δεν παρουσιάσει ενι-
αία αύξηση σε όλους τους ασθενείς. η αύξηση αυτή σχε-
τίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως ο γονότυπος των 
ασθενών, η ύπαρξη του πολυμορφισμού XmnI, η συγχο-
ρήγηση άλλων φαρμάκων (π.χ. καρνιτίνη) κ.ά.51-53. η χρή-
ση της υδροξυκαρβαμίδης έχει σχετισθεί με βελτίωση της 
γενικής ευεξίας των ασθενών, σταθεροποίηση των εξω-
μυελικών εστιών και μείωση της θρομβοφιλικής κατά-
στασης των ασθενών αυτών54-55. ςε μακροχρόνια χρήση 
του φαρμάκου φαίνεται να υπάρχει μια σχετική απώλεια 
της αρχικής ευεργετικής δράσης56. η υδροξυκαρβαμίδη 
έχει χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στην αντιμετώπιση κλι-
νικά-σημαντικών εξωμυελικών εστιών57-59.

Αύξηση της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης επιτυγχάνει και 
η χρήση των λιπαρών οξέων βραχείας αλύσου. οι ουσίες 
αυτές παρεμποδίζουν την απακετυλάση των ιστονών αυ-
ξάνοντας την αποδοτικότητας της μετάφρασης του RNA 
της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης Παρά τον αρχικό ενθουσι-
ασμό, οι δοκιμές με τα παράγωγα αυτά είναι μικρές και 
βραχείας διάρκειας , με μικρή και μη ομοιόμορφη βελτί-
ωση της αναιμίας σε μέρος των ασθενών που συμμετεί-
χαν60-63. Επιπλέον η μακροχρόνια χορήγηση υπονομεύεται 
από την ανάγκη για είτε διαρκή ενδοφλέβια χορήγηση, ή 
για χρήση μεγάλου αριθμού χαπιών ημερησίως.

Άλλες ουσίες, που έχουν ερευνηθεί αλλά σε μικρό-
τερες σειρές είναι 5-αζακυτιδίνη και η θαλιδομίδη64-65. 
για την περαιτέρω ενεργοποίηση της ερυθροποίησης 
έχουν χρησιμοποιηθεί και αυξητικοί παράγοντες ερυ-
θροποίησης, κυρίως ερυθροποιητίνη και δαρβοποετίνη 

. τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι δοσοεξαρτώμε-
να αλλά ανομοιογενή. καλύτερα φαίνεται να απαντούν 
οι ασθενείς με χαμηλά επίπεδα EPO και υψηλότερη Hb. 
Επιπλέον, οι δόσεις που χρησιμοποιούνται είναι ιδιαίτε-
ρα υψηλές, που καθιστά το κόστος συχνά απαγορευτικό 
για ευρεία χρήση.66-67

Αντιμετώπιση της αιμοσιδήρωσης
Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι ασθενείς με ενδιάμεση 

μεσογειακή αναιμία εμφανίζουν υπερφόρτωση σιδήρου 
κυρίως ως συνέπεια της αυξημένης γαστρεντερικής απορ-
ρόφησης σιδήρου που επάγεται από την έντονη ερυθρο-
ποίηση και από τις περιστασιακές μεταγγίσεις αίματος, 
που μπορεί να χρειασθούν6,33,68. η υπερφόρτωση σιδή-
ρου συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλο-
κών που έχουν σχέση με την υπερφόρτωση σιδήρου. οι 
επιπλοκές αυτές αφορούν κυρίως βλάβη του ήπατος και 
ενδοκρινική δυσλειτουργία. ςε σύγκριση με τους ασθε-
νείς που υποβάλλονται τακτικά σε μεταγγίσεις, οι επιπλο-
κές εμφανίζονται σε μεγαλύτερη ηλικία (2η-4η δεκαετία) 
και η καρδιακή σιδήρωση και δυσλειτουργία εμφανίζε-
ται σε μικρότερο ποσοστό.

Είναι εύλογο ότι η αιμοσιδήρωση δεν μπορεί να αντι-
μετωπισθεί με αιμαφαιρέσεις, όπως σε ασθενείς με συγ-
γενή αιμοχρωμάτωση, λόγω της αναιμίας. ςυνεπώς, η 
θεραπεία με χηλικούς παράγοντες δέσμευσης του σιδή-
ρου αποτελεί τη μόνη μέθοδο για να μειωθεί ή να διατη-
ρηθεί σταθερό το φορτίο σιδήρου στον οργανισμό αυτών 
των ασθενών. και οι 3 παράγοντες αποσιδήρωσης, που 
είναι σήμερα διαθέσιμοι, δηλαδή δεφεροξαμίνη, δεφε-
ριπρόνη (Ferriprox) και δεφερασιρόξη (Exjade) έχουν 
χρησιμοποιηθεί, όχι όμως συστηματικά, καθώς οι μελέ-
τες αυτές αφορούν κυρίως αναφορές περιπτώσεων ή μι-
κρές μη τυχαιοποιημένες δοκιμές. ςε μία μελέτη 6 μηνών, 
χρήση δεφεροξαμίνης σε 10 ασθενείς οδήγησε σε μείωση 
των επιπέδων φερριτίνης69. η χρήση της δεφεριπρόνης 
βελτίωσε τα επίπεδα της φερριτίνης ορού και του ηπατι-
κού σιδήρου, καθώς και κάποιες αιματολογικές παραμέ-
τρους και παραμέτρους μεταβολισμού του σιδήρου, όπως 
την αιμοσφαιρίνη, την ερυθροποιητίνη και τον ασταθή 
σίδηρο πλάσματος (LPI), ο οποίος είναι συστατικό του 
μη συνδεόμενου με τρανσφερρίνη σιδήρου (NTBI) που 
αντανακλά την παρουσία δυνητικά τοξικού σιδήρου στο 
πλάσμα70. Αντίστοιχα, η χρήση δεφερασιρόξης βελτίω-
σε σημαντικά τα επίπεδα φερριτίνης και τη συγκέντρω-
ση του σιδήρου ήπατος μετά από 1 ή 2 χρόνια θεραπείας 
σε 2 μικρές ομάδες ασθενών71,72. μια τυχαιοποιημένη, 
διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη 
φάσης II, στη χρήση δεφερασιρόξης αναμένεται να ολο-
κληρωθεί σύντομα (Αριθμός EUDRACT 2007-007000-
15) και θα αποτελέσει την πρώτη συστηματική μελέτη 
αποσιδήρωσης στους ασθενείς με ΕμΑ73.
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Συμπληρωματική Αγωγή

Aντιοξειδωτικά και συμπληρώματα 
βιταμινών

Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει διαταραχές στην 
ισορροπία οξειδωτικών/αντιοξεδωτικών παραμέτρων που 
φαίνεται να συμβάλλουν στην παθοφυσιολογία της νόσου 
προκαλώντας ιστική βλάβη και επάγοντες διεργασίες από 
τη ανάπτυξη ινώδους ιστού και την υπερπηκτικότητα45. 
Αν και σε θεωρητικό επίπεδο η χρήση αντιοξειδωτικών 
ουσιών αναμένεται να έχει σημαντικά αποτελέσματα, δεν 
υπάρχουν επαρκή δεδομένα από κλινικές μελέτες που να 
το επιβεβαιώνουν. οι μελέτες αυτές έχουν χρησιμοποιήσει 
αντιοξειδωτικές ουσίες όπως βιταμίνη E, N-acetylcysteine 
και πολλές άλλες ουσίες φυτικής προέλευσης ή ουσίες 
που βοηθούν στο μεταβολισμό των λιπιδίων (π.χ. καρνι-
τίνη). οι μελέτες αυτές έχουν κατά κανόνα μικρό αριθμό 
ασθενών, την μη ύπαρξη ομάδας έλεγχου με placebo, την 
αδυναμία καθορισμού αντικειμενικών δεικτών μέτρησης 
της αποτελεσματικότητας και συχνά την αδυναμία χορή-
γησης δόσεων αρκετά υψηλών που να προκαλούν θετικό 
αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, δεν είναι επαρκή τα στοιχεία 
για να γίνουν γενικευμένες συστάσεις33.

ςε αντίθεση, σε ασθενείς με επιβεβαιωμένη έλλει-
ψη βιταμινών ή ιχνοστοιχείων είναι επιβεβλημένη η χο-
ρήγηση των αντίστοιχων συμπληρωμάτων. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η συχνή ανάγκη χορήγησης ψευδαργύρου ή 
βιταμίνης D. καθημερινή χορήγηση τουλάχιστον 1 mg 

φυλλικού οξέος είναι συνηθισμένη πρακτική για τους 
ασθενείς αυτούς με σκοπό την κάλυψη των αναγκών που 
προκαλούνται από τον έντονη ερυθροποιητική δράση33,74.

Αντιθρομβωτική Αγωγή
Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς με 

ΕμΑ παρουσιάζουν διαταραχή των παραγόντων πήξης 
και αυξημένη υπερπηκτικότητα. τα ποσοστά εμφάνισης 
θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ιδίως σε σληνεκτομηθέ-
ντες ασθενείς, είναι σημαντικά υψηλότερα από το γενικό 
πληθυσμό34,35. για το λόγο αυτό, συνιστάται αποφυγή προ-
θρομβωτικών παραγόντων και αντιπηκτική αγωγή όταν 
οι ασθενείς βρεθούν σε καταστάσεις που ευοδώνουν τις 
θρομβώσεις (μακροχρόνια ακινησία, εγκυμοσύνη, κ.λπ.). 
η χρόνια χρήση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής με ασπιρί-
νη, ιδίως σε ασθενείς με σπληνεκτομή και θρομβοκυτ-
τάρωση, είναι συνήθης πρακτική, που όμως στηρίζεται 
περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο παρά σε τυχαιοποι-
ημένες μελέτες43.

Επίλογος
η ΕμΑ αποτελεί μια ετερογενή ομάδα αιμοσφαιρι-

νοπαθειών, τόσο κλινικά όσο και γενετικά. ο ακριβής 
καθορισμός του γονοτύπου και μακροχρόνια παρακο-
λούθηση των ασθενών αποτελούν απαραίτητα συστα-
τικά της αντιμετώπισης των ασθενών αυτών και πρέπει 
πάντα να εξατομικεύεται.
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ABSTRACT: Thalassemia Intermedia (TI) is a clinical condition, covering the space between the car-
riers and the transfusion-dependent patients with Thalassemia. Both clinically and genotypically, these 
patients have marked heterogeneity. TI is caused by a variety of combinations of molecular defects or/
and polymorphisms, which result into moderate/severe disturbance of the balance of production of al-
pha-and beta-chains of hemoglobin A. The basic pathogenetic mechanisms of the disease include the 
inefficient erythropoiesis, peripheral hemolysis and progressive iron overload due to excessive iron ab-
sorption from the gut. The hematological profile of the disease is characterized by hypochromic, micro-
cytic anemia with characteristic abnormalities in the hematological indicator, which are dependent on 
the genetic basis. The treatment aims at the improvement of the anemia and in preventing and address-
ing the long-term complications, due to chronic anemia, increased erythropoiesis and iron overload. The 
transfusions in these patients must be given only when indicated. Splenectomy may improve the clini-
cal picture, but is associated with increased risk of pulmonary hypertension and thromboembolic events.
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α-Μεσογειακή αναιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια Η  
και ασταθείς α-αλυσίδες

Εμμανουήλ Καναβάκης1, Joanne Traeger-Συνοδινού1, Βαρβάρα Ντούνα2

ΠΕΡιληΨη: η σύνθεση των α αιμοσφαιρινικών αλυσίδων βρίσκεται υπό τον έλεγχο ενός διπλασια-
σμένου α γονιδίου (HBA1 και ΗΒΑ2 ή a1 και a2) που βρίσκεται στο άκρο του βραχέος σκέλους του 
χρωμοσώματος 16. οι μεταλλάξεις που ελαττώνουν τη σύνθεση των α αλυσίδων προκαλούν α θα-
λασσαιμία και μέχρι τώρα έχουν περιγραφεί περισσότερες από 120 (ηb Var http://globin.cse.psu.edu/
hbvar/). ςτην πλειοψηφία τους είναι ελλείμματα που αφαιρούν μέρος ή και ολόκληρο το γενετικό υλι-
κό των γονιδίων. ςπανιότερα πρόκειται για αντικαταστάσεις ενός νουκλεοτιδίου ή για μικροελλείμμα-
τα εντός των α1, α2 γονιδίων και ονομάζονται μη ελλειμματικές μεταλλάξεις. μείωση της παραγωγής 
των α αλυσίδων μπορεί να προκληθεί και από μεταλλάξεις που δίνουν γένεση σε υπερασταθείς α αλυ-
σίδες. ςτις περισσότερες περιπτώσεις αυτές είναι τόσο ασταθείς που δεν μπορούν να ανιχνευθούν σε 
πρωτεϊνικό επίπεδο και αποκαλύπτονται από την ανάλυση DNA αλληλουχίας. ςτην Ελλάδα η συχνό-
τητα των φορέων α-θαλασσαιμίας υπολογίζεται στο 8% και μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 
20 μεταλλάξεις υπεύθυνες για τη νόσο. οι διάφορες κλινικές μορφές της α-μΑ προέρχονται από τον 
συνδυασμό των διαφόρων γονονοτύπων της νόσου. η αιμοσφαιρινοπάθεια η είναι η πιο σοβαρή μορ-
φή α-θαλασσαιμίας συμβατή με την ζωή. Εμφανίζεται όταν οι α-θαλασσαιμικές μεταλλάξεις αλληλε-
πιδρούν έτσι ώστε να ελαττώσουν την παραγωγή των α-αλυσίδων σε επίπεδα ισοδύναμα περίπου με το 
ποσό που παράγεται από ένα μόνο α-γονίδιο. η κλινική έκφραση της αιμοσφαιρινοπάθειας η ποικίλ-
λει και σχετίζεται κυρίως με τον υποκείμενο γονότυπο. Εκτός από την κλασσική αιμοσφαιρινοπάθεια 
η, ασθενείς με υπερασταθείς α μεταλλάξεις, στην ομόζυγη κατάσταση ή όταν αλληλεπιδρούν με άλλες 
μεταλλάξεις α-θαλασσαιμίας, μπορούν να εκδηλώσουν εικόνα ανάλογη της ενδιάμεσης β-μεσογειακής 
αναιμίας, και πολύ σπάνια HbH-ύδρωπα.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η α-μεσογειακή αναιμία (μΑ) χαρακτηρίζεται από 

μειωμένη παραγωγή των α-αλυσίδων της αιμοσφαιρί-
νης. Είναι κληρονομική νόσος και μεταβιβάζεται με τον 
υπολειπόμενο αυτοσωματικό χαρακτήρα. οι α αλυσίδες 
αποτελούν το απαραίτητο συστατικό όλων των αιμοσφαι-
ρινών από την 6η εβδομάδα της κυήσεως έως την ενήλικο 

ζωή, δηλ. της Hb Gower 2 (α2ε2), της HbF (α2γ2), της 
HbA2 (α2δ2) και της HbA (α2β2) με αποτέλεσμα η ανε-
πάρκειά τους, εφ’ όσον είναι σημαντική, να εκδηλώνε-
ται τόσο στο έμβρυο, όσο και στον ενήλικα. το κλινικό 
φάσμα της α-μΑ είναι ιδιαιτέρως ευρύ και κυμαίνεται 
από ασυμπτωματική έως βαρύτατη συνδρομή που είναι 
ασύμβατη με τη ζωή και προκαλεί ενδομήτριο θάνατο.

η σύνθεση των α αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης κατευ-
θύνεται (ελέγχεται) από την παρουσία δύο α γονιδίων (α2 
και α1) που βρίσκονται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώ-
ματος 16 (5΄-ζ2-ψ1-ψα2-ψα1-α2-α1-θ1-3΄)1. Έτσι κάθε 
φυσιολογικό άτομο έχει 4 α γονίδια. η α-θαλασσαιμία 
είναι αποτέλεσμα μοριακών διαταραχών στα α γονίδια. 
Προκαλείται συχνότερα από ελλείμματα τμημάτων του 
DNA (deletions), τα οποία άλλοτε μειώνουν (α+) και άλλο-
τε εμποδίζουν τελείως (α0) την παραγωγή των α-αλυσίδων 
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από το παθολογικό αλλήλιο. Πιο σπάνια προκαλείται όμως 
και από μεταλλάξεις που αδρανοποιούν το α γονίδιο (μη 
ελλειμματικές – nondeletional, ατ). Όντως, οι περισσότε-
ρες περιπτώσεις α-θαλασσαιμικών φαινοτύπων συνδυά-
ζονται με τρία ελλείμματα, το –α3.7 α+ (πιο συνηθισμένο 
στην Αφρική, μεσόγειο, μ. Ανατολή και Ασία), το –α 4.2 
α+ (σε Ασία, μεσόγειο, μ. Ανατολή, ΝΑ. Ασία και Ει-
ρηνικό) και το -- SEA α0 (κυρίως κίνα και ΝΑ. Ασία)1,2.

Υπάρχουν 4 βασικές φαινοτυπικές κατηγορίες 
α-μεσογειακής αναιμίας ως εξής:
 1. η απώλεια ή αδρανοποίηση ενός από τα τέσσερα α 

γονίδια δεν συνοδεύεται από αιματολογικές διαταρα-
χές και ονομάζεται ετερόζυγος α-θαλασσσαιμία-2 ή 
ήπια ετερόζυγος α-μΑ.

 2. η έλλειψη δύο α γονιδίων από το ίδιο χρωμόσωμα 
ονομάζεται ετερόζυγος α-θαλασσαιμία-1 ή βαρειά 
ετερόζυγος α-μΑ.

  το άτομο είναι ασυμπτωματικό, αλλά συνήθως εμφα-
νίζει μια ήπια υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία. 
τον ίδιο αιματολογικό φαινότυπο εμφανίζουν και οι 
ομοζυγώτες α-θαλασσαιμίας-2 (απώλεια 2 γονιδίων, 
ένα από κάθε χρωμόσωμα).

 3. η αιμοσφαιρινοπάθεια η είναι η πιο σοβαρή μορ-
φή της α-μεσογειακής αναιμίας που είναι συμβατή 
με την ζωή. οφείλεται σε συνδυασμό μεταλλάξεων 
που έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής 
των α-αλυσίδων στο περίπου 25% της φυσιολογικής. 
η σχετική περίσσεια των β-αλυσίδων σχηματίζει ένα 
τετραμερές γνωστό σαν Hb H (β4), απ’ όπου η νόσος 
πήρε το όνομά της2. ςτην εμβρυϊκή και νεογνική πε-
ρίοδο η σχετική περίσσεια των γ-αλυσίδων σχηματί-
ζει ένα άλλο τετραμερές γνωστό σαν Hb Bart’s (γ4). 
η κλινική έκφραση της νόσου ποικίλλει, από ήπια 
αναιμία μέχρι τόσο σοβαρή που να απαιτεί μεταγγί-
σεις και περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω.

 4. η απώλεια και των τεσσάρων α γονιδίων είναι ασύμ-
βατη με την ζωή, καθώς το έμβρυο είτε αποβιώνει εν-
δομητρίως, είτε αναπτύσσει ύδρωπα και αποβιώνει 
μετά τον τοκετό. η αδυναμία παραγωγής α αλυσίδων 
έχει σαν αποτέλεσμα την αντικατάσταση των φυσιο-
λογικών αιμοσφαιρινών από την Hb Portland (ζ2γ2) 
και Hb Bart’s (γ4)3.

  η α-θαλασσαιμία είναι πολύ συχνή σε άτομα που κατά-
γονται από τη ΝΑ Ασία, τη μεσόγειο και την Αφρική. 
η συχνότητα των φορέων θαλασσαιμικών αλληλίων 
ποικίλλει από 10-20% σε περιοχές της υποσαχάριας 
Αφρικής, >40% σε πληθυσμούς της μέσης Ανατολής 
και της ινδίας και φτάνει μέχρι το 80% στη βόρεια 
Παπούα-Νέα γουινέα και απομονωμένες ομάδες στην 
ΝΑ ινδία4. ςτην Ελλάδα 7% του γενικού πληθυσμού 
είναι φορείς α+ μΑ (έλλειμμα 3.7 κιλοβάσεις –α3.7) 
και άλλο 1% είναι φορείς κάποιου α0 ελλείμματος ή 
πιο σπάνια μετάλλαξης που αδρανοποιεί ένα α γονί-
διο (nondeletional, ατ). οι φορείς των μεταλλάξεων 

στα α-γονίδια είναι δύσκολο να διαγνωσθούν καθώς οι 
αιματολογικές τους παράμετροι είναι συνήθως εντός 
φυσιολογικών ορίων και επίσης δεν παρατηρείται αύ-
ξηση στα επίπεδα της HbA2 ή της HbF. η ανάπτυξη 
όμως των σύγχρονων μοριακών τεχνικών συνέβαλε 
τα μέγιστα στην διάγνωσή τους καθώς και στη συσχέ-
τιση γονοτύπου-φαινοτύπου. με βάση την ανάλυση 
των γονοτύπων σε ασθενείς με HbH, οι συχνότερες 
βλάβες στον Ελληνικό πληθυσμό σε ότι αφορά στα 
ελλείμματα, είναι η –α3.7 (σε ποσοστό >50% των πα-
θολογικών αλληλομόρφων), η –MED, -α20.5, και σπανιό-
τερα οι –α4.2 και –α5.2. οι συχνότερες μη ελλειμματικές 
μοριακές βλάβες στην Ελλάδα είναι η αTSAUDI, με με-
τάλλαξη στο σήμα πολυαδενυλίωσης (Poly A (A>G); 
AATAAA>AATAAG, και η πεντανουκλεοτιδική έλ-
λειψη GGTGA στην 5΄θέση δότη στο πρώτο εσώνιο 
του α2 γονιδίου, η αHph. ςε μικρότερη συχνότητα η 
αTPA, η αAgr και αIc.5-10.

Αιμοσφαιρινοπάθεια Η
Όπως ήδη προαναφέρθηκε είναι η βαρύτερη μορφή 

α-μεσογειακής αναιμίας που είναι συμβατή με την ζωή 
και προκύπτει όταν ο συνδυασμός α θαλασσαιμικών με-
ταλλάξεων αποδίδει ποσότητα α αλυσίδων όση περίπου 
προέρχεται από ένα α γονίδιο. η βαρύτητα της νόσου 
εξαρτάται από τον βαθμό της έλλειψης των α αλυσίδων 
και αυτό το γεγονός με τη σειρά του σχετίζεται με τον γο-
νότυπο της νόσου. οι κλινικές εκδηλώσεις συμπεριλαμ-
βάνουν αναιμία, από ήπια έως αναιμία που να απαιτεί 
επείγουσα μετάγγιση, όπως κατά τη διάρκεια λοιμώξε-
ων ή εγκυμοσύνης, και πολύ σπάνια τακτική μετάγγιση. 
ςτα εργαστηριακά ευρήματα συμπεριλαμβάνονται υπο-
χρωμία, μικροκυττάρωση, ανισοποικιλοκυττάρωση και 
αυξημένα δικτυοερυθροκύτταρα. Άλλα κλινικά ευρήματα 
είναι ίκτερος, ηπατοσπληνομεγαλία, χολολιθίαση, υπερ-
φόρτωση με σίδηρο στους ενήλικες σαν απότοκος των 
μεταγγίσεων και καθυστέρηση ανάπτυξης στα παιδιά. 
Επίσης σπάνια εκδηλώνεται σαν εμβρυϊκός ύδρωπας11.

η συσχέτιση του φαινοτύπου με το γονότυπο έχει μελε-
τηθεί στο παρελθόν τόσο στην χώρα μας, όσο και αλλού12-16 
σε περιορισμένο αριθμό ασθενών, αλλά και γονοτύπων. 
Όμως η μεγάλη ετερογένεια της α-θαλασσαιμίας στην 
Ελλάδα, δίνει μια μεγάλη ποικιλία γονοτύπων της αιμο-
σφαιρινοπάθειας η. Έτσι οι Kanavakis et al (2000)17 μελέ-
τησαν 75 ασθενείς στους οποίους από 12 α-θαλασσαιμικές 
μεταλλάξεις, προέκυψαν 15 διαφορετικοί γονότυποι αι-
μοσφαιρινοπάθειας η, αριθμός που δεν είχε άλλοτε πε-
ριγραφεί. η πλειοψηφία των ασθενών στη μελέτη αυτή 
βρίσκεται σε συνεχή ιατρική παρακολούθηση για 5-10 
χρόνια, και 70 από τους 75 ασθενείς ήταν παιδιά. Φαινο-
τυπικά οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες, 
ως έχοντες ήπια, μέτρια και βαρειά κλινική εικόνα, ανά-
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λογα με την ηλικία διάγνωσης, τη βαρύτητα της αναιμίας, 
τις απαιτήσεις σε μεταγγίσεις, τον βαθμό της σπληνικής 
και ηπατικής διόγκωσης, της οστικής συμμετοχής και 
σωματικής ανάπτυξης. Παρατηρήθηκε ότι στην ομάδα 
ελέγχου στην Ελλάδα η πλειοψηφία των περιπτώσεων 
αιμοσφαιρινοπάθειας η έχει γονοτύπους που οδηγούν 
σε ήπια ή ενδιαμέσου βαρύτητας κλινική εικόνα, με κύ-
ρια χαρακτηριστικά υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία, 
με διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων αιμοσφαιρίνης 
στο αίμα, ελάχιστη έως ήπια διόγκωση του σπληνός, χω-
ρίς οστικές παραμορφώσεις και στην πλειοψηφία τους 
χωρίς ανάγκη μεταγγίσεων. οι πάσχοντες διάγουν μια 
φυσιολογική ζωή, αλλά μπορεί να απαιτήσουν μεταγ-
γίσεις κατά την διάρκεια λοιμώξεων ή εγκυμοσύνης. 
ςτους ασθενείς τις ομάδας μελέτης οι γονότυποι αυτοί 
ήταν πιο συχνά ελλείμματα (41 ασθενείς είχαν ελλείμ-
ματα τριών α γονιδίων και 18 ήταν διπλοί ετεροζυγώτες 
για ελλειμματικές και μη ελλειμματικές μεταλλάξεις). 
το είδος των ελλειμματικών μεταλλάξεων ήταν η α3.7 σε 
συνδυασμό με –MED, -(α)20.5 και -(α)α5.2, εντάσσονται δη-
λαδή όπως αναμένεται στις συχνότερες γενετικές βλάβες 
στον Ελληνικό πληθυσμό σε ότι αφορά στα ελλείμμα-
τα. οι συχνότερες μη ελλειμματικές μεταλλάξεις, και 
μάλιστα του α2 γονιδίου, ευθύνονταν για την βαρύτερη 
κλινική εικόνα της νόσου σε όλες σχεδόν τις περιπτώ-
σεις που αυτή παρατηρήθηκε. η συχνότερη ήταν η με-
τάλλαξη ΑΑτΑΑΑ>ΑΑτΑΑG στην poly-A αλληλουχία 
(αTSaudi ή HBA2:C.+94A>G), ακολουθούμενη από την 
απώλεια πέντε νουκλεοτιδίων (GGTGA) από το 5’ άκρο 
της πρώτης μη κωδικοποιούσας περιοχής του α2 γονιδί-
ου (αHph ή HBA2:c.95+2 95+6delTGAGG). η Hb Icaria 
(HBA2:c.427T>A) και η Hb Agrinio (HBA2:c.89T>C) 
ευθύνονταν για μικρό αριθμό περιπτώσεων, και σε με-
μονωμένα περιστατικά ευθύνονται η Hb Constant Spring 
(Hb CS, HBA2;c.427T>C), η μετάλλαξη στο κωδικό-
νιο ενάρξεως αNco HBA2:c.2T>C, μία άλλη μετάλλαξη 
στο σήμα πολυαδενυλίωσης AATAAA>AATGAA (αPA ή 
HBA2;c.+92A>G) και η Hb Aghia Sophia (HBA1:c.187-
189delGTG)18.

οι ασθενείς αυτοί με τις μη ελλειμματικές μεταλλά-
ξεις είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα αιμοσφαιρί-
νης και MCHC, αλλά υψηλότερο MCV και επίπεδα Hb 
H. ςτην ομάδα ελέγχου βαρύτερη κλινική εικόνα εμφά-
νιζαν οι ασθενείς με τις μεταλλάξεις για τις Hb Icaria και 
Hb Agrinio19-21, οι περισσότεροι από τους οποίους απαι-
τούσαν τακτικές μεταγγίσεις και σπληνεκτομή που βελ-
τίωνε την κλινική τους εικόνα.

η Hb Constant Spring (Hb CS) και η Hb Icaria ανή-
κουν στην κατηγορία των μεταλλάξεων που αφορούν στο 
κωδικόνιο τερματισμού και έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Έχουν περιγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία 6 τέτοιες με-
ταλλάξεις που είναι το αποτέλεσμα της αντικατάστασης 
του κωδικονίου τερματισμού από ένα που κωδικοποιεί 
αμινοξέα, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της α αλυσί-

δας (ηb Var http://globin.cse.psu.edu/hbvar/). Όλες περι-
γράφηκαν αρχικά εξ’ αιτίας της βαρύτερης εικόνας που 
προκάλεσαν σε ασθενείς στους οποίους συνυπήρχαν με 
κάποια άλλη μετάλλαξη.

ςτον Ελλαδικό χώρο απαντά η Hb Icaria (142, Term→ 
Lys, α2 TAA>AAA, HBA2:c.427T>A), της οποίας αρκε-
τές περιπτώσεις έχουν περιγραφεί και ο συνδυασμός της 
με το έλλειμμα α– – MED οδηγεί σε αιμοσφαιρινοπάθεια η 
με βαρειά ή ενδιάμεση κλινική βαρύτητα17,20. ςε ομόζυγο 
κατάσταση η Hb Icaria προκαλεί ήπια αιμολυτική αναιμία 
που χαρακτηρίζεται από ελαφρά μόνο μείωση της MCH 
και φυσιολογικό MCV, όπως έχει περιγραφεί και στις ανή-
κουσες στην ίδια κατηγορία Hb CS (142, Term→ Gln, 
α2 TAA>CAA, HBA2:c.427T>C) και Koya Dora (142, 
Term→ Ser, α2 TAA>TCA, HBA2:c.428A>C)]. Αυτό 
οφείλεται μάλλον στην αδυναμία του ερυθρού να ελέγ-
ξει τον όγκο του, λόγω της βλάβης της μεμβράνης από 
τις οξειδωθείσες α αλυσίδες. ς’ ότι αφορά στον παθοφυ-
σιολογικό μηχανισμό, πιθανολογείται μετα-μεταφραστι-
κή αστάθεια του mRNA με αποτέλεσμα χαμηλό επίπεδο 
έκφρασης της παθολογικής αλυσίδας. Επίσης η επιμηκυ-
σμένη ασταθής αιμοσφαιρινική αλυσίδα καθιζάνει στην 
ερυθροκυτταρική μεμβράνη και συμβάλλει, μαζί με την 
περίσσεια β-αλυσίδων, στον βαθμό αναποτελεσματικής 
ερυθροποίησης και απόπτωσης. Πιο πρόσφατα προτά-
θηκε και υποστηρίχθηκε πειραματικά ότι οι παθολογικές 
α αλυσίδες δεν μπορούν να συνδεθούν με την πρωτεΐνη 
που σταθεροποιεί της αλυσίδες της α-σφαιρίνης. (Alpha 
hemoglobin Stabilizing Protein, AHSP19,20).

η Hb Constant Spring (Hb CS;α142, Term→Gln (α2, 
TAA>CAA), απαντάται κυρίως στην ΝΑ Ασία, αλλά και 
στην μεσόγειο. οι φορείς έχουν πολύ ήπια αναιμία. ςτα 
άτομα που συνκληρονομούν HbCS με α0 αλλήλια εμ-
φανίζεται σοβαρή αιμοσφαιρινοπάθεια η με αιμόλυση 
σαν συνέπεια της συνάθροισης και επίδρασης των οξει-
δωθεισών παθολογικών α αλυσίδων στη μεμβράνη του 
ερυθρού22,23. ςε μια πρόσφατη μελέτη ασθενών με αιμο-
σφαιρινοπάθεια η, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς με απώ-
λεια 2 α-γονιδίων και της μετάλλαξης Constant Spring 
έχουν βαρύτερη κλινική εικόνα σε σύγκριση με αυτούς 
που προκύπτουν από την απώλεια 3 εκ των 4 α-γονιδίων24. 
Χαρακτηρίζονται από σοβαρή αναιμία ειδικά κατά την 
διάρκεια λοιμώξεων και που συχνά απαιτεί μετάγγιση, 
εμφανίζουν καθυστέρηση ανάπτυξης και υπερφόρτωση 
με σίδηρο από την πρώτη κιόλας δεκαετία της ζωής τους 
και έχουν καλή απάντηση στη σπληνεκτομή24.

η Hb Agrinio (α29(B10)Leu→ Pro, CTG>CCG, α2, 
HBA2:c.89T>C) ανήκει στην κατηγορία των υπεραστα-
θών α-αιμοσφαιρινών (βλ. και παρακάτω) και μέχρι σή-
μερα έχει περιγραφεί σε άτομα Ελληνικής ή κυπριακής 
καταγωγής. ςε μια περίπτωση ομοζυγώτη παρατηρήθηκε 
σοβαρή υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία με χαμηλή 
τιμή Hb H (<2,5%) και σπάνια έγκλειστα. ςτη συνέχεια 
περιγράφηκαν τρεις περιπτώσεις διπλών ετεροζυγωτών 
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αAgrinioα/αSaudiα. και οι τρεις διαγνώστηκαν πριν από την 
ηλικία των 2 ετών και οι δύο περιπτώσεις απαίτησαν τα-
κτικές μεταγγίσεις από πολύ νωρίς. η πρόσφατη αξιολόγη-
ση 12 περιπτώσεων ομοζυγωτών ή διπλών ετεροζυγωτών 
από ένα Ελληνικό κέντρο σε χρονικό διάστημα 15 χρό-
νων, έδειξε μεγάλη φαινοτυπική ετερογένεια επίσης, από 
εικόνα ενδιαμέσου μεσογειακής αναιμίας (μεταγγισιοε-
ξαρτώμενης ή μη) μέχρι εμβρυικό ύδρωπα και σε κάποιο 
βαθμό συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου. η αρκετά συ-
χνά σοβαρή κλινική εικόνα των ομοζυγωτών και των δι-
πλών ετεροζυγωτών με κάποια άλλη βαρειά α μετάλλαξη, 
εισάγει την αναγκαιότητα να συμπεριλαμβάνεται η Hb 
Agrinio στο μοριακό έλεγχο στο πλαίσιο της πρόληψης 
(screening) των ατόμων που προέρχονται από την Ελλά-
δα και την κύπρο21,25,26.

το ποσοστό της Hb H είναι ένας παράγοντας-κλειδί 
για την βαρύτητα της νόσου και μάλιστα για περισσότε-
ρους από έναν λόγους. η Hb H δεν μπορεί να διανείμει 
οξυγόνο στους ιστούς, είναι δηλαδή λειτουργικά ανενερ-
γής και επί πλέον είναι ασταθής και η κατακρήμνισή της 
προκαλεί τον σχηματισμό των χαρακτηριστικών εγκλεί-
στων, καθώς και βλάβη της ερυθροκυτταρικής μεμβρά-
νης και αιμόλυση. Εκτός της χρόνιας αιμόλυσης όμως, 
οι πάσχοντες από αιμοσφαιρινοπάθεια η παρουσιάζουν 
και ένα βαθμό αναποτελεσματικής ερυθροποίησης27. ςτα 
περιστατικά αιμοσφαιρινοπάθειας η με Hb Agrinio που 
έχουν χαρακτηριστικά χαμηλά επίπεδα HbH, είναι αξιο-
σημείωτο και σε αντίφαση με ότι προαναφέρθηκε ότι η 
βαρύτητα της νόσου δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο στα 
επίπεδα της Hb H. Φαίνεται ότι η παθολογική α Agrinio 
αλυσίδα που παράγεται επιδεινώνει τις ανωμαλίες της 
ερυθροκυτταρικής μεμβράνης που η καθίζηση της περίσ-
σειας των β αλυσίδων έχει ήδη προκαλέσει.

ςτη βαρύτητα της κλινικής εκδήλωσης της Hb η φαί-
νεται ότι παίζουν ρόλο και άγνωστοι γενετικοί ή/και περι-
βαλλοντικοί παράγοντες, καθώς άτομα με ίδιο γονότυπο 
μπορεί να έχουν διαφορετική κλινική εικόνα.

Σπάνιες α- αιμοσφαιρινοπάθειες  
που οφείλονται σε ασταθείς α αλυσίδες

ςπανιότερα, σημειακές μεταλλάξεις που αφορούν 
σε αλλαγές νουκλεοτιδίων στο α1 ή στο α2 γονίδιο, 
έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή πολύ ασταθών 
α-αλυσίδων που οδηγεί σε εικόνα παρόμοια των υπολοί-
πων α-θαλασσαιμικών μεταλλάξεων.28 Υπήρχε η εντύ-
πωση ότι οι μεταλλάξεις αυτές είναι σχετικά σπάνιες. ς’ 
αυτό συνέβαλλε το γεγονός ότι στους φορείς αυτών των 
μεταλλάξεων δεν παρατηρούνται μη-φυσιολογικά αιμα-
τολογικά ευρήματα και μόνο σπάνια έχουν ήπια αναιμία 
ή χαμηλούς ερυθροκυτταρικούς δείκτες (κυρίως MCH). 
η διερεύνηση επίσης αυτών των περιστατικών απαιτούσε 
εξειδικευμένα εργαστήρια. Όμως η αυξανόμενη γνώση και 

η βελτιούμενη τεχνολογία, έχουν αυξήσει τα τελευταία 
χρόνια το ενδιαφέρον για τις μεταλλάξεις αυτές που οδη-
γούν σε μια ποικιλία α-θαλασσαιμικών φαινοτύπων. ςτις 
περιπτώσεις αυτές η δομική μεταβολή που προκαλείται 
από την μετάλλαξη αφορά στην περιοχή που εφάπτονται 
οι αλυσίδες α1β1. Όπως ήδη αναφέρθηκε οι φορείς είναι 
είτε ασυμπτωματικοί ή έχουν οριακά μόνο αιματολογι-
κά ευρήματα. η εικόνα της ήπιας αιμολυτικής αναιμίας 
μπορεί να εμφανιστεί, όταν ο πρωτεολυτικός μηχανισμός 
του ερυθροκυττάρου αδυνατεί να απομακρύνει το αστα-
θές μετουσιωμένο αιμοσφαιρινικό προϊόν.

Πιο εμφανής φαινότυπος προκύπτει όταν οι ασθε-
νείς αυτοί είναι ομοζυγώτες για ασταθείς α αλυσίδες ή 
διπλοί ετεροζυγώτες με μια άλλη α-θαλασσαιμική με-
τάλλαξη. Έτσι υπάρχει ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθ-
μός περιπτώσεων που περιγράφονται στην βιβλιογραφία 
και αφορούν περιπτώσεις αιμοσφαιρινοπάθειας η ή εν-
διάμεσης μεσογειακής αναιμίας ή ακόμη και εμβρυικού 
ύδρωπα που προήλθαν από φορείς γονείς που δεν είχαν 
διαγνωσθεί. ςαν αποτέλεσμα του συστηματικού ελέγχου 
διαλογής (screening) και του προγεννητικού ελέγχου σε 
πληθυσμούς υψηλού κινδύνου ταυτοποιούνται ολοένα και 
περισσότερες «ποικιλίες» α-θαλασσαιμικών φαινοτύπων 
με οριακές αιματολογικές διαταραχές. οι πιθανότητες 
για συνδυασμούς «ασταθών» ή άλλων θαλασσαιμικών 
ποικιλιών με κλασσικά ελλείμματα α-θαλασσαιμίας, εί-
ναι προφανές ότι είναι περισσότερες σε περιοχές που η 
θαλασσαιμία ενδημεί αν και οι μετακινήσεις των πληθυ-
σμών και η μετανάστευση έχουν αλλοιώσει τα δεδομένα.

ςτην ανασκόπηση αυτή θα αναφερθούν παραδείγμα-
τα υπερασταθών α αλυσίδων που παρατηρήθηκαν στη 
χώρα μας και περιγράφηκαν στη διεθνή βιβλιογραφία.

η Hb Taybe [codons 38/39 (-ACC) Thr→ 0 (α1)] πε-
ριγράφηκε για πρώτη φορά (και έκτοτε αρκετές φορές) 
στους Άραβες του ισραήλ, όπου απαντάται αρκετά συχνά 
σε ομόζυγη κατάσταση. τα άτομα με Hb Taybe σε ομό-
ζυγη ή διπλή-ετερόζυγη κατάσταση με άλλες μεταλλά-
ξεις α-μεσογειακής αναιμίας, εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα 
φαινοτύπων που κυμαίνεται από ήπια χρόνια αιμολυτική 
αναιμία μέχρι εμβρυϊκό ύδρωπα και η φαινοτυπική αυτή 
ετερογένεια αφορά και σε άτομα με τον ίδιο γονότυπο, 
αντανακλώντας την πιθανή συνεισφορά άλλων γενετικών 
παραγόντων όπως του πρωτεολυτικού μηχανισμού του 
ερυθροκυττάρου. ςτον Ελλαδικό χώρο έχουν περιγραφεί 
4 περιπτώσεις διπλών ετεροζυγωτών Hb Taybe σε διπλή 
ετεροζυγωτία με την κοινή ελλειμματική βλάβη α+-3.7kb 
στις 3 περιπτώσεις και την μετάλλαξη αHphα στην 4η. οι 
τρεις από τα 4 περιστατικά προέρχονταν από την κρήτη. 
Όλοι οι πάσχοντες είχαν ήπια αναιμία με μορφολογικές 
αλλοιώσεις των ερυθρών που δεν απαιτούσε μεταγγίσεις 
και σπληνομεγαλία σαν το μόνο κλινικό εύρημα. οι τιμές 
των Hb A2 και Hb F, ήταν εντός φυσιολογικών ορίων και 
δεν παρατηρήθηκαν παθολογικά κλάσματα. ςτην ίδια με-
λέτη περιγράφηκαν και τέσσερεις φορείς (οι τρεις ήταν 
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γονείς των ασθενών και ο τέταρτος ανεξάρτητος τυχαία 
ανακαλυφθείς φορέας). Εκτός από ήπιες μορφολογικές 
αλλοιώσεις δεν είχαν κανένα άλλο παθολογικό αιματο-
λογικό ή κλινικό εύρημα.

η Hb Taybe χαρακτηρίζεται από την έλλειψη του 
αμινοξέος θρεονίνη στην α1β1 περιοχή. Επιπρόσθετα 
η θρεονίνη 38 αλληλεπιδρά με την Glu35 και το Asp36 
της AHSP, την πρωτεΐνη η οποία προστατεύει τις αλυσί-
δες που σχηματίσθηκαν και συμμετέχει στην σωστή τους 
αναδίπλωση29-31.

η Hb Heraklion (codons 36/37 (-CCC); Pro→ 0 (α1)), 
έχει περιγραφεί μέχρι σήμερα σε 4 περιπτώσεις που προ-
έρχονται από την κρήτη. Όπως και στις άλλες περιπτώ-
σεις υπερασταθών αιμοσφαιρινών, αυτές ανιχνεύθηκαν 
όταν συνυπήρχαν με άλλες κοινές α θαλασσαιμικές με-
ταλλάξεις, την αHphα στις 3 περιπτώσεις και την α3.7 στην 
τέταρτη in trans. Όλοι οι ασθενείς διαγνώστηκαν στην 
παιδική τους ηλικία. Είχαν μέτρια αναιμία, χωρίς όμως 
ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων με μορφολογικές αλλοι-
ώσεις, χωρίς όμως παθολογικά αιμοσφαιρινικά κλάσμα-
τα. οι τρεις από τους τέσσερεις είχαν σπληνομεγαλία 
και υπερχολερυθριναιμία. η προλίνη α37 στην κεντρική 
κοιλότητα της α αλυσίδας φυσιολογικά εμπλέκεται στην 
α1β1 επιφάνεια επαφής των δύο αλυσίδων μέσω του δε-
σμού της με την ιστιδίνη β147. Επίσης βρίσκεται εγγύς της 
αργινίνης 31 και της φαινυλαλανίνης 36 της α αλυσίδας 
στην επιφάνεια α1β1 και συμβάλλει στην σταθεροποίηση 
του μορίου της αιμοσφαιρίνης στην τ στερεοδιάταξη. η 
μετάλλαξη προκαλεί αστάθεια και αναμένεται να αλλά-
ζει την χημική συγγένεια με το οξυγόνο. οι απλοί φορείς 
όμως δεν έχουν κανένα παθολογικό κλινικό ή εργαστηρι-
ακό εύρημα που να τους διαφοροποιεί και να συμβάλλει 
στην ανίχνευσή τους. Πρόκειται πάντως για μια μάλλον 
σπάνια μετάλλαξη της οποίας η κλινική εικόνα στους 
διπλούς ετεροζυγώτες μπορεί να θεωρηθεί ήπια και έτσι 
δεν θεωρείται σκόπιμο να συμπεριλαμβάνεται στον έλεγ-
χο διαλογής (screening test) του γενικού πληθυσμού32,33.

η Hb Adana (α59(Ε8)Gly→ Asp, GGC>GAC (α2 ή α1) 
ταυτοποιήθηκε για πρώτη φορά σε δύο τούρκους ασθε-
νείς σε συνδυασμό με μια α0 μετάλλαξη (έλλειμμα). ςτην 
χώρα μας περιγράφηκαν δύο ασθενείς Αλβανικής κατα-
γωγής, και οι δύο με τον ίδιο ακριβώς γονότυπο, δηλ. το 
3.7kb α+ έλλειμμα σε συνδυασμό με την Hb Adana στο 
α2 γονίδιο. και οι δύο διαγνώστηκαν νωρίς στην παιδική 
τους ηλικία με αναιμία και αιμόλυση στην δεύτερη περί-
πτωση, καθώς και την ανίχνευση ταχέων αιμοσφαιρινικών 
κλασμάτων. η κλινική εικόνα της ενδιάμεσης μεσογει-
ακής αναιμίας δεν απαίτησε παρά μόνο σποραδικές με-
ταγγίσεις στην πρώτη περίπτωση, ενώ στην δεύτερη που 
αφορά σε ένα παιδί 2 ετών, ακολουθείται πρόγραμμα τα-
κτικών μεταγγίσεων. Ενδεχομένως άλλοι τροποποιητικοί 
παράγοντες επηρεάζουν την κλινική έκφραση του συν-
δυασμού αυτού. ςτην βιβλιογραφία έχει περιγραφεί και 
περίπτωση εμβρυϊκού ύδρωπα σαν αποτέλεσμα της συ-

νύπαρξης της Hb Adana στο α2 γονίδιο με μια α0 μετάλ-
λαξη in trans. Αντίθετα η συνύπαρξη της Hb Adana στο 
α1 γονίδιο με μια α0 μετάλλαξη προκάλεσε εικόνα αι-
μοσφαιρινοπάθειας η με ανιχνεύσιμα επίπεδα Hb Bart’s. 
η διαφορά αποδίδεται στην κυρίαρχη έκφραση του α2 
γονιδίου. η μετάλλαξη θεωρείται ότι παρεμποδίζει την 
αναδίπλωση της α αλυσίδας επηρεάζοντας κάποιες θέ-
σεις επαφής εντός αυτής34,35.

ςτις α-ασταθείς αιμοσφαιρινοπάθειες-HbH η φαινο-
τυπική ποικιλομορφία επηρεάζεται δυνητικά από τις μο-
ριακές βλάβες στα αλληλεπιδρώντα α γονίδια και από τον 
μηχανισμό της πρωτεϊνικής αστάθειας ανάλογα με την 
παθολογική α αλυσίδα. Αν και οι α θαλασσαιμικοί γονό-
τυποι στους ασθενείς με κλασσική αιμοσφαιρινοπάθεια 
η σχετίζονται ισχυρά με τον κλινικό και αιματολογικό 
φαινότυπο11 οι γονότυποι σε ασθενείς με υπερασταθείς 
ποικιλίες δεν συνδέονται ξεκάθαρα με τον σχηματισμό 
HbH. Πιθανώς ο ακριβής μηχανισμός της πρωτεϊνικής 
αστάθειας διαφέρει για κάθε μια από τις υπερασταθείς αι-
μοσφαιρίνες που περιγράψαμε και αυτό μπορεί να παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη φαινοτυπική τους έκφραση. Πε-
ρισσότερες από 20 υπερασταθείς α αιμοσφαιρίνες έχουν 
περιγραφεί, οι οποίες όταν συνδυάζονται με άλλες με-
ταλλάξεις του α γονιδίου έχουν σαν αποτέλεσμα αιμο-
σφαιρινοπάθεια η ή αιμολυτική αναιμία36. Ένας τρίτος 
διακριτός φαινότυπος είναι αυτός της ενδιάμεσης μεσο-
γειακής αναιμίας με εκσεσημασμένη δυσερυθροποίηση. 
η απουσία ανιχνεύσιμων παθολογικών αιμοσφαιρινικών 
κλασμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της HbH, προκα-
λεί σύγχυση και απαιτούν DNA ανάλυση για τον ακριβή 
χαρακτηρισμό τους.

Κλινική αντιμετώπιση  
της αιμοσφαιρινοπάθειας Η  
και α-ασταθών αιμοσφαιρινοπαθειών

ςτην πλειοψηφία των ασθενών τα επίπεδα αιμοσφαι-
ρίνης βρίσκονται γύρω στα 8-10g/dl και παραμένουν 
σχετικά σταθερά. Πτώση της τιμής της αιμοσφαιρίνης 
παρατηρείται κατά την διάρκεια εμπύρετων επεισοδί-
ων, οπότε μπορεί να απαιτηθεί μετάγγιση. ςε σπάνιες 
περιπτώσεις απαιτούνται τακτικές μεταγγίσεις επειδή 
τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης παραμένουν σταθερά χαμηλά 
ακόμη και χωρίς κάποιο εμπύρετο επεισόδιο. ςτις περι-
πτώσεις αυτές υπάρχει μεγαλύτερη σπληνομεγαλία και 
πιο έντονες οστικές αλλοιώσεις. ςυνήθως συστήνεται η 
λήψη φυλλικού οξέος (2-5 mg/ημ), ιδιαίτερα στα παιδιά 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αυξη-
μένης ερυθροποίησης.

η οξεία αιμόλυση μπορεί να είναι τόσο απότομη όσο 
και στην περίπτωση της έλλειψης G-6-PD και να οδηγή-
σει τον ασθενή σε βαρύτατη κλινική εικόνα. ςπάνια ανα-
φερόμενη είναι και η απλαστική κρίση μετά από λοίμωξη 
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από τον ιό Parvo B19. η πτώση της αιμοσφαιρίνης συ-
νοδεύεται από δικτυοερυθροκυτταροπενία, σημείο δια-
φορικής διάγνωσης από την οξεία αιμόλυση.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθενείς έχουν 
σπληνομεγαλία, η σπληνεκτομή δεν συστήνεται όταν δια-
τηρούν σταθερά επίπεδα αιμοσφαιρίνης και δεν απαιτούν 
συχνές μεταγγίσεις, δεν έχουν υπερσπληνισμό ή πιεστι-
κά φαινόμενα λόγω του μεγέθους του σπληνός. η σπλη-
νεκτομή συνοδεύεται συνήθως από σημαντική αύξηση 
της αιμοσφαιρίνης και είναι αυτονόητο ότι μετεγχειρη-
τικά λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απο-
φυγή βακτηριακών λοιμώξεων και φλεβικής θρόμβωσης.

οι ασθενείς με βαρύτερη κλινική εικόνα που μεταγ-
γίζονται συστηματικά πρέπει να έχουν τη φροντίδα των 
πολυμεταγγιζομένων ασθενών, με έμφαση στην αποσι-
δήρωση.

Χολόλιθοι ανιχνεύονται στο >30% των ασθενών με 
αιμοσφαιρινοπάθεια η και αποτελούν αιτία χολοκυστί-
τιδος και ανιούσης χολαγγειίτιδος37.

Σύνδρομα που σχετίζονται  
με α-μεσογειακή αναιμία
α-θαλασσαιμία και νοητική υστέρηση

Υπάρχουν 2 διακριτά σύνδρομα στα οποία η 
α-θαλασσαιμία συνοδεύεται από νοητική υστέρηση. το 
πρώτο, το σύνδρομο ATR-16 χαρακτηρίζεται από μεγάλες 
χρωμοσωμικές ελλείψεις που «αφαιρούν» άνω της 900kb-
1Mb του τελομερούς του βραχέος σκέλους του χρωμο-
σώματος 16, συμπεριλαμβανομένου του συμπλέγματος 
ζ (ΗΒΖ) και α (ΗΒΑ1 και ΗΒΑ2) γονιδίων, με αποτέλε-
σμα μονοσωμία για το τελομερές 16p και α-θαλασσαιμικό 
φαινότυπο. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό συμβα-
τικής κυτταρογενετικής, FISH και μοριακής ανάλυσης, 
παρατηρήθηκε μια ποικιλία χρωμοσωμικών αναδιατά-
ξεων είτε κληρονομούμενων είτε de novo, συμπεριλαμ-
βανομένων μεταθέσεων, αναστροφών, ελλειμμάτων και 
υποτελομεριδιακών ελλείψεων. καθώς οι χρωμοσωμικές 
ανωμαλίες ποικίλουν ευρέως, δεν προκαλεί έκπληξη το 
γεγονός ότι ο φαινότυπος αυτής της κατάστασης δείχνει 
επίσης αξιοσημείωτη ποικιλία, αλλά πάντα συμπεριλαμ-
βάνει νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές ανωμαλίες με 
α-θαλασσαιμία. Θεωρείται ότι η νοητική υστέρηση και 
άλλες συγγενείς ανωμαλίες που παρατηρούνται στο σύν-
δρομο αυτό προκαλούνται από την έλλειψη δοσο-ευαί-
σθητων γονιδίων στο τελομερές 16p, καθώς και σε άλλες 
συνυπάρχουσες χρωμοσωμικές ανωμαλίες.. μεγαλύτε-
ρα ελλείμματα (~900-2000 kb) μπορεί να συνδυάζονται 
με ποικίλου βαθμού νοητική υστέρηση, ενώ ελλείμμα-
τα μεγαλύτερα των 2000 kb, επειδή αφορούν περιοχές 
υπεύθυνες για οζώδη σκλήρυνση τύπου 2 και πολυκυ-
στική νόσο του νεφρού τύπου I, μπορεί να οδηγήσουν 
σε θαλασσαιμικά σύνδρομα σε συνδυασμό και με αυτές 

τις καταστάσεις εξ’ αιτίας της γειτνίασης των γονιδίων. 
Είναι σημαντικό για την κατανόηση της γενετικής βάσης 
της νοητικής υστέρησης να ταυτοποιηθούν τα γονίδια στο 
τελομερές 16 που προκαλούν γνωσιακές και αναπτυξια-
κές ανωμαλίες όταν λείπει το ένα τους αντίγραφο. ο ορι-
σμός του συνδρόμου ATR-16 ήταν σημαντικός επειδή 
έδωσε την πρώτη ένδειξη ότι η νοητική υστέρηση μπο-
ρεί να είναι αποτέλεσμα κρυπτικών, υποτελομεριδιακών 
αναδιατάξεων και ελλείψεων, μια παρατήρηση που αρ-
γότερα βρέθηκε σε σημαντικό ποσοστό αδιευκρίνιστων 
περιπτώσεων νοητικής υστέρησης.

το δεύτερο σύνδρομο α-θαλασσαιμίας με νοητική 
υστέρηση ονομάζεται σύνδρομο ATR-X, είναι πιο συχνό 
από το σύνδρομο ATR-16 και πρόκειται για φυλοσύνδετη 
διαταραχή που προκαλείται από μεταλλάξεις στο ATR-X 
γονίδιο που βρίσκεται στο Χ χρωμόσωμα (Χq13.1-q21.1). 
Παρουσιάζεται με έναν σύνθετο φαινότυπο και οι άρρε-
νες πάσχοντες έχουν πολύ σοβαρά νοητικά προβλήματα 
και συγγενείς ανωμαλίες. ςυχνά έχουν χαρακτηριστικές 
αλλοιώσεις στο πρόσωπο. ςτο 90% των ασθενών αυ-
τών είναι παρούσες σκελετικές και γενετικές ανωμαλίες 
όπως ερμαφροδιτισμός. Παρουσιάζουν α-θαλασσαιμικό 
φαινότυπο αλλά με σημαντικές διαφορές στην παρουσία 
εγκλείστων που βρίσκονται σε ποσοστό 0-32% των κυ-
κλοφορούντων ερυθροκυττάρων. καθώς περιγράφονται 
περισσότερες περιπτώσεις έχουν προκύψει κάποιες συ-
σχετίσεις μεταξύ του φαινοτύπου και της θέσης της με-
τάλλαξης. Παρά την πρόοδο που έχει επιτελεσθεί στον 
ορισμό του φαινοτύπου, τις ιδιότητες της πρωτεΐνης και 
τις συνέπειες των μεταλλάξεων λίγες είναι οι πληροφορίες 
για τη λειτουργία της και ιδιαίτερα ο ρόλος της στην έκ-
φραση της σφαιρίνης. το προϊόν είναι μια πρωτεΐνη που 
συνδέεται με την χρωματίνη και είναι μέλος της οικογέ-
νειας SNF2, των πρωτεϊνών αναδιαμόρφωσης της χρωμα-
τίνης. Διαθέτει δύο πολύ διατηρημένες περιοχές (highly 
conserved domains) μέσα στις οποίες έχουν περιγραφεί 
>125 διαφορετικές μεταλλάξεις. οι δράσεις της ATRX 
πρωτεΐνης in-vivo δεν έχουν διευκρινισθεί και αποτελούν 
αντικείμενο έρευνας. Έχει εμπλακεί στη ρύθμιση της με-
ταγραφής μέσω τροποποίησης της χρωματίνης, αλληλε-
πίδρασης πρωτεϊνών, δράσεις ATPάσης και ελικάσης και 
επίδρασης στο πρότυπο της μεθυλίωσης του γονιδιώμα-
τος. η ποικιλία των φαινοτύπων των ασθενών προτείνει 
ότι η ATRX αλληλεπιδρά με άλλους γενετικούς παράγο-
ντες ώστε να εκφραστούν φυσιολογικά πολλά γονίδια με 
αναπτυξιακά σήματα, συμπεριλαμβανομένων και των α, 
αλλά όχι των β γονιδίων.

Επίκτητη HbH σε μυελοπαραγωγικά 
σύνδρομα

το σύνδρομο έχει περιγραφεί κυρίως σε ηλικιωμέ-
νους ασθενείς που πάσχουν από πρωτογενείς μυελικές 
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διαταραχές, όπως η ερυθρολευχαιμία, η μυελοδυσπλα-
σία, η ανθεκτική αναιμία με περίσσεια βλαστών, η οξεία 
λευχαιμία κ.λπ. Επίκτητες μεταλλάξεις στο ATRX βρέ-
θηκαν σ’ αυτούς τους ασθενείς. η μοριακή του βάση δεν 
έχει διελευκανθεί αν και θεωρείται ότι η καταστολή της 
έκφρασης των α-γονιδίων στους ασθενείς αυτούς είναι 
αποτέλεσμα της επίπτωσης της σωματικής μετάλλαξης 
στο ATRX σε συνδυασμό με κοινούς γενετικούς ή/και 
επιγενετικούς παράγοντες που ευθύνονται για τη μυελο-
δυσπλασία. γενικότερα η βαρύτητα της α-θαλασσαιμίας 
και το εξαρτώμενο επίπεδο παραγωγής HbH είναι μεγα-
λύτερη από αυτή που παρατηρείται στη θαλασσαιμία των 

συνδρόμων με νοητική υστέρηση. Αν και έχουν ταυτο-
ποιηθεί λιγότερες μεταλλάξεις αυτές κατανέμονται ισό-
ποσα σχεδόν στις δύο κύριες περιοχές του ATRX. Δεν 
είναι πιθανό οι μεταλλάξεις αυτές να εμπλέκονται στην 
παθογένεια των μυελουπερπλαστικών συνδρόμων. Εί-
ναι μάλλον επίκτητες σαν «περαστικές» μεταλλάξεις 
που γίνονται πιο σοβαρές όταν αλληλεπιδρούν με μια ή 
περισσότερες γενετικές ή επιγενετικές μεταλλάξεις μιας 
μυελοπαραγωγικής διαταραχής.

τα σπάνια αυτά σύνδρομα δίνουν σημαντικές πληρο-
φορίες για τη βιολογική ρύθμιση και έκφραση των α γο-
νιδίων και άλλων αναπτυξιακών οδών11,38.

α- thalassemia, H hemoglobinopathy and unstable α globin chains
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ABSTRACT: The synthesis of α-globin chains is directed by the duplicated α-globin genes (HBA1 και 
ΗΒΑ2 ή a1 και a2) located at the tip of the short arm of chromosome 16 (16p13.3). Mutations that reduce 
the synthesis of α-globin chains cause α-thalassemia (α-thal), and over than 120 have been described 
worldwide (ηb Var http://globin.cse.psu.edu/hbvar/). The majority of the most common α-thal determi-
nants are deletions that remove some, or all of, the α-globin gene cluster. Less common are single nu-
cleotide (nt) substitutions or micro deletions within either the α1- or α2-globin genes, also known as 
nondeletional mutations. An apparent reduction in α-globin chain synthesis can also be caused by sub-
stitutions that give rise to hyperunstable α-globin chains. In most cases, these variants are so unstable 
that they cannot be detected at the protein level, and can only be deduced from the DNA sequence. In 
Greece, α-thal has an estimated carrier frequency of 8.0%, with over 20 different mutations observed to 
date. According to the number of a genes with impaired function, four major hematological and clinical 
phenotypes can be characterized. Coinheritance of a thalassemia mutations may lead to the expression 
of clinically relevant conditions, most noteably Hb Bart’s hydrops fetalis and Hb H disease. HbH disease 
is the severest form of a thalassemia compatible with postnatal life, and it occurs when a thalassemia 
mutations interact to reduce a globin synthesis to levels approximately equivalent to the output of a sin-
gle a globin gene. The clinical severity of Hb H disease may vary considerably, but strongly correlates 
with the underlying a thalassemia genotype. Patients with genotypes involving hyperunstable α-globin 
chain variants (either in the homozygous or compound heterozygous state with typical haploinsufficient 
a thalassemia mutations) may have classical Hb H disease, but also may have a condition with clinical 
and hematological findings similar to β-thal intermedia and very rarely HbH-hydrops.

Βιβλιογραφία
 1. Higgs DR. Molecular mechanisms of α-thalassemia. In: 

Steinberg MH, Forget BG, Higgs DR, Nagel RL, Eds. 
Disorders of Hemoglobin: Genetics, Pathophysiology, and 
Clinical Management. Cambridge: Cambridge University 
Press. 2001; 405–430.

 2. Waye JS, Chui DHK. The α-globin gene cluster: genetics 
and disorders. Clin Invest Med. 2001; 24(2):103-109.

 3. Chan V, Chan VWY, Tang M, et al. Molecular defects in 
Hb H hydrops fetalis. Br J Haematol. 1997; 96(2):224–228.

 4. Weatherall DJ, Clegg JB. Inherited haemoglobin disorders: 
an increasing global health problem. Bull World Health 
Organ. 2001; 79(8):704-712.

 5. Anagnostou A, Tassiopoulou A, Rombos J, et al. Alpha-
Thalassemia in Greece; carrier identification and frequency. 
Thalassemia Today. The Mediterranean experience. Ed. 
Sirchia G, Zanella A. 1987; p 337.

 6. Higgs DR. α-Thalassemia. Bailliere’s Clinical Hematology. 
1993; 6(1):117.

 7. καναβάκης Ε. ςυχνότητα της α-μεσογειακής αναιμίας 
στον Ελληνικό Πληθυσμό. Διατριβή επί Υφηγεσία. 1984.



α-Μεσογειακή αναιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια Η και ασταθείς α-αλυσίδες 261

 8. Kanavakis E, Tzotzos S, Liapaki A, et al. Frequency of 
α-Thalassemia in Greece. Am J Hemat. 1986; 22;225.

 9. καράμπαμπα Φ. Δομική, παθοφυσιολογική και γενετική 
μελέτη των συνδρόμων της α-μεσογειακής αναιμίας στον 
Ελληνικό πληθυσμό. Διδακτορική διατριβή. 2000.

 10. Liebhaber SA. α-Thalassemia. Hemoglobin. 1989; 13:685.
 11. Chui D, Fucharoen S, Chan V. Hemoglobin H disease: not 

necessarily a benign disorder. Blood. 2003; 101(3):791-800.
 12. Kanavakis E, Traeger-Synodinos J, Papasotiriou I, et al. The 

interaction of alpha zero thalassaemia with Hb Icaria: three 
unusual cases of haemoglobinopathy H. Br J Haematol. 
1996; 92(2):332-5.

 13. Kattamis C, Kanavakis E, Tzotzos S, et al. Correlation of 
clinical phenotype to genotype in Hemoglobin H disease. 
Lancet. 1988; 1:442-4.

 14. Galanello R, Pirastu M, Melis MA, et al. Phenotype-genotype 
correlation in haemoglobin H disease in childhood. J Med 
Genet. 1983; 20(6):425-9.

 15. Paglietti E, Galanello R, Moi P, et al. Molecular pathology 
of haemoglobin H disease in Sardinians. Br J Haematol. 
1986; 63(3):485-96.

 16. Fucharoen S, Thonqlairuam V, Winichaqoon P. Hemato-
logic changes in α-thalassemia. Am J Clin Pathol. 1988; 
90(2):193-196.

 17. Kanavakis E, Papassotiriou I, Karagiorga M, et al. Pheno-
typic and molecular diversity of Haemoglobin H disease: 
a Greek experience. Br J Haematol. 2000; 111(2):915–923.

 18. Traeger-Synodinos J, Harteveld CL, Kanavakis E, et al. 
Hb Aghia Sophia [α62(E11)Val 0 (α1)], an “in-frame” 
deletion causing α-thalassemia. Hemoglobin 1999; 
23(4):317–324.

 19. Clegg JB, Weatherall DJ, Contopoulos-Griva I, et al. Hae-
moglobin Icaria, a new chain termination mutant which 
causes α-thalassaemia. Nature. 1974; 251(5472): 245–247.

 20. Kanavakis E, Traeger-Synodinos J, Papassotiriou I, et al. 
The interaction of α0 thalassaemia with Hb Icaria: three 
unusual cases of haemoglobinopathy H. Br J Haematol. 
1996; 92(2):332–335.

 21. Hall GW, Thein SL, Newland AC, et al. A base substitution (T 
C) in codon 29 of the α2 globin gene causes α-thalassaemia. 
Br J Haematol. 1993; 85(3):546–552.

 22. Clegg JB, Weatherall DJ, Milner PF. Haemoglobin Con-
stant Spring – α chain termination mutant? Nature. 1971; 
234(5328):337–340.

 23. Harteveld CL, Traeger-Synodinos J, Ragusa A, et al. Dif-
ferent geographic origins of Hb Constant Spring [α2 codon 
142 TAA CAA]. Haematologica 2001; 86(1):36–38.

 24. Lal A, Goldrich ML, Haines DA, et al. Heterogeneity of 
hemoglobin H disease in childhood. N Engl J Med. 2011; 
364(8):710-8.

 25. Traeger-Synodinos J, Metaxotou-Mavromati A, Kanavakis 
E, et al. An α-thalassemic hemoglobinopathy: homozygosity 
for the Hb Agrinio α2-globin chain variant. Hemoglobin. 

1998; 22(3):209–215.
 26. Traeger-Synodinos J, Douna V, Papassotiriou I, et al. Variable 

and often Severe Phenotypic Expression in Patients with 
the α-thalassemic Variant HbAgrinio (α29 (Β10) Leu→Pro 
(α2)). Hemoglobin. 2010; 34(5):430–438.

 27. Papassotiriou I, Traeger-Synodinos J,Vlachou K, et al. 
Erythroid marrow activity and haemoglobin H levels in 
haemoglobin H disease. Journal of Pediatric Hematology 
Oncology. 1998; 20:539-544.

 28. Poyart C, Wajcman H. Hemolytic anemias due to hemo-
globinopathies. Mol Aspects Med. 1996; 17(2):129-42.

 29. Galacteros F, Girodon E, M’Rad A, et al. Hb Taybe (α38 
or 39 THR deleted): an α-globin defect, silent in the het-
erozygous state and producing severe hemolytic anemia in 
the homozygous. C R Acad Sci III. 1994; 317(5):437–444.

 30. Arnon S, Tamary H, Dgany O, et al. Hydrops fetalis asso-
ciated with homozygosity for Hemoglobin Taybe (α38/39 
THR deletion) in newborn triplets. Am J Hematol. 2004; 
76(3):263–266.

 31. Douna V, Liapi D, Kampourakis D, et al. First observa-
tion of Hb Taybe [codons 38/39 (-ACC) Thr→ 0 (α1)] in 
Greece: clinical and hematological findings in patients with 
co-inherited α+-thalassemia mutations. Hemoglobin. 2008; 
32(4):371–378.

 32. Traeger-Synodinos J, Papassotiriou I, Metaxotou-Mavrom-
mati A, et al. Distinct phenotypic expression associated 
with a new hyperunstable α globin variant (Hb Heraklion, 
α1cd37(C2)Pro→ 0): comparison to other α-thalassemic 
hemoglobinopathies. Blood Cells Mol Dis. 2000; 26(4):276–
284.

 33. Douna V, Papassotiriou I, Metaxotou-Mavrommati A, et al. 
Further identification of the hyperunstable α globin chain 
variant Hb Heraklion [codons 36/37 (–CCC); Pro 0 (α1)] 
in Greek cases with coinherited α+-thalassemia mutations. 
Hemoglobin. 2008; 32(4):379–385.

 34. Curuk MA, Dimovski AJ, Baysal E, et al. Hb Adana or 
α259(E8)Gly Aspβ2, a severely unstable α1-globin vari-
ant, observed in combination with the –(α)20.5 kb α-thal-1 
deletion in two Turkish patients. Am J Hematol. 1993; 
44(4):270–275.

 35. Douna V, Papassotiriou I, Garoufi A, et al. A rare thalassemic 
syndrome caused by interaction of Hb Adana [α59(E8)
GlyAsp] with an α+-thalassemia deletion: clinical aspects 
in two cases. Hemoglobin. 2008; 32(4):361–369.

 36. Wajcman H, Traeger-Synodinos J, Papassotiriou I, et al. 
Unstable and thalassemic alpha chain hemoglobin vari-
ants: a cause of Hb H disease and thalassemia intermedia. 
Hemoglobin. 2008; 32(4):327-49.

 37. Fucharoen S, Viprakasit V. HbH disease: clinical course 
and disease modifiers. Hematology. 2009; ASH Education 
Program Book.

 38. Higgs DR, Weatherall DJ. The Alpha Thalassemias. Cell 
Mol Life Sci Basel. 2009; 66(7):1154-62.



Ο ρόλος του ενδοθηλίου στις αιμοσφαιρινοπάθειες:  
Το παράδειγμα της δρεπανοκυτταρικής νόσου  

και της ενδιάμεσης μεσογειακής αναιμίας

Ινώ Καναβάκη1, Ιωάννης Ρόμπος2, Ιωάννης Παπασωτηρίου3

ΠΕΡιληΨη: η συμμετοχή του ενδοθηλίου και των μορίων προσκόλλησης που εκφράζονται από αυτό 
στην παθοφυσιολογία της δρεπανοκυτταρικής νόσου (ΔΝ) καθώς και των μεσογειακών συνδρόμων έχει 
αποτελέσει αντικείμενο πολλών ερευνητικών προσπαθειών τα τελευταία χρόνια. ςτη διεθνή βιβλιογρα-
φία υπάρχουν αρκετές μελέτες τόσο in vitro όσο και in vivo που διερευνούν τη διαταραχή της ενδοθηλι-
ακής λειτουργίας στους πάσχοντες από ΔΝ, αναζητώντας σε μικροσκοπικό πλέον επίπεδο τη βάση των 
αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, που συνεχίζουν να υποβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των ασθενών αυτών. 
τα ευρήματα των μελετών αυτών έδωσαν πληροφορίες για την ερμηνεία της παθοφυσιολογίας της νό-
σου και αποτέλεσαν τη βάση για την αναζήτηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων για τις κρίσεις της 
ΔΝ. Έδωσαν επίσης έναυσμα για την αναζήτηση παρόμοιων μηχανισμών στην παθοφυσιολογία των 
μεσογειακών ςυνδρόμων, με πληθώρα μελετών να εστιάζονται στην ομόζυγη β-μεσογειακή Αναιμία, 
λόγω της βαριάς κλινικής εικόνας της νόσου και των ιατρικών και κοινωνικών διαστάσεων αυτής. ςε 
ό,τι αφορά την Ενδιάμεση μεσογειακή Αναιμία (ΕμΑ) με την ηπιότερη κλινική εικόνα που δεν απαιτεί 
συχνές μεταγγίσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής των ασθενών, το τοπίο παραμένει 
περισσότερο ασαφές. η βελτίωση όμως των θεραπευτικών μέσων και η αύξηση του προσδόκιμου επι-
βίωσης έφερε στην επιφάνεια προβλήματα και επιπλοκές των οποίων ο ρόλος είχε μέχρι στιγμής υπο-
εκτιμηθεί, με αποτέλεσμα νέες έρευνες να επικεντρώνονται στη διερέυνηση των παθοφυσιολογικών 
μηχανισμών και αυτής της νοσολογικής οντότητας.
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Aνασκόπηση

To ενδοθήλιο και τα ενδοθηλιακά μόρια 
προσκόλλησης

το αγγειακό ενδοθήλιο παρεμβάλλεται μεταξύ του 
υποενδοθηλιακού ιστού και του αίματος.

ο αληθής ρόλος της ενδοθηλιακής στοιβάδας των 
αγγείων έχει μελετηθεί διεξοδικά τα τελευταία χρόνια 
και έχει αποδειχτεί η συμμετοχή του στην παθοφυσιο-
λογία πολλών νοσημάτων. Έτσι αναμφίβολα μπορούμε 
να ισχυριστούμε σήμερα ότι το ενδοθήλιο δεν αποτελεί 
απλά μια διαχωριστική μεμβράνη αλλά ζωντανό ιστό με 

σύνθετες και θεμελιώδους σημασίας λειτουργίες, όπως 
η συμμετοχή στη ρύθμιση της πήξης, της αιματικής ρο-
ής, του τόνου των αγγείων και των ανοσολογικών αντι-
δράσεων, μέσω της σύνθεσης και της έκφρασης ποικίλων 
μορίων και παραγόντων1. τα ποιο γνωστά από αυτά τα 
μόρια είναι εκείνα που ανήκουν στην υπεροικογένεια 
των ανοσοσφαιρινών, όπως τα ICAM-1 (intercellular 
adhesion molecule –1 ή διακυτταρικό μόριο προσκόλλη-
σης - 1) και VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 
–1, ή μόριο προσκόλλησης των κυττάρων των αγγείων), 
οι σελεκτίνες, η θρομβομοντουλίνη, ο παράγοντας von 
Willebrand η ενδοθηλίνη 12,3, το σύστημα CD40/CD40L 
και η ιντερλευκίνη IL-184, ενώ ολοένα και περισσότερα 
τέτοια μόρια γίνονται γνωστά5.

Ακόμα και σε συνθήκες ηρεμίας, το ενδοθήλιο πα-
ραμένει σημαντικά ενεργό, καθώς αντιλαμβάνεται και 
αποκρίνεται ακόμα και σε ήπιες μεταβολές του εγγύς κυτ-
ταρικού περιβάλλοντος, όπως αρχόμενη φλεγμονή, ελά-
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χιστο τραυματισμό και συνθήκες καθημερινού stress. με 
άλλα λόγια, η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου αποτελεί μία 
φυσιολογική αντίδραση προσαρμογής, η φύση και η δι-
άρκεια της οποίας εξαρτάται, όχι μόνο από τη φύση και 
τη διάρκεια του ερεθίσματος, αλλά και από τη συνολική 
δυναμική του συστήματος στο χώρο και το χρόνο. ςυ-
νεπώς, η ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων δε 
συνδέεται απαραίτητα με τη νόσο. Αντιθέτως, αντικατο-
πτρίζει ένα φάσμα αντιδράσεων και λαμβάνει χώρα τό-
σο σε φυσιολογικές, όσο και σε παθολογικές συνθήκες6.

Το ενδοθήλιο  
στη δρεπανοκυτταρική νόσο

η Δρεπανοκυτταρική Νόσος προκύπτει από την αντι-
κατάσταση ενός νουκλεοτιδίου στην έκτη θέση της β αλυ-
σίδας της αιμοσφαιρίνης (GTG στη θέση του GAG), με 
αποτέλεσμα την έκφραση βαλίνης στη θέση του γλουτα-
μινικού οξέος, και την παραγωγή μιας τροποποιημένης β 
αλυσίδας, της βs. ςε συνθήκες υποξίας η αιμοσφαιρίνη S 
(HbS) πολυμερίζεται και ο πολυμερισμός αυτός αποτε-
λεί ένα από τους βασικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται 
στην παθογένεση της νόσου7,8. η σοβαρότερη μορφή της 
νόσου είναι η ομόζυγη. Παρόλ’αυτά φαινότυπος δρεπα-
νοκυτταρικής νόσου μπορεί να προκύψει και από το συν-
δυασμό ενός αλληλίου HbS με κάποια άλλη παραλαγή 
παθολογικής αιμοσφαιρίνης. Από τις σύνθετες αυτές μορ-
φές, βαρύτερη κλινική εικόνα χαρακτηρίζει το συνδυα-
σμό HbS με τη β μεσογειακή αναιμία, δηλαδή ο HbS/β,  
ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, όπως αλλιώς ονο-
μάζεται7,9.

κλινικά η δρεπανοκυτταρική νόσος χαρακτηρίζε-
ται από ήπιου βαθμού χρόνια αναιμία η οποία μπορεί να 
επιπλακεί από επικίνδυνη για τη ζωή πτώση της αιμο-
σφαιρίνης λόγω των απλαστικών κρίσεων ή της οξείας 
αιμόλυσης. τα κύρια συμπτώματα της νόσου όμως προ-
κύπτουν από τις αγγειοαποφρακτικές κρίσεις, οι οποίες 
ευθύνονται για τις επώδυνες κρίσεις που υποβαθμίζουν 
την ποιότητα ζωής, καθώς και για το οξύ θωρακικό σύν-
δρομο και τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια που πλήτ-
τουν τους πάσχοντες από ΔΝ7,9. τα τελευταία χρόνια έχει 
σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της παθογέ-
νεσης των αγγειοαποφρακτικών κρίσεων και οι σύγχρο-
νες θεωρίες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα σύνθετο 
φαινόμενο που προκύπτει ως το αποτέλεσμα μιας σειράς 
από γεγονότα.

Έχει γίνει από καιρό γνωστό ότι το ενδοθήλιο στη 
δρεπανοκυτταρική νόσο εμφανίζεται παθολογικά ενεργο-
ποιημένο. Ήδη από τη δεκαετία του 1970 οι Hoover et al 
περιέγραψαν την προσκόλληση δρεπανοκυττάρων στην 
ενδοθηλιακή μονοστοιβάδα σε καλλιέργειες ερυθροκυτ-
τάρων10. ςτις μέρες μας είναι πλεον γνωστό ότι τα παρα-
μορφωμένα δρεπανοκύτταρα και τα δικτυοευθροκύτταρα 

προσκολλώνται παθολογικά στο αγγειακό ενδοθήλιο11. 
ςτους ασθενείς με ΔΝ, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει 
στα υγιή άτομα, τα ερυθροκύτταρα έχουν την ιδιότητα 
να προσκολλώνται στο ενδοθήλιο, στα αιμοπετάλια και 
σε στοιχεία του εξωκυττάριου στρώματος, αυξάνοντας 
το χρόνο διέλευσης των ερυθρών από τη μικροκυκλο-
φορία και προάγοντας την εκκίνηση των αποφρακτικών 
κρίσεων. η προσκόλληση επιπλέον στην ενδοθηλιακή 
στοιβάδα δικτυοερυθροκυττάρων και νεαρών ερυθρών, 
πριν ακόμα σχηματιστούν τα μη αντιστρέψιμα δρεπανο-
κύτταρα, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβρά-
δυνση της ροής στη μικροκυκλοφορία. ςτο ενδοθήλιο 
προσκολλώνται και λευκοκύτταρα, σχηματίζοντας ετε-
ροκυτταρικά συμπλέγματα τα οποία και αυτά συμβάλ-
λουν στην απόφραξη μικρών και μεγάλων αγγείων12-15.

η προσκόλληση των δρεπανοκυττάρων, των δικτυοε-
ρυθροκυττάρων και των λευκοκυττάρων στην ενδοθηλι-
ακή μεμβράνη διαμεσολαβείται από ενδοθηλιακά μόρια 
προσκόλλησης, τα οποία εκφράζονται έπειτα από διέγερ-
ση του ενδοθηλίου από κυτοκίνες κατά την ενδοθηλιακή 
ενεργοποίηση13,14,16. Έτσι, στους πάσχοντες από ΔΝ μό-
ρια προσκόλλησης, όπως το CD36, η α4β1 ιντεγκρίνη ή 
VLA-4, ανιχνεύονται τόσο στην επιφάνεια των δικτυο-
ερυθροκυττάρων και των ερυθροκυττάρων, όσο και από 
το ενδοθήλιο, όπως τα ICAM-1, VCAM-1, η Ε- σελε-
κτίνη, καθώς και τα CD36 και GPIb. Έτσι, ενώ φυσιο-
λογικά οι ιντεγκρίνες παύουν να εκφράζονται καθώς τα 
ερυθρά ωριμάζουν, τα δικτυοερυθροκύτταρα των ασθε-
νών με δρεπανοκυτταρική νόσο εκφράζουν την α4β1 ιντε-
γκρίνη ή VLA-4, η οποία, υπό την επίδραση κυτοκινών, 
προσδένεται στο μόριο VCAM-1 των ενδοθηλιακών 
κυττάρων. H πρόσδεση των ερυθρών στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα γεφυρώνεται από μόρια του πλάσματος, όπως 
ο παράγοντας von Willebrand που εκκρίνεται από τα εν-
δοθηλιακά κύτταρα, και η θρομβοσπονδίνη των αιμοπε-
ταλίων7,14,17-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι το VCAM-1 δεν 
εκφράζεται σταθερά από το ενδοθήλιο. ςτη δρεπανοκυτ-
ταρική νόσο όμως, η υποξία και η έκκριση κυτοκινών επά-
γουν την έκφρασή του και ευνοούν τη σύνδεσή του με 
το μόριο VLA-4 των παθολογικών ερυθροκυττάρων7.ςε 
αντιδράσεις προσκόλλησης συμμετέχει και η θρομβίνη, 
η οποία, με την έκθεσή του ενδοθηλίου σε παράγοντες 
του εξωκυττάριου χώρου που ευνοούν την κυτταρική προ-
σκόλληση, ευνοεί την έκφραση από αυτό Ρ-σελεκτίνης, 
η οποία συμμετέχει στην προσκόλληση των ερυθροκυτ-
τάρων, των λευκοκυττάρων και των αιμοπεταλίων στην 
ενδοθηλιακή μονοστοιβάδα7.

η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου στη δρεπανοκυττα-
ρική νόσο είναι ανεξάρτητη από τις κρίσεις της νόσου. 
Έτσι, ακόμα και στην φάση ηρεμίας (steady state), οι 
ασθενείς εμφανίζουν σημαντικού βαθμού ενεργοποίη-
ση του ενδοθηλίου και αυξημένη τάση των ερυθρών για 
προσκόλληση. για το λόγο αυτό και στο πλάσμα των 
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ασθενών σε συνθήκες ηρεμίας ανιχνεύονται αυξημένα 
επίπεδα μορίων προσκόλλησης, φλεγμονωδών κυτοκι-
νών και πρωτεϊνών οξείας φάσης. Φαίνεται δηλαδή ότι η 
προσκόλληση των δικτυοερυθροκυττάρων και των νεα-
ρών ερυθρών στο ενδοθήλιο είναι ενεργοποιημένη ακόμα 
και κατά την «ηρεμία», προκαλώντας υποκλινική παρε-
μπόδιση της μικροκυκλοφορίας και συνθήκες τοπικής 
υποξίας. με την έκκριση κυτοκινών, προοδευτικά επά-
γεται η προσκόλληση ώριμων ερυθρών, δρεπανοκυττά-
ρων, λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων, με αποτέλεσμα 
τη δημιουργία μικροεμφράκτων13,14,16,19,20

τα παραπάνω γεγονότα συνοδεύονται από την αύξηση 
στον ορό πασχόντων από ΔΝ των επιπέδων διαλυτών μο-
ρίων προσκόλλησης, όπως τα sICAM-1 s και VCAM-1, 
καθώς και P και Ε σελεκτίνης και θρομβομοντουλίνης. 
η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει την ενδοθηλιακή ενερ-
γοποίση και βλάβη που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί, 
έχει δε συσχετισθεί με τη βαρύτητα της νόσου και την πα-
ρουσία επιπλοκών όπως η πνευμονική υπέρταση13,16,20,21

η ενδοθηλιακή βλάβη αντιστρέφεται σε κάποιο βαθ-
μό από τη θεραπεία με υδροξυουρία, με αποτέλεσμα την 
ελάττωση των επιπέδων των μορίων προσκόλλησης στους 
ασθενείς υπό θεραπευτική αγωγή16,20-22.

η κυτταρική προσκόλληση ευνοείται και από αλ-
λοιώσεις της μεμβράνης των ερυθρών και την έκφραση 
ανιονικών φωσφολιπιδίων στην εξωτερική πλευρά της 
κυτταρικής μεμβράνης. Ειδικότερα, υπό φυσιολογικές 
συνθήκες τα φωσφολιπίδια που περιέχουν χολίνη, όπως 
η φωσφατιδυλοχολίνη και η σφιγγομυελίνη, εντοπίζονται 
στην εξωτερική επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης και 
τα αμινοφωσφολιπίδια, όπως η φωσφατιδυλ-αιθανολαμίνη 
και η φωσφατιδυλοσερίνη, στην εσωτερική. ςτη δρεπα-
νοκυτταρική νόσο, η απενεργοποίηση μιας αντλίας που 
είναι υπεύθυνη για τη σωστή μετακίνηση των φωσφολι-
πιδίων, σε συνδυασμό με την πρώιμη ενεργοποίηση της 
διαδικασίας της απόπτωσης στο μυελό και τη δρεπανοει-
δή παραμόρφωση των ερυθροκυττάρων, έχουν σαν απο-
τέλεσμα την απώλεια της φυσιολογικής φωσφολιπιδικής 
δομής της μεμβράνης. η διαταραγμένη μεμβράνη προ-
σκολλάται πιο εύκολα στο ενδοθήλιο, ενώ επίσης επιδει-
νώνει την αναιμία, μέσω αυξημένης φαγοκυττάρωσης7,23 .

Επιπρόσθετα, το φαινόμενο της αγγειακής απόφρα-
ξης ενισχύεται και από μεταβολές στον τόνο των αγγείων 
λόγω διαταραχής στη βιοδιαθεσιμότητα του μονοξειδίου 
του αζώτου, η οποία οφείλεται εν πολλοίς στην κάθαρση 
(scavenging) του μονοξειδίου του αζώτου από την ελεύ-
θερη αιμοσφαιρίνη12.

η χρόνια φλεγμονή εμπλέκεται επίσης στην παθοφυ-
σιολογία της ΔΝ (17) και οι μελέτες δείχνουν αυξημένα 
επίπεδα δεικτών φλεγμονής όπως η CRP στους ασθενείς 
αυτούς ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας (steady state)20,24 .

ςε πρόσφατη μελέτη που διεξήχθει από την ομάδα μας 
μελετήθηκαν τα επίπεδα των μορίων προσκόλλησης του 

ενδοθηλίου σε 28 ασθενείς με φαινότυπο δρεπανοκυττα-
ρικής νόσου, 23 εκ των οποίων ήταν διπλοί ετεροζυγότες 
β0/S (μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία) και 5 παρουσία-
ζαν την ομόζυγη μορφή της νόσου. ςε κατάσταση ηρε-
μίας (steady state) μετρήθηκαν τα επίπεδα sICAM-1, 
sVCAM-1, P- και E-σελεκτίνης, τα οποία βρέθηκαν αυ-
ξημένα σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p <0.001) σε 
σχέση με 20 υγιείς μάρτυρες τα επίπεδα θρομβομοντου-
λίνης βρέθηκαν και εκείνα αυξημένα αν και όχι σε σημα-
ντικό βαθμό (p>0.05). (σχήμα 1). μετρήθηκαν επίσης τα 
επίπεδα hs-CRP (high sensitivity CRP) τα οποία παρου-
σίαζαν και εκείνα σημαντική αύξηση (p <0.001). (σχήμα 
2). τόσο οι τιμές των μορίων προσκόλλησης όσο και της 
hs-CRP παρέμειναν ανεπηρέαστα από τη χοήγηση υδρο-
ξυουρίας. (σχήμα 3 ). οκτώ από τους ασθενείς συμμετεί-
χαν σε πρόγραμμα θεραπευτικών αφαιμάξεων, με βάση 
συγκεκριμένο προτόκολλο. ούτε οι ασθενείς αυτοί πα-
ρουσίαζαν διαφορές στα επίπεδα των μορίων προσκόλ-
λησης και CRP. (σχήματα 2 και 4 ). τα ευρήματα αυτά, 
που συμφωνούν με εκείνα της διεθνούς βιβλιογραφίας, 
επιβεβαιώνουν ότι η ενδοθηλιακή βλαβη καθώς και η 
χρόνια φλεγμονή αποτελούν βασικούς άξονες της παθο-
φυσιολογίας της δρεπανοκυτταρικής νόσου20.

Το ενδοθήλιο στην Ενδιάμεση Μεσογειακή 
Αναιμία

ςε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στη Δρεπανοκυτταρι-
κή Νόσο, ο μηχανισμός με τον οποίο το ενεργοποιημένο 
ενδοθήλιο συσχετίζεται με την παθολογία των μεσογει-
ακών ςυνδρόμων, καθώς και ο βαθμός εμπλοκής του δεν 
έχει επαρκώς αποσαφηνιστεί. Επιπλέον, οι περισσότερες 
μελέτες εστιάζονται στην ομόζυγη β-μΑ ενώ πολύ λιγό-
τερες περιλαμβάνουν στον πληθυσμό τους πάσχοντες από 
την ενδιάμεση μορφή της νόσου.

ο όρος Ενδιάμεση μεσογειακή Αναιμία (ΕμΑ) χρη-
σιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα ασθενών με β 
μεσογειακή Αναιμία (β-μΑ) με κλινική βαρύτητα ανά-
μεσα στον ήπιο φαινότυπο της ετερόζυγης βμΑ και τη 
βαριά εικόνα της ομόζυγης νόσου. η διάγνωση είναι 
κυρίως κλινική. οι ασθενείς διατηρούν επίπεδα αιμο-
σφαιρίνης τουλάχιστον 6-7 g/dl κατά τη διάγνωση της 
νόσου, χωρίς να χρειάζονται τακτικές μεταγγίσεις. Πα-
ρόλη την περιγραφή συγκεκριμένων μεταλλάξεων που 
ανευρίσκονται στους ασθενείς με ΕμΑ, η κλινική πο-
ρεία της νόσου παραμένει απρόβλεπτη ανεξάρτητα από 
το γονότυπο. Έτσι, κάποιοι ασθενείς με γονότυπο ΕμΑ 
έχουν βαριά κλινική εικόνα και απαιτούν συχνές μεταγ-
γίσεις και αντιμετώπιση όμοια με της ομόζυγης β-μΑ, 
ενώ άλλοι συμπεριφέρονται ως ετερόζυγοι φορείς β-μΑ, 
με ήπια η ασυμπτωματική πορεία. η ποικιλομορφία αυ-
τή πιθανόν να σχετίζεται με την παρουσία ή όχι τροπο-
ποιητικών γονιδίων25.
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οι επιπλοκές της νόσου σχετίζονται με την παρουσία 
χρόνιας αιμολυτικής αναιμίας, τη μη αποδοτική ερυθρο-
ποίηση και την υπερφόρτωση σε σίδηρο26,27 . οι εφαρμο-
ζόμενες μέχρι σήμερα θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως η 
αποσιδήρωση, η υδροξυουρία και οι μεταγγίσεις, έχουν 
αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με ΕμΑ, 
οδηγώντας στην ανίχνευση και την περιγραφή καταστά-
σεων, όπως τα θρομβοεμβολικά φαινόμενα, που επιπλέ-
κουν την κλινική πορεία των ασθενών, και των οποίων 
ο ρόλος ήταν μέχρι πρόσφατα ασαφής28.

τα θρομβοεμβολικά φαινόμενα περιγράφονται συ-
χνά στους ασθενείς με ΕμΑ και περιλαμβάνουν κυρίως 
ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια, εν τω βάθει φλεβικές 
θρομβώσεις και πνευμονική υπέρταση29,30. την υψηλή 
συχνότητα θρομβοεμβολικών φαινομένων στους ασθε-
νείς αυτούς επιβεβαιώνουν τα ευρήματα από αυτοψίες28,  
ενώ απεικονιστικές μελέτες με χρήση μαγνητικής το-
μογραφίας δείχνουν εγκεφαλικές βλάβες ακόμα και σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς με ΕμΑ31 . τα ανωτέρω κλι-
νικά και απεικονιστικά ευρήματα, καθώς και τα στοιχεία 
από τις αυτοψίες, συμβάλλουν στον ορισμό της ΕμΑ ως 
υπερπηκτικής κατάστασης29. Έχει μάλιστα βρεθεί ότι οι 
ασθενείς με ΕμΑ υποφέρουν συχνότερα από θρομβο-
εμβολικές επιπλοκές σε σχέση με τους πάσχοντες από 
ομόζυγη β-μΑ. η παθογένεση της υπερπηκτικότητας 
στην μεσογειακή Αναιμία σχετίζεται με διάφορους πα-
ράγοντες, όπως η διαταραχή της μεμβράνης των ερυ-
θροκυττάρων, η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και η 

Σχήμα 1. Σύγκριση των επιπέδων των διαλυτών μορίων προσκόλλησης μεταξύ ασθενών με Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΔΝ) και 
υγιών μαρτύρων.

Σχήμα 2. Σύγκριση των επιπέδων CRP μεταξύ ασθενών με 
Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΔΝ) και υγιών μαρτύρων. Διακρί-
νονται ομάδες ασθενών ανάλογα με τη θεραπευτική αγωγή 
(υδροξυουρία- Hu, αφαιμάξεις- Αφ) στην οποία υποβάλλο-
νταν.
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Σχήμα 3. Σύγκριση των επιπέδων των διαλυτών μορίων προσκόλλησης μεταξύ ασθενών με Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΔΝ) που 
ελάμβαναν θεραπευτική αγωγή με υδροξυουρία- Hu και εκείνων που δεν υποβάλλονταν στην αγωγή αυτή.

Σχήμα 4. Σύγκριση των επιπέδων των διαλυτών μορίων προσκόλλησης μεταξύ ασθενών με Δρεπανοκυτταρική Νόσο (ΔΝ) 
που συμμετείχαν σε προτόκολλο θεραπευτικών αφαιμάξεων (Αφ), εκείνων που δεν συμμετείχαν στο προτόκολλο αυτό και υγι-
ών μαρτύρων.

ενδοθηλιακή ενεργοποίηση28.
οι θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως η σπληνεκτομή 

και οι μεταγγίσεις φαίνεται να επηρεάζουν τη γένεση των 
θρομβοεμβολικών φαινομένων. Έτσι, οι σπληνεκτομηθέ-
ντες ασθενείς παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο θρομβώ-
σεων σε σχέση με τους μη σπληνεκτομηθέντες, πιθανόν 
λόγω της παρουσίας υψηλότερης συγκέντρωσης κατε-
στραμμένων ερυθρών, καθώς και αυξημένου αριθμού 

αιμοπεταλίων28. οι συχνότερα μεταγγιζόμενοι ασθενείς 
από την άλλη παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο θρομ-
βοεμβολικών φαινομένων σε σχέση με τους ασθενείς 
των οποίων η κλινική πορεία δεν απαιτεί μεταγγίσεις32.

Είναι γνωστό ότι η φλεγμονή εμπλέκεται σε σημαντι-
κό βαθμό στην παθογένεση της μεσογειακής Αναιμίας 
και οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μία χρόνια φλεγμο-
νώδη κατάσταση. Προ-φλεγμονώδεις κυτοκίνες, όπως η 
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IL-6, καθώς και δείκτες φλεγμονής όπως η CRP, βρίσκο-
νται αυξημένοι σε ασθενείς με μεσογειακή Αναιμία33,34. 
Ειδικά η CRP πιστεύεται ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην 
αγγειακή νόσο προάγοντας την προ-φλεγμονώδη αντί-
δραση35,36. ςτα μεσογειακά σύνδρομα ο ρόλος της CRP 
δεν έχει αποσαφηνιστεί. τα επίπεδά της όμως εμφανίζο-
νται αυξήμένα και στους ασθενείς με ΕμΑ και δεν επη-
ρεάζονται από τη θεραπευτική αγωγή37, ως αποτέλεσμα 
της χρόνιας φλεγμονώδους κατάστασης που υποβόσκει 
σε αυτούς τους ασθενείς.

η ενδοθηλιακή ενεργοποίηση πιστεύεται και αυτή ότι 
εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία των μεσογειακών ςυν-
δρόμων, μέσω της φλεγμονής και της θρόμβωσης28,33,38 . 
η ενδοθηλιακή ενεργοποίηση εκφράζεται μέσω της πα-
ρουσίας στον ορό διαλυτών μορίων ενεργοποίησης του 
ενδοθηλίου, όπως τα μόρια της υπεροικογένειας των ανο-
σοσφαιρινών ICAM-1 ( intercellular adhesion molecule 
–1 ή διακυτταρικό μόριο προσκόλλησης - 1) και VCAM-1 
(vascular cell adhesion molecule –1, ή μόριο προσκόλλησης 
των κυττάρων των αγγείων), η E-selectin (Ε-σελεκτίνη) 
και ο παράγοντας von Willebrand39,40 . Αυξημένα επίπεδα 
διαλυτής θρομβομοντουλίνης (sTM) έχουν επίσης περι-
γραφεί σε ασθενείς με α- και β-μΑ, ως επιπλέον ένδει-
ξη ενδοθηλιακής βλάβης41.

οι μελέτες που αφορούν στην ΕμΑ είναι λίγες. ςτη 
μελέτη των Hovav et al42 περιγράφεται αυξημένη τάση 
προσκόλλησης των ερυθροκυττάρων στην ενδοθηλιακή 
μεμβράνη, χωρίς όμως να γίνεται ειδική αναφορά σε συγκε-
κριμένα μόρια προσκόλλησης. ςτη μελέτη των Kanavaki 
et al ανευρέθηκαν αυξημένα επίπεδα ενδοθηλιακών μο-

ρίων προσκόλλησης όπως τα sICAM-1, s-VCAM-1, P 
και E σελεκτίνης, καθώς και θρομβομοντουλίνης στον 
ορό πασχόντων από ΕμΑ37. ο παθοφυσιολογικός μηχα-
νισμός φαίνεται να είναι παρόμοιος σε όλα τα μεσογει-
ακά σύνδρομα και η ενδοθηλιακή βλάβη θεωρείται αυτή 
τη στιγμή ως ένας από τους παθοφυσιολογικούς άξονες 
και της ΕμΑ43.

η διάφορες θεραπευτικές μέθοδοι όπως η χορήγηση 
υδροξυουρίας και η σπληνεκτομή δε φαίνεται να επηρε-
άζουν τα επίπεδα των ενδοθηλιακών μορίων προσκόλλη-
σης37,40, εκτός από τη μελέτη των Butthep et al41 , όπου 
οι συγγραφείς περιγράφουν αυξημένα επίπεδα θρομβο-
μοντουλίνης σε πάσχοντες από ΕμΑ που δεν έχουν υπο-
βληθεί σε σπληνεκτομή σε σχέση με εκείνους που έχουν 
υποβληθεί.

ςτη μελέτη που πραγματοποίησε η ομάδα μας σε 35 
ασθενείς με ΕμΑ ανευρέθηκαν αυξημένα επίπεδα εν-
δοθηλιακών μορίων προσκόλλησης όπως τα sICAM-1, 
s-VCAM-1, P και E σελεκτίνης, καθώς και θρομβομο-
ντουλίνης στον ορό πασχόντων από ΕμΑ σε σχέση με 
20 υγιείς μάρτυρες (p <0.001). (σχήμα 5). τα επίπεδα των 
μορίων προσκόλλησης δεν επηρεάζονταν από τη θερα-
πευτική αγωγή (υδροξυουρία, σπληνεκτομή). (σχήματα 
6, 7). μετρήθηκαν οι τιμές CRP στους ίδιους ασθενείς 
και ανευρέθηκαν επίσης αυξημένα σε στατιστικά σημα-
ντικό βαθμό (p <0.001). (σχήμα 8). τα αποτελέσματα 
αυτά αποδεικνύουν την παρουσία σοβαρού βαθμού εν-
δοθηλιακής βλάβης καθώς και χρόνιας φλεγμονής στους 
ασθενείς με ΕμΑ37.

Σχήμα 5. Σύγκριση των επιπέδων των διαλυτών μορίων προσκόλλησης μεταξύ ασθενών με Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία 
(ΕΜΑ) και υγιών μαρτύρων.
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Σχήμα 7. Σύγκριση των επιπέδων των διαλυτών μορίων προσκόλλησης μεταξύ ασθενών με Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία 
(ΕΜΑ) που είχαν υποβληθεί σε σπληνεκτομή και σε εκείνους που δεν είχαν υποβληθεί.

Σχήμα 6. Σύγκριση των επιπέδων των διαλυτών μορίων προσκόλλησης μεταξύ ασθενών με Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία 
(ΕΜΑ) που ελάμβαναν θεραπευτική αγωγή με υδροξυουρία- Hu και εκείνων που δεν υποβάλλονταν στην αγωγή αυτή.

Συμπεράσματα
οι γνώσεις μας που αφορούν στην παθοφυσιολογία 

των αιμοσφαιρινοπαθειών έχουν κατά πολύ διαφοροποι-
ηθεί τα τελευταία χρόνια και το ενδοθήλιο φαίνεται να 
κατέχει προταρχικό ρόλο στην κατανόηση των σύνθε-
των φαινομένων που οδηγούν στους γνωστούς και καλά 
περιγεγραμμένους φαινότυπους τόσο της Δρεπανοκυτ-
ταρικής Νόσου όσο και των μεσογειακών ςυνδρόμων.

Ειδικότερα στη Δρεπανοκυτταρική Νόσο το ενεργο-
ποιημένο ενδοθήλιο φαίνεται να ερμηνεύει πια ξεκάθαρα 

τόσο την εκδήλωση των αγγειοαποφρακτικών κρίσεων, 
όσο και των επιπλοκών που εμφανίζουν οι πάσχοντες.

ςε ό,τι αφορά την Ενδιάμεση μεσογειακή Αναιμία το 
συγκεκριμένο θέμα παραμένει υπό διερεύνηση, οι μέχρι 
τώρα μελέτες όμως δείχνουν ότι η σημαντικού βαθμού 
ενδοθηλιακή βλάβη και η χρόνια φλεγμονώδης κατάστα-
ση αποτελούν σημαντικούς άξονες της παθοφυσιολογί-
ας της νόσου, η οποία χαρακτηρίζεται κατά τα άλλα από 
ήπιο κλινικό φαινότυπο με σοβαρές όμως επιπλοκές στην 
πορεία των ασθενών.
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περίληψη
το αγγειακό ενδοθήλιο παρεμβάλλεται μεταξύ του 

υποενδοθηλιακού ιστού και του αίματος και συμμετέχει 
στην παθοφυσιολογία πολλών νοσημάτων μέσω της σύν-
θεσης και της έκφρασης ποικίλων μορίων και παραγόντων. 
η ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κυττάρων αντικατο-
πτρίζει ένα φάσμα αντιδράσεων και λαμβάνει χώρα τό-
σο σε φυσιολογικές, όσο και σε παθολογικές συνθήκες.

το ενδοθήλιο στη δρεπανοκυτταρική νόσο εμφανίζε-
ται παθολογικά ενεργοποιημένο, ακόμα και σε συνθήκες 
ηρεμίας (steady state). Έτσι, στον ορό πασχόντων από ΔΝ 
ανιχνεύονται αυξημένα επίπεδα διαλυτών μορίων προ-

σκόλλησης, όπως τα sICAM-1 s και VCAM-1, καθώς και 
P και Ε σελεκτίνης και θρομβομοντουλίνης. η αύξηση 
αυτή αντικατοπτρίζει την ενδοθηλιακή ενεργοποίση και 
βλάβη που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί. η ενδοθηλι-
ακή βλάβη αντιστρέφεται σε κάποιο βαθμό από τη θερα-
πεία με υδροξυουρία, με αποτέλεσμα την ελάττωση των 
επιπέδων των μορίων προσκόλλησης στους ασθενείς υπό 
θεραπευτική αγωγή. η χρόνια φλεγμονή εμπλέκεται επί-
σης στην παθοφυσιολογία της ΔΝ εξηγώντας τα αυξημένα 
επίπεδα δεικτών φλεγμονής όπως η CRP στους ασθενείς 
αυτούς ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας (steady state).

η ενδοθηλιακή ενεργοποίηση πιστεύεται ότι εμπλέ-
κεται και στην παθοφυσιολογία της Ενδιάμεσης μεσο-
γειακής Αναιμίας, παρόλο που οι μελέτες που αφορούν 
στην ομάδα αυτή των ασθενών είναι λίγες. η ενδοθη-
λιακή ενεργοποίηση εκφράζεται μέσω της παρουσίας 
στον ορό διαλυτών μορίων ενεργοποίησης του ενδοθη-
λίου, όπως τα ICAM-1 και VCAM-1 η Ε-σελεκτίνη, ο 
παράγοντας von Willebrand και η θρομβομοντουλίνη. 
και η φλεγμονή εμπλέκεται σε σημαντικό βαθμό στην 
παθογένεση της Ενδιάμεσης μεσογειακής Αναιμίας και 
οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν μία χρόνια φλεγμονώ-
δη κατάσταση, που αντικατοπτρίζεται από την αύξηση 
των επιπέδων CRP στον ορό. η διάφορες θεραπευτικές 
μέθοδοι όπως η χορήγηση υδροξυουρίας και η σπληνε-
κτομή δε φαίνεται να επηρεάζουν τα επίπεδα των ενδο-
θηλιακών μορίων προσκόλλησης.

ςυμπερασματικά, το ενδοθήλιο κατέχει προταρχι-
κό ρόλο στην παθοφυσιολογία τόσο της Δρεπανοκυτ-
ταρικής Νόσου όσο και των μεσογειακών ςυνδρόμων. 
Ειδικότερα στη Δρεπανοκυτταρική Νόσο το ενεργοποι-
ημένο ενδοθήλιο ερμηνεύει τόσο την εκδήλωση των αγ-
γειοαποφρακτικών κρίσεων, όσο και των επιπλοκών που 
εμφανίζουν οι πάσχοντες. ςε ό,τι αφορά την Ενδιάμεση 
μεσογειακή Αναιμία, οι μέχρι τώρα μελέτες δείχνουν ότι 
η ενδοθηλιακή βλάβη και η χρόνια φλεγμονώδης κατά-
σταση αποτελούν σημαντικούς άξονες της παθοφυσιο-
λογίας της νόσου, η οποία χαρακτηρίζεται κατά τα άλλα 
από ήπιο κλινικό φαινότυπο.

Σχήμα 8 . Σύγκριση των επιπέδων CRP μεταξύ ασθενών με 
Ενδιάμεση Μεσογειακή Αναιμία (ΕΜΑ)και υγιών μαρτύρων. 
Διακρίνονται ομάδες ασθενών ανάλογα με τη θεραπευτική 
αγωγή (υδροξυουρία- Hu,σπληνεκτομή- Αφ) στην οποία εί-
χαν υποβληθεί.
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SUMMARY: The vascular endothelium is implicated in the pathophysiology of many diseases by pro-
ducing and expressing a variety of molecules and factors. Endothelial cell activation is a complicated 
series of reactions which can occur both in health and in disease. One of these situations is where the 
endothelium is highly activated even in steady state conditions and results in the increased expression of 
soluble endothelial adhesion molecules, such as sICAM-1 and sVCAM-1, P and Ε selectin and thrombo-
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modulin. This increase reflects the endothelial damage present in these patients. The damage is somehow 
reversed by hydroxyuria and adhesion molecules levels decrease in patients under hydroxyuria treat-
ment. Chronic inflammation is also an important element in the pathophysiology of Sickle Cell Disease 
and this explains the high levels of inflammation markers such as CRP found in these patients even in 
steady state. Endothelial cell activation seems to be also implicated in the pathophysiology of Thalas-
semia Intermedia, however there are few relevant studies. Endothelial activation is expressed through 
the increase of serum levels if endothelial adhesion molecules such as sICAM-1 s and sVCAM-1, Ε se-
lectin, von Willebrand factor and thrombomodulin. Furthermore, these patients present chronic inflam-
mation and this is reflected by the increased CRP levels. Therapeutic interventions such as hydroxyuria 
treatment and splenectomy do not seem to influence adhesion molecules’ levels. In conclusion vascular 
endothelium plays a major role in the pathophysiology of Sickle Celle Disease and Thalassemia Inter-
media. Endothelial activation can explain the origin of vasoocclusive crises as well as the complications 
seen in Sickle Cell patients. In Thalassemia Intermedia studies show an important degree of endothelial 
damage present in this otherwise “benign” clinical condition.
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Ενδοκρινολογικές επιπλοκές στη μεσογειακή αναιμία

Καλλισθένη Φαρμάκη

ΠΕΡιληΨη: η δυσλειτουργία των ενδοκρινών αδένων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιπλο-
κές στη μεσογειακή Αναιμία (μΑ), και η συχνότητα της αυξάνει με την ηλικία αλλά και με την αύξη-
ση του προσδόκιμου επιβίωσης. η εμφάνιση ενδοκρινολογικών επιπλοκών έχει αντίκτυπο όχι μόνο στη 
ζωή αλλά και στην ψυχική υγεία των ασθενών με μΑ. η υπολειπόμενη ανάπτυξη, η βραχυσωμία, οι 
διαταραχές στην ενήβωση, ο υπογοναδισμός, ο υποθυροειδισμός, ο υποπαραθυροειδισμός, οι διαταρα-
χές του μεταβολισμού της γλυκόζης και του ασβεστίου και η οστεοπάθεια θα εξεταστούν κάτω από το 
πρίσμα της διερεύνησης, της πρόληψης και της θεραπευτικής αντιμετώπισης. η παθογένειά τους είναι 
πολυπαραγοντική και δεν έχει ακόμα πλήρως αποσαφηνιστεί. τόσο η ιστική υποξία ένεκα της αναιμί-
ας όσο και η υπερφόρτωση των αδένων με σίδηρο ένεκα της θεραπευτικής προσπέλασης με συχνές με-
ταγγίσεις αίματος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. καθώς στα αρχικά στάδια είναι υποκλινικές, θα 
πρέπει η διερεύνησή τους να είναι συστηματική ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα με κατάλληλα σχή-
ματα αποσιδήρωσης και θεραπείες υποκατάστασης. Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι με τη χρήση 
εντατικής συνδυαστικής θεραπείας αποσιδήρωσης, χάρις στην οποία επιτυγχάνεται η μείωση του φορ-
τίου σιδήρου σε φυσιολογικά επίπεδα, δυνατό να ανατραπούν ορισμένες ενδοκρινολογικές επιπλοκές 
στη μΑ. Αυτό συνιστά πρωτοφανές φαινόμενο και μειώνει τις ενδείξεις για ορμονική θεραπεία υποκα-
τάστασης ή υποστηρικτική θεραπεία. οι μελέτες διαφόρων συνδυασμών χηλικών παραγόντων, που θα 
αναδείξουν παρόμοια αποτελέσματα, ευνοώντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωση στη θεραπεία, αποτελούν 
μελλοντικές προκλήσεις, που θα βελτιώσουν την επιβίωση και την ποιότητα ζωής των ασθενών με μΑ.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
το ενδοκρινικό σύστημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο 

καθότι περιλαμβάνει αδένες που αποτελούν ξεχωριστές 
ανατομικές δομές (υπόφυση, θυρεοειδής, παραθυρεοει-
δείς, επινεφρίδια, ωοθήκες, όρχεις), διάφορες κυτταρικές 
αθροίσεις μέσα σε όργανα (νησίδια του παγκρέατος κ.ά.) 
που παράγουν ορμόνες, καθώς και άλλες ουσίες, όπως η 
βιταμίνη D και οι αυξητικοί παράγοντες, που μεταφερό-
μενες με το αίμα στους ιστούς, συμβάλλουν στην επικοι-
νωνία μεταξύ των διαφόρων οργάνων και στη ρύθμιση 
σημαντικών λειτουργιών του σώματος. Βασικό χαρακτη-
ριστικό του ενδοκρινικού συστήματος είναι η ικανότητα 
αυτορρύθμισης της λειτουργίας του για την εξασφάλιση 
της ομοιόστασης. για το σκοπό αυτό οι ενδοκρινείς αδέ-
νες συνεργάζονται στενά μεταξύ τους. Πολλές φορές, 

δημιουργούνται κυκλώματα αρνητικής ανατροφοδότη-
σης (feedback), όπου το αποτέλεσμα της δράσης μιας 
ορμόνης ασκεί ανασταλτικό έλεγχο στην έκκρισή της. 
το ενδοκρινικό σύστημα εμφανίζει επίσης ικανότητα 
επικοινωνίας με άλλα συστήματα, όπως το νευρικό και 
το ανοσοποιητικό.

η δυσλειτουργία των ενδοκρινών αδένων αποτελεί μία 
από τις σημαντικότερες επιπλοκές στη μεσογειακή Αναι-
μία (μΑ), που η συχνότητα της αυξάνει με την ηλικία1-3 
αλλά και με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. η 
εμφάνιση ενδοκρινολογικών επιπλοκών έχει επιπτώσεις 
όχι μόνο στην πρόγνωση της μΑ αλλά και στην ποιότη-
τα ζωής των ασθενών4. ουσιαστικά όλο το ενδοκρινικό 
σύστημα μπορεί να προσβληθεί και μία ή και περισσό-
τερες ενδοκρινολογικές επιπλοκές ενδέχεται να παρου-
σιαστούν στον ίδιο ασθενή5

η παθογένειά τους είναι πολυπαραγοντική. τόσο η 
ιστική υποξία ένεκα της αναιμίας όσο και η υπερφόρτω-
ση των αδένων με σίδηρο ένεκα της θεραπευτικής προ-
σπέλασης με συχνές μεταγγίσεις αίματος διαδραματίζουν 
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καθοριστικό ρόλο,6. οι υψηλές συγκεντρώσεις ελεύθερου 
τοξικού σιδήρου, που είναι υπεύθυνος για τη δημιουρ-
γία ενεργών μορφών οξυγόνου (ROS) μπορεί ακόμα να 
οδηγήσει σε απόπτωση των κυττάρων και βλάβες των 
διαφόρων οργάνων7. Επίσης, η εναπόθεση σιδήρου στα 
διάφορα όργανα (ήπαρ, καρδιά, μυς κ.ά.) δυνατό να προ-
σβάλει τους υποδοχείς των οργάνων-στόχων και να επη-
ρεάσει τη βιολογική δράση των διαφόρων ορμονών. ςε 
ορισμένες περιπτώσεις σοβαρής υπερσιδήρωσης, παρου-
σιάζεται πανυποϋποφυσισμός που χαρακτηρίζεται από 
ανεπάρκεια όλων των ορμονών του προσθίου λοβού της 
υπόφυσης (LH, FSH, TRH)8.

οι συχνές μεταγγίσεις και η συστηματική αποσιδή-
ρωση με κατάλληλα σχήματα είναι οι βασικοί άξονες 
που συμβάλλουν στην πρόληψη των ενδοκρινοπαθειών 
στη μΑ. Ένεκα του ότι στα αρχικά στάδια είναι υπο-
κλινικές, θα πρέπει η διερεύνησή τους να αρχίζει πρώι-
μα και να επαναλαμβάνεται ετήσια ώστε να συνεισφέρει 
στην πρόληψη και στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους με 
εντατικοποίηση της θεραπείας αποσιδήρωσης και θερα-
πείες υποκατάστασης. Φαίνεται ότι η μονοθεραπεία με 
Desferrioxamine (DFO) παρόλο που μείωσε τη συχνότη-
τα των ενδοκρινοπαθειών9, δεν κατάφερε να αναστείλει 
την εξέλιξή τους σε βάθος χρόνου είτε ένεκα μειωμένης 
συμμόρφωσης είτε ένεκα του τρόπου δράσης της10. η δι-
αθεσιμότητα τριών φαρμάκων αποσιδήρωσης και οι δι-
άφοροι συνδυασμοί τους επιτρέπουν πλέον όχι μόνο την 
επίτευξη αρνητικού ισοζύγιου σιδήρου, αλλά και την 
εξουδετέρωση του ελεύθερου τοξικού σιδήρου11-12. Πρό-
σφατες μελέτες κατέδειξαν ότι η χρήση εντατικής συν-
δυαστικής θεραπείας αποσιδήρωσης, επέτρεψε όχι μόνο 
τη μείωση του φορτίου σιδήρου σε φυσιολογικά όρια13, 
αλλά και την πρόληψη και ανατροπή ορισμένων ενδο-
κρινολογικών επιπλοκών στη μΑ14-16.

Υπολειπόμενη ανάπτυξη
η καθυστέρηση του ρυθμού σωματικής αύξησης, εί-

ναι συχνή σε ασθενείς με μΑ που ακολουθούν πλημμελή 
θεραπεία μεταγγίσεων ή/και αποσιδήρωσης, εμφανίζε-
ται δε εντονότερα σε ηλικία 5-9 ετών και μπορεί να οδη-
γήσει σε κοντό τελικό ανάστημα17. η υπερφόρτωση με 
σίδηρο των διαφόρων οργάνων (ήπαρ, υπόφυση) και η 
συνύπαρξη άλλων ενδοκρινοπαθειών συμβάλλουν στην 
εγκατάστασή της. η επίδραση άλλων παραγόντων όπως 
η έλλειψη φυλλικού οξέος, βιταμίνης D18 και Zn19 έχουν 
επίσης αναφερθεί. οι διαταραχές στον άξονα της αυξη-
τικής ορμόνης δεν παρατηρούνται σε όλους τους ασθε-
νείς με μΑ και χαμηλό ανάστημα20.

Πρωταρχικής σημασίας για την πρόληψη της υπο-
λειπόμενης ανάπτυξης είναι η έγκαιρη διερεύνηση της η 
οποία περιλαμβάνει συστηματικές μετρήσεις του ύψους 
(σε όρθια και καθιστή θέση) και σύγκριση με τα δια-

γράμματα ανάπτυξης και το ύψος των γονέων (ποσοστά 
απόκλισης), μέτρηση οστικής ηλικίας (α/α αριστερού καρ-
πού), βιοχημικό και ενδοκρινολογικό έλεγχο και σε ειδι-
κές περιπτώσεις, εκτίμηση της έκκρισης της αυξητικής 
ορμόνης (Growth Hormone stimulation test). με ιδιαίτε-
ρη προσοχή θα πρέπει να διερευνάται επίσης η δυσανα-
λογία ανάμεσα στο πάνω και το κάτω μέρος του κορμού 
(βραχυσωμία)21 που μπορεί να παρατηρηθεί ακόμα και 
με φυσιολογικό ανάστημα22. Αυτή οφείλεται στη σπον-
δυλοεπιφυσιακή δυσπλασία (α/α ςς, μακρών οστών και 
μεταφύσεων) και κυρίως στην πλατυσπονδυλία23, όπου 
η τοξικότητα της Desferioxamine (DFO) φαίνεται να 
εμπλέκεται24,25.

η θεραπευτική παρέμβαση αφορά στην επανεκτίμη-
ση του σχήματος των μεταγγίσεων (προμεταγγισιακή Hb 
ίση ή >10g/L) και της αποσιδήρωσης. τιμές φερριτίνης 
ίσες ή μεγαλύτερες από 3000 ng/mL πριν την εφηβεία 
φαίνεται να είναι καθοριστικές26 στην καθυστέρηση του 
ρυθμού σωματικής αύξησης. τόσο η εφαρμογή εντατι-
κής θεραπείας αποσιδήρωσης27, όσο και η επιλογή του 
χηλικού παράγοντα26 διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 
μία μελέτη σε ασθενείς κάτω των 3 ετών, που ακολου-
θούσαν ίδιο πρόγραμμα μεταγγίσεων αλλά διαφορετική 
δοσολογία DFO, έδειξε ότι αυτοί που είχαν τιμές φερρι-
τίνης <1000 ng/mL παρουσίασαν ακαμψία στις αρθρώ-
σεις και ακτινολογικά ευρήματα παρόμοια με ραχίτιδα24. 
η συνδυαστική χρήση της DFO (σε μικρότερες δόσεις) 
και της Deferiprone (DFP) έχει αναφερθεί ότι οδηγεί σε 
φυσιολογική ανάπτυξη και εφηβεία χωρίς παρενέργει-
ες33. η χρήση του Deferasirox (DFX), που έχει πάρει έν-
δειξη για παιδιατρικούς ασθενείς και φαίνεται να μειώνει 
το φορτίο σιδήρου με ικανοποιητική ασφάλεια28 ενδεχο-
μένως να αποδειχθεί αποτελεσματική στην πρόληψη της 
υπολειπόμενης ανάπτυξης είτε ως μονοθεραπεία είτε σε 
συνδυασμό με άλλους χηλικούς παράγοντες. Επί πλέον 
θα πρέπει να χορηγούνται θεραπείες υποκατάστασης στην 
περίπτωση συνύπαρξης άλλων ενδοκρινοπαθειών (υπο-
θυρεοειδισμού, υπογαναδισμού, διαταραχών του μεταβο-
λισμού του ασβεστίου) ή έλλειψης Zn. Όσον αφορά στη 
θεραπεία με rhGH, θα πρέπει να εφαρμόζεται με ιδιαίτερο 
σκεπτικισμό καθότι ενώ φαίνεται να είναι αποτελεσμα-
τική τον πρώτο χρόνο29, μελέτες κατέδειξαν ότι μακρο-
πρόθεσμα δεν προσφέρει στην ανάκτηση φυσιολογικού 
τελικού ύψους30. τέλος θα πρέπει να γίνεται καθοδήγηση 
στο τομέα της διατροφής, της άσκησης και ενδεχομένως 
ψυχολογική στήριξη αν η υπολειπόμενη ανάπτυξη δημι-
ουργεί συναισθηματικές επιπτώσεις.

Διαταραχές στην ενήβωση  
και υπογοναδισμός

οι διαταραχές στην ενήβωση και ο υπογοναδισμός συ-
ναντώνται στο 40%-80% των ασθενών με μΑ παρά την 
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επαρκή μετάγγιση και αποσιδήρωση31 και έχουν ιδιαίτε-
ρο αντίκτυπο στη ζωή και την ψυχική υγεία των ασθενών. 
Παρατηρούνται διάφορες κλινικές διαβαθμίσεις από μία 
απλή καθυστέρηση της ήβης μέχρι και την εγκατάσταση 
υπογοναδισμού. ο υπογοναδισμός χαρακτηρίζεται από 
την απουσία ή τη διακοπή της ενήβωσης. οφείλεται στη 
δυσλειτουργία της υπόφυσης κατά τη διάρκεια της ήβης 
(υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός), ένεκα υπερφόρτω-
σης με σίδηρο ή οξειδωτικών βλαβών από τον ελεύθε-
ρο τοξικό σίδηρο. η ανεπάρκεια στην έκκριση LH, FSH 
επηρεάζει τους περιφερειακούς γονάδες (όρχεις και μή-
τρα) που είτε δεν αναπτύσσονται είτε έχουν μικρότερο 
μέγεθος του φυσιολογικού. ςτις θήλυς εκδηλώνεται με 
πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή αμηνόρροια και δυσλειτουρ-
γία των ωοθηκών32 και στους άρρενες με αζωοσπερμία, 
μειωμένη limbido και έκκριση τεστοστερόνης33.

η διερεύνηση του φορτίου σιδήρου της υπόφυσης 
είναι δυνατή με μαγνητική τομογραφία, που δείχνει μία 
μείωση του σήματος του πρόσθιου λοβού34, η οποία συ-
σχετίζεται με την απάντηση στο LHRH τέστ35. το LHRH 
τέστ χρησιμοποιείται ακόμη για τη διαφορική διάγνωση 
ανάμεσα στην καθυστέρηση της ήβης και στον υπογο-
ναδοτροφικό υπογοναδισμό. μία σημαντική αύξηση των 
τιμών της FSH κατά τη διάρκεια του τεστ υποδηλώνει δι-
αφύλαξη της έκκρισης των γοναδοτροφινών. Πρωταρχι-
κής σημασίας για την πρόληψη του υπογοναδισμού είναι 
η έγκαιρη διερεύνηση με παρακολούθηση της απότομης 
αύξησης του ύψους (growth spurt), ετήσια αξιολόγηση 
της έναρξης και προόδου της ήβης με καθορισμό του στα-
δίου Tanner, μετρήσεις των στεροειδών του φύλου, FSH 
& LH και υπερηχογραφικό έλεγχο των γονάδων.

η θεραπεία αποσιδήρωσης διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο δεδομένου ότι τιμές φερριτίνης ίσες ή μεγαλύτερες 
από 2500 ng/mL πριν την εφηβεία φαίνεται να είναι κα-
θοριστικές για την εγκατάσταση υπογοναδισμού26. η επι-
λογή του σχήματος αποσιδήρωσης φαίνεται να επηρεάζει 
την πρόγνωση. η διαθεσιμότητα των από του στόματος 
χηλικών παραγόντων, μικρότερου μοριακού βάρους και 
με ικανότητα διαπερατότητας της μεμβράνης των κυττά-
ρων αλλά και εξουδετέρωσης του ελεύθερου τοξικού σι-
δήρου είναι πολλά υποσχόμενη. Ήδη η δράση της DFP 
στην προσπέλαση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού έχει 
αποδειχθεί36. με τη χρήση εντατικής συνδυαστικής θε-
ραπείας αποσιδήρωσης έχουν αναφερθεί περιπτώσεις 
ανατροπής του υπογοναδισμού15,16 όπως και πολλά περι-
στατικά εγκυμοσύνης μετά από αυτόματη σύλληψη37,38. 
ςτις περιπτώσεις που ενδείκνυται υποστηρικτική θερα-
πεία, αυτή θα πρέπει να αρχίζει έγκαιρα και όχι αργότε-
ρα από την οστική ηλικία των 10 χρόνων για τις θήλυς 
και 11-12 χρόνων για τους άρρενες. Αρχικά δοκιμάζεται 
η υποκατάσταση με στεροειδή του φύλου (οιστρογόνα ή 
τεστοστερόνη) σε ρυθμό παρόμοιο με αυτό της φυσιολο-
γικής εφηβείας με συστηματική παρακολούθηση και εξα-
τομίκευση της δοσολογίας. τα διαδερμικά αυτοκόλλητα 

προτιμώνται επειδή παρακάμπτουν το μεταβολισμό από 
το ήπαρ. η διέγερση των γονάδων προς επίτευξη ικανο-
ποιητικής σεξουαλικής ανάπτυξης και γονιμότητας είναι 
επίσης δυνατή με εξωγενή χορήγηση γοναδοτροπινών 
(hCG, hMG, rhFSH, rhLH)25. ςε περιπτώσεις σοβαρής 
αιμοσιδήρωσης των γονάδων (υπεργοναδοτροφικού υπο-
γοναδισμού) ενδέχεται η χορήγηση γοναδοτροπινών να 
μην αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα39.

Διαταραχές του μεταβολισμού  
της γλυκόζης

οι διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης (Δμγ) 
είναι η δεύτερη συχνότερη ενδοκρινολογική επιπλοκή (21-
42%)40 στη μΑ. Παρατηρούνται διάφορες διαβαθμίσεις 
που βάσει των κριτηρίων του WHO και ADA (Αμερικα-
νική Διαβητολογική Εταιρεία) ταξινομούνται ως εξής:

- Διαταραχή γλυκόζης Νηστείας (Impaired Fasting 
Glucose): όταν γΝ = 100 – 125 mg/dl (7,0 mmol/l)

- Παθολογική Ανοχή στη γλυκόζη (Impaired Glucose 
Tolerance): γΝ= 100 – 125 mg/dl (5,6-6,9 mmol/l) 
και γλυκόζη 2h OGTT = 140 – 199 mg/dl (7,8-11,1 
mmol/l)

- ςακχαρώδης Διαβήτης: γΝ >126 mg/dl (7,0 mmol/l) 
και γλυκόζη 2h ή ενδιάμεσα >200 mg/dl (11,2 mmol/l)
οι Δμγ επηρεάζουν την πρόγνωση της μΑ, ένεκα των 

επιπτώσεων του ςΔ στην καρδιοαγγειακή νόσο. Υπάρ-
χουν αντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά στο μηχανι-
σμό εγκατάστασης των Δμγ στη μΑ. μερικοί ερευνητές 
υποστηρίζουν ότι αρχικά δημιουργείται η ινσουλινοαντί-
σταση41 ένεκα εναπόθεσης σιδήρου στο ήπαρ40, τους μυς42 
και στο λιπώδη ιστό. Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν 
την υπόθεση, ότι προτού ακόμα εκδηλωθούν διαταραχές 
στην καμπύλη γλυκόζης, εμφανίζεται μία πρώιμη δυσλει-
τουργία των β κυττάρων του παγκρέατος από άμεση το-
ξική δράση του σιδήρου, όπως φαίνεται από τα υψηλά 
επίπεδα προ-ινσουλίνης νήστεως43 και τη μείωση του δεί-
κτη SCHOMA ενδεικτικού της έκκρισης ινσουλίνης ενώ ο 
δείκτης ISIHOMA (ινσουλινοαντίστασης) δεν είχε επηρεα-
στεί44. η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται και από μελέτες 
που συσχετίζουν τις τιμές εναπόθεσης σιδήρου στο πά-
γκρεας (log-pancreatic T2*) με τους δείκτες SCHOMA και 
τις τιμές ινσουλίνης νήστεως/C-peptide45 αλλά και από 
μελέτες ανατροπής των Δμγ46 σε ορισμένους ασθενείς 
που επισημαίνουν ότι αρχικά μειώθηκε η έκκριση της γλυ-
κόζης με παράλληλη βελτίωση της ποσοτικής έκκρισης 
της ινσουλίνης και στη συνέχεια βελτιώθηκαν οι δείκτες 
ευαισθησίας στην ινσουλίνη (ISIHOMA). τα δεδομένα αυ-
τά διαφοροποιούν το μηχανισμό εγκατάστασης του ςΔ 
τύπου 2 στη μΑ από αυτό που παρατηρείται στο φυσιο-
λογικό πληθυσμό, ο οποίος έχει σχέση με ανοσοποιητι-
κούς κ.ά. μηχανισμούς και δεν είναι αναστρέψιμος. ςτη 
μΑ η εξέλιξη σε ςΔ τύπου 2 εξαρτάται από τη βαρύτη-
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τα αλλά και τη διάρκεια της αιμοσιδήρωσης. οι κυριότε-
ροι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η ηλικία >35 χρόνων 
και το αυξημένο φορτίο σιδήρου στο ήπαρ (Liver Iron 
Concentration >4 φορές τη φυσιολογική τιμή) ή η ηπα-
τική ίνωση ή κίρρωση40.

Ένεκα του ότι στα αρχικά στάδια οι Δμγ είναι ασυ-
μπτωματικές στη μΑ, συνιστάται συστηματική ετήσια 
διερεύνηση από την ηλικία 10 ετών με καμπύλη γλυκό-
ζης OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) μετά από λή-
ψη 1.75g γλυκόζης/kg σωματικού βάρους με μάξιμουμ 
75g, μετά νηστεία 12 ωρών και λήψη δειγμάτων στους 
χρόνους 0΄, 30΄, 60΄, 90΄, 120΄ για προσδιορισμό γλυκό-
ζης & ινσουλίνης ορού. Παράλληλα μπορεί να υπολογι-
στεί το εμβαδό κάτω από την καμπύλη (Area Under the 
Curve) της γλυκόζης και της ινσουλίνης ώστε να εκτι-
μηθεί συνολικά η έκκριση της ινσουλίνης σε απάντηση 
των διακυμάνσεων της γλυκόζης46. ο ρόλος της μαγνη-
τικής τομογραφίας ως προς την εναπόθεση σιδήρου στο 
πάγκρεας, έχει διερευνηθεί από διάφορους μελετητές, 
αλλά δεν έχει πλήρως διευκρυνιστεί. Αναφέρονται συ-
σχετίσεις μεταξύ των τιμών log-pancreatic T2* με διάφο-
ρους δείκτες45 και μείωσης του σήματος του παγκρέατος 
σε ασθενείς με παθολογική OGTT47. Επίσης επισημαίνο-
νται συσχετίσεις ανάμεσα στο R2* του παγκρέατος και 
R2* της καρδιάς και τονίζεται ο ρόλος του πρώτου ως 
προγνωστικού δείκτη για την εναπόθεση σιδήρου στην 
καρδιά48. Θα πρέπει ακόμα να τονιστεί, ότι η παρακο-
λούθηση της θεραπείας του ςΔ στη μΑ γίνεται με τη 
δοκιμασία της φρουκτοζαμίνης καθότι η γλυκοζυλιωμέ-
νη αιμοσφαιρίνη (A1C-test) είναι αναξιόπιστη ένεκα της 
αιμόλυσης των παθολογικών ερυθρών.

Όπως και στις άλλες ενδοκρινοπάθειες το είδος της 
θεραπείας αποσιδήρωσης διαδραματίζει πρωταρχικό ρό-
λο, τόσο στην εγκατάσταση όσο και στην ανατροπή των 
Δμγ. Φαίνεται ότι η μονοθεραπεία με DFO δεν προφυ-
λάσσει από την εγκατάσταση Δμγ, που αυξάνεται με την 
ηλικία παρά τη συστηματική αποσιδήρωση40. Πρόσφατες 
μελέτες επισημαίνουν ότι με τη συνδυαστική χρήση15,16,49 
DFO & DFP υπάρχουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα όσον 
αφορά στην βελτίωση και στην ανατροπή των Δμγ που 
συσχετίστηκαν με τη σημαντική μείωση του ολικού φορ-
τίου σιδήρου του οργανισμού. μετά 5-7 χρόνια συνδυα-

στικής αποσιδήρωσης με DFO & DFP περισσότεροι από 
60% των ασθενών μΑ ανέτρεψαν τόσο την παθολογική 
ανοχή στη γλυκόζη όσο και τον ςΔ τύπου 246, ενώ μετά 
2 χρόνια συνδυαστικής αποσιδήρωσης με DFP & DFX 
33% ανέτρεψαν την παθολογική ανοχή στη γλυκόζη ενώ 
αυτοί με ςΔ τύπου 2 βελτιώθηκαν50. η αλλαγή του τρό-
που ζωής με μείωση του σωματικού βάρους σε περίπτω-
ση παχυσαρκίας (Βμι=20–25), η αύξηση της σωματικής 
άσκησης και η διακοπή του καπνίσματος συμβάλλουν 
επίσης στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των Δμγ 
στη μΑ. ςε περιπτώσεις εξέλιξης σε ςΔ, χορηγούνται 
αντιδιαβητικά σκευάσματα ή όταν οι τιμές μεταγευματι-
κής γλυκόζης είναι σταθερά >170 mgr/dl, τότε συνιστά-
ται έναρξη ινσουλινοθεραπείας.

Υποθυρεοειδισμός
η συχνότητα του υποθυρεοειδισμού στη μΑ ποικί-

λει από 5-30% ανάλογα με τα εφαρμοζόμενα πρωτόκολ-
λα αποσιδήρωσης51. Αντίθετα με τον άξονα των γονάδων, 
φαίνεται ότι ο θυρεοειδής αδένας είναι πιο ευαίσθητος 
στην εναπόθεση σιδήρου (πρωτοπαθής υποθυρεοειδι-
σμός) και εκπίπτει πριν τη βλάβη του άξονα υποθάλα-
μου-υπόφυσης52. ςπανίως συνυπάρχουν αντιθυρεοειδικά 
αντισώματα σε αυτούς τους ασθενείς53. Πρόσφατες μελέ-
τες αναφέρουν την ανάπτυξη υποθυρεοειδισμού σε 40% 
των ασθενών με ηπατίτιδα C που ακολούθησαν θεραπεία 
με IFNα που φαίνεται να έχει τοξική δράση στο θυρεοει-
δή54. ο κεντρικός υποθυρεοειδισμός εμφανίζεται κυρίως 
σε ασθενείς με μΑ και υπολειπόμενη ανάπτυξη ή/και με 
άλλες ενδοκρινοπάθειες55.

η διάγνωση του υποθυρεοειδισμού (Υποθ) βασίζεται 
ως επί το πλείστον σε εργαστηριακά ευρήματα καθότι η 
συμπτωματολογία δεν είναι τυπική (κόπωση, δυσανεξία 
στο κρύο, αύξηση βάρους, δυσκοιλιότητα), γι’ αυτό συ-
νιστάται συστηματικός εργαστηριακός έλεγχος με προσ-
διορισμό TSH, FT4, τ3.

το δυναμικό TRH test (μετά IV έγχυση 200mcg TRH, 
και μετρήσεις TSH στα 0΄, 30΄, 60΄ & 90΄) φαίνεται να 
είναι πιο ευαίσθητο κυρίως όταν οι τιμές TSH & FT4 εί-
ναι οριακές. ςύμφωνα με ορισμένες μελέτες 20%-33% 
των ασθενών με μΑ και φυσιολογικές τιμές FT4, πα-

Τα κριτήρια για τη διάγνωση υποθυρεοειδισμού:
Αποτίμηση TSH Free T4 T3
Ευθυρεοειδισμός Φυσιολογική Φυσιολογική Φυσιολογική
υποκλινικός υποθ υψηλή > 5-10 mu/l Φυσιολογική Φυσιολογική 
υποθ αντιρροπούμενος Φυσιολογική χαμηλή Φυσιολογική ή Χαμηλή 
Πρωτοπαθής υποθ υψηλή>10 mu/l χαμηλή Φυσιολογική ή Χαμηλή 
Κεντρικός υποθ Φυσιολογική ή Χαμηλή Χαμηλή Χαμηλή
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ρουσίασαν μία αύξηση των τιμών της TSH κατά τη δι-
άρκεια του test πάνω από 20 μIU/ml53,56 εκ των οποίων 
το 37,5% ανέπτυξε μετά από 3-11 χρόνια υποκλινικό ή/
και πρωτοπαθή υποθυρεοειδισμό56. Ακόμη, με το TRH 
test μπορούμε να διαφοροδιαγνώσουμε τον πρωτοπαθή 
υποθυρεοειδισμό από τον κεντρικό. Θα πρέπει να χρησι-
μοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρ-
κεια, ενώ στους ασθενείς υπό θεραπεία με τ4, αυτή θα 
πρέπει να διακόπτεται 30 ημέρες πριν το test. η υπερη-
χογραφική διερεύνηση του θυρεοειδή σε ασθενείς με μΑ 
φαίνεται να συμβαδίζει με το βαθμό της δυσλειτουργίας 
του θυρεοειδή (μεγαλύτερα scores σύμφωνα με τα κρι-
τήρια Sostre & Reyes αντιστοιχούν σε ασθενείς με έκδη-
λο υποθυρεοειδισμό)57-58, ενώ η διερεύνηση με MRI δεν 
είναι παθογνωμονική.

η θεραπεία αποσιδήρωσης διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο δεδομένου ότι τιμές φερριτίνης ίσες ή μεγαλύ-
τερες από 3000 ng/mL φαίνεται να συνδέονται με την 
εγκατάσταση υποθυρεοειδισμού9 η ηπατική αιμοσιδή-
ρωση επίσης επηρεάζει τη μετατροπή της τ4 σε δραστι-
κή τ3. Διάφορες αναδρομικές μελέτες σε βάθος χρόνου 
έδειξαν ότι η μονοθεραπεία με DFO αν και μείωσε τη συ-
χνότητα του υποθυρεοειδισμού13 δεν φαίνεται να εμποδί-
ζει την εξέλιξή του από υποκλινικό σε έκδηλο56. Ακόμα 
διαπιστώθηκε ότι 50% των υποθυρεοειδικών ασθενών 
είχαν επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία51. Αντίθετα, με 
τη χρήση συνδυαστικής αποσιδήρωσης (DFO & DFP) 
επέτρεψε την ανατροπή υποθυρεοειδισμού σε 56% των 
ασθενών μΑ, που σταμάτησαν τη θεραπεία με θυροξίνη 
ενώ 22% βελτιώθηκαν και μείωσαν τη δοσολογία. ςτην 
ίδια μελέτη οι ευθυρεοειδικοί ασθενείς παρουσίασαν ση-
μαντική αύξηση των επίπεδων των FT4, FT3. Αυτά συ-
σχετίστηκαν με τη μείωση του ολικού φορτίου σιδήρου 
του οργανισμού σε φυσιολογικά επίπεδα59.

Όσον αφορά στη θεραπεία υποκατάστασης με τ4 
στους ασθενείς με μΑ, αυτή θα πρέπει να εξατομικεύε-
ται ανάλογα με το κλινικό ιστορικό του ασθενή. Ενδεί-
κνυται κυρίως σε ασθενείς με συμπτωματολογία εύκολης 
κόπωσης, κατακράτησης υγρών, κατάθλιψης ή οικογε-
νειακού ιστορικού υπερλιπιδαιμίας και αθηρωμάτωσης 
ή σακχαρώδη διαβήτη τύπου ι ή ιι ή με συνυπάρχοντα 
υπογοναδισμό καθότι επηρεάζεται τόσο η γονιμότητα 
τους όσο και η έκβαση της εγκυμοσύνης60. Απαραίτητη 
είναι η χορήγηση τ4 στους υποθυρεοειδικούς ασθενείς με 
καρδιακή δυσλειτουργία που ορισμένες φορές δυνατό να 
ανατραπεί αν συνδυαστεί και με κατάλληλη αποσιδήρω-
ση61. Θα πρέπει να γίνεται προσαρμογή της δοσολογίας 
βάση συστηματικής παρακολούθησης. Υπερδοσολογία 
της τ4 μπορεί να προκαλέσει καρδιακές αρρυθμίες και 
επιδείνωση της οστεοπόρωσης.

Υποπαραθυρεοειδισμός  
και υποασβεστιαιμία

η συχνότητά του κυμαίνεται από 2-10% και εμφα-
νίζεται κυρίως σε ασθενείς με βαριά αιμοσιδήρωση62, 
συνοδευόμενος και από άλλες ενδοκρινολογικές ή και 
καρδιολογικές επιπλοκές. η παραθορμόνη (PTH), συμ-
μετέχει στο μεταβολισμό του ασβεστίου μαζί με την καλ-
σιτονίνη και τη βιταμίνη D. ο υποπαραθυρεοειδισμός 
είναι αρχικά υποκλινικός και η διάγνωση γίνεται βάση 
των εργαστηριακών ευρημάτων. το πρώτο εύρημα είναι 
η υποασβεστιαιμία που θα πρέπει να επαληθεύεται με 
μετρήσεις της λευκωματίνης με την οποία είναι συνδε-
μένο το ασβέστιο, υπερφωσφοραιμία, υπομαγνησιαιμία 
και μείωση δραστικής μορφής της βιταμίνης D (1,25-δι-
υδροξυχοληκαλσιφερόλης ή καλσιτριόλης) καθώς και 
της PTH intact. Ακόμα θα πρέπει να γίνεται μέτρηση στα 
ούρα (ίδιας ημέρας με το δείγμα αίματος) των Ca, P και 
μg. Χαρακτηριστικά συμπτώματα του υποπαραθυρεο-
ειδισμού είναι η λανθάνουσα τετανία (ανεξέλεγκτες μυ-
ϊκές συσπάσεις συνοδευόμενες από παραισθησίες) και η 
παρουσία σημείων chvostek, trousseau. Ένεκα του ότι το 
ασβέστιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της 
καρδιακής συσταλτικότητας, ενδέχεται η υποασβεστιαι-
μία να οδηγήσει σε καρδιακή ανεπάρκεια η οποία δεν 
ανταποκρίνεται στη συνήθη καρδιολογική αγωγή αλλά 
ανατάσσεται με ενδοφλέβια χορήγηση ασβεστίου σε υψη-
λές δόσεις, υπό παρακολούθηση με καρδιακό μόνιτορ και 
συγχορήγηση βιταμίνης D από το στόμα και με εντατική 
θεραπεία αποσιδήρωσης63. ο υποπαραθυρεοειδισμός εί-
ναι από τις ελάχιστες ενδοκρινοπάθειες που δεν αντιμε-
τωπίζεται με ορμονική θεραπεία υποκατάστασης αν και 
πρόσφατα έχουν δημοσιευθεί τυχαιοποιημένες μελέτες (3 
ετών) με συνθετική human PTH 1-34 έναντι θεραπείας 
με καλσιτριόλη που έδειξαν την ίδια αποτελεσματικότη-
τα στη διατήρηση της ομοιοστασίας του ασβεστίου και 
της οστικής πυκνότητας64. Χρειάζεται συστηματική πα-
ρακολούθηση της θεραπείας ένεκα του κινδύνου υπερα-
σβεστιαιμίας που μπορεί να οδηγήσει σε ενδοκρανιακές 
ασβεστώσεις65 και της υπερασβεστιουρίας που οδηγεί σε 
νεφρικές λιθιάσεις.

Οστεοπάθεια
η οστεοπενία και η οστεοπόρωση είναι από τις συ-

χνότερες επιπλοκές στη μΑ, που εμφανίζεται σε ενήλι-
κες ασθενείς και των δύο φύλων66. τα οστικά άλγη και ο 
κίνδυνος καταγμάτων επηρεάζουν σημαντικά την ποιό-
τητα ζωής των ασθενών67. Αναφέρεται ότι η συχνότητα 
καταγμάτων σε ασθενείς μΑ στη Β. Αμερική φθάνει το 
16,6% (μέσο Z/T score -2.78) και ο κίνδυνος αυξάνεται 
με την ηλικία68.

η αιτιοπαθογένεια τους είναι πολυπαραγοντική και 
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πολύπλοκη. η επέκταση του μυελού των οστών λόγω μη 
αποδοτικής ερυθροποίησης αποτελεί την πρωταρχική αι-
τία της οστικής αποδόμησης ενώ η εναπόθεση σιδήρου 
στα οστά είναι τοξική για τους οστεοβλάστες και ανα-
στέλλει την οστική ωρίμανση οδηγώντας σε τοπική οστε-
ομαλακία69. Επιπρόσθετος παράγοντας είναι η θεραπεία 
με υψηλές δόσεις δεσφερριοξαμίνης, η οποία συσχετίζε-
ται με την ανεπαρκή ανάπτυξη και δρα αναστέλλοντας τη 
σύνθεση DNA, τη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασια-
σμό των οστεοβλαστών και το σχηματισμό κολλαγόνου, 
ενώ ενισχύει την απόπτωση τους70. η έλλειψη ψευδαρ-
γύρου, ένεκα αυξημένης έκκρισης από δράση των χηλι-
κών παραγόντων, δυνατό να μειώσει επίσης την οστική 
πυκνότητα71. η ανεπάρκεια βιταμίνης D εμπλέκεται στην 
παθογένεια της οστεοπόρωσης, λόγω της ρυθμιστικής 
της επίδρασης τόσο στους οστεοκλάστες όσο και στους 
οστεοβλάστες. η επαρκής πρόσληψη ασβεστίου και η 
χορήγηση μικρών ποσοτήτων βιταμίνης D κατά την δι-
άρκεια της ανάπτυξης του σκελετού μπορεί να αυξήσει 
την οστική μάζα στους εφήβους και να μειώσει την οστι-
κή απώλεια κατά τη διάρκεια της ζωής των ενηλίκων. ο 
υπογοναδισμός είναι μία σαφώς αναγνωρισμένη αιτία 
οστεοπόρωσης και οστεοπενίας. οι στεροειδείς ορμόνες 
του φύλου ενδεχομένως δρούν αυξάνοντας την έκφρα-
ση των RANKL των οστεοβλαστών και μεταβάλλοντας 
το σύστημα RANK/RANKL/OPG σε όφελος των οστεο-
κλαστών. ςτους ασθενείς με μΑ, ένεκα μείωσης της αυ-
ξητικής ορμόνης και των στεροειδών του φύλου δεν είναι 
δυνατή η ανάκτηση πλήρους οστικής μάζας. ςημαντικό 
ρόλο στην ανάπλαση των οστών κατέχουν και οι παράγο-
ντες αύξησης της ινσουλίνης (IGFs). τα χαμηλά επίπεδα 
IGF στους ασθενείς μΑ μειώνουν τον πολλαπλασιασμό 
των οστεοβλαστών και την δράση των οστεοκλαστών72.

Ένεκα αυτών των ιδιαιτεροτήτων (μειωμένης οστικής 
μάζας και αδυναμίας απόκτησης μίας μέγιστης οστικής 
πυκνότητας) είναι υπό συζήτηση κατά πόσο ο διεθνής 
ορισμός του WHO για την οστεοπενία (οστική πυκνό-
τητα T-score από -1.0 έως -2.5) και την οστεοπόρωση 
(T-score > -2.5) μπορεί να εφαρμοσθεί στη μΑ73. Επίσης 
αμφισβητείται η διαγνωστική αξία της απεικονιστικής με-
θόδου DEXA (διπλής φωτονιακής απορρόφησης) στους 
ασθενείς με μΑ και χαμηλό ανάστημα, όπου υποεκτιμά-
ται η οστική πυκνότητα και κατά συνέπεια υπερεκτιμάται 
η διάγνωση της οστεοπενίας ή της οστεοπόρωσης74. μία 
συγκριτική μελέτη μέτρησης της οστικής πυκνότητας με 
Z-scores στην ομςς με DEXA και ποσοτική υπολογι-
στική τομογραφία (QCT), επικεντρώνοντας στο προσ-
διορισμό της αρχιτεκτονικής του οστού με την υψηλής 
ευκρίνειας Υπολογιστική τομογραφία (HRCT), έδειξε ότι 
ο συνολικός επιπολασμός της οστεοπόρωσης με την μέ-
θοδο DΕXA ήταν 44 % ενώ με την QCT 6 %. η εκτίμηση 
του φλοιού με την HRCT έδειξε διακοπές στη συνέχειά 
του σε 15/48 ασθενείς με μΑ. Φαίνεται ότι η QCT παρέ-

χει πρώιμες ενδείξεις για τις μεταβολές του σπογγώδους 
η του φλοιώδους οστού, διευκολύνοντας την πρόγνωση 
και την παρακολούθηση της θεραπείας75. η εργαστηρια-
κή διερεύνηση της οστεοπενίας/οστεοπόρωσης περιλαμ-
βάνει ακόμη μετρήσεις στον ορό ιoνισμένου Ca, Ca, P, 
μg, Zn, PTH, βιταμίνη D calcidiol (250 H-D), Calcitriol 
(1,25 OH2D) καθώς και των δεικτών οστικής παραγω-
γής (οστεοκαλσίνη, οστικό κλάσμα αλκαλικής φωσφα-
τάσης) και οστικής αποδόμησης τόσο στον ορό όσο και 
σε 24ωρη συλλογή ούρων: (υδροξυπρολίνη, Πυριδινολί-
νη, Ν-terminal telopeptide, cross laps), που είναι σημα-
ντικοί για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
της θεραπείας.

η πρόληψη, στηρίζεται κυρίως στη συστηματική 
παρακολούθηση και στην τήρηση γενικότερων οδηγιών 
διατροφής, αύξησης της σωματικής άσκησης και διακο-
πής του καπνίσματος. Επιδημιολογικά δεδομένα έχουν 
αποδείξει ότι οι ασθενείς με καλό επίπεδο πρωτογενούς 
φροντίδας (μεταγγίσεις και αποτελεσματική αποσιδή-
ρωση) διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο οστεοπόρωσης 
και καταγμάτων. Πριν από κάθε συμπληρωματική χο-
ρήγηση ασβεστίου και βιταμίνης D θα πρέπει να εκτι-
μάται η λειτουργία των παραθυρεοειδών αδένων, αλλά 
και η συγχορήγηση φαρμάκων (διγοξίνη, αντιυπερτα-
σικά, διουριτικά) που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα 
επίπεδα του ασβεστίου στο αίμα. Απαιτείται συχνή πα-
ρακολούθηση των επιπέδων ασβεστίου στο αίμα (ολικό 
και ιονισμένο ασβέστιο) καθώς και της 24ωρης απέκ-
κρισής του από τα ούρα, ώστε να αποφεύγεται η ασβε-
στιουρία-νεφρολιθίαση. η βασικότερη προϋπόθεση για 
την προστασία των οστών θεωρείται η αποκατάσταση 
του υπογοναδισμού με χορήγηση στεροειδών του φύλου. 
Παρόλα αυτά οι ασθενείς με μΑ εξακολουθούν να εμφα-
νίζουν μη ισορροπημένο οστικό μεταβολισμό και αυξη-
μένη δράση αποδόμησης των οστών με αποτέλεσμα την 
σημαντικού βαθμού ελάττωση της οστικής πυκνότητας. 
την τελευταία 10ετία, χρησιμοποιήθηκαν τα διφωσφο-
νικά (alendronate, pamidronate και zoledronic acid) με 
σκοπό την αναστολή της οστεοκλαστικής δραστηριότη-
τας76-78. Υπάρχουν στοιχεία για την αύξηση της οστικής 
πυκνότητας, που δεν αποδεικνύουν όμως την ευεργετική 
τους δράση στην μείωση των καταγμάτων μακροπρόθε-
σμα. Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται όχι μόνο να 
αναστέλλει την αποδόμηση των οστών αλλά να δρα και 
στη διαφοροποίηση και τον πολλαπλασιασμό των οστε-
οβλαστών είναι το Strontium ranelate. μελέτες αναφέ-
ρουν ότι μειώνει σημαντικά το κίνδυνο καταγμάτων σε 
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση79,80.

Συμπεράσματα 
οι ενδοκρινοπάθειες αποτελούν σημαντικές επιπλο-

κές στη μΑ και έχουν αντίκτυπο όχι μόνο στη ζωή αλλά 
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και στην ψυχική υγεία των ασθενών. Ένεκα του ότι στα 
αρχικά στάδια είναι υποκλινικές, θα πρέπει η διερεύνη-
σή τους να είναι συστηματική ώστε να αντιμετωπίζονται 
έγκαιρα με εντατικοποίηση της θεραπείας αποσιδήρωσης 
και θεραπείες υποκατάστασης ή υποστηρικτικές θεραπεί-
ες. τόσο η εφαρμογή εντατικής θεραπείας αποσιδήρωσης, 
όσο και η επιλογή του χηλικού παράγοντα διαδραματί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπισή τους. με τη 
χρήση συνδυαστικής θεραπείας αποσιδήρωσης DFO & 

DFP φαίνεται να επιτυγχάνεται η μείωση του φορτίου σι-
δήρου σε φυσιολογικά επίπεδα, γεγονός που οδηγεί σε 
ανατροπή ορισμένων ενδοκρινολογικών επιπλοκών στη 
μΑ. Αυτό αποτελεί πρωτοφανές φαινόμενο. Περαιτέρω 
μελέτες με διάφορους συνδυασμούς εκ των τριών χηλικών 
παραγόντων, αποτελούν μελλοντικές προκλήσεις για την 
πρόληψη και την ανατροπή των ενδοκρινοπαθειών στη 
μΑ και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Endocrine complications in thalassaemia
by Kallistheni Farmaki

Haematologist, Directress of Hospital’s Transfusion Service & Thalassaemia Unit,  
General Hospital of Corinth

ABSTRACT: Εndocrinopathies are serious complications, substantially affecting Thalassaemia major 
patients well being. Their frequency increases with patient’s age and the improvement of survival rates. 
Short stature, delayed puberty, hypogonadism, hypothyroidism, hypoparathyroidism, abnormalities of 
glucose and calcium metabolism and osteopathy will be discussed under the prism of checkup, preven-
tion and treatment. Their pathogenesis is not yet fully elucidated. Tissue hypoxia due to chronic anaemia 
and iron overload because of systematic transfusions are the main determinant mechanisms. Early detec-
tion of endocrinopathies is imperative as most patients are likely to be asymptomatic and allows the use 
of appropriate chelation regimes or hormone substitution in time. Recent studies mentioned that with the 
use of intensive combined chelation, a decrease of iron load to normal levels, as well as the reversal of 
some endocrine complications was achieved in Thalassaemia patients. This phenomenon is unique and 
it is beneficial in reducing hormone replacement or other supporting treatments. Future challenges in-
clude different approaches to chelation and most likely different combinations in order to demonstrate 
such outcomes, ameliorating patient’s adherence to treatment, reducing morbidities and improving Tha-
lassaemia patient’s quality of life.
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Η HCV λοίμωξη σε ασθενείς με μεσογειακή αναιμία

Ιωάννης Κοσκίνας, Δημήτριος Κουντουράς, Βάλια Φατούρου

ΠΕΡιληΨη: η συχνότητα ανίχνευσης αντι-HCV αντισωμάτων σε ασθενείς με ομόζυγο β μεσογεια-
κή αναιμία αυξάνει παράλληλα με την ηλικία, με ποσοστά 35-90% σε ενηλίκους ασθενείς με μέση ηλι-
κία 26 έτη. HCV-RNA(+) στo αίμα εμφανίζει το 72% των αντι-HCV(+) ασθενών, με επικράτηση των 
γονοτύπων 1 και 4 (>60%), ενώ το 30% των ασθενών έχει φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες. η αιτιο-
παθογένεια και φυσική πορεία της ηπατικής νόσου καθορίζεται από το βαθμό της αιμοσιδήρωσης (Fe 
>7mg/g) και την ιογενή ηπατίτιδα. ςτην ηλικία των 26-35 ετών ανευρίσκεται σημαντικού βαθμού ίνω-
ση (score >3) στο 45% και κίρρωση στο 8%. η σημαντική αύξηση της επιβίωσης των θαλασσαιμικών 
τα τελευταία χρόνια συνοδεύεται από αύξηση της επίπτωσης του ηκκ, στην ομάδα κυρίως των ασθε-
νών με κίρρωση και HCV λοίμωξη, με μέση ηλικία εμφάνισης τα 40 έτη. η απόφαση για θεραπεία της 
χρονίας HCV λοίμωξης είναι ιδιαίτερα προβληματική και επηρεάζεται από την πολυσυστηματική επι-
βάρυνση των ασθενών αυτών και κυρίως των καρδιολογικών προβλημάτων. η μονοθεραπεία με απλή ή 
πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη εμφανίζει ποσοστό ανταπόκρισης 13-40%, η δε συνδυασμένη αγωγή με ρι-
μπαβιρίνη 30-70%. η διαφορά στις διάφορες μελέτες οφείλεται στη μεγάλη ετερογένεια και στο μικρό 
αριθμό των ασθενών. Παράγοντες που συσχετίζονται με μη ανταπόκριση στη θεραπεία είναι η μεγαλύ-
τερη ηλικία, ο βαθμός αιμοσιδήρωσης, η παρουσία σημαντικής ίνωσης και η υψηλή ιαιμία. ςυχνότε-
ρα αίτια διακοπής της θεραπείας, είναι ο αυξημένος ρυθμός μεταγγίσεων, μέχρι και 48% των ασθενών, 
η ουδετεροπενία και η θρομβοπενία. Ευνοϊκές προϋποθέσεις για την έναρξη θεραπείας είναι ο χαμη-
λός ιστικός Fe (<5 mg/g) και η απουσία μείζονος καρδιολογικού προβλήματος. η χορήγηση ριμπαβιρί-
νης, αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας της ιολογικής ανταπόκρισης αλλά ενέχει τον κίνδυνο αύξησης της 
συχνότητας των μεταγγίσεων. οι νέοι αναστολείς πρωτεάσης του ιού σε συνδυασμό με την κλασσική 
θεραπεία αυξάνουν σημαντικά τα ποσοστά της ιολογικής ανταπόκρισης στον γονότυπο 1 τόσο σε πρω-
τοθεραπευόμενους όσον και σε ασθενείς με υποτροπή ή μη ανταπόκριση στην κλασσική θεραπεία, όμως 
ευθύνονται για μεγαλύτερο βαθμό παρενεργειών (αναιμία, δερματικές εκδηλώσεις) γεγονός που, προς 
το παρόν, τους καθιστά προβληματικούς για την θεραπεία της HCV λοίμωξης στους θαλασσαιμικούς.
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Aνασκόπηση

Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
τα άτομα που πάσχουν από ομόζυγο β μεσογειακή 

αναιμία και υφίστανται συχνά μεταγγίσεις είναι πιο επιρ-
ρεπή σε ιογενείς λοιμώξεις όπως στον ιό της ηπατίτιδας Β 
και C, τον HIV κ.α. η επίπτωση αυτών σχετίζεται, όπως 
είναι φυσικό, με τον επιπολασμό των λοιμώξεων στη δε-
ξαμενή των αιμοδοτών και εμφανίζει μια αύξουσα τάση 
με την πάροδο της ηλικίας. ςτην ηλικία των 7 ετών περί-

που, το HBsAg ανιχνεύεται σε ποσοστό που κυμαίνεται 
μεταξύ 7-14%1,2, και τα αντισώματα έναντι του HCV σε 
ποσοστό 12.5%3. ςε μεγαλύτερες ηλικίες (μέχρι 15 ετών) 
αναφέρεται συχνότητα ηπατίτιδος Β 20% και C 30%4, ενώ 
σε ενηλίκους ασθενείς με μέση ηλικία 26 έτη αντι-HCV 
ανιχνεύονται σε ποσοστά 35-91%, θετική PCR εμφανίζει 
το 72%, ενώ το 30% αυτής της ομάδας έχει φυσιολογι-
κές αμινοτρανσφεράσες1,5. ο συστηματικός εμβολιασμός 
έναντι της ηπατίτιδας Β έχει περιορίσει σημαντικά τον 
επιπολασμό της νόσου, ενώ η συλλοίμωξη με τους δύο 
ιούς δεν είναι ιδιαίτερα συχνή. Ωστόσο υπάρχει αναφο-
ρά για συνύπαρξη των δύο λοιμώξεων, σε λιγότερο ανα-
πτυγμένες χώρες, μέχρι και στο 14% του συνόλου των 
πολυμεταγγιζόμενων6.
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Οξεία λοίμωξη
η οξεία μόλυνση από το ιό HCV είναι συνήθως ασυ-

μπτωματική. Ενα ποσοστό 15-20% παρουσιάζει οξεία 
ικτερική ηπατίτιδα. Παρεμπιπτόντως, μόνο το 1-3% των 
ατόμων με δήγμα βελόνης (επαγγελματική έκθεση) ανα-
πτύσσουν HCV λοίμωξη. η παρουσία του ιού στο αίμα 
(HCV-RNA) ανιχνεύεται την 15η ημέρα (7-21) ενώ τα 
αντισώματα (anti-HCV) δύναται να είναι αρνητικά (πε-
ρίοδος παραθύρου) και εμφανίζονται συνήθως την 3η-10η 
εβδομάδα από την έκθεση στον ιό. ςε ποσοστό 20%-30% 
των ατόμων με οξεία λοίμωξη επέρχεται αυτόματη κά-
θαρση του ιού. η μικρή ηλικία και ο γονότυπος 3 απο-
τελούν καλούς προγνωστικούς παράγοντες. ςε ασθενείς 
με ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία η αυτόματη κάθαρση 
του ιού έχει αναφερθεί να είναι της τάξεως του 33-40% 
λόγω της έκθεσης σε νεαρή ηλικία (περίπου 4 ετών)7.

Χρονία λοίμωξη
Ι) Ιολογικά χαρακτηριστικά

η ιαιμία (HCV-RNA) της χρονίας HCV λοίμωξης σε 
θαλασσαιμικούς ασθενείς κυμαίνεται σε σημαντικά χα-
μηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό με 
διάμεση τιμή 65.150 IU/ml έναντι 580.000 IU/ml σε μη 
θαλασσαιμικούς ασθενείς8. οι προτεινόμενοι παράγοντες 
για αυτό το φαινόμενο είναι οι συχνές μεταγγίσεις και η 
ίδια η αποσιδήρωση.

ο γονότυπος του HCV ποικίλλει αναλογικά με τη δι-
ακύμανση της κατανομής των γονοτύπων στη δεξαμενή 
των αιμοδοτών ανά περιοχή, με επικράτηση συνήθως 
των γονοτύπων 1 και 4 (>60%), με την αναλογία τα τε-
λευταία χρόνια να μεταβάλλεται προς όφελος των 3 και 
2, ακολουθώντας την αύξηση των χρηστών ενδοφλεβί-
ων ναρκωτικών (IVDU) στο γενικό πληθυσμό και τους 
αιμοδότες, ομάδα που ως γνωστόν εμφανίζει συχνότερα 
αυτούς τους γονοτύπους9,10,16. ςε Ελληνική μελέτη τα δε-
δομένα υποστηρίζουν ότι ο γονότυπος 3a σταδιακά αυξά-
νει τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του ποσοστού 
των ασθενών με χρονία HCV λοίμωξη μετά από χρήση 
τοξικών ουσιών ενδοφλεβίως11. Oσον αφορά τη κατανο-
μή των γονοτύπων στους Έλληνες ασθενείς με ομόζυγο 
β μεσογειακή αναιμία το 41% έχει γονότυπο 1, το 24% 
γονότυπο 4, το 14% γονότυπο 2 και 21% γονότυπο 312.

ΙΙ) Ηπατική νόσος

Κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά
ςε ασθενείς χωρίς υποκείμενο νόσημα η χρονία HCV 

λοίμωξη διαδράμει κλινικά ασυμπτωματικά και ποσοστό 
20-30% των ασθενών αναπτύσσει κίρρωση σε διάστημα 
20-25 ετών, ένα 30% δεν αναπτύσσει ποτέ σημαντική 

ίνωση και για το υπόλοιπο ποσοστό απαιτείται μεγαλύ-
τερο των 30 ετών διάστημα για την ανάπτυξη σοβαρής 
ηπατικής νόσου13,14.

ςε ασθενείς με θαλασσαιμία και χρονία HCV λοίμωξη 
η αιτιοπαθογένεια και η εξέλιξη της ηπατικής νόσου ορί-
ζεται από δύο τουλάχιστον παραμέτρους, τη δευτεροπαθή 
αιμοσιδήρωση και την ιογενή ηπατίτιδα. Όσον αφορά την 
αιμοσιδήρωση, επίπεδα ιστικού Fe >7mg/g ξηρού ηπατι-
κού ιστού συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ηπατικής 
ίνωσης.15 Είναι γνωστό ότι σε ένα ήπαρ ήδη υπό οξειδω-
τικό στρες λόγω της υπερφόρτωσης με σίδηρο η χρονία 
ηπατοκυτταρική βλάβη που προκαλεί ο ιός συμβάλλει 
στην εξέλιξη της ηπατικής νόσου16. η παρουσία του ιού 
σε περιβάλλον υψηλών επιπέδων σιδήρου συσχετίζεται 
με εξέλιξη της ηπατικής ίνωσης στο 80% των ασθενών 
στην 5ετία σε αντίθεση με το 20-25% των ασθενών με 
χαμηλό ιστικό σίδηρο.

οι θαλασσαιμικοί ασθενείς εμφανίζουν κλινικά χα-
ρακτηριστικά που διαφέρουν από αυτά του γενικού πλη-
θυσμού και επίσης ποικίλουν σημαντικά στις διάφορες 
ηλικιακές ομάδες. η εξέλιξη της ηπατικής νόσου μοιάζει 
να «συμπυκνώνεται» και να μετατίθεται ταυτόχρονα σε 
ηλικίες μικρότερες του αναμενόμενου καθώς στην ηλι-
κία των 26 (±7) ετών ανευρίσκεται σημαντικού βαθμού 
ίνωση (score >or = 3) στο 45% και κίρρωση στο 8%6.

ο ηπατοκυτταρικός καρκίνος (ηκκ) αποτελεί μία 
όψιμη επιπλοκή της χρονίας ηπατικής νόσου. η συχνό-
τητα ανάπτυξης ηκκ σε κιρρωτικούς ασθενείς με χρο-
νία HCV λοίμωξη υπολογίζεται σε 2-7% ετησίως17-19 και 
πρέπει να τονισθεί ότι είναι εξαιρετικά σπανία σε μη κιρ-

Χαρακτηριστικά HCV λοίμωξης σε ασθενείς με ομό-
ζυγο β-μεσογειακή αναιμία 

•	Μεγαλύτερη πιθανότητα αυτόματης κάθαρσης στην 
οξεία λοίμωξη

•	Γονότυποι 1 και 4 σε ποσοστό >60% των ασθενών
•	Σχετικά χαμηλότερα τα επίπεδα του HCV-RNA στο αίμα 
•	Σημαντική για την ηπατική νόσο ο βαθμός αιμοσιδή-

ρωσης
•	Μεγαλύτερο ποσοστό σημαντικής ίνωσης/κίρρωσης 

σε μικρότερη ηλικία 
•	Το 20-30% των ασθενών έχει φυσιολογικές αμινοτραν-

σφεράσες  
•	Ανάπτυξη ΗΚΚ σε μικρότερη ηλικία
•	Προβληματική η θεραπεία της HCV λοίμωξης λόγω συ-

μπαραμαρτούντων προβλημάτων
•	Χαμηλά σχετικά ποσοστά ιολογικής κάθαρσης στη θε-

ραπεία
•	Αύξηση της συχνότητας μεταγγίσεων σε σημαντικό 

ποσοστό κατά τη διάρκεια της κλασσικής θεραπείας
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ρωτικούς ασθενείς20. Παράγοντες που έχουν συσχετισθεί 
με την ανάπτυξη ηκκ αποτελούν τα υψηλά επίπεδα των 
αμινοτρανσφερασών – υποδηλώνοντας βαρύτητα φλεγμο-
νώδους δραστηριότητας, η ηλικία >55 ετών, το άρρεν φύ-
λο, η κατανάλωση αλκοόλης, η συλλοίμωξη με τον HBV 
και ενδεχόμενα ο γονότυπος 1β21-23. Επιπλέον στην κλη-
ρονομική αιμοχρωμάτωση η ετήσια επίπτωση του ηκκ 
είναι 5%. η συνύπαρξη συνεπώς και των δύο παραγό-
ντων αυξάνει θεωρητικώς το κίνδυνο ανάπτυξης ηκκ.

η βελτίωση των μεθόδων αποσιδήρωσης και η συστη-
ματική παρακολούθηση και υποστήριξη των ασθενών με 
μεσογειακή αναιμία έχει σαν συνέπεια τη σημαντική αύ-
ξηση του μέσου όρου ζωής, με αποτέλεσμα την εξέλιξη 
της ηπατικής νόσου και την αύξηση της εμφάνισης του 
ηκκ, στην ομάδα κυρίως των ασθενών με κίρρωση εί-
τε λόγω αιμοσιδήρωσης, είτε λόγω της χρονίας ιογενούς 
λοίμωξης. Από μια τουλάχιστον μελέτη που περιλάμβα-
νε 22 περιπτώσεις HKK, που κατά 86% ήταν σε έδαφος 
HCV λοίμωξης, η μέση ηλικία ήταν 45±11 χρόνια, υπο-
δηλώνοντας ότι και στους θαλασσαιμικούς η πορεία της 
νόσου δεν διαφέρει στη διάρκεια σε σχέση με το γενικό 
πληθυσμό, αλλά στην πρώιμη έναρξη της ηπατικής νόσου 
που τοποθετείται νωρίς τόσο λόγω της υπερφόρτωσης σε 
σίδηρο όσο και στην πρώιμη έκθεση στις ιογενείς λοιμώ-
ξεις λόγω των μεταγγίσεων από μικρή ηλικία24. ςε δική 
μας μελέτη από το σύνολο των 156 ασθενών υπό παρα-
κολούθηση, 9 ασθενείς με μέση ηλικία 40 έτη εμφάνισαν 
ηκκ, ανεξαρτήτως της παρουσίας του HCV25. Επιπλέ-
ον λόγω της μη συστηματικής επιτήρησης το στάδιο του 
ηκκ ήταν προχωρημένο και οι δυνατότητες ριζικής ή 
ουσιαστικής θεραπευτικής παρέμβασης περιορισμένες. 
το γεγονός αυτό καθιστά λίαν επιτακτική την ανάγκη 
επιτήρησης των ασθενών με θαλασσαιμία και ηπατική 
νόσο για έγκαιρη διάγνωση του ηκκ και αποτελεσμα-
τικότερη θεραπεία.

Φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες εμφανίζει το 30% 
περίπου των ασθενών, παρατήρηση που αφορά και παλαι-
ότερες μελέτες, πριν το 1990, σε ασθενείς με HBsAg(+) 
και πιθανή συλλοίμωξη με HCV8.

η διαγνωστική αξία της φερριτίνης στους θαλασσαι-
μικούς ασθενείς με ηπατοπάθεια είναι αρκετά συζητήσι-
μη, δεδομένου του γεγονότος ότι η φερριτίνη αποτελεί και 
πρωτείνη οξείας φάσεως. τα επίπεδα φερριτίνης μπορεί 
να αντιπροσωπεύουν εξίσου ηπατοκυτταρική βλάβη με 
απελευθέρωση πλούσιας σε σίδηρο φερριτίνης ή φλεγ-
μονή με φερριτίνη χαμηλότερης περιεκτικότητας σε σί-
δηρο26. με βάση αυτή την ερμηνεία, καθίσταται σχετικά 
επισφαλής η απόπειρα εκτίμησης της ιστικής εναπόθε-
σης σιδήρου με μόνο κριτήριο τη φερριτίνη ορού, ιδίως 
με την παρουσία ηπατίτιδος27. η τιμή της φερριτίνης και 
άλλων περιφερικών δεικτών όπως οι αμινοτρανσφεράσες, 
δεν είναι δυνατό να προβλέψουν με ακρίβεια την εικόνα 
που δίνει αναφορικά με το φορτίο σιδήρου και την ίνω-
ση η βιοψία ήπατος28.

κρυοσφαιριναιμία ανιχνεύεται σε ποσοστό 19-66% 
των ασθενών με χρόνια HCV λοίμωξη, οι οποίοι και εμ-
φανίζουν υψηλότερη ιαιμία29, ενώ επίσης παρατηρούνται 
χαμηλά επίπεδα συμπληρώματος και συχνότερη παρου-
σία αντιπυρηνικών αντισωμάτων σε σχέση με τους μη 
θαλασσαιμικούς.

οι ενήλικοι ασθενείς με θαλασσαιμία και χρόνια HCV 
εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα χοληστερόλης (ολικής, 
HDL και LDL) και συχνότητα ηπατικής στεάτωσης σε 
σύγκριση με τους μή θαλασσαιμικούς, διαφορά που θα 
πρέπει να αποδοθεί στη διαφορά συχνότητας του γονο-
τύπου 3a, που είναι γνωστό ότι συσχετίζεται με στεάτω-
ση του ήπατος30.

Ασθενείς με ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία εμφανί-
ζουν επίσης ιστολογικά εναπόθεση σιδήρου, κυρίως μέσα 
στα ηπατοκύτταρα στην πλειονότητα των περιπτώσεων. 
Παρά όμως την ικανή εναπόθεση σιδήρου η ίνωση είναι 
ηπιότερη, όπως και η κλινική εικόνα και η εξέλιξη της 
ηπατικής νόσου31.

ΙΙΙ) Η βιοψία ήπατος, οι ενδείξεις  
και η ερμηνεία

η βιοψία ήπατος αποτελεί το ιδανικό μέτρο αξιολόγη-
σης της ηπατικής νόσου, καθώς οι διάφορες άλλες προ-
σεγγίσεις μέσω βιοχημικών ή απεικονιστικών δεικτών 
δεν έχουν αποδειχτεί αξιόπιστες στην αντιστοιχία τους 
προς τα ιστολογικά δεδομένα. η διαγνωστική ακρίβεια 
είναι αρκετά υψηλή όπως και η ασφάλεια. ςε ασθενείς 
με φυσιολογικές αμινοτρανσφεράσες που αποτελούν το 
30% του συνόλου, αποδεικνύεται ιστολογικά ηπατίτιδα σε 
ποσοστό 30%, ενώ αντιθέτως, το 40% των ασθενών που 
παρουσιάζουν άνοδο των αμινοτρανσφερασών μέχρι και 
δύο φορές την ανώτατη φυσιολογική τιμή δεν έχουν ηπα-
τίτιδα ιστολογικώς32. ςε μελέτη που αφορούσε Έλληνες 
ασθενείς με ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία, μέσης ηλι-
κίας 16 ετών, εμφανίζεται χαμηλή σχετικά φλεγμονώδης 
δραστηριότητα και ίνωση ήπια έως μέτρια σχετιζόμενη 
με τα επίπεδα σιδήρου22. οι HCV(+) ασθενείς εμφάνιζαν 
υψηλότερο βαθμό νεκροφλεγμονώδους δραστηριότητας 
που δεν συσχετίζονταν με αυξημένο φορτίο σιδήρου, πα-
ρατήρηση που συμφωνεί με παλαιότερες μελέτες33. το 
40% περίπου των ασθενών είχε σοβαρή εναπόθεση σι-
δήρου γεγονός που αντανακλά τη χαμηλή συμμόρφωση 
προς τη θεραπεία αποσιδήρωσης και το 90% σιδήρωση 
τουλάχιστον σταδίου 1. Παρά το γεγονός ότι σε μεγαλύ-
τερες ηλικίες αναφέρεται συχνότητα ιστολογικής διάγνω-
σης κίρρωσης που φτάνει το 10%, σ’ αυτή την ηλικιακή 
ομάδα των ασθενών κίρρωση βρέθηκε στο 2% και ίνω-
ση στο 39%34. ςε μελέτες όπου έγινε σύγκριση βιοψιών 
σε σειρά (τουλάχιστον 2) η παρουσία ίνωσης ανευρίσκε-
ται συχνότερα σε HCV RNA (+) ασθενείς και εμφανίζει 
μια αξιοσημείωτη συσχέτιση με την ηπατική συγκέντρω-
ση σιδήρου35,36.
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μέσα στο πλαίσιο των επιφυλάξεων για την ποσοτι-
κή αξιολόγηση των επιπέδων σιδήρου με τον μαγνητικό 
συντονισμό37, η μέθοδος έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ικα-
νοποιητική στη κλινική πράξη για το έλεγχο του βαθμού 
και το θεραπευτικό χειρισμό της αποσιδήρωσης32,38-40.

IV) Η μεταμόσχευση μυελού
το ενδιαφέρον στους θαλασσαιμικούς ασθενείς που 

έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού εντοπίζεται 
στην πορεία της ηπατικής νόσου μετά τη μεταμόσχευση, 
τους παράγοντες που την καθορίζουν και τις παρατηρή-
σεις σχετικά με την υποστροφή της ίνωσης μετά τη με-
ταμόσχευση41,42. οι παρατηρήσεις αυτές συσχετίζουν τη 
βελτίωση της ίνωσης με τη βελτίωση της αιμοσιδήρωσης, 
ένα μοντέλο που εξηγεί ανάστροφα τη σχέση του σιδήρου 
με την παθογένεια του ήπατος και βοηθάει στην ακριβέ-
στερη διάκριση της σχέσης του με την ιογενή ηπατίτιδα. 
Έχει παρατηρηθεί λοιπόν μια κλιμάκωση του κινδύνου 
εξέλιξης της ίνωσης, με την ήπια αιμοσιδήρωση να συμ-
βάλλει σε χαμηλό σχετικά κίνδυνο, την παρουσία HCV 
λοιμώξεως σε υψηλότερο και σε πολλαπλάσια μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο στην υψηλή εναπόθεση σιδήρου και στη συ-
νύπαρξη των δύο παραγόντων43.

V) Θεραπεία της χρονίας HCV λοίμωξης
ςτο χειρισμό της ηπατικής νόσου και την απόφα-

ση για θεραπεία της χρονίας HCV λοίμωξης, σημαντικό 
ρόλο παίζει η πολυσυστηματική επιβάρυνση των ασθε-
νών αυτών, με καρδιολογικές και ενδοκρινολογικές επι-
πλοκές, όπως αρρυθμιολογικές διαταραχές, πνευμονική 
υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης και υποθυρεοειδισμός.

η θεραπεία της ηπατίτιδας C στους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς βασίζεται στη χορήγηση πεγκυλιωμένης ιντερ-
φερόνης-α, συνήθως σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό 
με ριμπαβιρίνη, γεγονός όμως που προσθέτει υψηλό πο-
σοστό ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως λόγω της αιμό-
λυσης και της επιτάχυνσης του ρυθμού των μεταγγίσεων 
που δημιουργεί η ριμπαβιρίνη44.

Από τα δεδομένα στη διεθνή βιβλιογραφία η μονο-
θεραπεία με απλή ιντερφερόνη συσχετίζεται με ποσοστό 
ανταπόκρισης 30-40%45, η συνδυασμένη αγωγή με ριμπα-
βιρίνη46 παρόμοιο και λίγο μεγαλύτερο ίσως, αναλόγως 
με τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ομάδος. και τέλος 
η θεραπεία με πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη μόνη αγγίζει 
ποσοστό ιολογικής ανταπόκρισης γύρω στο 30%, ενώ η 
συνδυασμένη θεραπεία με ριμπαβιρίνη (peg-IFNa-2a + 
RBV) μέχρι και 65%47.

οι διαφορές στα ποσοστά ανταπόκρισης στις διάφορες 
μελέτες οφείλονται στη μεγάλη ετερογένεια του πληθυ-
σμού από πλευράς ηλικίας, υποκείμενης βαρύτητας ηπα-

τικής νόσου, επιπέδων σιδήρου, γονότυπου του ιού και 
αφορούν επιπλέον μικρό αριθμό ασθενών.

τα χαρακτηριστικά των ασθενών που δεν ανταπο-
κρίνονται περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ηλικία, υψηλή τι-
μή φερριτίνης, υψηλό ιστικό φορτίο σιδήρου, αυξημένη 
ίνωση ή κίρρωση και υψηλή ιαιμία, ενώ ο γονότυπος 3 
εμφανίζει τα καλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης48.

ςημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη θε-
ραπεία και αποτελούν συχνά αίτιο διακοπής της, είναι ο 
αυξημένος ρυθμός μεταγγίσεων σε ποσοστό μέχρι και 
48% των ασθενών, η ουδετεροπενία και η θρομβοπενία.

ςτα πλαίσια αυτά είναι σημαντικό να αποφασίζεται 
η έναρξη της θεραπείας σε άτομα με χαμηλό ιστικό Fe 
(<5mg/g) και χωρίς μείζονα καρδιολογικά προβλήματα. 
η χορήγηση ριμπαβιρίνης, αν και τυπικά αντενδείκνυ-
ται, εντούτοις αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας της ιολο-
γικής ανταπόκρισης και πρέπει να χρησιμοποιείται μετά 
από ενημέρωση του ασθενούς για το κίνδυνο αύξησης 
της συχνότητας των μεταγγίσεων και της μονάδας πα-
ρακολούθησης για τη δυνατότητα κάλυψης των αυξημέ-
νων αναγκών σε αίμα49-52.

Επιπλέον φάρμακα αποσιδήρωσης που συσχετίζονται 
με το κίνδυνο λευκοπενίας πρέπει να διακόπτονται προ 
της έναρξης της θεραπευτικής αγωγής (π.χ. δεφεριπρό-
νη-Ferriprox). η συχνή κλινική και εργαστηριακή πα-
ρακολούθηση των ασθενών αυτών υπό θεραπεία είναι 
αυτονόητα επιβεβλημένη.

Όσον αφορά τα νέα φάρμακα που σύντομα θα εφαρ-
μοσθούν στην κλινική πράξη για το γονότυπο 1, δηλαδή 
τους αναστολείς πρωτεάσης του ιού boceprevir και telapre-
vir, αυτά σε συνδυασμό με την κλασσική θεραπεία αυξά-
νουν σημαντικά τα ποσοστά της ιολογικής ανταπόκρισης 
τόσο σε πρωτοθεραπευόμενους όσον και σε ασθενείς με 
υποτροπή ή μη ανταπόκριση στην κλασσική διπλή θερα-
πεία. Όμως το boceprevir ευθύνεται για μεγαλύτερο βαθμό 
και συχνότητα ανάπτυξης αναιμίας έναντι της κλασσικής 
θεραπείας, γεγονός που το καθιστά απαγορευτικό για τη 
θεραπεία της HCV λοίμωξης στους θαλασσαιμικούς. το 
telaprevir συνδυάζεται επίσης με αναιμία, αλλά επιπλέ-
ον συχνά με δερματικές εκδηλώσεις. ςυμπερασματικά, 
τα νέα αυτά φάρμακα δεν αποτελούν προς το παρόν επι-
λογές για την ιδιαίτερη αυτή ομάδα των ασθενών. Παρ’ 
όλα αυτά στο μέλλον η θεραπεία της HCV λοίμωξης θα 
εμπλουτιστεί με συνδυασμό διαφόρων αναστολέων ενζύ-
μων του ιού που θα έχουν καλύτερο φάσμα παρενεργειών.

Ασθενείς που δεν δύνανται να λάβουν θεραπεία ή που 
η θεραπεία έχει αποτύχει πρέπει να παρακολουθούνται 
ανά 6μηνο με πλήρη βιοχημικό και αιματολογικό έλεγ-
χο καθώς και με υπερηχογραφικό έλεγχο του ήπατος για 
την αξιολόγηση και τη πορεία της ηπατικής νόσου κα-
θώς και την επιτήρηση για τον ηκκ αντίστοιχα. η καλή 
αποσιδήρωση είναι εύλογα επιτακτική.
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VI) Μεταμόσχευση ήπατος

η μεταμόσχευση ήπατος αποτελεί την τελευταία επι-
λογή στην αντιμετώπιση της ηπατικής νόσου τελικού στα-
δίου. λόγω όμως των συμπαραμαρτούντων νοσημάτων, 

ιδίως από την καρδιά, της τοξικότητας των ανοσοκατα-
σταλτικών και γενικότερα των επιπλοκών των ασθενών 
με ομόζυγο β-μεσογειακή αναιμία, η μεταμόσχευση ήπα-
τος έχει περιορισθεί σε μεμονωμένο αριθμό ασθενών.
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Οι καρδιολογικές επιπλοκές στις αιμοσφαιρινοπάθειες: 
Παθοφυσιολογία και κλινική έκφραση

Δημήτριος Φαρμάκης, Μαρία Τσιρώνη, Αθανάσιος Αίσωπος

ΠΕΡιληΨη: οι καρδιολογικές επιπλοκές αποτελούν μια από τις κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνητό-
τητας στους ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες. Παρά τη γενετική ετερογένεια των παθήσεων, οι κύριοι 
παθογενετικοί μηχανισμοί της καρδιακής βλάβης είναι κοινοί, με διαφορετικό βαθμό έκφρασης του κα-
θενός από αυτούς στην κάθε αιμοσφαιρινοπάθεια. η αύξηση της καρδιακής παροχής λόγω της χρόνιας 
αναιμίας, η υπερφόρτωση με σίδηρο λόγω των μεταγγίσεων και της αυξημένης απορρόφησης από το 
πεπτικό, η συνυπάρχουσα διαταραχή της δομής και λειτουργικότητας των αγγείων, η υπερπηκτικότητα 
και η ανοσοανεπάρκεια αποτελούν τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς πρόκλησης των καρδι-
ολογικών επιπλοκών. τo φάσμα των καρδιολογικών εκδηλώσεων είναι ευρύ και περιλαμβάνει την καρ-
διακή ανεπάρκεια υψηλής παροχής, τη μυοκαρδιοπάθεια από υπερφόρτωση με σίδηρο της αριστερής 
και/ή της δεξιάς κοιλίας, την πνευμονική υπέρταση, την περικαρδίτιδα, τη μυοκαρδίτιδα, την ισχαιμική 
νόσο καθώς και αρρυθμίες και βαλβιδικές ανωμαλίες.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
οι αιμοσφαιρινοπάθειες και συγκεκριμένα η μεσογει-

ακή αναιμία (μΑ) και η δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔκΝ) 
αποτελούν τις συχνότερες μονογονιδιακές παθήσεις στον 
άνθρωπο1,2. Επιπλέον, παρά την παραδοσιακή γεωγρα-
φική τους εντόπιση (λεκάνη της μεσογείου, μέση Ανα-
τολή, Βόρεια ινδία, Νοτιοανατολική Ασία και ινδοκίνα 
για τη μΑ και Υποσαχάρια Αφρική για τη ΔκΝ), οι αι-
μοσφαιρινοπάθειες σήμερα έχουν ευρεία και παγκόσμια 
κατανομή κυρίως λόγω της συνεχούς μετανάστευσης των 
ανωτέρω πληθυσμών στο Δυτικό κόσμο1,2. Παράλληλα, 
οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι πολύ απαιτητικές κλινικά 
οντότητες, με πολυσυστηματικές εκδηλώσεις και επι-
πλοκές και ανάγκη για συνεχή, εφόρου ζωής αντιμετώ-
πιση σε ειδικά κέντρα2. καθώς οι θεραπευτικές εξελίξεις 
των τελευταίων δεκαετιών έχουν οδηγήσει σε σημαντι-
κή βελτίωση της επιβίωσης των ασθενών, το φάσμα των 
κλινικών εκδηλώσεων αλλά και οι θεραπευτικές απαιτή-
σεις των αιμοσφαρινοπαθειών μεγαλώνουν συνεχώς3,4.

οι καρδιολογικές εκδηλώσεις και επιπλοκές αποτε-

λούσαν πάντα και παραμένουν και σήμερα κύριες αιτίες 
νοσηρότητας και θνητότητας στους ασθενείς με αιμο-
σφαιρινοπάθειες, παρά την πρόοδο της θεραπείας και την 
επακόλουθη βελτίωση της πρόγνωσης των ασθενών1. Oι 
καρδιολογικές επιπλοκές αντιπροσωπεύουν την αιτία θα-
νάτου στα δυο τρίτα περίπου των ασθενών με μΑ καθώς 
και σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και πρόγνωσης της 
θνητότητας στη ΔκΝ2,5. Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές 
ότι οι αιμοσφαιρνιοπάθειες και ιδιαίτερα οι καρδιολογι-
κές επιπλοκές των ασθενών αυτών αποτελούν σημαντι-
κό πρόβλημα αλλά και πρόκληση για τον κλινικό ιατρό. 
Εντούτοις, η διεθνής βιβλιογραφία του καρδιαγγειακού 
είχε σε γενικές γραμμές παραβλέψει τις οντότητες αυτές 
μέχρι πολύ πρόσφατα.

παθοφυσιολογία
η μοριακή βάση στη μΑ και τη ΔκΝ είναι ετερογε-

νής και περιλαμβάνει μεταλλάξεις του γονιδίου της β ή 
α αλύσου της αιμοσφαιρίνης στα χρωμοσώματα 11 ή 16, 
αντίστοιχα, που οδηγούν σε ποσοτική ή ποιοτική μεταβο-
λή της παραγωγής των αλύσων αυτών6,7. Πιο συγκεκριμέ-
να, η μΑ χαρακτηρίζεται από μείωση ή πλήρη απουσία 
της σύνθεσης της β ή α αλύσου (β-μΑ και α-μΑ, αντί-
στοιχα), ενώ η ΔκΝ από ποιοτική διαταραχή της β αλύ-
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σου λόγω της αντικατάστασης του γλουταμινικού οξέος 
στη θέση 6 από βαλίνη με αποτέλεσμα τη δημιουργία της 
παθολογικής αιμοσφαιρίνης S6,7. το τελικό αποτέλεσμα 
είναι η εμφάνιση μιας χρόνιας αιμολυτικής αναιμίας ως 
αποτέλεσμα της αυξημένης ενδομυελικής απόπτωσης (μη 
αποδοτική ερυθροποϊηση) και της αυξημένης περιφερι-
κής καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

οι βασικοί μηχανισμοί πρόκλησης καρδιακής βλάβης 
στις αιμοσφαρινοπάθειες περιλαμβάνουν την αυξημένη 
καρδιακή παροχή, την υπερφόρτωση με σίδηρο, τις δια-
ταραχές των αγγείων, την υπερπηκτικότητα και την ανο-
σοανεπάρκεια1,2,8-13.

Αυξημένη καρδιακή παροχή
η αυξημένη καρδιακή παροχή προκαλείται από το συν-

δυασμό της χρόνιας αναιμίας με άλλους παράγοντες8,9. οι 
παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν το αυξημένο ποσοστό 
αιμοσφαιρίνης F, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
συγγένεια με το οξυγόνο και συνεπώς μειωμένη απόδο-
σή του στους ιστούς, την αντιρροπιστική επέκταση του 
μυελού των οστών, τη συνύπαρξη ηπατικής βλάβης λόγω 
μετάδοσης λοιμώξεων από τις μεταγγίσεις, εναπόθεσης 
σιδήρου και εξωμυελικής αιμοποίησης, καθώς και την 
παρουσία μιας διαταραχής του ελαστικού ιστού που πε-
ριγράφεται στη συνέχεια και που πιθανόν καθιστά τα αγ-
γεία πιο επιρρεπή στη διάταση κατά τη φόρτιση με όγκο.

ςήμερα, η κλινικά σημαντική αύξηση της καρδιακής 
παροχής καταστέλεται στους τακτικά μεταγγιζόμενους 
ασθενείς με μείζονα μΑ, αλλά αποτελεί κύριο παθογε-
νετικό μηχανισμό στους μη μεταγγιζόμενους ασθενείς με 
ενδιάμεσο μΑ ή ΔκΝ.

Υπερφόρτωση με σίδηρο
η υπερφόρτωση με σίδηρο προκαλείται κατά κύριο λό-

γο από τις επαναλαμβανόμενες μεταγγίσεις στους τακτικά 
μεταγγιζόμενους ασθενείς2. Δευτερευόντως, υπερφόρτω-
ση με σίδηρο προκαλείται και από την αντιρροπτιστική 
αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου από τον πεπτικό 
σωλήνα στους μη μεταγγιζόμενους ασθενείς με ενδιάμε-
ση μΑ ή ΔκΝ, με τη συμμετοχή του ρυθμιστικού ρόλου 
της εψιδίνης2. ο επιπλέον σίδηρος προσλαβάνεται αρχι-
κά από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα και μετά τον κο-
ρεσμό του εναποτίθεται αρχικά στα ηπατοκύτταρα και 
στη συνέχεια στα μυοκαρδιακά κύτταρα και τα κύτταρα 
των ενδοκρινών αδένων προκαλώντας ιστική βλάβη8,14. 
κατά την παρουσία υπερφόρτωσης με σίδηρο, ο πλήρης 
κορεσμός του φυσιολογικού φορέα του σιδήρου στην 
κυκλοφορία, της τρανσφερρίνης, οδηγεί στην εμφάνι-
ση ενός τοξικού μη συνδεδεμένου με την τρανσφερρίνη 

σιδήρου. ο σίδηρος αυτός εισέρχεται στα μυοκαρδιακά 
κύτταρα μέσω των διαύλων ασβεστίου τύπου L με μη-
χανισμό που δεν υπόκειται σε αντιρροπιστικούς μηχανι-
σμούς ελέγχου, ενώ παράλληλα το μυοκαρδιακό κύτταρο 
στερείται μηχανισμών αποβολής του σιδήρου. ο εισερ-
χόμενος σίδηρος εναποτίθεται με τη μορφή φερριτίνης, 
αιμοσιδηρίνης και ελεύθερου σιδήρου. ο τελευταίος εί-
ναι ιδιαίτερα τοξικός, καθώς oδηγεί στο σχηματισμό δρα-
στικών ριζών οξυγόνου (reactive oxygen species), που με 
τη σειρά τους προκαλούν βλάβες στις κυτταρικές δομές 
όταν υπερκεράσουν τους αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς 
του κυττάρου. Ως αποτέλεσμα, η εναπόθεση σιδήρου στο 
μυοκάρδιο έχει συσχετιστεί με την ανάπτυξη ειδικού τύ-
που μυοκαρδιοπάθειας2,10.

μελέτες με μαγνητικό συντονισμό έχουν καταδείξει 
τη στενή συσχέτιση μεταξύ της ποσότητας του σιδήρου 
στο μυοκάρδιο, όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο χά-
λασης T2*, και του κλάσματος εξώθησης της αριστερής 
κοιλίας (κΕΑκ) ή του κινδύνου ανάπτυξης καρδιακής 
ανεπάρκειας15-17. Πιο συγκεκριμένα, τιμές τ2* 20 ms ή 
μεγαλύτερες, ενδεικτικές της απουσίας υπερφόρτωσης 
με σίδηρο, συνοδεύονται από φυσιολογικό κΕΑκ στην 
πλειοψηφία των ασθενών, ενώ τιμές <20 ms, ενδεικτικές 
αυξημένης εναπόθεσης σιδήρου, συνοδευόνται από προ-
οδευτική έκπτωση του κΕΑκ15,16. H έκπτωση του κΕΑκ 
γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε τιμές τ2* <10 ms και ιδί-
ως <6 ms, οι οποίες αντιστοιχούν σε σοβαρή εναπόθεση 
σιδήρου στο μυοκάρδιο15,16. Αναλογικά, πρόσφατη προ-
οπτική μελέτη κατέδειξε ότι ο κίνδυνος εμφάνισης καρ-
διακής ανεπάρκειας εντός ενός έτους ήταν 47% για τ2* 
<6 ms, 21% για τ2* 6-10 ms και μόνο 0,2% για τ2* >10 
ms17. Από την άλλη μεριά, η κατάλληλη αγωγή αποσι-
δήρωσης, παράλληλα με την ελάττωση του βαθμού σι-
δήρωσης του μυοκαρδίου, οδηγεί και σε βελτίωση της 
λειτουργικότητας με αύξηση του κΕΑκ, ακόμα και σε 
ασθενείς με σοβαρή εναπόθεση σιδήρου ή κλινικά έκδη-
λη καρδιακή ανεπάρκεια18,19.

Πέρα από την άμεση βλάβη στο μυοκάρδιο, η υπερ-
φόρτωση με σίδηρο οδηγεί και σε έμμεσες επιδράσεις 
στο καρδιαγγειακό, μέσω ενδοκρινολογικών διαταραχών 
(υποθυρεοειδισμός, υποπαραθυρεοειδισμός, σακχαρώδης 
διαβήτης), ηπατικής βλάβης και αυξημένης επιρρέπειας 
των ασθενών σε λοιμώξεις8,20.

η υπερφόρτωση της καρδιάς με σίδηρο αποτελεί 
σήμερα τον κύριο παθογενετικό μηχανισμό καρδιακής 
βλάβης στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς με μείζο-
να μΑ2. Αντίθετα, στους μη μεταγγιζόμενους ή περι-
στασιακά μεταγγιζόμενους ασθενείς με ενδιάμεσο μΑ 
ή ΔκΝ, η υπερφόρτωση με σίδηρο λόγω κυρίως της αυ-
ξημένης απορρόφησης από το πεπτικό δεν προκαλεί ση-
μαντική επιβάρυνση της καρδιάς, μπορεί να επιβαρύνει 
όμως το ήπαρ.
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Αγγειακή βλάβη
τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί η συνύπαρξη μιας 

σύμπλοκης μικρο- και μακρο-αγγειακής βλάβης σε ασθε-
νείς με αιμοσφαιρινοπάθειες1. H βλάβη αυτή χαρακτηρί-
ζεται αφενός από ενδοθηλιακή δυσλειτουργία κι αφετέρου 
από αυξημένη αρτηριακή σκληρία, διαταραχές που έχουν 
ανευρεθεί τόσο στη β-μΑ όσο και στη ΔκΝ21,22. Αφενός, 
η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία οδηγεί σε αυξημένο αγγει-
ακό τόνο, υπερπηκτικότητα, αυξημένη έκφραση μορίων 
προσκόλλησης και φλεγμονώδη αντίδραση στο αγγεια-
κό τοίχωμα. Αφετέρου, η αυξημένη αρτηριακή σκληρία 
διαταράσσει την αρτηριο-κοιλιακή σύζευξη με αποτέλε-
σμα την αύξηση του μεταφορτίου της αριστερής κοιλί-
ας κατά τη συστολή και τη μείωση της πίεσης πλήρωσης 
των στεφανιαίων αρτηριών κατά τη διαστολή, μηχανι-
σμοί που συμβάλλουν στην επιβάρυνση της λειτουργίας 
της αριστερής κοιλίας.

η παθοφυσιολογία της αγγειακής βλάβης περιλαμ-
βάνει ένα λειτουργικό και ένα δομικό παράγοντα. ο λει-
τουργικός είναι η ανεπάρκεια του μονοξειδίου του αζώτου 
(Νο) συνεπεία της χρόνιας αιμόλυσης11. ο δομικός παρά-
γοντας σχετίζεται με μια διαταραχή του ελαστικού ιστού 
που μοιάζει φαινοτυπικά με το κληρονομικό ελαστικό 
ψευδοξάνθωμα και παρατηρείται με ιδιαίτερα μεγάλη συ-
χνότητα σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες και ειδικά 
μεγαλύτερης ηλικίας ασθενείς με ενδιάμεση μΑ12,13,23. η 
διαταραχή αυτή χαρακτηρίζεται από δερματικές πλάκες, 
αγγειοειδείς ταινίες στον οφθαλμικό βυθό καθώς και καρ-
διαγγειακή συμμετοχή με αρτηριακές ασβεστώσεις και 
ανευρύσματα καθώς και διαταραχή της δομής των καρ-
διακών βαλβίδων.

Επιπρόσθετα, οι πάσχοντες από ΔκΝ εμφανίζουν 
λόγω της παθολογικής αιμοσφαιρίνης S επεισόδια πα-
ροδικής μικροαγγειακής απόφραξης στο επίπεδο των 
μετατριχοειδικών φλεβιδίων, με αποτέλεσμα την πρό-
κληση ιστικής βλάβης από την ισχαιμία και την επακό-
λουθη επαναιμάτωση7.

Υπερπηκτικότητα
η υπερπηκτικότητα χαρακτηρίζει τους αθενείς με 

αιμοσφαιρινοπάθειες και προκαλείται από μια σειρά γε-
νετικών και επίκτητων παραγόντων. Παράγοντες που ευ-
θύνονται για την υπερπηκτικότητα είναι η προθρομβωτική 
επιφάνεια των ερυθροκυττάρων της β-μΑ συνεπεία με-
ταβολών της κυταρρικής μεμβράνης, η θρομβοκυττάρω-
ση και οι λειτουργικές διαταραχές των αιμοπεταλίων από 
τη σπληνεκτομή ή τη λειτουργική ασπληνία, η δυσλει-
τουργία του ενδοθηλίου και η συνύπαρξη γενετικών δι-
αταραχών του συστήματος πήξης και ινωδόλυσης, όπως 
η ανεπάρκεια των πρωτεϊνών C και S24. η υπερπηκτικό-
τητα παρατηρείται σε όλους τους ασθενείς με αιμοσφα-

ρινοπάθειες, αποτελεί όμως προεξάρχοντα μηχανισμό 
στην ενδιάμεση μΑ και τη ΔκΝ.

Ανοσοανεπάρκεια
Oι λοιμώξεις αποτελούν τη δεύτερη σε συχνότητα 

αιτία θανάτου στη μΑ και σημαντική συννοσηρότητα 
στη ΔκΝ. η επηρεασμένη ανοσολογική επάρκεια που 
οδηγεί στην αυξημένη επιρρέπεια των ασθενών με αιμο-
σφαιρινοπάθειες στις λοιμώξεις είναι πολυπαραγοντική. 
οι κυριότεροι μηχανισμοί που εμπλέκονται είναι η υπερ-
φόρτωση με σίδηρο, λόγω των σημαντικών ανοσορρυθ-
μιστικών ιδιοτήτων του σιδήρου και των πρωτεϊνών που 
εμπλέκονται στο μεταβολισμό του, οι επαναλαμβανόμε-
νες μεταγγίσεις με τη συνεχή ανοσολογική διέγερση που 
προκαλούν και τη μετάδοση ανοσοτροποιητικών ιών και 
άλλων λοιμωδών παραγόντων, η σπληνεκτομή που αυ-
ξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων από βακτήρια με κάψα και 
τροποποιεί τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστή-
ματος και η θεραπεία αποσιδήρωσης που αυξάνει την 
επιρρέπεια σε λοιμώξεις από σιδηρόφιλους μικροοργα-
νισμούς όπως η yersinia20. τέλος, η ίδια η βασική νόσος, 
με τη χρόνια αναιμία και ιστική υποξία καθώς και τα κυ-
κλοφορούντα ανώμαλα ερυθρά αιμοσφαίρια που αποτε-
λούν μια συνεχή ανοσολογική διέγερση, συμβάλλει στην 
ανοσοανεπάρκεια20.

ςυμπερασματικά, η χρόνια αναιμία της βασικής νόσου 
οδηγεί σε ιστική υποξία και κατ’επέκταση κινητοποίηση 
πολλαπλών αντιρροπιστικών μηχανισμών με αύξηση της 
καρδιακής παροχής και καρδιακή ανεπάρκεια υψηλής πα-
ροχής8,9. Από την άλλη, η διόρθωση της αναιμίας με επα-
ναλαμβανόμενες μεταγγίσεις προλαμβάνει ή περιορίζει 
μεν την ανάπτυξη υψηλής καρδιακής παροχής αλλά από 
την άλλη οδηγεί σε υπερφόρτωση της καρδιάς με σίδη-
ρο και ανάπτυξη μυοκαρδιοπάθειας όταν δε συνοδεύεται 
από κατάλληλη αγωγή αποσιδήρωσης10. Παράλληλα, η 
χρόνια αιμόλυση και οι βλάβες του ελαστικού ιστού οδη-
γούν στην ανάπτυξη μιας λειτουργικής και δομικής αγγει-
ακής βλάβης που, σε συνδυασμό με την συνυπάρχουσα 
υπερπηκτικότητα, επιβαρύνει επιπλέον την καρδιακή λει-
τουργία8,11-13. Επιπρόσθετα, η ΔκΝ χαρακτηρίζεται από 
επεισόδια παροδικής μικροαγγειακής απόφραξης με απο-
τέλεσμα την πρόκληση ιστικής βλάβης από ισχαιμία και 
επαναιμάτωση7. τέλος, η αυξημένη επιρρέπεια στις λοι-
μώξεις συμμετέχει στην πρόκληση φλεγμονωδών εκδη-
λώσεων από το περικάρδιο και το μυοκάρδιο. η σχετική 
συμμετοχή του καθενός από τους ανωτέρω μηχανισμούς 
εξαρτάται αφενός από το συγκεκριμένο μοριακό υπόβα-
θρο κι αφετέρου από την εφαρμοζόμενη θεραπεία. κατά 
συνέπεια, η παθοφυσιολογία των καρδιολογικών εκδη-
λώσεων στις αιμοσφαιρινοπάθειες καθορίζεται από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικών (μεταλλάξεις) και πε-
ριβαλλοντικών (θεραπεία) παραγόντων.
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Καρδιολογικές εκδηλώσεις και επιπλοκές
Καρδιακή ανεπάρκεια υψηλής παροχής

η αυξημένη καρδιακή παροχή, λόγω της χρόνιας αναι-
μίας και των αντιρροπιστικών της μηχανισμών, αποτε-
λεί σταθερό εύρημα σε μη μεταγγιζόμενους ασθενείς με 
ενδιάμεση μΑ ή ΔκΝ25-28. Παράλληλα, πριν την εφαρ-
μογή των συστηματικών μεταγγίσεων για τη διατήρηση 
ενός ικανοποιητικού επιπέδου αιμοσφαιρίνης (>9-10g/
dL) στη μείζονα μΑ, η πλειοψηφία των ασθενών αυτών 
κατέληγε κατά τη δεύτερη δεκαετία της ζωής συνεπεία 
καρδιακής ανεπάρκειας υψηλής παροχής, με επιβίωση 
της τάξης του 37% στα 16 έτη το 196429.

η αυξημένη καρδιακή παροχή χαρακτηρίζεται από 
διάταση των καρδιακών κοιλοτήτων, έκκεντρη υπερ-
τροφία της αριστερής κοιλίας, φυσιολογική ή αυξημένη 
συσταλτικότητα και διαστολική πλήρωση συμβατή με 
υπερφόρτωση με όγκο25-28. κλινικές εκδηλώσεις καρδια-
κής ανεπάρκειας με πνευμονική ή/και περιφερική συμ-
φόρηση εμφανίζονται συνήθως σε προχωρημένα στάδια 
ή κατά την εμφάνιση ενός εκλυτικού παράγοντα (λοίμω-
ξη, διαταραχές του ρυθμού, επιπλέον φόρτιση με πίεση ή 
όγκο, ενδοκρινολογικές διαταραχές κ.α.) που διαταράσσει 
την αντιρρόπηση της καρδιακής λειτουργίας.

Μυοκαρδιοπάθεια από υπερφόρτωση  
με σίδηρο

η μυοκαρδιοπάθεια της αριστερής κοιλίας αποτελεί 
σήμερα την κύρια καρδιολογική εκδήλωση σε πολυμε-
ταγγιζόμενους ασθενείς με υπερφόρτωση με σίδηρο και 
κατά συνέπεια αφορά κυρίως στους ασθενείς με μείζονα 
μΑ που δε λαμβάνουν επαρκή αγωγή αποσιδήρωσης2. 
η μυοκαρδιοπάθεια από υπερφόρτωση με σίδηρο εκδη-
λώνεται αρχικά συνήθως ως διαστολική δυσλειτουργία 
της αριστερής κοιλίας30,31. η διαταραχή εξελίσσεται προ-
οδευτικά με διάταση και έκπτωση της συσταλτικότητας 
της αριστερής κοιλίας στην πλειοψηφία των ασθενών, 
λαμβάνοντας το φαινότυπο της διατατικής μυοκαρδιοπά-
θειας2. ςε ένα μικρό ποσοστό ασθενών, ο τελικός φαινό-
τυπος είναι διαφορετικός και αντιστοιχεί σε εκείνον της 
περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας, χωρίς διάταση ή έκπτω-
ση της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας αλλά με 
περιοριστικού τύπου διαστολική δυσλειτουργία2. η δυ-
σλειτουργία της αριστερής κοιλίας παραμένει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα υποκλινική. Εκδηλώνεται κλινικά με 
πνευμονική συμφόρηση ή σε πιο προχωρημένα στάδια με 
εικόνα πνευμονικής και περιφερικής συμφόρησης. ςημα-
ντική είναι και εδώ η παρουσία εκκλυτικών παραγόντων 
που μπορεί να οδηγήσουν μια υποκλινική δυσλειτουργία 
στην κλινική εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας. Εκτός 
από την αριστερή κοιλία, η εναπόθεση σιδήρου οδηγεί 
και σε μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας και εμφάνι-

ση εκδηλώσεων περιφερικής συμφόρησης32,33. Πρόσφατη 
μελέτη με μαγνητικό συντονισμό κατέδειξε την ύπαρξη 
στενής συσχέτισης μεταξύ κλάσματος εξώθησης της δε-
ξιάς κοιλίας και του χρόνου τ2*, ανάλογης με εκείνη που 
είχε διαπιστωθεί και στην αριστερή κοιλία33.

Πνευμονική υπέρταση
η πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) αποτελεί την κύρια 

καρδιολογική επιπλοκή και τη βασική αιτία συμφορητι-
κής καρδιακής ανεπάρκειας στους ασθενείς με ενδιάμε-
ση μΑ1,2,25,26. ςε μια σειρά 110 ασθενών με ενδιάμεση 
μΑ και ευρύ ηλικιακό φάσμα που δε λάμβαναν συστη-
ματικές μεταγγίσεις, ΠΥ παρατηρήθηκε με Doppler ηχο-
καρδιογραφία σε ποσοστό 60%25. Παράλληλα, στην ίδια 
μελέτη, όλοι οι ασθενείς με κλινικές εκδηλώσεις συμφο-
ρητικής καρδιακής ανεπάρκειας είχαν σοβαρή ΠΥ που 
επιβεβαιώθηκε με δεξιό καρδιακό καθετηριασμό σε συν-
δυασμό με διατηρημένο κΕΑκ και φυσιολογικές πιέσεις 
πλήρωσης της αριστερής κοιλίας. H ΠΥ παρατηρείται 
επίσης στο ένα τρίτο περίπου των ασθενών με ομόζυγο 
δρεπανοκυτταρική αναιμία1. ςε δυο σειρές 195 και 235 
ασθενών, ΠΥ εντοπίστηκε με Doppler ηχοκαρδιογρα-
φία σε ποσοστό 32% και 40%, αντίστοιχα και αποτελού-
σε τον κύριο προγνωστικό παράγοντα για την επιβίωση 
των ασθενών5,34. ςτη μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, η 
οποία συνδυάζει διπλή ετεροζυγωτία για β-μΑ και ΔκΝ, 
ΠΥ παρατηρείται με μικρότερη συχνότητα και βαρύτη-
τα συγκριτικά με την ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναι-
μία1,27. μελέτη σε 115 ασθενείς κατέδειξε παρουσία ΠΥ 
με Doppler ηχοκαρδιογραφία σε ποσοστό 27% και σο-
βαρή ΠΥ σε λιγότερο από το 3% των ασθενών27. ςτους 
σύγχρονα θεραπευόμενους ασθενείς με μείζονα μΑ, η 
κλινική σημαντική ΠΥ είναι ουσιαστικά απούσα26. Παλαι-
ότερες όμως μελέτες σε πτωχά θεραπευόμενους ασθενείς 
με μείζονα μΑ και συχνή δυσλειτουργία της αριστερής 
κοιλίας ανέφεραν υψηλά ποσοστά ΠΥ10.

η παθοφυσιολογία της ΠΥ στους ασθενείς με αιμο-
σφαρινοπάθειες είναι πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει 
την υψηλή καρδιακή παροχή, τη λειτουργική και δομική 
αγγειακή βλάβη, την υπερπηκτικότητα καθώς και τη συ-
νυπάρχουσα δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και τις 
διαταραχές των πνευμόνων1,9. οι τελευταίες προκαλού-
νται από τις υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστι-
κού, τις διαταραχές του ελαστικού ιστού, τις αγγειακές 
βλάβες με την εμφάνιση in situ θρόμβωσης και θρομβο-
εμβολών, και στην περίπτωση της ΔκΝ, τη δρεπάνωση 
με τη συνοδό ιστική βλάβη από ισχαιμία/επαναιμάτωση 
και τα επεισόδια οξέος θωρακικού συνδρόμου1.

η ΠΥ εκδηλώνεται κλινικά κυρίως με εύκολη κόπω-
ση και δύσπνοια προσπαθείας ενώ σε πιο προχωρημένα 
στάδια αναπτύσσεται εικόνα περιφερικής συμφόρησης 
λόγω κάμψης της δεξιάς κοιλίας.
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Περικαρδίτιδα – Μυοκαρδίτιδα
η αυξημένη επιρρέπεια στις λοιμώξεις συνεπεία της 

συνυπάρχουσας ανοσοανεπάρκειας σχετίζεται με την εμ-
φάνιση φλεγμονωδών εκδηλώσεων από το περικάρδιο 
και το μυοκάρδιο. η οξεία περικαρδίτιδα αποτελούσε 
κατά το παρελθόν συχνή επιπλοκή στους πτωχά θερα-
πευόμενους ασθενείς με μείζονα μΑ, με συχνότητα που 
πλησίαζε το 50%29. ςήμερα, η αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση της αναιμίας και της υπερφόρτωσης με σίδηρο 
που καθιστούν τους ασθενείς επιρρεπείς σε λοιμώξεις 
καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος του μεταγγι-
ζόμενου αίματος για την αποφυγή της μετάδοσης λοιμω-
δών παραγόντων έχει σημαντικά μειώσει τη συχνότητα 
της περικαρδίτιδας. ςε μελέτη 202 καλά θεραπευόμενων 
ασθενών με μείζονα μΑ, ο επιπολασμός της περικαρ-
δίτιδας ήταν 5%35. ιστορικό περικαρδίτιδας έχει επίσης 
αναφερθεί στο 8% των ασθενών με ενδιάμεση μΑ κα-
θώς και σε αθενείς με ΔκΝ25.

η οξεία περικαρδίτιδα εκδηλώνεται κυρίως με θωρα-
κικό πόνο και δύσπνοια, πυρετική κίνηση, ενώ η ταχεία 
άθροιση σημαντικής ποσότητας υγρού στο περικάρδιο 
μπορεί να οδηγήσει σε εικόνα περιφερικής συμφόρησης 
ή ακόμα και επιπωματισμού. Παράλληλα, η χρόνια συ-
μπιεστική περικαρδίτιδα που προκαλείται από την πάχυν-
ση και ασβέστωση του περικαρδίου, αποτελεί επιπλοκή 
της νόσου που εκδηλώνεται τυπικά με εικόνα περιφερι-
κής συμφόρησης.

η εμφάνιση οξείας μυοκαρδίτιδας έχει επίσης ανα-
φερθεί στο 4% μιας σειράς 1048 ασθενών με β-μΑ κατά 
τη διάρκεια 10ετούς παρακολούθησης36. η μυοκαρδίτι-
δα συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις οξείας και χρόνιας αρι-
στερής καρδιακής ανεπάρκειας στο 23% και 28% των 
ασθενών αυτών, αντίστοιχα καθώς και κοιλιακής ταχυ-
καρδίας στο 9%36.

Ισχαιμική νόσος
κλινικές εκδηλώσεις και ευρήματα συμβατά με ισχαι-

μία του μυοκαρδίου έχουν αναφερθεί σε ασθενείς με ΔκΝ. 
Πιο συγκεκριμένα, η διαπίστωση εμφράγματος του μυο-
καρδίου με απουσία αιμοδυναμικά σημαντικών αποφρα-
κτικών βλαβών σε 2 ασθενείς με μικροδρεπανοκυτταρική 
αναιμία37 οδήγησε σε μια συστηματική μελέτη της αιμά-
τωσης του μυοκαρδίου με τη χρήση σπινθηρογραφήματος 
κατά την κόπωση και την ηρεμία σε σειρά 30 ασθενών 
χωρίς γνωστή καρδιακή νόσο38. η μελέτη αυτή ανέδει-
ξε την παρουσία ισχαιμίας του μυοκαρδίου κατά την κό-
πωση σε 8 ασθενείς (27%). οι συγκεκριμένοι ασθενείς 
υποβλήθηκαν στη συνέχεια σε στεφανιογραφία, η οποία 
δεν ανέδειξε αποφρακτικές βλάβες. Να σημειωθεί ότι η 
κόπωση συνοδεύτηκε και από την έκκληση επώδυνης 
κρίσης στους 4 από τους 8 ασθενείς που εμφάνισαν ισχαι-
μία του μυοκαρδίου. τέλος, έχει αναφερθεί η εμφάνιση 

ασταθούς στηθάγχης σε ασθενή με ενδιάμεση μΑ και 
αλλοιώσεις τύπου ελαστικού ψευδοξανθώματος που πα-
ρουσίαζε σοβαρές ασβεστώσεις στα στεφανιαία αγγεία 
και πάλι χωρίς την ανάδειξη αποφρακτικών βλαβών κα-
τά τη στεφανιογραφία39.

η λειτουργική και δομική αγγειακή βλάβη, η οποία 
είναι ιδιαίτερα έντονη στη ΔκΝ λόγω των επεισοδίων μι-
κοραγγειακής απόφραξης και επαναιμάτωσης, σε συνδυα-
σμό με την υπερπηκτικότητα και την αναιμία ευθύνονται 
για την πρόκληση μυοκαρδιακής ισχαιμίας.

Αρρυθμίες
οι διαταραχές του ρυθμού στους ασθενείς με αιμοσφαι-

ρινοπάθειες περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα υπερκοιλια-
κών και κοιλιακών αρρυθμιών, όπως εκτακτοσυστολική 
αρρυθμία, κολπική μαρμαρυγή, άλλες μορφές υπερκοι-
λιακής ταχυκαρδίας, κοιλιακή ταχυκαρδία καθώς και 
διαταραχών της αγωγής του ερεθίσματος2,25,29. οι αρρυθ-
μιολογικές επιπλοκές εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς 
με σοβαρή καρδιακή δυσλειτουργία ή σοβαρή εναπόθε-
ση σιδήρου στο μυοκάρδιο. Έτσι, έχει δειχθεί ότι ο κίν-
δυνος εμφάνισης αρρυθμιών εντός ενός έτους ήταν 19% 
σε ασθενείς με σοβαρή εναπόθεση σιδήρου (T2* <6 ms) 
έναντι 2% σε ασθενείς χωρίς μυοκαρδιακή υπερφόρτω-
ση με σίδηρο (τ2* >20 ms)17. Επεισόδια κοιλιακής ταχυ-
καρδίας έχουν επίσης αναφερθεί σε ασθενείς με μείζονα 
μΑ στα πλαίσια οξείας μυοκαρδίτιδας [36], ενώ μη ειδι-
κές διαταραχές της επαναπόλωσης έχουν παρατηρηθεί σε 
ασθενείς που λάμβαναν εντατική αγωγή αποσιδήρωσης40.

Βαλβιδικές διαταραχές
οι συχνότερες βαλβιδικές διαταραχές περιλαμβάνουν 

ασβεστώσεις, μετρίου βαθμού ανεπάρκεια των κολποκοι-
λιακών βαλβίδων και αυξημένη συχνότητα πρόπτωσης μι-
τροειδούς8,25,27. Παράλληλα, έχουν αναφερθεί σποραδικά 
περιπτώσεις σοβαρής στένωσης της αορτικής βαλβίδας41.

η διαταραχή του ελαστικού ιστού σε συνδυασμό με 
την αυξημένη καρδιακή παροχή είναι οι κύριοι μηχανι-
σμοί που ευθύνονται για την πρόκληση των βαλβιδικών 
διαταραχών8,9.

Διάγνωση
Όλοι οι ασθενείς με αιμοσφαρινοπάθειες πρέπει να 

υποβάλλονται σε τακτικό ετήσιο καρδιολογικό έλεγχο 
με αντικειμενική εξέταση, ηκγ ηρεμίας, ακτινογραφία 
τηλεκαρδίας και ηχωκαρδιογραφική μελέτη. η ηχωκαρ-
διογραφία αντιπροσωπεύει τη βάση του καρδιολογικού 
ελέγχου των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες καθώς 
αποτελεί ακριβή, χαμηλού κόστους και ευρέως διαθέ-
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σιμη τεχνική ασυμπτωματικού ελέγχου, διάγνωσης και 
παρακολούθησης των καρδιολογικών επιπλοκών. Παρό-
λα αυτά, δεν επιτρέπει την άμεση εκτίμηση της εναπόθε-
σης σιδήρου στο μυοκάρδιο, ενώ παράλληλα μπορεί να 
οδηγήσει σε υπερεκτίμηση των πιέσεων της πνευμονικής 
κυκλοφορίας και υπερδιάγνωση της ΠΥ. Παράλληλα, η 
φερριτίνη ορού που έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί για την 
εκτίμηση της υπερφόρτωσης με σίδηρο, δεν αποτελεί 
αξιόπιστο δείκτη εναπόθεσης σιδήρου στο μυοκάρδιο ή 
προκαλούμενης από το σίδηρο καρδιακής δυσλειτουργί-
ας, ενώ φαίνεται να συσχετίζεται καλύτερα με την ενα-
πόθεση σιδήρου στο ήπαρ8.

η εισαγωγή της τεχνικής προσδιορισμού του χρόνου 
T2* με το μαγνητικό συντονισμό επέτρεψε για πρώτη 
φορά τον ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό της εναπόθε-
σης σιδήρου στην καρδιά και το ήπαρ και κατά συνέπεια 
την καθοδήγηση της αγωγής αποσιδήρωσης, επιφέροντας 
πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπιση των ασθε-
νών με αιμοσφαιρινοπάθειες και κυρίως μείζονα μΑ15. 
Πρόσφατη ανάλυση κατέδειξε ότι η σημαντική βελτίω-
ση της επιβίωσης των ασθενών με μείζονα μΑ κατά τα 
τελευταία χρόνια σχετίζεται σημαντικά με την ορθή πρό-
ληψη και αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης με σίδηρο, κά-
τι που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή της 
τεχνικής τ2*3. ςε γενικές γραμμές, οι πολυμεταγγιζόμε-
νοι ασθενείς υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία με 
προσδιορισμό του τ2* αρχικά στην παιδική ηλικία και 
εν συνεχεία ανά διαστήματα 2 ετών ή μεγαλύτερα καθώς 
και κατά την τροποποίηση της αγωγής αποσιδήρωσης 
ή την εμφάνιση δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας.

ςε περίπτωση πνευμονικής υπέρτασης, η ηχοκαρ-
διογραφική διάγνωση θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με 
δεξιό καρδιακό καθετηριασμό. τέλος, επιπλέον διαγνω-
στικές τεχνικές που απαιτούνται σε εδικές περιπτώσεις 
περιλαμβάνουν την 24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική κα-
ταγραφή σε ασθενείς με αίσθημα παλμών ή διαταραχές 
του ρυθμού καθώς και τις δυναμικές δοκιμασίες ελέγχου 
μυοκαρδιακής ισχαιμίας (σπινθηρογράφημα μυοκαρδί-
ου, δυναμική ηχωκαρδιογραφία) και τον αριστερό καρ-
διακό καθετηριασμό (στεφανιογραφία) σε ασθενείς με 
ΔκΝ και συμπτωματολογία ή αντικειμενικά ευρήματα 
συμβατά με ισχαιμία.

Θεραπεία
η εφαρμοζόμενη θεραπεία της υποκείμενης νόσου 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα που καθορίζει τη μορφή 
και βαρύτητα των καρδιολογικών επιπλοκών8,9. η σύγ-
χρονη θεραπεία της μείζονος μΑ περιλαμβάνει τακτικές 
μεταγγίσεις, με στόχο τη διατήρηση του επιπέδου αιμο-
σφαιρίνης ≥10 g/dL, σε συνδυασμό με κατάλληλη αγωγή 
αποσιδήρωσης με δεφεριοξαμίνη, δεφεριπρόνη ή δεφε-
ραζιρόξη που ιδανικά καθοδηγείται από την εκτίμηση 

του ηπατικού και καρδιακού φορτίου σε σίδηρο με την 
τεχνική τ2*2. η θεραπεία αυτή αντιμετωπίζει αποτελε-
σματικά αφενός την αναιμία, αποτρέποντας την ανάπτυ-
ξη καρδιακής ανεπάρκειας υψηλής παροχής και αφετέρου 
την υπερφόρτωση με σίδηρο, προλαμβάνοντας την ανά-
πτυξη δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Ως αποτέ-
λεσμα, η πρόγνωση της νόσου έχει αλλάξει ριζικά. Πιο 
συγκεκριμένα, η επιβίωση των ασθενών, από 37% στα 
16 έτη το 1964, ανήλθε στο 83% πέρα από τα 40 έτη το 
2008 και η εντυπωσιακή αυτή βελτίωση έχει αποδοθεί 
κατά κύριο λόγο στη μείωση της καρδιολογικής νοση-
ρότητας και θνητότητας3,4,29. Πέρα από την πρόληψη της 
καρδιακής βλάβης από εναπόθεση σιδήρου, η κατάλλη-
λη αγωγή αποσιδήρωσης επιτρέπει την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της υπερφόρτωσης σε σίδηρο και των επι-
πλοκών της. ιδιαίτερα η συνδυαστική αγωγή αποσιδήρω-
σης με δεφεριοξαμίνη και δεφεριπρόνη έχει αποδειχθεί 
αποτελεσματική στη βελτίωση της καρδιακής λειτουρ-
γίας σε ασθενείς με σοβαρή εναπόθεση σιδήρου στο μυ-
οκάρδιο (τ2* <10 ms) και/ή καρδιακή ανεπάρκεια και 
αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπεία στην κατηγορία αυ-
τή των ασθενών18,19.

οι ασθενείς με τις υπόλοιπες αιμοσφαρινοπάθειες (εν-
διάμεση μΑ και ΔκΝ) είναι στην πλειοψηφία τους μη 
εξαρτώμενοι από μεταγγίσεις και παραμένουν παραδο-
σιακά χωρίς συστηματική θεραπεία. η τελευταία εφαρ-
μόζεται συνήθως σε ασθενείς με επιπλοκές της νόσου, 
συμπεριλαμβανομένων και των καρδιολογικών επιπλο-
κών9. η παραδοσιακή αυτή προσέγγιση επιτρέπει την 
κινητοποίηση των παθοφυσιολογικών μηχανισμών της 
καρδιακής βλάβης και κυρίως της αυξημένης καρδιακής 
παροχής, της αγγειακής βλάβης, της υπερπηκτικότητας 
και της ανοσοανεπάρκειας και σε μικρότερο βαθμό της 
υπερφόρτωσης με σίδηρο, με διαφορετική βαρύτητα έκ-
φρασης στις διάφορες αιμοσφαιρινοπάθειες8,9. κατά συνέ-
πεια, η προσέγγιση αυτή τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση 
και πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι η εφαρμογή τα-
κτικών μεταγγίσεων, αποσιδήρωσης και πιθανόν υδρο-
ξυουρίας σε ασθενείς με ενδιάμεση μΑ προλαμβάνουν 
την εμφάνιση ΠΥ και βελτιώνουν την επιβίωση και πρό-
γνωση των ασθενών1,42-44.

Επιπλέον των αιματολογικών παρεμβάσεων που στο-
χεύουν στην ίδια τη νόσο, οι ασθενείς με καρδιολογικές 
εκδηλώσεις αντιμετωπίζονται με την κατάλληλη ειδική 
αγωγή. Πιο συγκεκριμένα, οι πάσχοντες από καρδιακή 
ανεπάρκεια λαμβάνουν διουρητικά, αναστολείς του άξονα 
ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και β-αναστολείς 
και σε βαρύτερες καταστάσεις ινότροπα, ενώ έχει ανα-
φερθεί και η εφαρμογή μηχανικής υποστήριξης της κυ-
κλοφορίας σε ασθενείς με αιμοδυναμική κατέρριψη2,8. 
Δακτυλίτιδα καθώς και αντιαρρυθμικοί παράγοντες και 
κυρίως αμιωδαρόνη μπορεί επίσης να εφαρμοστούν σε 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή άλλες διαταραχές του 
ρυθμού8. οι ασθενείς με οξεία διαταραχή της νεφρικής 
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τους λειτουργίας και/ή αντίσταση στα διουρητικά απαι-
τούν συνδυασμό διουρητικών παραγόντων, ινοτρόπων 
καθώς και αιμοκάθαρση ή αιμοδιάλυση8. Παράλληλα, 
σημαντική είναι και η αντιμετώπιση των ενδοκρινολο-
γικών επιπλοκών και κυρίως του υποθυρεοειδισμού, του 
σακχαρώδη διαβήτη και του υποπαραθυρεοειδισμού, που 
μπορεί να συμμετέχουν στην παθοφυσιολογία και επιδεί-
νωση των καρδιολογικών εκδηλώσεων8. Αναφορικά με 
τους νεότερους παράγοντες που εφαρμόζονται για τη θε-
ραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης, μικρές 
κλινικές μελέτες με τους αναστολείς της φωσφοδιεστε-
ράσης 5 (σιλντεναφίλη) και τους ανταγωνιστές της ενδο-
θηλίνης (bosentan) έχουν δείξει ευνοϊκά αποτελέσματα 
με βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης των ασθενών, 
δεν υπάρχουν όμως ακόμα δεδομένα από μεγάλες τυχαι-
οποιημένες μελέτες1.

Συμπέρασμα
οι καρδιολογικές επιπλοκές αποτελούν κύρια αι-

τία νοσηρότητας και θνητότητας στους ασθενείς με αι-

μοσφαιρινοπάθειες. Παρά την κλινική ετερογένεια των 
παθήσεων αυτών, οι παθογενετικοί μηχανισμοί πρόκλη-
σης καρδιακής βλάβης είναι κοινοί και προκύπτουν από 
τις ομοιότητες του γενετικού υπόβαθρου και του τρόπου 
αντιμετώπισης των ασθενών, ενώ η σχετική συμμετοχή 
του καθενός από αυτούς καθορίζει την τελική κλινική 
έκφραση. Έτσι, στη πιο συχνή και σοβαρή κλινικά μορ-
φή της β-μΑ, τη μείζονα, οι τακτικές μεταγγίσεις που 
είναι απαραίτητες για την επιβίωση των ασθενών αντι-
μετωπίζουν τις επιπτώσεις της χρόνιας αναιμιάς και της 
αιμόλυσης, αλλά οδηγούν σε βλάβη από εναπόθεση σι-
δήρου αν δε συνδυαστούν με κατάλληλη αγωγή αποσι-
δήρωσης9,26,35. ςτη λιγότερο συχνή και σοβαρή μορφή της 
β-μΑ, την ενδιάμεση, οι ασθενείς επιβιώνουν και χωρις 
μεταγγίσεις και κατά συνέπεια η χρόνια μη θεραπευόμε-
νη αναιμία και αιμόλυση οδηγούν στην ανάπτυξη αγγεια-
κών διαταραχών και πνευμονικής υπέρτασης9,25,26. τέλος, 
οι ασθενείς με ΔκΝ με την επιπλέον μικροαγγειακή από-
φραξη που προκαλεί η παθολογική αιμοσφαρίνη S, πά-
σχουν από ένα συνδυασμό χρόνιας αναιμίας/αιμόλυσης 
και αγγειακών διαταραχών με μικρότερη συμμετοχή της 
υπερφόρτωσης με σίδηρο7,27.
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Αποσιδήρωση στη Μείζονα Μεσογειακή Αναιμία

Μαρκησία Καράγιωργα-Λαγανά1, Βασίλης Βερδούκας2

ΠΕΡιληΨη: ςτη διάρκεια των τελευταίων 20 χρόνων, με τις εξελίξεις στη θεραπεία της μείζονος με-
σογειακής Αναιμίας προβλέπεται ότι το προσδόκιμο ζωής των ασθενών θα πλησιάσει αυτό του γενικού 
πληθυσμού. οι συστηματικές και ασφαλείς μεταγγίσεις, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των τριών χη-
λικών φαρμάκων, οι νέες τεχνικές απεικόνισης του βαθμού σιδήρωσης των οργάνων, καθώς και η θερα-
πευτική αντιμετώπιση της ηπατίτιδας άλλαξαν την πορεία και την πρόγνωση της μεσογειακής Αναιμίας. 
η χορήγηση του κάθε χηλικού φαρμάκου μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους οδήγησε σε αποτε-
λεσματικότερη μείωση του ολικού φορτίου σιδήρου του οργανισμού. ο προσδιορισμός σιδήρου ήπατος 
και καρδιάς με μαγνητική τομογραφία επιτρέπει την επιλογή του καταλληλότερου σχήματος αποσιδήρω-
σης για κάθε ασθενή καθώς και τον επαναπροσδιορισμό του επιθυμητού στόχου. με την αποκατάσταση 
των αποθεμάτων σιδήρου στα φυσιολογικά όρια είναι δυνατή όχι μόνο η πρόληψη, αλλά ακόμα και η 
ανατροπή πολλών επιπλοκών όπως η καρδιακή ανεπάρκεια και οι ενδοκρινοπάθειες (υποθυρεοειδισμός, 
υπογοναδισμός, διαταραχή ανοχής της γλυκόζης και διαβήτης τύπου 2), και επομένως η βελτίωση της 
επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των ασθενών. η έγκαιρη έναρξη σχετικά εντατικής αποσιδήρωσης 
στα παιδιά, θα μπορούσε να προλάβει την καθυστέρηση αύξησης, ενήβωσης και γενικότερα επιπλοκών 
της αιμοσιδήρωσης. Επίσης, θα προκύψουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες από τους συνδυασμούς των 
άλλων χηλικών φαρμάκων για τους οποίους τα δεδομένα είναι προς το παρόν περιορισμένα. Νεότερα 
από του στόματος χηλικά φάρμακα μπορεί να είναι διαθέσιμα στο μέλλον για να κάνουν πιο άνετη και 
φιλική την αποσιδήρωση. κάθε πρόοδος στη θεραπεία προϋποθέτει απόλυτη συνεργασία και κατανόη-
ση από τους γονείς, τα παιδιά και φυσικά στη συνέχεια από τους ίδιους τους ενήλικες ασθενείς. μόνο 
με μια τέτοια συνεργασία είναι δυνατή η φυσιολογική και παρατεταμένη επιβίωση, γιατί η συμμόρφω-
ση στη θεραπεία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία των στόχων.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
οι συστηματικές μεταγγίσεις αίματος και η αποσιδή-

ρωση αποτελούν την κλασική θεραπεία για τη μείζονα 
μεσογειακή Αναιμία (μΑ). οι επανειλημμένες μεταγγί-
σεις αυξάνουν προοδευτικά το φορτίο σιδήρου του ορ-
γανισμού με αποτέλεσμα τη δευτεροπαθή αιμοσιδήρωση 
και την εκδήλωση επιπλοκών από την καρδιά, τους εν-
δοκρινείς αδένες και το ήπαρ. με την εισαγωγή της θε-
ραπείας με δεσφερριοξαμίνη (DFO) η οποία χορηγείται 
παρεντερικά, η επιβίωση βελτιώθηκε σημαντικά αλλά η 
καρδιομυοπάθεια παρέμεινε η συχνότερη και σημαντικό-

τερη αιτία θανάτου. η κακή συμμόρφωση στη θεραπεία 
με DFO συσχετίστηκε με την πρώιμη εμφάνιση καρδιο-
λογικών επιπλοκών. ςοβαρά προβλήματα όμως, παρου-
σίαζαν και ασθενείς, που σύμφωνα με τους τότε δείκτες 
εκτίμησης (φερριτίνη, σίδηρος ήπατος), είχαν αποδεκτό 
φορτίο σιδήρου. ςτη συνέχεια, προστέθηκαν διαδοχικά η 
δεφεριπρόνη (DFP) και η δεφερασιρόξη (DFX), τα νεό-
τερα χηλικά φάρμακα με το πλεονέκτημα της χορήγησης 
από το στόμα. η δυνατότητα χορήγησης μονοθεραπεί-
ας με DFO, DFP ή DFX καθώς και του συνδυασμού της 
DFO με DFP πρόσθεσαν αποτελεσματικότερες επιλογές. 
ςταθμό αποτέλεσαν οι νεότερες και καλύτερες μέθοδοι 
εκτίμησης του ολικού φορτίου σιδήρου του οργανισμού, 
αλλά και της σιδήρωσης ειδικών οργάνων. τώρα πλέον, 
ιδιαίτερα με τις μαγνητικές τομογραφίες (MRI) η αποσι-
δήρωση μπορεί να εξατομικεύεται και να προσαρμόζεται 
στις ανάγκες του κάθε ασθενούς. η έγκαιρη παρέμβαση 
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με εντατικοποίηση της αποσιδήρωσης επιτρέπει την ανα-
τροπή του απειλητικού φορτίου σιδήρου με αποτέλεσμα 
τα τελευταία δέκα χρόνια να έχει μειωθεί σημαντικά η 
θνησιμότητα1, αλλά και οι επιπλοκές της αιμοσιδήρωσης 
από την καρδιάς και τους ενδοκρινείς αδένες.2

Εκτίμηση του φορτίου σιδήρου
ο ακριβής υπολογισμός του φορτίου σιδήρου έχει 

ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση των κλινικών επι-
πτώσεων, την ανάγκη έναρξης αποσιδήρωσης, το σχεδι-
ασμό, την παρακολούθηση και την αναπροσαρμογή του 
θεραπευτικού σχήματος. ςημαντική παράμετρο αποτελεί 
το ιστορικό των μεταγγίσεων, της αποσιδήρωσης, καθώς 
και της συμμόρφωσης του ασθενούς στη θεραπεία. ο 
ρυθμός σιδήρωσης υπολογίζεται κατά μέσον όρο σε 0.5 
mg/kg Βάρους ςώματος(Βς)/ημέρα (εύρος 0.32-0.64)3.

οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για την 
εκτίμηση των αποθεμάτων σιδήρου είναι η μέτρηση της 
φερριτίνης, της συγκέντρωσης σιδήρου του ήπατος (LIC) 
και της καρδιάς, αλλά και άλλων οργάνων.

Φερριτίνη
η φερριτίνη είναι μία μεταλλοπρωτεΐνη που βρίσκε-

ται στα κύτταρα. Αποθηκεύει και απελευθερώνει το σίδη-
ρο με ελεγχόμενο τρόπο. Φυσιολογικές τιμές φερριτίνης 
για τους άνδρες είναι: 12-300ng/ml και για τις γυναίκες: 
12 έως 150ng/ml. οι ασθενείς με τιμές φερριτίνης στα-
θερά <1.000ng/ml έχουν καλύτερη πρόγνωση4. Ως πρω-
τεΐνη οξείας φάσης είναι δυσανάλογα αυξημένη για το 
βαθμό σιδήρωσης σε λοιμώξεις, φλεγμονώδεις καταστά-
σεις, ηπατική βλάβη, κακοήθειες, ενώ αντίθετα είναι χα-
μηλή σε έλλειψη βιταμίνης C. Παρά τους περιορισμούς 
που υπάρχουν, παραμένει ένας εύκολος, οικονομικός 
δείκτης που χρησιμοποιείται πολύ για την εκτίμηση του 
φορτίου σιδήρου. για μεμονωμένους ασθενείς σημασία 
έχει η διαχρονική παρακολούθηση των τιμών της φερρι-
τίνης σαν εναλλακτικός δείκτης των τάσεων μεταβολής 
του φορτίου σιδήρου του οργανισμού σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα, τη συμμόρφωση στη θεραπεία απο-
σιδήρωσης, καθώς και τις επιπτώσεις στη θνησιμότητα 
και νοσηρότητα. Επίσης είναι καλός δείκτης για την αξι-
ολόγηση της αποτελεσματικότητας των χηλικών φαρμά-
κων σε ομάδες ασθενών και κυρίως σε κλινικές μελέτες.

Σίδηρος Ήπατος
ο σίδηρος του ήπατος αντιπροσωπεύει το ολικό φορ-

τίο σιδήρου του οργανισμού, δεδομένου ότι αποθηκεύ-
ει 70-80% του συνολικού σιδήρου5. η φυσιολογική τιμή 
του LIC είναι < 0.8mg/g ξηρού ιστού (dry weight – dw). 

ςήμερα η βιοψία ήπατος έχει αντικατασταθεί από μη 
επεμβατικές μεθόδους από τις οποίες η σημαντικότερη 
και ευρύτερα χρησιμοποιούμενη διεθνώς είναι η MRI6,7. 
ςυνήθως, η παρακολούθηση με MRI επαναλαμβάνεται 
σε ετήσια βάση. μέχρι πρόσφατα επίπεδα LIC <7 mg/g 
dw ήταν ενδεικτικά ήπιας, μεταξύ 7-12 μέτριας και >12 
βαριάς σιδήρωσης8. γενικά, ασθενείς με υψηλά επίπεδα 
LIC βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν σι-
δήρωση του μυοκαρδίου σε σχέση με ασθενείς με χαμηλό 
LIC. Αν και τα χαμηλά επίπεδα LIC γενικά είχαν συσχε-
τιστεί με καλύτερη πρόγνωση, υπήρχαν και περιπτώσεις 
καρδιακής δυσλειτουργίας και αυξημένης φόρτωσης της 
καρδίας με σίδηρο παρά τα δυσανάλογα χαμηλά επίπε-
δα LIC.9,10 μελέτες με MRI επιβεβαιώνουν την έλλει-
ψη συσχέτισης μεταξύ σιδήρου ήπατος και καρδιάς.11-12 
η σιδήρωση του ήπατος και ιδιαίτερα σε συνδυασμό με 
ηπατίτιδα C αυξάνει τον κίνδυνο ίνωσης, κίρρωσης5 και 
ηπατικού καρκίνου13.

Σίδηρος της καρδιάς
η εκτίμηση του σιδήρου της καρδιάς με την τεχνική 

T2* με MRI αναπτύχθηκε στο νοσοκομείο Brompton του 
λονδίνου. Είναι μέθοδος απλή, ακριβής και με πολύ κα-
λή επαναληψιμότητα.14 η μεθοδολογία αυτή τεκμηριώ-
θηκε και στο νοσοκομείο Παίδων του Los Angeles15, και 
σήμερα χρησιμοποιείται διεθνώς. με την τεχνολογία αυ-
τή έχει αποδειχθεί ότι ο LIC δεν έχει προγνωστική αξία 
για το βαθμό σιδήρωσης της καρδιάς και ότι το τ2* έχει 
αρνητική συσχέτιση με το σίδηρο του μυοκαρδίου. Πιο 
πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι με το MRI χρησιμοποι-
ώντας τον τύπο [Fe] = 45(T2*)-1.22 μπορεί να υπολογιστεί 
η ποσότητα σιδήρου στην καρδιά σε mg/g dw. Δηλαδή, 
το τ2* 5 ms αντιστοιχεί σε 6.3 mg/g dw (Πίνακας 1)16.

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τ2* και του κλάσματος 
εξώθησης της αριστεράς κοιλίας (LVEF). η μείωση του 
LVEF σχετίζεται με χαμηλές τιμές του τ2*. η πιθανότη-
τα επηρεασμένης καρδιακής λειτουργίας αυξάνει όταν η 
τιμή του τ2* είναι μικρότερη από 20 ms (1.2 mg/g dw). 
ο πίνακας 1 συνοψίζει και τον κίνδυνο εμφάνισης καρ-
διακής ανεπάρκειας στους επόμενους 12 μήνες ανάλογα 
με το τ2*, αν δεν τροποποιηθεί το σχήμα αποσιδήρωσης.

Σιδήρωση άλλων οργάνων
Πρόσφατα με MRI είναι δυνατή η εκτίμηση της σιδή-

ρωσης ειδικών οργάνων όπως του παγκρέατος17,18 καθώς 
και της υπόφυσης19,20. οι τιμές σιδήρου του παγκρέατος 
θεωρούνται ενδεικτικές της σιδήρωσης του μυοκαρδίου 
και φαίνεται ότι αντικατοπτρίζουν παρόμοιους μηχανι-
σμούς απορρόφησης του σιδήρου μεταξύ των δύο οργά-
νων.18,21 ο βαθμός σιδήρωσης του παγκρέατος σχετίζεται 
με το μεταβολισμό της γλυκόζης. η εκτίμηση της σιδήρω-



Αποσιδήρωση στη Μείζονα Μεσογειακή Αναιμία 299

σης της υπόφυσης έχει συσχετιστεί με υπογοναδοτροφικό 
υπογοναδισμό και μειωμένη απελευθέρωση γοναδοτρο-
φινών κατά την δοκιμασία διέγερσης (GNRη test)22 23.

Κλινική εκτίμηση της σιδήρωσης
Είναι απαραίτητη η συστηματική και διαχρονική πα-

ρακολούθηση της καρδιακής, ηπατικής λειτουργίας κα-
θώς και των ενδοκρινών αδένων, όπως αναφέρεται στα 
αντίστοιχα κεφάλαια, αν και η συσχέτιση των κλινικών 
παραμέτρων με το βαθμό σιδήρωσης είναι περίπλοκη.

Οι Χηλικοί παράγοντες
Δεσφερριοξαμίνη

η DFO είναι ισχυρό χηλικό φάρμακο που δεσμεύει το 
σίδηρο σε αναλογία 1:1. το σύμπλοκο DFO:Fe (φερριο-
ξαμίνη) αποβάλλεται στα ούρα και κόπρανα σε αναλογία 
που ποικίλει. Δεδομένου ότι λειτουργεί μόνο παρεντερικά 
και έχει μικρό χρόνο ημιζωής, χορηγείται βασικά με πα-
ρατεταμένη υποδόρια έγχυση (SC) με ειδικές αντλίες24,25. 
η συνήθης δοσολογία για παιδιά είναι 20-40 και για ενή-
λικες 50-60 mg /kg Βς/έγχυση, 5-7 ημέρες την εβδομάδα 
ανάλογα με τις ενδείξεις26. η DFO επέτυχε τη μείωση και 
διατήρηση σε αποδεκτά, για την εποχή της, επίπεδα της 
σιδήρωσης του ήπατος και τη βελτίωση και διατήρηση 
της καρδιακής λειτουργίας27-29. η επιβίωση αυξήθηκε30, 
αλλά οι καρδιολογικές επιπλοκές παρέμεναν η κύρια αι-
τία πρόωρου θανάτου4,10. ςε μεγάλο ποσοστό ασθενών 
που χρησιμοποιούσαν DFO παρατηρήθηκε με την MRI 
σημαντική φόρτωση της καρδιάς με σίδηρο και σε αρκε-
τούς από αυτούς ήταν σε επικίνδυνα επίπεδα11-12. ςε πε-
ριπτώσεις σοβαρής καρδιακής ανεπάρκειας και βαριάς 
σιδήρωσης της καρδιάς η DFO χορηγείται ενδοφλεβίως 
σε μεγαλύτερες δόσεις έως 100 mg/kg Βς/ ημερησίως, με 
καλά αποτελέσματα31. οι συνήθεις και συχνότερες επι-
πλοκές της DFO είναι οι τοπικές και λιγότερο συχνές οι 

γενικευμένες αντιδράσεις, οι διαταραχές της αύξησης32, 
η επίδραση στο σκελετό, η μείωση της ακοής33 και τα 
οφθαλμολογικά προβλήματα34. οι τελευταίες πέντε έχουν 
συσχετιστεί με δυσανάλογα υψηλή δοσολογία του φαρ-
μάκου για το βαθμό σιδήρωσης του ασθενούς. ο κίνδυ-
νος λοίμωξης με τα βακτηρίδια Yersinia και Klebsiella 
κατά τη θεραπεία με DFO είναι αυξημένος και λοιμώξεις 
με τους μικροοργανισμούς αυτούς αποτελούν την πιο σο-
βαρή ανεπιθύμητη ενέργεια. για το λόγο αυτό πρέπει να 
υπάρχει επαγρύπνηση35-39.

Δεφεριπρόνη
η DFP είναι ένα χηλικό φάρμακο που χορηγείται από 

το στόμα. Δεσμεύει το σίδηρο σε αναλογία 3DFP:1Fe. το 
σύμπλοκο DFP:Fe αποβάλλεται στα ούρα και κόπρανα 
σε αναλογία που ποικίλει (περίπου 90% στα ούρα). Είναι 
διαθέσιμη σε μορφή δισκίων καθώς και σε σιρόπι. η θε-
ραπευτική δόση είναι 75-100 mg/kg Βς/24ωρο και λόγω 
της σχετικά σύντομης ημιζωής της πρέπει να χορηγείται 
διαιρεμένη σε 3 δόσεις. Είναι εξίσου αποτελεσματική με 
την DFO στην απομάκρυνση του ηπατικού σιδήρου40,41 
και είναι αποτελεσματικότερη στην απομάκρυνση του 
σιδήρου από την καρδιά10,42,43. ςτις περισσότερες μελέ-
τες φάνηκε βελτίωση του LVEF. μια μεγάλη πολυκε-
ντρική μελέτη από την ιταλία έδειξε επίσης σημαντική 
καρδιοπροστατευτική δράση με τη χρήση της DFP44. η 
σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η ακοκκιοκυτ-
ταραιμία (<1%)45, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για 
τη ζωή. Απαιτείται στενή παρακολούθηση και ενημέρωση 
των ασθενών για την πιθανότητα αυτή και σαφείς οδη-
γίες για έγκαιρη αντιμετώπιση διαφόρων συμπτωμάτων 
και προβλημάτων. Επίσης, ουδετεροπενία, η οποία μπο-
ρεί να προηγείται της ακοκκιοκυτταραιμίας, αρθραλγίες, 
γαστρεντερικές διαταραχές, αύξηση βάρους και αύξηση 
των ηπατικών ενζύμων μπορεί να παρατηρηθούν. οι αρ-
θραλγίες και γαστρεντερικές ενοχλήσεις μπορεί να αντι-
μετωπιστούν συμπτωματικά ή με αναπροσαρμογή της 

Πίνακας 1. Η έννοια των τιμών T2* καρδιάς

T2* Σίδηρος Ερμηνεία
Υπολογιζόμενος κίνδυνος 
εκδήλωσης καρδιακής ανεπάρκειας

40ms 0.5mg/g Φυσιολογικός >20 ms Ελάχιστος

20ms 1.2mg/g Κατώτερα όρια ανεκτής σιδήρωσης καρδιάς. 
Πιθανότητα κολπικής μαρμαρυγής – σπάνια η 
καρδιακή ανεπάρκεια

10-20 ms Μικρός

10ms 2.7mg/g Ταχεία αύξηση κινδύνου καρδιολογικών επιπλοκών. 8-10 ms Μέτριος

5ms 6.3mg/g* Βαριά σιδήρωση <8 ms Πολύ υψηλός

* Μέσος όρος των μετρήσεων θανατηφόρου καρδιακής σιδήρωσης.
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δόσης. η αύξηση των ηπατικών ενζύμων παρατηρείται 
συνήθως στο αρχικό διάστημα χορήγησης και τα επίπεδα 
μπορεί να αποκατασταθούν κατά τη διάρκεια μιας χρο-
νικής περιόδου, μπορεί όμως να απαιτηθεί αναπροσαρ-
μογή της δοσολογίας.

Συνδυασμός DFO και DFP
ο συνδυασμός DFO και DFP (ςυνδυασμός) έχει του-

λάχιστον αθροιστική δράση στην αποβολή σιδήρου και 
μειώνει αποτελεσματικά τη φερριτίνη46. Διαπιστώθηκε 
ότι όλοι οι ασθενείς σε ςυνδυασμό μπορούσαν να επιτύ-
χουν αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου ακόμα και με χορήγηση 
DFO μόνο 3 ημέρες την εβδομάδα και καθημερινή χορή-
γηση DFP47. ςυνδυασμός σημαίνει καθημερινή χορήγη-
ση DFP και εγχύσεις DFO 1 έως 7 ημέρες ανά εβδομάδα 
ανάλογα με τη σοβαρότητα των κλινικών προβλημάτων 
και το βαθμό του φορτίου σιδήρου του ασθενούς, όπως 
σε βαριά σιδήρωση του μυοκαρδίου, του ήπατος και σε 
ύπαρξη ενδοκρινοπαθειών.

ο ςυνδυασμός μειώνει σημαντικά το σίδηρο καρδιάς 
και ήπατος48,49. Έχει αναφερθεί μείωση της συχνότητας 
των θανάτων από 7,9 με 2,3 ανά 1.000 έτη-ασθενών με 
τη χρήση της DFP σε μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με 
DFO1. Επίσης, υπάρχουν πολλές αναφορές περιστατικών 
οξείας καρδιακής ανεπάρκειας τελικού σταδίου, τα οποία 
ανατράπηκαν με τη χρήση του ςυνδυασμού50-52. Δεν πα-
ρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας ή του είδους των 
ανεπιθύμητων ενεργειών κατά τη θεραπεία ςυνδυασμού.

Δεφερασιρόξη
ο από του στόματος χηλικός παράγοντας δεφερασιρό-

ξη (DFX) δεσμεύει το σίδηρο σε αναλογία 2DFX:1Fe. το 
σύμπλοκο αποβάλλεται σχεδόν μόνο στα κόπρανα. Χο-
ρηγείται σε μορφή δισκίων που διαλυόμενα σε υγρό πα-
ράγουν εναιώρημα. λόγω του σχετικά μεγάλου χρόνου 
ημιζωής μπορεί να χορηγείται σε μία ημερήσια δόση, η 
οποία κυμαίνεται μεταξύ 10-40 mg/kg Βς. η ευκολότερη 
χορήγηση προσφέρει μεγάλο πλεονέκτημα στη βελτίω-
ση της συμμόρφωσης των ασθενών. η αποτελεσματικό-
τητα της DFX εξαρτάται από τη δόση. Υπάρχουν πολλές 
μελέτες που δείχνουν την αποτελεσματικότητα της DFX 
στη μείωση της φερριτίνης και του LIC53-57. Πρόσφατες 
προοπτικές μελέτες έχουν δείξει ότι η DFX είναι αποτε-
λεσματική στην απομάκρυνση σιδήρου από την καρδιά58 
(βελτίωση του T2* καρδιάς), αν και το LVEF παρέμει-
νε αμετάβλητο. ςε μία από αυτές η βελτίωση παρατηρή-
θηκε κυρίως σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια σιδήρωση 
του ήπατος59. με την DFX δεν αυξήθηκε η σιδήρωση 
της καρδιάς σε ασθενείς που είχαν αρχικά φυσιολογικά 
επίπεδα σιδήρου. ςτην ομάδα αυτή παρατηρήθηκε μικρή 
αύξηση του LVEF60,61.

η σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια της DFX είναι 
η μείωση της κάθαρσης κρεατινίνης <40 ml / min,η λευ-
κωματουρία ή αύξηση της κρεατινίνης ορού πάνω από 
33% της αρχικής τιμής ή πάνω από τα ανώτερα φυσιο-
λογικά όρια για την ηλικία του ασθενούς σε δύο διαδοχι-
κές μετρήσεις. ςυχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι 
οι γαστρεντερικές διαταραχές, εξανθήματα και διαταρα-
χές των ηπατικών ενζύμων. ςπάνιες παρενέργειες είναι 
οι αναφυλακτικές αντιδράσεις, κυτταροπενίες, νεφρωσι-
κό σύνδρομο (τύπου Fanconi), γαστρεντερική εξέλκωση 
και αιμορραγία, διαταραχές της ακοής και οφθαλμολο-
γικά προβλήματα. ςυστηματική παρακολούθηση είναι 
απαραίτητη.

Πιθανοί Συνδυασμοί
η χορήγηση DFX σε συνδυασμό με DFO ή DFP έχει 

γίνει στα πλαίσια μεμονωμένων κλινικών μελετών. τα 
αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, όμως προς το παρόν 
αναμένονται περισσότερα δεδομένα για την ασφάλεια 
και την αποτελεσματικότητα62-64.

Επανεξέταση των στόχων της αποσιδήρωσης
ςήμερα αναγνωρίζεται ότι το σημαντικότερο είναι να 

υπάρχει συνεχής παρουσία χηλικού φαρμάκου στην κυ-
κλοφορία, ώστε να μειώνεται το ποσοστό του ελευθέρου 
σιδήρου στο πλάσμα και στα κύτταρα για να αποφεύγε-
ται η δημιουργία ελευθέρων ριζών υδροξυλίου που θε-
ωρούνται οι κυρίως υπεύθυνες για τη βλάβη των ιστών 
και των οργάνων65-68.

Νεότερα από του στόματος χηλικά φάρμακα μπορεί 
να είναι διαθέσιμα στο μέλλον για να κάνουν πιο άνετη 
και φιλική την αποσιδήρωση.

για τη βελτίωση και την πρόληψη των επιπλοκών της 
αιμοσιδήρωσης σήμερα θεωρείται ότι στόχος της αποσι-
δήρωσης είναι να διατηρείται το φορτίο σιδήρου διαχρο-
νικά σε φυσιολογικά επίπεδα2.

Κύριοι σταθμοί στη ΜΑ και την 
αποσιδήρωση

• οι καρδιακές επιπλοκές παραμένουν η κύρια αιτία 
θανάτου

• η MRI μπορεί να εντοπίσει το βαθμό κινδύνου του 
ασθενούς να εκδηλώσει καρδιακή δυσλειτουργία.

• Αν ο ασθενής βρίσκεται σε κίνδυνο εμφάνισης καρδι-
ολογικού προβλήματος, η εντατικοποίηση του σχήμα-
τος αποσιδήρωσης, κυρίως η συνδυαστική θεραπεία 
με DFP και DFO, μπορεί να μειώσει σχετικά γρήγο-
ρα αυτόν τον κίνδυνο.

• η καρδιακή ανεπάρκεια από αιμοσιδήρωση μπορεί 
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να ανατραπεί με εντατικοποίηση της αποσιδήρωσης.
• Αν και η συχνότητα των ενδοκρινοπαθειών βελτιώ-

θηκε με τη χρήση της DFO, παραμένει σημαντική.
• η ανατροπή και η πρόληψη των ενδοκρινοπαθειών 

είναι δυνατή με πολύ εντατική αποσιδήρωση.
• Ανεξάρτητα από όσα μπορούμε να επιτύχουμε στα 

πλαίσια κλινικών μελετών, η συμμόρφωση των ασθε-
νών είναι καθοριστική για παρατεταμένη και ελεύθε-

ρη από νοσηρότητες επιβίωση.
• Περαιτέρω μελέτες σχετικά με την ασφάλεια και την 

αποτελεσματικότητα των διαφόρων συνδυασμών είναι 
απαραίτητες για να καθορίσουμε πόσο χαμηλά μπο-
ρούν να μειωθούν με ασφάλεια τα επίπεδα σιδήρω-
σης και αν τα επίπεδα αυτά μπορούν να προλάβουν 
η να ανατρέψουν νοσηρότητες στους περισσότερους 
ασθενείς.
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SUMMARY: Over the last 20 years the management for Thalassaemia major has improved to the point 
where we predict that the patients’ life expectancy will approach that of the normal population. These 
outcomes result from safer blood transfusions, the availability of three iron chelators, new imaging tech-
niques that allow specific organ assessment of the degree of iron overload and the improvement in the 
treatment of hepatitis. The ability to prescribe any of the three chelators as well as their combinations 
has lead to more effective reduction of the total body iron. The ability to determine the amount of iron 
in the liver and heart by magnetic resonance imaging allowed the prescription of the most appropriate 
chelation regime for the patients and to reconsider what our aims with respect total body iron should be. 
Thus, normalizing iron stores not only prevents new morbidities but also reverses many complications 
such as cardiac failure, hypothyroidism, hypogonadism, impaired glucose tolerance and type 2 diabetes, 
improving survival and patient’s quality of life. Furthermore, outcomes should continue to improve in 
the future. Starting relative intensive chelation in younger children may prevent short stature and abnor-
mal pubertal maturation as well as other iron related morbidities. Also, further information should be-
come available on the use of other combinations in chelation treatment, some of which have only been 
used in a very limited fashion to date. New safe oral chelators may also become available that may of-
fer additional ease of use. All these advances in management do require absolute cooperation and un-
derstanding on behalf of the parents, children and subsequently the adult him/herself. Only with such 
cooperation can normal long term survival be achieved as adherence to treatment is now likely the pri-
mary barrier to longevity.
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Μεταγγίσεις - Σπληνεκτομή -  

Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων

Βασίλης Λαδής,1 Στέλιος Γραφάκος2

ΠΕΡιληΨη: η θεραπευτική αντιμετώπιση της μεσογειακής αναιμίας (μΑ) εξακολουθεί να παραμένει 
συμπτωματική με στόχο την αντιμετώπιση της αναιμίας, την εξασφάλιση φυσιολογικής ανάπτυξης και 
την προφύλαξη από την αιμοσιδήρωση των οργάνων. οι συστηματικές μεταγγίσεις και η εντατική απο-
σιδήρωση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της συμβατικής θεραπείας της μΑ. η σπληνεκτομή, 
η αντιμετώπιση της αιμοσιδήρωσης και των παρενεργειών των μεταγγίσεων, καθώς και η ψυχολογική 
υποστήριξη αποτελούν πρόσθετες θεραπευτικές ενέργειας. η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
(MAK), όπου υπάρχει ένδειξη, ισοδυναμεί με πλήρη κλινική ίαση, ενώ η γονιδιακή θεραπεία σηματο-
δοτεί την σύγχρονη αιτιολογική θεραπευτική πρόκληση. η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια των 
μεταγγίσεων εξαρτάται τόσο από τον προμεταγγισιακό έλεγχο του αίματος, όσο και την επιλογή του 
κατάλληλου προϊόντος συμπυκνωμένων ερυθρών, με έμφαση τις απολευκοκυτταρωμένες μονάδες. η 
απόφαση για σπληνεκτομή βασίζεται σε αυστηρά κριτήρια, που περιλαμβάνουν κυρίως την αύξηση της 
κατανάλωσης αίματος με αποτέλεσμα την δυσκολία ρύθμισης του ισοζυγίου σιδήρου. ιδιαίτερη προ-
σοχή απαιτείται για την προφύλαξη από λοιμώξεις και θρομβοεμβολικά επεισόδια που αποτελούν σο-
βαρές επιπλοκές των σπληνεκτομηθέντων ασθενών. η MAK αποτελεί την μοναδική ριζική θεραπεία, 
αντικαθιστώντας την παθολογική αιμοποίηση του λήπτη με υγιές μόσχευμα προερχόμενο από ιστοσυμ-
βατό δότη. το σύνολο σχεδόν των μΑκ σε πάσχοντες με μΑ πραγματοποιούνται με δότες ιστοσυμβα-
τούς αδελφούς ενώ είναι περιορισμένος ο αριθμός των εναλλακτικών μεταμοσχεύσεων. τα τελευταία 
χρόνια, τα αποτελέσματα των μΑκ για την μΑ είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά κυρίως για τους ασθε-
νείς χαμηλού κινδύνου. ςτο σύνολο των ασθενών, η επιβίωση χωρίς νόσο ανέρχεται στο 85%, απόρρι-
ψη διαπιστώνεται σε 5- 10% και η θνητότητα κυμαίνεται μεταξύ 5-15%. η αποσιδήρωση των «πρώην 
θαλασσαιμικών» είναι αναγκαία μετά την μΑκ. καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μικρά παι-
διά πριν η υπερφόρτωση σιδήρου προκαλέσει βλάβες σε ζωτικά όργανα.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η θεραπεία της μεσογειακής αναιμίας είναι συμπτω-

ματική. ςτοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
που προκύπτουν από την παθογένεια της νόσου, καθώς 
και στην αποκατάσταση των παρενεργειών που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων.

η γενετικά καθορισμένη αδυναμία παραγωγής πο-
λυπεπτιδικών αλύσων (β-αλύσων στην β-μΑ), έχει σαν 
αποτέλεσμα την αδυναμία παραγωγής επαρκών ποσοτή-
των φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης (Hb A), ενώ η περίσσεια 
των λοιπών αλύσων (α-αλύσων στην β-μΑ), οδηγούν σε 
πρόωρη καταστροφή των ερυθρών. ο συνδυασμός αυτός 
της αδυναμίας πλήρωσης των ερυθρών με φυσιολογική 
Hb και της αιμόλυσης χαρακτηρίζεται ως μη αποδοτική 
ερυθροποίηση με κύριο χαρακτηριστικό τη βαριά αναιμία 
και την υποξία των ιστών. Αν η σοβαρή υποξία δεν αντι-
μετωπιστεί έγκαιρα με μεταγγίσεις, ένας φαύλος κύκλος 
ερυθροποίησης-αιμόλυσης μέσω ενεργοποίησης της πα-
ραγωγής ερυθροποιητίνης, συνεχίζεται. Αποτέλεσμα της 
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έντονης προσπάθειας ερυθροποίησης είναι η υπέρμετρη 
αύξηση της μάζας του ερυθροποιητικού ιστού, τόσο στον 
μυελό όσο και σε εξωμυελικές εστίες ερυθροποίησης, 
όπως είναι το ήπαρ και ο σπλήν. Εκτός από την αναιμία, 
η οποία χρονικά θα εκδηλωθεί ανάλογα με τον βαθμό 
ανεπάρκειας των β-αλύσων (β0, β+, β++) η κλινική εικόνα 
θα συμπληρωθεί με διόγκωση του ήπατος και σπληνός 
και την εκδήλωση συμπτωμάτων υπερσπληνισμού. με 
την πάροδο του χρόνου, στην συμπτωματολογία προστί-
θενται οστικές παραμορφώσεις και οστεοπόρωση, αύξη-
ση του όγκου του πλάσματος και έκπτωση της καρδιακής 
λειτουργίας, καθώς και καθυστέρηση της ανάπτυξης. η 
αυξημένη απορρόφηση του σιδήρου από το έντερο λόγω 
της υποξίας, αλλά κυρίως η ανάγκη διόρθωσης της αναι-
μίας με μεταγγίσεις, προσθέτουν στον οργανισμό μεγάλες 
ποσότητες σιδήρου που δρα τοξικά στα διάφορα όργανα 
με επιπρόσθετη συμπτωματολογία κυρίως από τους εν-
δοκρινείς αδένες και την καρδιά.1,2

οι συστηματικές μεταγγίσεις και η εντατική αποσιδή-
ρωση αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της συμβατι-
κής θεραπείας της μΑ. η σπληνεκτομή, η αντιμετώπιση 
της αιμοσιδήρωσης των διαφόρων οργάνων, και των πα-
ρενεργειών των μεταγγίσεων, καθώς και η ψυχολογική 
υποστήριξη αποτελούν πρόσθετες θεραπευτικές ενέρ-
γειας. η μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, όπου 
υπάρχει ένδειξη, ισοδυναμεί με πλήρη κλινική ίαση, ενώ 
η γονιδιακή θεραπεία σηματοδοτεί την σύγχρονη αιτιο-
λογική θεραπευτική πρόκληση.

η απόφαση έναρξης θεραπείας της μΑ καθορίζεται 
βασικά από την κλινική της βαρύτητα που αποτυπώνεται 
αδρά με τον γνωστό κλινικό χαρακτηρισμό της σε α) μεί-
ζονα, β) Ενδιάμεση και γ) Ελάσσονα. η ελάσσων μορ-
φή αφορά την ετερόζυγη κατάσταση της β-μΑ, η οποία 
δεν έχει ανάγκη θεραπείας. η βαρύτητα των κλινικών εκ-
δηλώσεων, έχει συσχετισθεί με συγκεκριμένους τύπους 
μεταλλάξεων, χωρίς αυτό πάντοτε να ισχύει σε κάθε πε-
ρίπτωση. Ωστόσο είναι γνωστό ότι μεταξύ των Ελλήνων 
πασχόντων με β-μΑ που μεταγγίζονται, το μεγαλύτερο 
ποσοστό των μεταλλάξεων που συνδυάζονται στον γονό-
τυπο τους, κατά σειρά συχνότητας ανήκουν στους τύπους 
IVS1-110, CD 39, IVS1-1, FSC-6, IVS2-1.3 Ασθενείς με 
μεταλλάξεις που προδιαθέτουν σε ήπιο κλινικό φαινότυπο 
και που εμφανίζουν χαρακτήρες ενδιάμεσης μΑ, θα πρέ-
πει να εκτιμηθούν με διαφορετικά κριτήρια. (π.χ. IVS1-
6, -87, -101, συνδυασμοί με α ή δβ-μΑ, ή παρουσία του 
απλότυπου Xmn1). η ακριβής αιματολογική διάγνωση 
συγχρόνως με τον προσδιορισμό της μοριακής βλάβης, 
είναι αναγκαία τόσο για την πρόγνωση της κλινικής βα-
ρύτητας, την ακριβέστερη γενετική καθοδήγηση και κυ-
ρίως για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής παρέμβασης.4

Βασικές αρχές και στόχοι των μεταγγίσεων
με στόχο την εξάλειψη της υποξίας, η θεραπεία με 

μεταγγίσεις ερυθρών αιμοσφαιρίων πρακτικά αποτελεί 
τον μόνο τρόπο αντιμετώπισης όλων των συμπτωμάτων 
της νόσου, αφού ο οργανισμός δεν μπορεί να συνθέσει 
επαρκείς ποσότητες φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης. η δι-
ευρεύνηση της δυνατότητας παραγωγής ή όχι, επαρκούς 
ποσότητας φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης Α, αποτελεί σή-
μερα το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής του χρόνου 
έναρξης και της συχνότητας θεραπείας με μεταγγίσεις. 
η ακριβής διάγνωση, μας επιτρέπει την έγκαιρη και χω-
ρίς επιβλαβείς καθυστερήσεις έναρξη θεραπείας με με-
ταγγίσεις, όταν πρόκειται για μείζονα μορφή μΑ, ή την 
αποφυγή άσκοπων μεταγγίσεων, όταν πρόκειται για Ενδι-
άμεση μορφή. Ωστόσο η τελική απόφαση έναρξης θερα-
πείας με μεταγγίσεις πρέπει να γίνεται κυρίως με κλινικά 
κριτήρια με στόχο την διασφάλιση φυσιολογικής ανάπτυ-
ξης και αποδεκτής ποιότητας ζωής.5

Θεραπευτικά σχήματα μεταγγίσεων
Αρχικά, πριν από την δεκαετία του 60, οι μεταγγίσεις 

γινόντουσαν με επίπεδα Hb 5-6 g/dL και αποσκοπούσαν 
στη διατήρηση των πασχόντων στη ζωή. ουσιαστικά οι 
πάσχοντες παρέμεναν μακριά από κάθε έννοια φυσιολο-
γικής δραστηριότητας, με έντονες παραμορφώσεις και 
κατέληγαν στη δεύτερη δεκαετία της ζωής τους από λοι-
μώξεις ή καρδιακή ανεπάρκεια.6 Από τις αρχές της δεκαε-
τίας του 60 έχουν προταθεί διάφορα θεραπευτικά σχήματα 
μεταγγίσεων που αποσκοπούν σε πλήρη δραστηριότητα 
και κοινωνική ένταξη.7,8 με επίπεδα Hb 9-10 g/dL, πριν 
από κάθε μετάγγιση, επιτυγχάνεται σημαντική καταπίε-
ση καταστολή της μη αποδοτικής ερυθροποίησης, περι-
ορισμό μέχρι εξάλειψη της γνωστής συμπτωματολογίας 
με κύριο χαρακτηριστικό τη βελτίωση της ανάπτυξης9 
και την εντυπωσιακή αύξηση του προσδόκιμου επιβί-
ωσης.10,11 η μεγαλύτερη εναπόθεση σιδήρου με τις συ-
χνές μεταγγίσεις εξισορροπείται εν μέρει με τη μείωση 
της απορρόφησης του σιδήρου από το έντερο, λόγω εξά-
λειψης της υποξίας, αλλά κυρίως με την εφαρμογή της 
κατάλληλης θεραπείας αποσιδήρωσης είναι δυνατή η επί-
τευξη ισοζυγίου σιδήρου. Επειδή με επίπεδα Hb 9-10 g/
dL δεν επιτυγχάνεται πλήρης καταστολή της ενδογενούς 
ερυθροποίησης, όπως το διαπιστώνουμε από τον αυξη-
μένο αριθμό των ερυθροβλαστών, από ορισμένα κέντρα 
στην δεκαετία του 80 προτάθηκαν μεταγγίσεις με ακόμα 
υψηλότερα επίπεδα Hb (14-15 g/dL), τις αποκαλούμενες 
υπερμεταγγίσεις.12 η πρακτική αυτή δεν υιοθετήθηκε γε-
νικά, παρά μόνο για ειδικές περιπτώσεις, όπως σε πάσχο-
ντες με σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

ςε περιπτώσεις ομόζυγης β-μΑ, στα περισσότερα 
κέντρα, οι μεταγγίσεις αρχίζουν σε πολύ μικρή ηλικία, 
κάτω των 6 μηνών, ακόμα και με υψηλή Hb ~ 9 g/dL, 
εφόσον συνυπάρχουν κλινικές εκδηλώσεις συμβατές με 
μείζονα μΑ, ή μεταγγισιοεξαρτώμενη μορφή όπως ορί-
ζεται σήμερα.
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το πλέον αποδοτικό σχήμα είναι εκείνο των συχνών 
μεταγγίσεων, κάθε 2 με 3 εβδομάδες, με μικρό όγκο αί-
ματος. τα ιδανικά επίπεδα αιμοσφαιρίνης δεν είναι εύ-
κολο να καθορισθούν με ακρίβεια, ωστόσο η θεραπεία 
θεωρείται ικανοποιητική, αν η Hb διατηρείται σε επίπε-
δα μεταξύ 9 - 14 g/dL (Ht 27-42%) για τους ενήλικες και 
μεταξύ 10 - 13 g/dL (Ht 30-39%) για τα παιδιά.13 Υπο-
γραμμίζεται ότι για την αποτελεσματική καταστολή της 
μη αποδοτικής ερυθροποίησης, μεγαλύτερη σημασία 
έχουν τα αρχικά επίπεδα της Hb πριν από τη μετάγγιση, 
παρά η μέση τιμή.14

Όγκος και διάρκεια μετάγγισης
κατά τη διάρκεια της μετάγγισης επιβάλλεται η προ-

σεκτική παρακολούθηση του ασθενούς, ιδιαίτερα για τα 
πρώτα 15 λεπτά, που είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν 
σημαντικές αντιδράσεις, ο ολικός όγκος του αίματος που 
θα μεταγγισθεί υπολογίζεται με τον τύπο:

Επιθυμητά επίπέδα Hb (g/dL) - πραγματικά  
επίπεδα Hb x βάρος σώματος (kg) x 3.

ςυνήθως ο όγκος κυμαίνεται μεταξύ 10-15 mL/kg βά-
ρους σώματος συμπυκνωμένων ερυθρών με Ht περίπου 
75%. Υπολογίζεται ότι 3 ml συμπυκνωμένων ερυθρών 
ανά kg βάρους σώματος αυξάνει την Hb κατά 1 g/dL. η 
διάρκεια μετάγγισης αυτής της ποσότητας συνήθως δεν 
ξεπερνάει τις 4 ώρες, με ρυθμό 4-5 ml/kg/h. ιδιαίτερη 
προσοχή χρειάζεται σε αρρώστους που διατηρούν χαμη-
λή αιμοσφαιρίνη για μεγάλο χρονικό διάστημα ή έχουν 
καρδιολογικό πρόβλημα. Ανάλογα με τη βαρύτητα της 
κατάστασης, μπορεί να χορηγηθούν διουρητικά πριν από 
τη μετάγγιση. οι άρρωστοι αυτοί μεταγγίζονται σε συ-
ντομότερα χρονικά διαστήματα με μικρές ποσότητες και 
βραδύτερο ρυθμό (2 mL/kg/h). ςε πολύ βαριές περιπτώ-
σεις συνιστάται η αφαιμαξομετάγγιση. ςε μεταγγίσεις με 
μεγάλη χρονική διάρκεια, συνιστάται να μη χρησιμοποι-
ούνται οι συσκευές μετάγγισης περισσότερο από 6 ώρες 
και δεν επιτρέπεται η προσθήκη φαρμάκων στη μονάδα 
μετάγγισης. η μετάγγιση πρέπει να ολοκληρώνεται μέ-
σα στο συνιστώμενο χρόνο για να μη μειωθεί η κλινική 
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια.15

Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια  
της μετάγγισης

Παρά τα σημαντικά οφέλη, πρέπει να λάβουμε υπ’ 
όψιν μας ορισμένες επιπλοκές και κινδύνους που σχετί-
ζονται με τις μεταγγίσεις, οι σημαντικότερες των οποίων 
είναι οι αντιδράσεις των μεταγγίσεων, οι μεταδιδόμενες 
λοιμώξεις και κυρίως η αιμοσιδήρωση.

Επιπλοκές που σχετίζονται με τη μετάγγιση, μπορεί 
να εμφανιστούν κατά την διάρκεια της μετάγγισης και 

χαρακτηρίζονται ως άμεσες αντιδράσεις, όπως πυρετι-
κές και αλλεργικές, οξείες αιμολυτικές, μικροβιακή επι-
μόλυνση, είτε με καθυστέρηση ωρών ή ημερών (24 ώρες 
- 7 ημέρες) και χαρακτηρίζονται ως απώτερες αντιδρά-
σεις, όπως αλλοανοσοποίηση, μετάδοση νοσημάτων.16

η αξιολόγηση κάθε αντίδρασης είναι απαραίτητη 
για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος αίματος και 
την πρόληψη των επιπλοκών. η λεπτομερής καταγραφή 
ορισμένων παραμέτρων, όπως το βάρος σώματος, τα με-
σοδιαστήματα των μεταγγίσεων, η Hb ή ο Hct πριν και 
μετά τη μετάγγιση, ο όγκος του μεταγγιζόμενου αίματος 
και ο Hct της φιάλης, είναι απαραίτητη για την παρακο-
λούθηση της αποτελεσματικότητας των μεταγγίσεων, 
τον υπολογισμό της κατανάλωσης αίματος και του προ-
σλαμβανόμενου σιδήρου, με σκοπό την προσαρμογή της 
θεραπείας αποσιδήρωσης.17

Όλοι οι μεταγγιζόμενοι πρέπει να είναι εμβολιασμέ-
νοι έναντι της ηπατίτιδας Β και πριν από την έναρξη της 
θεραπείας με μεταγγίσεις (προμεταγγισιακός έλεγχος) να 
προσδιορίζεται όχι μόνο η ομάδα αίματος ως προς το σύ-
στημα ΑΒο και Rh, αλλά και ο πλήρης φαινότυπος για 
άλλα κλινικά σημαντικά συστήματα ερυθροκυτταρικών 
αντιγόνων όπως το Kell, Duffy, Kidd, MNSs, P, Lutheran, 
Lewis. μεταγγίσεις που γίνονται λαμβάνοντας υπόψη 
αυτούς τους φαινότυπους, ιδίως επί πολυμεταγγιζομένων 
πασχόντων, προλαμβάνουν σε σημαντικό βαθμό την ανά-
πτυξη αντιερυθροκυτταρικών αντιγόνων.18 η μονάδα του 
αίματος ελέγχεται πάντοτε ως προς το σύστημα ΑΒο, Rh 
και Kell και επί ειδικών περιπτώσεων εφαρμόζονται εξει-
δικευμένοι έλεγχοι, όπως άμεση Coombs και ταυτοποίηση 
αντισωμάτων με panel 3 ή 11 ερυθρών. Υπενθυμίζεται ότι 
επί ελλείψεως ερυθρών της ίδιας ομάδας, ασθενείς ομά-
δας Α ή Β μπορούν να μεταγγισθούν με ερυθρά ομάδας 
ο, όπως και ασθενείς ομάδας ΑΒ μπορούν να μεταγγι-
σθούν με ερυθρά ομάδας Α ή Β ή ο.

οι μονάδες αίματος πρέπει να ελέγχονται τόσο με ανο-
σοαιματολογικές τεχνικές για σύφιλη, HBSAg, HCV Ab, 
Ag, HIV 1,2 Ab, HTLV I,II Ab, όσο και με μοριακές τε-
χνικές για την ανίχνευση γενετικού υλικού (DNA, RNA) 
για HBV, HCV, HIV1.215

Είδος αίματος
για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της αναιμίας προτι-

μάται πρόσφατο αίμα ηλικίας μικρότερης των 7 ημερών 
γιατί έχει μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης, αν και ο μέγι-
στος χρόνος αποθήκευσης κάθε μονάδας μπορεί να δια-
φέρει ανάλογα με τη σύνθεση του αντιπηκτικού και των 
πρόσθετων συντηρητικών που χρησιμοποιούνται. Πρέπει 
να τονιστεί ότι η εποχιακή έλλειψη πρόσφατου αίματος 
δεν πρέπει να καθυστερεί τη μετάγγιση. για την προφύ-
λαξη σοβαρών πυρετικών και αλλεργικών αντιδράσεων 
στους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς χρησιμοποιούνται 
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μονάδες ερυθρών μετά από ειδική επεξεργασία,19 όπως:

Συμπυκνωμένα ερυθρά
μία μονάδα ερυθροκυττάρων περιέχει όλα τα ερυθρά 

της αρχικής μονάδας ολικού αίματος που λαμβάνονται 
μετά από φυγοκέντρηση, ενώ διατηρείται το μεγαλύτερο 
μέρος των λευκοκυττάρων (~ 2,5-3,0 x109 κύτταρα). ο 
όγκος αυτού του προϊόντος είναι 280 ±50 mL και ο Hct 
κυμαίνεται μεταξύ 0,65-0,75.

Ερυθρά λευκαφαιρεμένα
Προϊόν που παρασκευάζεται με απομάκρυνση του 

μεγαλύτερου μέρους των λευκών και αιμοπεταλίων από 
παρασκεύασμα ερυθρών. ο αριθμός των λευκών που πε-
ριέχει η μονάδα πρέπει να είναι μικρότερος από 1 x106 
κύτταρα. η λευκαφαίρεση επιτυγχάνεται με διάφορες τε-
χνικές, που περιλαμβάνουν τον συνδυασμό αφαίρεσης της 
στιβάδας των λευκών και τη διήθηση με εργαστηριακό 
φίλτρο. ςυνιστάται η διήθηση να εφαρμόζεται πριν την 
αποθήκευση. η χορήγηση έχει ένδειξη σε πολυμεταγγι-
ζόμενους ασθενείς και σε ασθενείς που έχουν αναπτύξει 
αντισώματα έναντι των λευκοκυττάρων και εμφανίζουν 
έντονες πυρετικές αντιδράσεις. Επίσης μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ως εναλλακτική επιλογή αντί του αρνητικού 
για μεγαλοκυτταροϊό [CMV(-)] αίματος. η λευκαφαίρεση 
αποτελεί πολύ καλό μέτρο αποφυγής μόλυνσης και από 
άλλους ενδοκυτταρικούς ιούς για τους οποίους δεν γίνε-
ται προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος (Epstein Barr, 
Parvo B19 κλπ) και από Yersinia enterocolitica.

Ερυθρά μετά από αφαίρεση της στιβάδας 
των λευκών (buffy coat removed)

η μονάδα περιέχει μειωμένο αριθμό ερυθρών από αυ-
τόν της αρχικής μονάδας ολικού αίματος. η περιεκτικό-
τητα σε λευκά είναι μικρότερη από 1,2 x109 κύτταρα. ο 
όγκος αυτού του προϊόντος είναι 250 ±50 mL και ο Hct 
κυμαίνεται μεταξύ 0,65-0,75.

Ερυθρά σε θρεπτικό διάλυμα με πρόσθετες 
ουσίες (additive solution)

η μονάδα περιέχει όλα τα ερυθρά της αρχικής μονά-
δας ολικού αίματος και διατηρείται το μεγαλύτερο μέρος 
των λευκοκυττάρων (~ 2,5-3,0 x109 κύτταρα). ο Hct δεν 
υπερβαίνει το 0,70.

Ερυθρά μετά από αφαίρεση της στιβάδας 
των λευκών, σε θρεπτικό διάλυμα (additive 
solution, buffy coat removed)

η μονάδα περιέχει μειωμένο αριθμό ερυθρών από 
αυτόν της αρχικής μονάδας ολικού αίματος. η περιεκτι-

κότητα σε λευκά είναι μικρότερη από 1,2 x109 κύτταρα 
και ο Hct δεν υπερβαίνει το 0,70.

Πλυμένα ερυθρά
Προϊόν που παρασκευάζεται από ολικό αίμα με φυ-

γοκέντρηση και απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους 
του πλάσματος, των λευκών και των αιμοπεταλίων. Ακο-
λουθεί πλύση των ερυθρών με φυσιολογικό ορό σε κλει-
στό κύκλωμα, όπου επιπλέον επιτυγχάνεται αφαίρεση της 
μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας πρωτεϊνών του πλάσμα-
τος. ο Hct μπορεί να καθορίζεται ανάλογα με τις κλινικές 
ανάγκες (0,65-0,75). Χρησιμοποιούνται σε ασθενείς που 
έχουν εμφανίσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις και σε 
πάσχοντες με έλλειψη IgA ανοσοσφαιρίνης.

Νεοκύτταρα
η μετάγγιση νεαρών ερυθροκυττάρων έχει αποδει-

χθεί ότι περιορίζει την ετήσια μείωση της κατανάλωσης 
αίματος από 10 έως και 35%.20 το όφελος όμως αυτό δεν 
αντισταθμίζεται από την αύξηση του κόστους κατά 100% 
και κυρίως από τον κίνδυνο της έκθεσης των ασθενών 
σε μεγαλύτερο αριθμό δοτών, με συνέπεια την αύξηση 
του κινδύνου από μεταδιδόμενες νόσους και ανάπτυξης 
αλλοαντισωμάτων.

Κατεψυγμένα ερυθρά σπάνιων ομάδων
Χρησιμοποιούνται για ασθενείς με σπάνιο ερυθρο-

κυτταρικό φαινότυπο.

Ακτινοβολημένα ερυθρά
με την ακτινοβόληση αδρανοποιούνται τα λεμφο-

κύτταρα του δότη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυ-
νος αντίδρασης μοσχεύματος κατά ξενιστή (TA-GvHD) 
σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, ή για μονάδες που 
προέρχονται από συγγενείς πρώτου βαθμού.

CMV αρνητικές μονάδες
Χρησιμοποιήθηκαν σε ασθενείς που θα υποβαλλό-

ντουσαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. ςήμερα 
η δυνατότητα της πολύ υψηλού βαθμού λευκαφαίρεσης 
καθιστά τον κίνδυνο CMV λοίμωξης μηδαμινό.

Σπληνεκτομή
Αποτελεί το τρίτο σκέλος της θεραπευτικής αντιμετώ-

πισης της μΑ μετά από τις μεταγγίσεις και την αποσιδή-
ρωση. Πάσχοντες που δεν υποβάλλονται σε συστηματικές 
μεταγγίσεις εμφανίζουν αυξημένη εξωμυελική ερυθρο-
ποιητική δραστηριότητα κυρίως στον σπλήνα, που οδηγεί 
σε προοδευτική αύξηση του μεγέθους του, με αποτέλε-
σμα την αυξημένη φαγοκυτταρική ικανότητα. Έτσι εκτός 
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από τον πρωτοπαθή αιμολυτικό μηχανισμό που οφείλεται 
στη μειονεκτικότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων, προ-
στίθεται και δεύτερος, εξωκυτταρικός, μηχανισμός που 
επιβαρύνει την αναιμία με την πρόωρη καταστροφή και 
των μεταγγιζόμενων φυσιολογικών ερυθρών, αλλά και 
των λευκών και των αιμοπεταλίων. η κατάσταση αυ-
τή χαρακτηρίζει το σύνδρομο του υπερσπληνισμού, που 
οδηγεί σε αύξηση των αναγκών σε αίμα και επιβάρυνση 
της αιμοσιδήρωσης.

Ενδείξεις σπληνεκτομής
οι ενδείξεις σπληνεκτομής κατά σειρά σπουδαιότη-

τας βασίζονται στην:
• Αύξηση της ετήσιας κατανάλωσης συμπυκνωμένων 

ερυθρών >220-250 mL/kg
• λευκοπενία ή και θρομβοπενία
• Αύξηση του φορτίου του σιδήρου παρά την εντατική 

αποσιδήρωση
• ςυμπτωματολογία από την αύξηση του μεγέθους του 

σπληνός
για την αξιολόγηση της αυξημένης κατανάλωσης αί-

ματος θα πρέπει προηγουμένως να ελεγχθεί ότι δεν οφεί-
λεται σε ανοσολογικούς μηχανισμούς αιμόλυσης (άμεση 
Coombs, έμμεση χολερυθρίνη), ή σε μεταγγίσεις συμπυ-
κνωμένων ερυθρών με χαμηλό Hct. ςτις περιπτώσεις αλ-
λοανοσοποίησης ή αυτοάνοσης αντίδρασης συνήθως η 
κατανάλωση αίματος αυξάνεται απότομα, ενώ επί υπερ-
σπληνισμού η αύξηση είναι βραδεία και σταδιακή. με-
λέτες του χρόνου ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων με 
ραδιοϊσοτοπικές τεχνικές (Cr51) είναι διαφωτιστικές για 
την εκτίμηση της υπερλειτουργίας του σπληνός, αλλά 
δεν συσχετίζονται πάντοτε με τις κλινικές ενδείξεις της 
σπληνεκτομής. για το λόγο αυτό και σε συνδυασμό με 
την ταλαιπωρία του ασθενούς και την οικονομική επι-
βάρυνση, η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον ως 
κριτήριο σπληνεκτομής.17

Αποτελεσματικότητα σπληνεκτομής
η θεραπεία σήμερα των συστηματικών μεταγγίσεων 

με στόχο την καταστολή της ενδογενούς ερυθροποίησης, 
προλαμβάνει δραστικά την εμφάνιση του υπερσπληνι-
σμού. κλινικές παρατηρήσεις, και ραδιοϊσοτοπικές με-
λέτες, αποδεικνύουν τη δραστική μείωση του όγκου του 
σπληνός μετά την έναρξη συστηματικών μεταγγίσεων, 
ιδιαίτερα σε πάσχοντες μικρής ηλικίας.21,22 η μετάθεση 
της μέσης ηλικίας σπληνεκτομής σε μεγαλύτερες ηλικί-
ες είναι επίσης ενδεικτική της καθυστέρησης ανάπτυξης 
υπερσπληνισμού με τη σύγχρονη θεραπεία. ςτο σχήμα 
1, απεικονίζεται η καταγραφή 263 σπληνεκτομηθέντων 
ασθενών της κλινικής μας ανά δεκαετία, όπου διαπιστώ-
νουμε ότι η διάμεση τιμή της ηλικίας σπληνεκτομής κα-

τά την περίοδο 1962-1971 ήταν 4,96 έτη (1,94-10,13) σε 
σχέση με την τελευταία δεκαετία 2002-2011 με διάμε-
ση ηλικία 27,81 έτη (6,22-43,18). η αποτελεσματικότη-
τα της σπληνεκτομής, σε ότι αφορά την ελάττωση των 
αναγκών σε αίμα, ποικίλει σημαντικά ακόμα και μετα-
ξύ πασχόντων με την ίδια γενετική μορφή της νόσου, με 
πλέον ικανοποιητικά αποτελέσματα στις φαινοτυπικές 
μορφές μΑ με ήπιες κλινικές εκδηλώσεις.17

Κίνδυνοι σπληνεκτομής
Παρά την προσεκτική επιλογή των ασθενών που θα 

υποστούν σπληνεκτομή, εξακολουθούν να υπάρχουν επι-
φυλάξεις. οι επιφυλάξεις αυτές σχετίζονται α) με τον αυ-
ξημένο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων, ιδιαίτερα σε παιδιά 
κάτω των 5 ετών και β) με τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων και αύξησης της συχνότητας πνευμονικής υπέρ-
τασης, κυρίως σε μη μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς.

α) Λοιμώξεις
τα πιο συχνά μικρόβια που ευθύνονται για σοβαρές λοι-

μώξεις είναι ο Streptococcus pneumoniae, ο Haemophilus 
influezae και η Neisseria meningitidis. για την προφύλαξη 
από τις λοιμώξεις αυτές επιβάλλονται οι αντίστοιχοι εμ-
βολιασμοί, κατά προτίμηση τουλάχιστον δύο εβδομάδες 
πριν από την σπληνεκτομή. Επαναληπτικές δόσεις εμβο-
λίων ανά 3-5 χρόνια, ενδείκνυνται ανάλογα με την ηλι-
κία και τον τύπο των διαθέσιμων εμβολίων.

Προφυλακτική χορήγηση πενικιλίνης ενδείκνυται για 
τουλάχιστον 2 χρόνια, μέχρι και εφ’ όρου ζωής, εάν υπάρ-
χει υποκείμενο ανοσολογικό έλλειμμα ή κακές υγειονο-
μικές συνθήκες. η συνήθης δόση είναι 1,5 εκατομμύρια 
IU την ημέρα από το στόμα. ςε άτομα με αλλεργία στην 
πενικιλίνη, εναλλακτικά χορηγείται ερυθρομυκίνη ή κο-
τριμοξαζόλη. για παιδιά κάτω των 5 ετών προτιμάται η 
κάλυψη με Αμοξυκιλίνη σε δόση 250 mg την ημέρα λό-
γω αυξημένης συχνότητας λοιμώξεων από Haemophilus. 
καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα παθητικής ανοσοποίησης 
έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου ομάδας Β, και έχοντας υπ’ 
όψη την εμφάνιση κεραυνοβόλου λοίμωξης και πάνω από 
20 χρόνια μετά την σπληνεκτομή, επί εμπύρετων κατα-
στάσεων, συνιστάται η άμεση λήψη ευρέως φάσματος 
αντιβιοτικών και η ταχύτατη επικοινωνία με τους θερά-
ποντες ιατρούς.23,24

β) Θρομβοεμβολικά επεισόδια
Αυξημένη συχνότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων 

έχει διαπιστωθεί σε πάσχοντες με μΑ, κυρίως σε ασθε-
νείς με ενδιάμεση μορφή χωρίς μεταγγίσεις (29%), σε 
σχέση με ασθενείς με μείζονα μορφή και συστηματικές 
μεταγγίσεις (2%). το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών 
που εμφάνισαν θρομβοεμβολικά επεισόδια ήταν σπληνε-
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κτομημένοι.25 Απώτερο χαρακτηριστικό της θρομβοεβο-
λικής αυτής τάσης, κυρίως στην ενδιάμεση μΑ, είναι η 
εμφάνιση πνευμονικής υπέρτασης σε ποσοστό 60% αρ-
κετά χρόνια μετά τη σπληνεκτομή. η πλειονότητα των 
πασχόντων που εμφάνισαν πνευμονική υπέρταση είναι 
ενήλικες, με μέση ηλικία 32 ετών.26

η θρομβοκυττάρωση που παρατηρείται μετά τη σπλη-
νεκτομή δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, 
καθώς τόσο στην μείζονα, όσο και στην ενδιάμεση μΑ 
η αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων είναι παρόμοια, 
ενώ διαφέρει σημαντικά η συχνότητα των επεισοδίων. με-
ταξύ των παραγόντων που ενοχοποιούνται φαίνεται πως 
συμβάλει το παθολογικό ενδοθήλιο, απότοκο του οξει-
δωτικού stress καθώς και άλλοι παράγοντες (prothrombin 
fragments 1+2, D-dimers, phosphatidylserine) που ενισχύ-
ουν τους μηχανισμούς πήξης και σχετίζονται με τις διατα-
ραχές των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης των ερυθρών.25 
ςτους πάσχοντες με ενδιάμεση μΑ και σπληνεκτομή, τα 
παθολογικά ερυθρά δεν παγιδεύονται πλέον στον σπλή-
να, παραμένουν για μακρύτερο χρονικό διάστημα στην 
κυκλοφορία, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μη-
χανισμών πήξης που αναφέρθηκαν. ςτους πάσχοντες με 
μείζονα μΑ, που η πλειονότητα των ερυθρών που κυ-
κλοφορούν είναι φυσιολογικά ερυθρά των αιμοδοτών, 
δεν υφίστανται αυτοί οι μηχανισμοί.

ςυνιστάται ολιγοήμερη προφύλαξη με χαμηλού μο-
ριακού βάρους ηπαρίνη πριν και μετά τη σπληνεκτομή, 
ιδιαίτερα στους πάσχοντες με ενδιάμεση μΑ, καθώς επί-
σης και κατά την διάρκεια καταστάσεων αυξημένου κιν-
δύνου θρομβώσεων όπως, η εγκυμοσύνη, χειρουργικές 
επεμβάσεις και παρατεταμένη ακινησία. η χρήση αντι-

συλληπτικών φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτε-
ρη προσοχή. μικρές δόσεις ασπιρίνης, 100-250 mg την 
ημέρα, θεωρούνται χρήσιμες και δεν συνδέονται με σο-
βαρές παρενέργειες. για τη μείωση των μετά την σπλη-
νεκτομή κινδύνων, ιδίως για πάσχοντες κάτω των 4 ετών, 
έχουν προταθεί εναλλακτικές προσεγγίσεις, όπως μερι-
κή σπληνεκτομή.27 Δεδομένης της παθοφυσιολογίας του 
υπερσπληνισμού, η λύση αυτή δεν έχει εφαρμογή στους 
πάσχοντες με μΑ.

Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Κυττάρων
η μεταμόσχευση Αιμοποιητικών κυττάρων απο-

τελεί σήμερα την μοναδική διαθέσιμη θεραπεία για την 
ριζική αντιμετώπιση της μεσογειακής Αναιμίας. το χο-
ρηγούμενο αλλογενετικό μόσχευμα, αντικαθιστά την μη 
αποδοτική ερυθροποίηση του λήπτη, διορθώνοντας την 
αιματολογική διαταραχή.

η πρώτη μΑκ για την μΑ πραγματοποιήθηκε στο 
Seattle το 1981 και τον επόμενο χρόνο, η ομάδα του Pesa-
ro ξεκίνησε το πρωτοποριακό και επιτυχημένο πρόγραμ-
μά της. Έκτοτε, περισσότεροι από 3.000 ασθενείς με μΑ 
έχουν μεταμοσχευθεί σε πολλές χώρες. τα τελευταία χρό-
νια οι εξελίξεις στον τομέα των μΑκ, έχουν οδηγήσει σε 
πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. λαμβάνοντας υπόψη 
τη βελτίωση της επιβίωσης και της ποιότητας ζωής των 
θαλασσαιμικών με την σύγχρονη συμβατική θεραπεία, 
ιδιαίτερη σημασία δίδεται στον περιορισμό των επιπλο-
κών και της θνητότητας που σχετίζονται με την μΑκ. 
οι επιπλοκές αυτές εξαρτώνται από την ηλικία του ασθε-
νούς, τον βαθμό αιμοσιδήρωσης, την βλάβη ζωτικών ορ-

Εικόνα 1. Διάμεση τιμή ηλικίας 263 πασχόντων με μείζονα Μεσογειακή Αναιμία κατά τη σπληνεκτομή.



Β. Λαδής και Σ. Γραφάκος310

γάνων και την παρουσία ιογενούς ηπατίτιδας. Παιδιά με 
μΑ, υποψήφια για μΑκ, κατατάσσονται σε 3 ομάδες 
κινδύνου με 3 κριτήρια: την τακτική ή μη θεραπεία απο-
σιδήρωσης, την ηπατομεγαλία και την ύπαρξη πυλαίας 
ίνωσης η οποία διαπιστώνεται με βιοψία.28 Παιδιά με κα-
νέναν επιβαρυντικό παράγοντα ταξινομούνται στην κατη-
γορία ι, ενώ αυτά με έναν στην κατηγορία ιι. η πρόγνωση 
και για τις δύο αυτές ομάδες είναι πολύ καλή. η επιβίωση 
με θεραπευμένη την μΑ είναι 85%, το ποσοστό απόρ-
ριψης 4% και η θνητότητα 12%. Αντίθετα η κατηγορία 
ιιι ( δύο ή τρεις επιβαρυντικοί παράγοντες ) έχει δυσμε-
νέστερη πρόγνωση, η οποία όμως έχει βελτιωθεί τα τε-
λευταία χρόνια και η επιβίωση χωρίς μΑ ανέρχεται στο 
82%, η απόρριψη στο 7% και η θνητότητα στο 12%. για 
το σύνολο 900 θαλασσαιμικών ασθενών που έχουν μετα-
μοσχευθεί από συμβατούς αδελφούς στο Pesaro από το 
1981, η επιβίωση με θεραπευμένη την μΑ είναι 73%.29

Παρόμοια ποσοστά επιβίωσης παρουσιάζουν και άλλα 
κέντρα. η μεγάλη πλειονότητα των πασχόντων με μΑ, 
που αντιμετωπίζονται με μΑκ είναι παιδιά, όμως έχουν 
αντιμετωπισθεί και αρκετοί ενήλικες. ςτους ασθενείς 
αυτούς, η βλάβη ζωτικών οργάνων που προκαλείται από 
την υπερφόρτωση σιδήρου, επιβαρύνει την πρόγνωση. η 
μΑκ είναι επιτυχής για τα 2/3 αυτών. το ποσοστό απόρ-
ριψης είναι χαμηλό (8%), ενώ η θνητότητα είναι υψηλή 
(27%). με τα δεδομένα αυτά, είναι δύσκολο να προταθεί 
μΑκ σε θαλασσαιμικούς άνω των 16 ετών.

ςτη μονάδα μεταμόσχευσης μυελού των οστών 
του γΠΝΠ Αθηνών ¨Αγία ςοφία¨ έχουν πραγματοποιη-
θεί από το 1994 σε παιδιά με Αιμοσφαιρινοπάθειες 120 
μεταμοσχεύσεις, εκ των οποίων τα 115 έπασχαν από 
μΑ, 4 από μικροδρεπανοκυτταρική και 1 από δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία. τα 107 παιδιά μεταμοσχεύθηκαν 
από ιστοσυμβατό αδελφό, ενώ 13 έλαβαν μόσχευμα από 
μη συγγενή εθελοντή δότη. η επιβίωση με θεραπευμένη 
την μΑ ανέρχεται σε 93%, το ποσοστό απόρριψης είναι 
10% και η θνητότητα 4%. ςυγκεκριμένα, για την κατη-
γορία ι (24% των ασθενών) η επιβίωση χωρίς μΑ είναι 
100%, για την κατηγορία ιι (42% των ασθενών) είναι 
94% και για την κατηγορία ιιι (34% των ασθενών) είναι 
87%. Δώδεκα παιδιά απέρριψαν το μόσχευμα και 8 από 
αυτά υποβλήθηκαν σε δεύτερη μΑκ από τον ίδιο δότη, 
χωρίς να εμφανίσουν ιδιαίτερη τοξικότητα. ςτα 7 παιδιά 
η δεύτερη μΑκ ήταν επιτυχής, ενώ το ένα που απέρρι-
ψε και για δεύτερη φορά, επιβιώνει και είναι εξαρτημέ-
νο από μεταγγίσεις.

το σχήμα προετοιμασίας για την μεταμόσχευση περι-
λαμβάνει την χορήγηση Βουσουλφάνης 14-16 mg/kg Βς 
και κυκλοφωσφαμίδης 150-200 mg/kg, ενώ αρκετά κέ-
ντρα (όπως το δικό μας) προσθέτουν και ATG. η ομάδα 
του Pesaro, σε ασθενείς υψηλού κινδύνου- κατηγορία ιιι 
και ενήλικες, για να μειώσει τον κίνδυνο απόρριψης στην 
πρώτη ομάδα και της θνητότητας στην δεύτερη, «προετοι-

μάζει» τους ασθενείς, πριν δοθεί το σχήμα προετοιμασί-
ας που περιέχει μειωμένη δοσολογία κυκλοφωσφαμίδης. 
Χορηγεί για 30 ημέρες Υδροξυουρία και Φλουνταραμπίνη, 
για την μείωση της υπερπλαστικής ερυθράς σειράς στον 
μυελό και την επίτευξη εντονότερης ανασοκαταστολής.

ςτις μΑκ, μικτή χίμαιρα ορίζεται η ταυτόχρονη πα-
ρουσία αιμοποιητικών κυττάρων προερχόμενων από τον 
δότη και τον λήπτη και είναι συνήθης στις μεταμοσχεύ-
σεις για μΑ, μετά από μυελοαφανιστικά σχήματα προ-
ετοιμασίας. Πρώιμη μικτή χίμαιρα έχει περιγραφεί στο 
28% των μεταμοσχεύσεων σε πάσχοντες με μΑ και το 
1/4 αυτών διατηρούσε μικτή χίμαιρα και πέραν των 2 ετών 
από τη μΑκ.30 Είναι ενδιαφέρον ότι παραμένουσα μικτή 
χίμαιρα, μέχρι και 20% κυττάρων του δότη, μπορεί να 
διατηρήσει φυσιολογικά τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στον 
λήπτη και να αποφεύγονται οι μεταγγίσεις αίματος. Από 
τους 110 θαλασσαιμικούς που έχουν μεταμοσχευθεί στη 
μονάδα μμο του γΠΝΠ Αθηνών «Αγία ςοφία» και 
έχουν απαλλαγεί από μεταγγίσεις, οι 15 διατηρούν μικτή 
χίμαιρα, για διάστημα μέχρι και 14 ετών μετά την μΑκ.

Δεδομένης της δυσκολίας ανεύρεσης ιστοσυμβατού 
αδελφού δότη (μόνο το 30% των ασθενών μπορεί να 
βρει κατάλληλο δότη), χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί 
δότες, όπως μη συγγενείς εθελοντές, μη συγγενές ομφά-
λιο αίμα ή και ασύμβατοι συγγενείς. ςε εξειδικευμένα 
κέντρα, που πραγματοποιούνται μη συγγενικές μΑκ σε 
πάσχοντες με μΑ, τα αποτελέσματα είναι σχετικά ικα-
νοποιητικά. Αν και ο αριθμός των μεταμοσχευμένων εί-
ναι μικρός, φαίνεται ότι τα 2/3 αυτών ιώνται, όμως το 
ποσοστό θνητότητας είναι σημαντικό (20%). τα αποτε-
λέσματα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με μεγάλη 
επιφύλαξη μπορεί να προταθεί μη συγγενική μΑκ σε 
ασθενείς με μΑ, ακόμα και όταν ο δότης είναι συμβα-
τός σε αλληλικό επίπεδο στα HLA αντιγόνα A, B, C και 
DRB1.31 το μη συγγενικό ομφάλιο αίμα μπορεί να θεω-
ρηθεί πειραματική θεραπεία, η εμπειρία είναι περιορι-
σμένη και το ποσοστό ίασης ανέρχεται σε 65%.32 μΑκ 
με ασύμβατους συγγενείς δότες ( κυρίως απλοταυτόση-
μους γονείς) εφαρμόζεται ευρύτατα για την αντιμετώπι-
ση νεοπλασματικών αιματολογικών νοσημάτων, όμως 
δεν συνιστάται σε ασθενείς με μΑ.33

μετά από επιτυχή μεταμόσχευση, οι πρώην θαλασ-
σαιμικοί ασθενείς απαλλάσσονται από μεταγγίσεις, όμως 
συνεπεία των μεταγγίσεων που προηγήθηκαν, παραμέ-
νει σίδηρος στους ιστούς που προκαλεί τοξικές βλάβες. 
οι παθολογικές αλλοιώσεις περιλαμβάνουν ηπατική ίνω-
ση, πολλαπλές ενδοκρινοπάθειες και μυοκαρδιοπάθεια. η 
ανεπάρκεια των γονάδων είναι συχνή και επιδεινώνεται 
από το σχήμα προετοιμασίας για την μΑκ. οι μεταμο-
σχευμένοι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται τακτικά 
για την αντιμετώπιση των επιπλοκών και για την παρακο-
λούθηση της αποσιδήρωσης. ο σίδηρος απομακρύνεται 
με αφαιμάξεις, η έναρξη των οποίων γίνεται νωρίς, όταν 
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Management of Thalassaemia (I) 
Transfusions- Splenectomy- Haematopoietic Stem Cell Transplantation

by Vasilis Ladis, Stelios Graphakos
Saint Sophia Children’s Hospital, Athens.

ABSTRACT: Conventional therapy of Thalassaemia aims to maintain a “physiologic” haemoglobin 
level, to prevent iron accumulation and to establish normal development .Current therapeutic modali-
ties include regular transfusions and intensive chelation, additionally with splenectomy, management 
of complications due to haemosidirosis and patients’ psychological supportive care. Effectiveness and 
safety of blood transfusions depends on careful monitoring of red blood units and selection of leuco-
cyte-poor blood products. Splenectomy is indicated when transfusion requirements are excessive and 
attention should be given to the prevention of infections and thrombotic episodes in splenectomised pa-
tients. Haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) remains the only curative approach for thalas-
saemic patients. The majority of the transplants have been performed from an HLA-matched sibling 
donor, although alternative donors have been used, but results are not satisfactory. Recent data indicate 
a probability of thalassaemia-free survival around 85%, rejection rate 10% and transplant relate mortal-
ity between 5-15%. Mixed chimerism is a common phenomenon post HSCT for thalassaemia and it is 
of interest that patients presented with persistent mixed chimerism, are still able to maintain a normal 
haemoglobin level avoiding transfusions. “Ex-thalassaemics” must have a regular follow-up and early 
institution of iron removal. Best results are achieved in patients transplanted from an identical sibling 
donor and when HSCT is performed at a young age, early in the course of the disease.

σταθεροποιηθεί η αιμοσφαιρίνη, συνήθως 6-8 μήνες με-
τά την μΑκ. ο όγκος των αφαιμάξεων είναι 6ml αίμα-
τος/kg Βς, κάθε 3-4 εβδομάδες, μέχρι η φερριτίνη του 
ορού να μειωθεί σε <700 ng/ml και ο ηπατικός σίδηρος 
<5mg/gr ξηρού βάρους ήπατος.34 Αποσιδήρωση μπορεί 
να γίνει και με την χορήγηση χηλικών ενώσεων. Επειδή 
οι παράγοντες αυτοί μπορεί να εξασκήσουν μυελοτοξική 
δράση, χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση.

η οικονομία της υγείας λαμβάνεται σοβαρά υπόψη 
για την θεραπεία ασθενών με χρόνια νοσήματα, ιδιαίτερα 
σε εποχές μεγάλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. 
η μΑκ σε σχέση με το κόστος/όφελος αποτελεί μία πιο 
σωστή θεραπευτική προσέγγιση για τους ασθενείς με μΑ, 
συγκρινόμενη με την συμβατική θεραπεία, η οποία είναι 
ακριβή και δεν είναι διαθέσιμη σε πολλές αναπτυσσόμε-
νες περιοχές του κόσμου. το κόστος της μΑκ ανέρχεται 
στις 50-100.000 ευρώ, ενώ η δια βίου αντιμετώπιση της 
μΑ με μεταγγίσεις, αποσιδήρωση, παρακολούθηση κ.α. 

υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ.35

η σωστή παρακολούθηση, οι τακτικές μεταγγίσεις και 
η συστηματική αποσιδήρωση έχουν βελτιώσει σημαντικά 
την πρόγνωση των ασθενών με μΑ και έχουν μεταμορ-
φώσει μία νόσο θεωρούμενη στο παρελθόν θανατηφόρα 
σε ένα χρόνιο νόσημα, συμβατό με μακρόχρονη επιβί-
ωση και καλή ποιότητα ζωής. ςήμερα η μοναδική θερα-
πεία που αποδεδειγμένα επιφέρει την ίαση παραμένει η 
μΑκ, με απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη ιστοσυμ-
βατού δότη. η τοξικότητα και η θνητότητα που οφείλεται 
στην μΑκ είναι χαμηλή. Απόρριψη συμβαίνει στο 10% 
περίπου των μεταμοσχεύσεων, αλλά και στην περίπτωση 
αυτή, δεύτερη μΑκ μπορεί να επιχειρηθεί με ασφάλεια 
και αποτελεσματικότητα. Παραμένουσα μικτή χίμαιρα 
παρατηρείται σε αρκετούς ασθενείς και συνοδεύεται από 
φυσιολογική αιμοποίηση. Εφόσον αποφασισθεί μΑκ, 
αυτή πρέπει να πραγματοποιείται σε μικρή ηλικία, πριν 
υποστούν βλάβη από την αιμοσιδήρωση ζωτικά όργανα.
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Η Πρόληψη της Θαλασσαιμίας –  
Ανασκόπηση της διεθνούς εικόνας

Μιχάλης Αγκαστινιώτης, Ανδρούλα Ελευθερίου

ΠΕΡιληΨη: η σταδιακή βελτίωση στη θεραπευτική αγωγή των αιμοσφαιρινοπαθειών είχε σαν απο-
τέλεσμα τη αύξηση στη επιβίωση αλλά όχι περιορισμό των νέων γεννήσεων, και κατά συνέπεια τη αύ-
ξηση των πασχόντων. η αναγκαιότητα μιας πολυδιάστατης προσφοράς υπηρεσιών προκάλεσε πιέσεις 
στην υπηρεσίες υγείας, με αποτέλεσμα την ανισότητα στην εξυπηρέτηση πασχόντων σε πολλές χώρες 
του κόσμου. η αντιμετώπιση των πολυμεταγγιζόμενων ασθενών απαιτεί την επάρκεια και ασφάλεια 
αίματος, την απρόσκοπτη προμήθεια χηλικών ουσιών, την εμπλοκή διαφόρων ιατρικών και παραϊατρι-
κών ειδικοτήτων με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των επιπλοκών από βλάβες που 
προκαλεί ο σίδηρος σε διάφορα ζωτικά όργανα και την αναγκαιότητα παρακολούθησης των ασθενών 
σε εξειδικευμένα κέντρα. για τη σωστή αντιμετώπιση δημιουργήθηκαν προγράμματα πρόληψης που 
περιλάμβαναν την πληροφόρηση του κοινού, την ανίχνευση φορέων, την προσφορά γενετικής συμβου-
λευτικής και, αργότερα την επιλογή της προγεννητικής και της προεμφυτευτικής διάγνωσης. ςε χώρες 
όπου έχουν εφαρμοστεί τέτοια ολοκληρωμένα προγράμματα οι νέες γεννήσεις πασχόντων μειώθηκαν 
κατά 90-98% και αυξήθηκε τόσο η επιβίωση όσο και η ποιότητα ζωής των πασχόντων. η πλειονότη-
τα όμως των γεννήσεων είναι σε χώρες χαμηλής κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης και πολύ λίγες απ’ 
αυτές έχουν υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα είτε για βοήθεια προς τους πάσχοντες είτε για πρόληψη. η 
Διεθνής ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΔοΘ), ένας μη κυβερνητικός οργανισμός, σε συνεργασία με την 
Παγκόσμια οργάνωσης Υγείας (ΠοΥ) και κυβερνήσεις, στηρίζει τους τοπικούς συλλόγους πασχόντων, 
καθώς και τον ιατρικό κόσμο σε κάθε χώρα, στην προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών.

Haema 2011; 2(3): 313-318 Copyright EAE

Διεθνής ομοσπονδία Θαλασσαιμίας
ςυγγραφέας υπεύθυνη για επικοινωνία: Δρ. Ανδρούλλα Ελευθερίου Εκτε-

λεστική Διευθύντρια ΔοΘ, TIF Medical Advisor Thalassaemia Interna-
tional Federation, PO Box 28807, 2083 Strovolos, Cyprus, 
Tel: +357 22 319 129, Fax: +357 22 314 552 
e-mail: thalassaemia@cytanet.com

Aνασκόπηση

Εισαγωγή/αναδρομή
η πρακτική αντιμετώπιση των αιμοσφαιρινοπαθει-

ών ξεκίνησε στις δυτικές χώρες με υψηλή συχνότητα, 
όπως είναι η ιταλία, η Ελλάδα και η κύπρος, αλλά και 
στις ηΠΑ όπου ο μεγάλος πληθυσμός Αφρικάνικης προ-
έλευσης έφερε ένα σημαντικό ποσοστό δρεπανοκυττα-
ρικής αναιμίας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, άρχισε η αντι-
μετώπιση της θαλασσαιμίας με μετάγγιση αίματος1. ςύ-
ντομα έγινε αντιληπτό ότι η παρέμβαση αυτή εκτός από 
τη διόρθωση της αναιμίας και τη ζωτικότητα που έφερνε 
στα πάσχοντα παιδιά, αύξησε και την επιβίωση. Χωρίς 

μετάγγιση στη μείζονα θαλασσαιμία η επιβίωση έφτανε 
την πρώτη δεκαετία της ζωής ενώ η μετάγγιση επέτρε-
πε επιβίωση μέχρι τη δεύτερη δεκαετία. η απλή αναβο-
λή του θανάτου βρέθηκε να οφείλεται στην συσσώρευση 
σιδήρου και έτσι στην επόμενη δεκαετία, προσετέθη και 
η αγωγή αποσιδήρωσης με το μοναδικό τότε φάρμακο, 
τη Δεσφεριοξαμίνη (Desferrioxamine). η αγωγή αυτή 
εξελίχθηκε από ενδομυϊκή ένεση μερικές φορές τον μή-
να (το Υπουργείο Υγείας της κύπρου χορηγούσε 12 ενέ-
σεις τον μήνα το 1970), στο γνωστό υποδόριας χορήγησης 
καθημερινό σχήμα2.

η σταδιακή βελτίωση στη θεραπευτική αγωγή έφερε 
μαζί με τη σταδιακή αύξηση στην επιβίωση και την αύξη-
ση του αριθμού των πασχόντων, εφόσον συνεχώς γεννιό-
ντουσαν και άλλα πάσχοντα παιδιά, με τις ίδιες ανάγκες 
σε αίμα και αποσιδηρωτικές ουσίες. οι υπηρεσίες υγείας 
δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν με αποτέλεσμα μερι-
κά παιδιά να μην λαμβάνουν όλη την απαιτούμενη αγω-
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γή ενώ άλλα, κυρίως αυτά που οι γονείς μπορούσαν να 
συμπληρώσουν την αγωγή αγοράζοντας αίμα από δότες 
ή/και φάρμακα, ακολουθούσαν πληρέστερη θεραπευτι-
κή αγωγή. Υπήρχε δηλαδή ανισότητα και ανεπάρκεια. 
Υπήρχε αυξανόμενη νοσηρότητα και θνησιμότητα που 
συνοδευόταν από κοινωνική και οικονομική πίεση στις 
αρχές παροχής υπηρεσιών υγείας.

ςτις μεσογειακές χώρες λοιπόν το θέμα Θαλασσαι-
μία τράβηξε την προσοχή του ιατρικού κόσμου και κυ-
ρίως των παιδιάτρων που ήταν επιφορτισμένοι με την 
περίθαλψη των παιδιών και έβλεπαν την τραγική κατά-
σταση των πασχόντων που στην πλειονότητα πέθαιναν 
τον αργό θάνατο της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά και 
των οικογενειών που αγωνίζονταν να βρουν τα μέσα για 
την επιβίωση των παιδιών τους.

οι οικογένειες αντιμετώπιζαν επί πλέον και τον κοι-
νωνικό στιγματισμό, την άγνοια τόσο της κοινωνίας όσο 
και πολλών γιατρών. το χειρότερο ήταν η άγνοια που 
αφορούσε τη μετάδοση της νόσου, έλλειψη πληροφόρη-
σης ή και καθοδήγηση που είχε σαν αποτέλεσμα τη γέν-
νηση και άλλων πασχόντων στην ίδια οικογένεια και σε 
ανυποψίαστα νεαρά ζευγάρια.

ςτην κύπρο είχε υπολογιστεί ότι χωρίς μείωση των 
γεννήσεων πασχόντων η επίπτωση της νόσου από ένας 
στους χίλιους κατοίκους μπορούσε, σε μερικές δεκαετίες 
να φθάσει τον ένα στους 138, αν, φυσικά, όλοι έπαιρναν 
αγωγή που θα επέτρεπε την επιβίωση3. με τέτοια αύξη-
ση η κοινότητα δεν θα μπορούσε να συντηρήσει τους πά-
σχοντες ούτε σε αίμα ούτε σε φάρμακα. το ολικό κόστος 
του προληπτικού προγράμματος ήταν σαφώς χαμηλότε-
ρο από το κόστος της θεραπευτικής αγωγής3-5. ο ιατρι-
κός κόσμος από το 1950 μέχρι και το 1970, προχώρησε 
τόσο στην επιδημιολογική μελέτη της νόσου όσο και σε 
σκέψεις για πρόληψη γεννήσεων.

ςτην ιταλία αρχικά βήματα για πρόληψη της θαλασ-
σαιμίας έκανε το ζεύγος Silvestroni & Bianco6,7.

η αναδρομή αυτή στο παρελθόν γίνεται γιατί η εικό-
να του 1960 στις μεσογειακές χώρες, είναι η σημερινή 
εικόνα στην Ασία και Αφρική όπου γεννιούνται τα περισ-
σότερα παιδιά με αιμοσφαιρινοπάθειες.

Τα προληπτικά προγράμματα
Ένα από τα πρώτα εθνικά προγράμματα για τη πρόλη-

ψη της νόσου υιοθετήθηκε στη κύπρο, όταν το Υπουργείο 
Υγείας της κυπριακής Δημοκρατίας ζήτησε συμβουλευ-
τική βοήθεια από τη ΠοΥ για τη διαμόρφωση πολιτικής 
γιά τη αντιμετώπιση της Θαλασσαιμίας αφού οι φορεία 
της νόσου ήταν της τάξεως του 15-17%8,9 και οι πάσχο-
ντες ένας στούς χίλιους κατοίκους. Απεσταλμένος της 
ΠοΥ ήταν ο γ. ςταματογιαννόπουλος και από την έκθε-
ση του10,11 προέκυψε ένα σχέδιο με δύο κύριους σκοπούς

• τη βελτιωμένη και ομοιόμορφη αντιμετώπιση πασχό-

ντων που ήδη τύγχαναν παρακολούθησης σε ειδικά 
ιατρεία

• το πρόγραμμα πρόληψης νέων γεννήσεων, που περι-
λάμβανε τρείς άξονες – την πληροφόρηση του πληθυ-
σμού, την πληθυσμιακή έρευνα γιά ανίχνευση φορέων 
και την προσφορά γενετικής συμβουλευτικής προς 
τους φορείς.
το σχήμα αυτό είχε σαν πρότυπο τα προγράμματα των 

Silvestroni & Bianco6,7 που ξεκίνησαν από τη δεκαετία 
του 1950 και των Αμερικανών για τη Δρεπανοκυτταρι-
κή12,13. To 1976 προστέθηκε και η επιλογή της προγεν-
νητικής διάγνωσης14-17.

με βάση αυτές τις δραστηριότητες υιοθετήθηκαν 
σχεδόν ταυτόχρονα εθνικά προγράμματα στην ιταλία18,19, 
στην κύπρο20,21, και στην Ελλάδα22.

τα προγράμματα αυτά σύντομα έδωσαν αποτελέσμα-
τα με θετική ανταπόκριση του κόσμου, ιδίως μετά την 
εισαγωγή της προγεννητικής διάγνωσης με αποτέλεσμα 
να μειωθούν οι γεννήσεις πασχόντων κατά 90-98%. η 
μείωση αυτή επέτρεψε την υιοθέτηση βελτιωμένων με-
θόδων κλινικής αντιμετώπισης με αποτέλεσμα την επι-
βίωση των πασχόντων23,24.

τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται στίς λίγες χώ-
ρες που εφάρμοσαν εθνικά προγράμματα τα τελευταία 
τριάντα χρόνια. ςε παγκόσμια κλίμακα αντιπροσωπεύ-
ουν μιά μειονότητα.

Η παγκόσμια επιδημιολογία και η σημερινή 
εικόνα ελέγχου των αιμοσφαιρινοπαθειών

η ΠοΥ έχει δώσει ιδιαίτερη σημασία στις κληρονο-
μικές αναιμίες, γιατί θεώρησε τα προγράμματα ελέγχου 
των μεσογειακών χωρών σαν μοντέλο για τον έλεγχο και 
άλλων κληρονομικών παθήσεων. Δημιούργησε μιά συμ-
βουλευτική επιτροπή για το προσδιορισμό εφικτών προ-
γραμμάτων για τις λιγότερο ανεπτυγμένες κοινωνίες25. 
μέρος της εντολής της ομάδας αυτής ήταν και η κατα-
γραφή επιδημιολογικών στοιχείων που είναι μιά αναγκαι-
ότητα για το σωστό σχεδιασμό υπηρεσιών σε κάθε χώρα 
και περιοχή. το αρχείο αυτό τηρείται μέχρι σήμερα26. Πιο 
πρόσφατα η ΔοΘ δημιούργησε νέο αρχείο γιατί είναι ο 
μόνος διεθνής οργανισμός με συχνές επισκέψεις σε επη-
ρεαζόμενες χώρες με τη δυνατότητα να συλλέγει στοι-
χεία που αφορούν όχι μόνο επιπολασμό αλλά και άλλα 
τοπικά στοιχεία, όπως είναι οι εθνικές μειονότητες και 
κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα.

Είναι φανερό (πίνακας 1) ότι η πλειονότητα των γεν-
νήσεων αφορά στην Ασία και στη Άπω Ανατολή. οι χώ-
ρες στις περιοχές αυτές ευρίσκονται σε διάφορα επίπεδα 
κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης, αλλά οι περισσότερες 
σε χαμηλά επίπεδα με άλλες προτεραιότητες στον τομέα 
της δημόσιας υγείας27,28.

γενικά η αντιμετώπιση των αιμοσφαιρινοπαθειών στις 
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χώρες όπου γεννούνται οι περισσότεροι πάσχοντες, είναι 
στο επίπεδο που βρίσκονταν η Ελλάδα, η κύπρος και ιτα-
λία τη περίοδο 1960-1980. η επανάληψη των επιτευγμά-
των των μεσογειακών χωρών σε μιά ευρύτερη παγκόσμια 
κλίμακα προσκρούει σε διάφορα εμπόδια που απαιτούν 
αναπροσαρμογή των πολιτικών και των διαφόρων ανα-
γκαίων εφαρμογών. οι παράγοντες που επηρεάζουν την 
ανάπτυξη είναι γνωστοί, διαφέρουν μόνο σε επίπεδο στίς 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές και αφορούν

• το γενικό αναπτυξιακό επίπεδο
• Νομικούς, ηθικούς και θρησκευτικούς παράγοντες
• Διάφορες μειονότητες σε κάθε χώρα, ιδίως τους με-

τανάστες
οι σημερινές ανάγκες σε υπηρεσίες για τη σωστή αντι-

μετώπιση των αιμοσφαιρινοπαθειών είναι:
 1. η επάρκεια και ασφάλεια αίματος
 2. η απρόσκοπτη προμήθεια και των τριών εγκεκριμέ-

νων χηλικών ουσιών
 3. η παρακολούθηση των πασχόντων από συντονισμένη 

πολυθεματική ομάδα, εφ’ όσον τόσο η Θαλασσαιμία 
όσο και η Δεπανοκυτταρική αναιμία, ιδίως μετά την 
εφηβεία, είναι πολυ-οργανικές παθήσεις. η προληπτι-
κή παρακολούθηση από καρδιολόγους και ενδοκρινο-
λόγους καθώς και από άλλες στηρικτικές υπηρεσίες 
όπως της ψυχολογίας και των κοινωνικών υπηρεσιών, 
είναι απαραίτητες για την έγκαιρη αναγνώριση επι-
πλοκών. η ύπαρξη των αναγκαίων τεχνικών μέσων, 
όπως της μαγνητικής τομογραφίας (τ2*) είναι βοη-
θητική.

 4. η παρακολούθηση των πασχόντων σε εξειδικευμένα 
κέντρα

 5. η ποιοτική εργαστηριακή στήριξη
 6. το προληπτικό πρόγραμμα, κεντρικά συντονισμένο 

από το Υπουργείο Υγείας.
 7. το πρόγραμμα ανίχνευσης νεογνών για τη Δρεπανο-

κυτταρική Αναιμία δέν είναι πρόληψη νέων γεννήσε-
ων αλλά πρόληψη επιπλοκών της νόσου και μείωση 
της παιδικής θνησιμότηατς, αναγκαία πολιτική σε πε-
ριοχές με αυξημένα περιστατικά.
οι υπηρεσίες αυτές, κοινές στη Δύση, σπανίζουν 

στην Ασία. ςτον παρακάτω πίνακα 2, με στοιχεία από 
τα αρχεία της ΔοΘ, φαίνεται το ποσοστό ύπαρξης βα-
σικών υπηρεσιών σε 22 χώρες της Ασίας (από την ινδία 
μέχρι την κίνα).

ο ρόλος της οικονομικής ευχέρειας στη ανάπτυξη υπη-
ρεσιών είναι εμφανής. Δέν είναι όμως ο μόνος παράγο-
ντας. η κατανομή πλούτου στις ανερχόμενες οικονομίες 
είναι άνιση, όπως είναι και το μερίδιο που αφιερώνεται 
στον τομέα της υγείας. ςε 14 χώρες της Ασίας ο κατά 
κεφαλή προυπολογισμός για την υγεία είναι κατά μέσον 

Πίνακας 2

Υπηρεσία
Αριθμός 
Χωρών Ποσοστό

Κρατική κάλυψη θεραπείας 6/22 27.3%
Αίμα χωρίς πληρωμή 9/22 40.9%
Ελεύθερα φάρμακα 5/22 22.7%
Επάρκεια αίματος 7/22 31.8%
Ασφάλεια αίματος 15/22 68.2%
Προμήθεια Δεσφερριοξαμίνης 19/22 86.4%
Προμήθεια Δεφεριπρόνης 15/22 68.2%
Προμήθεια Δεφερασιρόξης 8/22 36.4%
Επάρκεια φαρμάκων 4/22 18.2%
Μαγνητική Τ2* 5/22 22.7%
Εθνικό πρόγραμμα πρόληψης 6/22 27.3%
Δυνατότητα ανίχνευσης φορέων 17/22 77.3%
Προγεννητική διάγνωση 12/22 54.5%
Μεταμόσχευση μυελού οστών 5/22 22.7%

Σημ. 1. Στις 22 χώρες περιλαμβάνονται 5 επαρχίες της Κίνας με 
τοπικές κυβερνήσεις που ακολουθούν δική τους πολιτική όσο 
αφορά τη Θαλασσαιμία
Σημ. 2. Τρείς από τις χώρες της Ασίας περιλαμβάνονται στις 22, αλλά 
ανήκουν στις ανεπτυγμένες οικονομίες (Χογκ Κογκ, Σιγκαπούρη και 
Ταιβάν). Αν αφαιρεθούν από τον πίνακα οι επιδόσεις της Ασίας θα 
είναι πολύ χειρότερες.
Σημ. 3. Οι χώρες της περιφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου (ΠΟυ), 
που είναι τα Αραβικά κράτη, δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.

Πίνακας 1.

Περιοχή της ΠΟΥ Συχνότητα φορέων Ετήσιες γεννήσεις Θαλασσαιμικών
Ευρώπη 0.1%- 15% 1636
 Ανατολική Μεσόγειος (Αραβικές χώρες κυρίως) 1.5%-6% 8128
Νότιος Ασία 2.2%-16% (+ μέχρι 30% HbE) 41366
Ασία/ώκεανία 0.4%-6.8% (+μέχρι 30% HbE) 5945
Αμερική 0.4%-1.3% 614
Αφρική (μόνο Αλγερία) 3% 123
Σύνολο 57812
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όρο 190 Δολάρια κατ’ έτος, ενώ σε 16 χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης είναι 3390 Δολάρια κατ’ έτος.

η σημασία που δίδουν οι κυβερνήσεις στις κληρο-
νομικές παθήσεις επηρεάζεται και από άλλες προτεραι-
ότητες όπως είναι η παιδική θνησιμότητα από λοιμώξεις 
και άλλους παράγοντες που εκφράζονται στα πλαίσια 
της Βρεφικής Θνησιμότητας (IMR). Έχει διαπιστωθεί 
ότι κληρονομικές παθήσεις γίνονται ‘ορατές’ η αναγνω-
ρίσιμες όταν το όριο της βρεφικής θνησιμότητας πέσει 
κάτω των 50 θανάτων στις 1000 γεννήσεις29,30. Από τα 
δημοσιευμένα δεδομένα όλες οι χώρες της Ασίας σήμε-
ρα είναι κοντά στό όριο αυτό, και μόνο 4 είναι λίγο πιό 
πάνω, άρα ο χρόνος είναι ώριμος για όλες να κοιτάξουν 
τις χρόνιες παθήσεις στο λαό τους.

Πολλοί άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες αντιμετωπί-
ζονται σε διάφορους χώρους. η γενετική πρόληψη έχει 
προκαλέσει διάφορες αντιδράσεις ενώ έγινε πιο εύκο-
λα αποδεκτή στους λαούς αλλά και στίς οικογένειες που 
αντιμετώπιζαν πιό άμεσα το πρόβλημα. η πρώτη αρνη-
τική αντίδραση εκδηλώθηκε στις ηΠΑ όπου η πρόληψη 
της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας θεωρήθηκε από τους 
Αφρο-αμερικανούς ως ρατσιστική πολιτική15. ςτις με-
σογειακές χώρες η αρχική προσπάθεια μείωσης των γά-
μων μεταξύ φορέων δέν βρήκε ανταπόκριση και πάνω 
από 90% των ζευγαριών προχώρησαν σε γάμο παρά τη 
γνώση του κινδύνου στα παιδιά τους31 και τελικά υιοθέ-
τησαν την προγεννητική διάγνωση σαν λύση. οι αμβλώ-
σεις που ακολούθησαν προκάλεσαν την αντίδραση των 
εκκλησιών. ςτην ιταλία ο Πάπας απείλησε με αφορισμό. 
ςτην κύπρο η εκκλησία καθιέρωσε το προγαμιαίο πιστο-
ποιητικό στον εκκλησιαστικό γάμο. ςτις φιλελέυθερες 
κοινωνίες επεκράτησε η θέληση και η τελική απόφαση 
των ζευγαριών. ςτο ισλάμ, όπου οι αμβλώσεις για σκο-
πούς πρόληψης σοβαρών παθήσεων έγινε αποδεκτή στις 
πρώτες 100-120 μέρες της κύησης32, έχει επικρατήσει η 
πολιτική μείωσης των γάμων μεταξύ φορέων33. ςτην Ευ-
ρώπη και ιδίως στη γερμανία ηγέρθη το ζήτημα της ‘Ευ-
γονικής’ άρα οποιαδήποτε πρόληψη θεωρείται ‘ύβρις’. ο 
όρος ευγονική προτάθηκε από τον Galton34 σαν μέθοδος 
βελτίωσης του ανθρώπινου είδους καί όχι σαν μείωση του 
βάρους που φέρνουν οι κληρονομικές ασθένειες στούς 
πάσχοντες, τις οικογένειες και στις υπηρεσίες υγείας. η 
μή αποδοχή της πρόληψης των θανατηφόρων αυτών πα-
θήσεων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ίσης πα-
ροχής αγωγής σε όλους τους πάσχοντες και τη μείωση 

του προβλήματος μέσω των πρόωρων θανάτων παιδιών. 
ο ιατρικός κόσμος και οι οργανώσεις όπως τη ΔοΘ, θα 
προσπαθήσουν να πείσουν αλλά όχι να επιβάλουν, σε-
βόμενοι τη διαφορετική προσέγγιση όχι μόνο των λαών 
αλλά κυρίως των επηρεαζόμενων ζευγαριών.

Ενα νέο σχετικά πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι Βόρι-
οι λαοί στους οποίους οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι ένα 
νεόφερτο από μετανάστες πρόβλημα35,36. η φορεία στους 
λαούς αυτούς είναι περίπου ένας στους χίλιους ενώ έχουν 
δεχθεί, κατά τον εικοστό αιώνα, μεταναστεύσεις από νό-
τιες και ανατολικές περιοχές του πλανήτη με αποτέλεσμα 
να αντιμετωπίζουν νέες γι’αυτούς χρόνιες παθήσεις που 
οι υπηρεσίες υγείας δεν αναγνώρισαν έγκαιρα αλλά και 
χωρίς, μέχρι σήμερα, επάρκεια υπηρεσιών σε πολλές πε-
ριοχές. Έχουν όμως αναπτύξει υποδειγματικά προγράμ-
ματα μερικές χώρες όπως το ηνωμένο Βασίλειο37, προς 
μίμηση άλλων χωρών και η ΔοΘ προωθεί την εξάπλω-
ση των προγραμμάτων αυτών.

Ο ρόλος της ΔΟΘ.
η ΔοΘ σε συνεργασία με τη ΠοΥ και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς αλλά και τοπικούς συνδέσμους πασχόντων 
που είναι μέλη της, έχει αναλάβει την ευαισθητοποίηση 
τόσο του ιατρικού κόσμου όσο και των κυβερνήσεων των 
χωρων αυτών αλλά και των άλλων πιό ανεπτυγμένων χω-
ρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη εφαρμογή απο-
τελεσματικών μέτρων. Παραδείγματα είναι οι διεθνείς, 
περιφερειακές και εθνικές διασκέψεις, η δημιουργία και 
στήριξη ομάδων εργασίας (π.χ. Asia Network) αλλά και 
η απ’ ευθείας διαπραγμάτευση με Υπουργεία Υγείας γιά 
το καταρτισμό σχεδίου δράσης για αντιμετώπιση των ελ-
λείψεων τόσο στη θεραπευτική αγωγή όσο και στην πρό-
ληψη. η ΠοΥ έχει πιο πρόσφατα εκδώσει προκυρήξεις 
συστήνοντας στα κράτη μέλη την υιοθέτηση προγραμ-
μάτων αντιμετώπισης των αιμοσφαιρινοπαθειών38,39. η 
δε Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτικές και προγράμματα 
που αφορούν τις σπάνιες παθήσεις καθώς και τις σπάνι-
ες αναιμίες. Αυτή όλη η προσπάθεια αποσκοπεί στην ίση 
προσφορά υπηρεσιών στους πάσχοντες. Αν οι στόχοι επι-
τευχθούν σε όλες τις χώρες θα το δείξει το μέλλον. Προς 
το παρόν η προσπάθεια συνεχίζεται με τη συνεργασία 
πολλών παραγόντων και οργανώσεων.
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Σύγχρονη προσέγγιση στον προγεννητικό έλεγχο

Χριστίνα Βρεττού1,2, Joanne Τraeger-Συνοδινού1, Εμμανουήλ Καναβάκης1,2

ΠΕΡιληΨη: οι αιμοσφαιρινοπάθειες, αποτελούν το συχνότερο γενετικό νόσημα παγκοσμίως. Εκτιμά-
ται ότι σχεδόν το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού φέρει ένα παθολογικό γονίδιο αιμοσφαιρίνης και ότι 
κάθε χρόνο γεννιούνται περίπου 350.000 ασθενείς. Βασική προσέγγιση για τον έλεγχο των αιμοσφαιρι-
νοπαθειών παραμένει σήμερα ο εντοπισμός των φορέων και η προγεννητική διάγνωση (ΠΔ) σε εμβρυϊκό 
ιστό (χοριακές λάχνες ή αμνιακό υγρό). Βασικά μειονεκτήματα της συμβατικής ΠΔ είναι η παρεμβατι-
κή λήψη του εμβρυϊκού ιστού που ενέχει μικρό, αλλά υπαρκτό κίνδυνο αποβολής και η ανάγκη να δια-
κοπεί η κύηση στην περίπτωση πάσχοντος εμβρύου. η εξέλιξη που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια 
στη βιοτεχνολογία, τεχνολογία, γυναικολογία και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή υποστήριξε την ανά-
πτυξη νέων προσεγγίσεων στην ΠΔ όπως η Προεμφυτευτική γενετική Διάγνωση (ΠγΔ) και η ΠΔ με μη 
παρεμβατικό τρόπο (non-invasive prenatal diagnosis-NIPD). η ΠγΔ εφαρμόζεται, σε κλινικό επίπεδο, 
τα τελευταία 20 χρόνια και μπορεί να θεωρηθεί πολύ πρώιμη ΠΔ αφού προσφέρει γενετική διάγνωση 
και επιλεκτική μεταφορά στη μήτρα μόνο των φυσιολογικών από τα έμβρυα που συλλαμβάνονται με 
εξωσωματική γονιμοποίηση (in-vitro fertilization – IVF) αποφεύγοντας τον τερματισμό εγκυμοσύνης 
πάσχοντος εμβρύου. Υπό ανάπτυξη βρίσκεται η NIPD που πραγματοποιείται με την ανάλυση εμβρυ-
ϊκών κυττάρων ή ελεύθερου εμβρυϊκού DNA (cell-free fetal DNA-cffDNA) από το περιφερικό αίμα 
της εγκύου. η ΠγΔ κυρίως και δυνητικά η NIPD αποτελούν λύση σε ζευγάρια με βεβαρημένο ιστορι-
κό κατά την αναπαραγωγική διαδικασία που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να αποκτήσουν παιδί με αι-
μοσφαιρινοπάθεια.
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Aνασκόπηση

H Προγεννητική Διάγνωση (ΠΔ) αποτελεί σήμερα 
ενδεδειγμένη ιατρική προσέγγιση για την πρόληψη των 
γενετικών νοσημάτων και επιλέγεται καθημερινά από 
πλήθος ζευγαριών που επιθυμούν να αποκτήσουν υγιείς 
απογόνους. η εφαρμογή της ΠΔ στις αιμοσφαιρινοπάθει-
ες αντιπροσωπεύει ίσως το καλύτερο παράδειγμα για την 
εξάλειψη ενός μονογονιδιακού νοσήματος1,2

.

οι αιμοσφαιρινοπάθειες που περιλαμβάνουν τα με-
σογειακά σύνδρομα και τις αναιμίες που οφείλονται σε 
παθολογικές αιμοσφαιρίνες, όπως η δρεπανοκυτταρική 
αναιμία (HbS), η αιμοσφαιρινοπάθεια Ε (HbE) κ.α., εμ-
φανίζουν αυτοσωματική υπολειπόμενη κληρονομικότητα. 
η επικράτηση των αιμοσφαιρινοπαθειών οφείλεται στην 

φυσική επιλογή σε συγκεκριμένες υποτροπικές περιοχές 
της γης, όπου ενδημούσε η ελονοσία, η εξάπλωσή τους σε 
ολόκληρη την υφήλιο οφείλεται στη μετανάστευση των 
πληθυσμών. Εκτιμάται ότι σχεδόν το 7% του παγκόσμιου 
πληθυσμού φέρει ένα παθολογικό γονίδιο αιμοσφαιρίνης 
και ότι κάθε χρόνο γεννιούνται περίπου 350.000 ασθενείς3.

Βασικό στόχο της ιατρικής επιστήμης αποτελεί αναμ-
φισβήτητα η θεραπεία των σοβαρών γενετικών νοσημάτων 
όμως πρακτικά είναι πολύ περιορισμένες οι περιπτώσεις 
στις οποίες αυτό καθίσταται εφικτό σήμερα4. η πρώτη 
προσέγγιση ΠΔ, για τη β μεσογειακή αναιμία, έγινε στα 
μέσα της δεκαετίας του 1970 με, «in vitro», βιοσύνθε-
σή των αλυσίδων αιμοσφαιρίνης σε εμβρυϊκό αίμα. η 
ανάπτυξη των τεχνικών ανασυνδυασμένου DNA, που 
ακολούθησε, οδήγησε σταδιακά στον εντοπισμό και την 
ερμηνεία των γενετικών διαταραχών συσχετίζοντας τον 
αιματολογικό φαινότυπο φορέων και ασθενών με το γο-
νότυπό τους και χρησιμοποιούνται σήμερα ευρύτατα για 
την ΠΔ με ανάλυση DNA από εμβρυϊκό ιστό (χοριακές 
λάχνες ή κύτταρα αμνιακού υγρού).
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τα δύο βασικά μειονεκτήματα της συμβατικής ΠΔ εί-
ναι ότι ο εμβρυϊκός ιστός λαμβάνεται παρεμβατικά και 
ενέχει μικρό, αλλά υπαρκτό κίνδυνο αποβολής (έως και 
2%)5 και ότι η διακοπή της κύησης σε περίπτωση πάσχο-
ντος εμβρύου έχει ηθικές και κοινωνικές προεκτάσεις. 
η προσπάθεια για την εφαρμογή ΠΔ με μη παρεμβατικό 
τρόπο “non-invasive prenatal diagnosis”, βασίζεται στην 
ανάλυση εμβρυϊκών κυττάρων ή ελεύθερου εμβρυϊκού 
DNA (cell-free fetal DNA-cffDNA) τα οποία έχει βρε-
θεί ότι υπάρχουν και μπορούν να απομονωθούν από το 
περιφερικό αίμα της εγκύου6. Εναλλακτική μορφή, πολύ 
πρώιμης, ΠΔ αποτελεί η Προεμφυτευτική γενετική Διά-
γνωση με την οποία αποφεύγεται ο τερματισμός εγκυμο-
σύνης πάσχοντος εμβρύου, αφού η μέθοδος εξασφαλίζει 
την έναρξη εγκυμοσύνης με φυσιολογικό έμβρυο (ΠγΔ). 
η ΠγΔ περιλαμβάνει γενετική διάγνωση και επιλεκτική 
μεταφορά στην μήτρα μόνο των φυσιολογικών από τα έμ-
βρυα που συλλαμβάνονται με εξωσωματική γονιμοποίη-
ση (in-vitro fertilization – IVF). Εφαρμόζεται με επιτυχία 
εδώ και 20 χρόνια και αποτελεί σήμερα ιατρικά και κοι-
νωνικά αποδεκτή μέθοδο, κατάλληλη για ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μεταβιβάσουν στα παι-
διά τους σοβαρά γενετικά νοσήματα και κυρίως για αυτά 
που παράλληλα αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπογονιμότη-
τας ή έχουν βεβαρημένο ιστορικό κατά την προσπάθεια 
αναπαραγωγής (πολλές διακοπές κυήσεων μετά από ΠΔ, 
προβλήματα υγείας κ.α.)7.

Συμβατική προγεννητική Διάγνωση
ςε περιοχές στις οποίες η συχνότητα των αιμοσφαι-

ρινοπαθειών είναι υψηλή εφαρμόζονται με επιτυχία, εδώ 
και χρόνια, προγράμματα πρόληψης για τον εντοπισμό 
των φορέων και την ΠΔ. ςε ορισμένες χώρες εφαρμόζο-
νται, επίσης, προγράμματα νεογνικού, προσυμπτωματι-
κού ελέγχου για δρεπανοκυτταρική αναιμία (new-born 
screening)8. Βασικό πλεονέκτημα στην πρόληψη των 
αιμοσφαιρινοπαθειών αποτελεί το γεγονός ότι ο εντοπι-
σμός των φορέων μπορεί, να γίνει με ειδικό αιματολο-
γικό έλεγχο και όχι με ανάλυση του DNA. Θα πρέπει να 
σημειωθεί όμως ότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι 
αιμοσφαιρινοπαθειών (η α μεσογειακή αναιμία, η β με-
σογειακή αναιμία, η δβ μεσογειακή αναιμία η κληρονο-
μική παραμονή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης -hereditary 
persistence of fetal haemoglobin, HPFH και οι παθολογι-
κές αιμοσφαιρίνες) ενώ σε γενετικό επίπεδο έχουν δημο-
σιευτεί μέχρι σήμερα περισσότερες από 1000 μεταλλάξεις 
(HbVar http://globin.bx.psu.edu/hbvar/). η συνύπαρξη 
διαφορετικών τύπων αιμοσφαιρινοπαθειών προκαλούν 
σύνθετους αιματολογικούς φαινοτύπους. Αυτός είναι και 
ο λόγος για τον οποίο η εκτίμηση και αξιολόγηση των 
αιματολογικών παραμέτρων κατευθύνει τη γενετική δι-
άγνωση ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη για την αξιο-

λόγηση του αποτελέσματος από τον έλεγχο του DNA.
Αναγκαία προϋπόθεση στην ΠΔ είναι η ασφαλής για 

το έμβρυο, λήψη εμβρυϊκού ιστού που πρέπει να γίνεται 
από ειδικευμένο γυναικολόγο και μπορεί να είναι είτε 
τροφοβλάστη (χοριακές λάχνες) που λαμβάνεται κατά τη 
10η έως 12η εβδομάδα της κύησης, είτε αμνιακό υγρό που 
λαμβάνεται με αμνιοπαρακέντηση μετά την 15η εβδομά-
δα της κύησης. ςτην ΠΔ θα πρέπει οι γονεϊκές μεταλλά-
ξεις να είναι γνωστές, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν 
στον εμβρυϊκό ιστό και να χαρακτηριστεί ο γονότυπος 
του εμβρύου. το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται εντός λί-
γων ημερών και η αξιοπιστία του εξασφαλίζεται με την 
εφαρμογή υψηλών εργαστηριακών προδιαγραφών9. το 
εμβρυϊκό DNA αναλύεται πάντα παράλληλα με αυτά των 
γονέων, ενώ σε κάθε δοκιμασία περιλαμβάνονται θετικά 
και αρνητικά πρότυπα για τις μεταλλάξεις που εξετάζο-
νται και το αποτέλεσμα επιβεβαιώνεται τουλάχιστο με μια 
δεύτερη τεχνική, για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα. ςε 
κάθε ΠΔ θα πρέπει επίσης να αποκλειστεί η πιθανότητα 
επιμόλυνσης του εμβρυϊκού DNA από μητρικό, που εί-
ναι πιθανό να συμβεί κατά τη διαδικασία της λήψης του 
εμβρυϊκού ιστού ή και η πιθανότητα μη πατρότητας. για 
το σκοπό αυτό αναλύονται πολυμορφικές θέσεις, πληρο-
φοριακές για την οικογένεια και ελέγχεται ο τρόπος κλη-
ρονόμησης. το τελικό στάδιο στην ΠΔ είναι η γενετική 
συμβουλή από έμπειρο γενετιστή.

Οι μοριακές τεχνικές στη προγεννητική 
Διάγνωση

οι αιμοσφαιρινοπάθειες αποτέλεσαν μοντέλο για την 
ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη γενετική διάγνωση ασθε-
νών και φορέων αλλά και την ΠΔ σε πολλά γενετικά νο-
σήματα. οι συχνότερες μεταλλάξεις στην περίπτωση 
των αιμοσφαιρινοπαθειών είναι σημειακές μέσα στα γο-
νίδια των αιμοσφαιρινών είτε κοντά σε αυτά. λιγότερο 
συχνά ανευρίσκονται ελλείμματα που μπορεί να απομα-
κρύνουν λειτουργικά γονίδια αλυσίδων αιμοσφαιρίνης 
(HbVar http://globin.bx.psu.edu/hbvar/).

η μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον έλεγχο των 
φορέων και την ΠΔ θα πρέπει να είναι ταχεία, αποτελε-
σματική αξιόπιστη, με ευαισθησία και ειδικότητα που να 
προσεγγίζει το 100%. οι απαιτήσεις της μεθοδολογίας 
για τον έλεγχο φορείας των υποψήφιων γονέων διαφέρει 
από τις απαιτήσεις για την ΠΔ. ςυνήθως ένα διαγνωστι-
κό εργαστήριο καλείται να ελέγξει ταυτόχρονα μεγάλο 
αριθμό ζευγαριών, υπό την πίεση του χρόνου, αφού συ-
νήθως υπάρχει εγκυμοσύνη. Επομένως η μεθοδολογία 
για τον έλεγχο της φορείας θα πρέπει να επιτρέπει γρή-
γορα έλεγχο μεγάλου εύρους μεταλλάξεων ταυτόχρονα, 
σε πολλά διαφορετικά δείγματα. ςτην περίπτωση της ΠΔ 
όμως, όπου οι γονεϊκές μεταλλάξεις είναι γνωστές, εφαρ-
μόζεται κατευθυνόμενος έλεγχος μόνο των γονεϊκών με-
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ταλλάξεων στο DNA του εμβρύου9.
η μέθοδος που επιλέγεται από τα διαγνωστικά εργα-

στήρια για γενετική διάγνωση κάποιου νοσήματος εξαρ-
τάται από το είδος των μεταλλάξεων που ευθύνονται για 
το νόσημα (σημειακές μεταλλάξεις ή ελλείμματα), τη συ-
χνότητα που συναντώνται στον πληθυσμό στον οποίο θα 
προσφερθεί η γενετική διάγνωση, το μέγεθος του γονι-
δίου και η διασπορά των μεταλλάξεων κατά μήκος του 
γονιδίου αυτού. μεγάλη σημασία επίσης έχει η εμπειρία 
του επιστημονικού δυναμικού σε συνδυασμό με την εργα-
στηριακή υποδομή του εργαστηρίου καθώς και το κόστος 
της κάθε μεθοδολογίας. κάθε μέθοδος έχει διαφορετικές 
δυνατότητες και περιορισμούς. για παράδειγμα στην πε-
ρίπτωση των αιμοσφαιρινοπαθειών, σε μικρές και κλει-
στές κοινωνίες, απαντάται μικρός αριθμός μεταλλάξεων 
σε μεγάλη συχνότητα, παράλληλα με συγκεκριμένες σπά-
νιες μεταλλάξεις. καλή γνώση των μεταλλάξεων και των 
συχνοτήτων τους καθοδηγεί στην επιλογή της κατάλλη-
λης μεθοδολογίας. Παρ’ όλα αυτά με τα μεγάλα μετανα-
στευτικά κύματα που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια 
και την εμφάνιση των πολυενθικών κοινωνιών, τέτοιου 
είδους προσεγγίσεις καθίστανται προοδευτικά όλο και 
λιγότερο αποτελεσματικές.

ςήμερα, για τη γενετική διάγνωση των αιμοσφαιρι-
νοπαθειών εφαρμόζεται ένας μεγάλος αριθμός μεθόδων 
που βασίζονται στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμε-
ράσης-PCR10, όπως ο υβριδισμός με ειδικό για την περι-
οχή της μετάλλαξης ολιγονουκλεοτίδιο (Allele Specific 
Oligonucleotide probe – ASO – hybridization), ο επι-
λεκτικός πολλαπλασιασμός του μεταλλαγμένου αλλη-
λομόρφου με PCR (αλληλοειδικός πολλαπλασιασμός 
«Αmplification Refractory Mutation System – ARMS»), 
η κοπή με περιοριστικό ένζυμο ενός προϊόντος PCR στη 
θέση της μετάλλαξης (restriction endonuclease analysis 
of PCR products, RE-PCR) καθώς και η ανάγνωση της 
πρωτοταγούς δομής του DNA «sequencing»11. για τον 
εντοπισμό κοινών ελλειμμάτων με γνωστές θέσεις κο-
πής κατά μήκος του συμπλέγματος των α και β γονιδίων 
αιμοσφαιρίνης έχει εγκαταλειφθεί η παλαιότερη μέθο-
δος «Southern blotting»12 και εφαρμόζονται πρωτόκολλα 
PCR που δίνουν προϊόν πολλαπλασιασμού όταν υπάρχει 
το έλλειμμα (gap-PCR)9.

η παγκοσμιοποίηση έχει προκαλέσει γεωγραφική εξά-
πλωση των μεταλλάξεων. ςύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις 
η γενετική διάγνωση απαιτεί διαφορετική μεθοδολογική 
προσέγγιση ώστε να επιτρέπεται ο εντοπισμός ή ο απο-
κλεισμός οποιασδήποτε νουκλεοτιδικής αλλαγής σε ένα 
ολόκληρο τμήμα DNA, και μάλιστα, σε πολλά δείγματα 
ταυτόχρονα (μέθοδοι σαρωτικής ανάλυσης). οι μέθοδοι 
που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, έχουν αξιολογηθεί 
και εφαρμόζονται με επιτυχία στη ΠΔ όπως είναι: η ηλε-
κτροφόρηση σε πήκτωμα με αυξανόμενη συγκέντρω-
ση αποδιατακτικών ουσιών (Denaturing Gradient Gel 
Electrophoresis – DGGE)13 και η υψηλής πίεσης υγρή 

αποδιατακτική χρωματογραφία (denaturing High Pressure 
Liquid Chromatography - dHPLC)14. Όταν χρησιμοποιού-
νται τέτοιες μέθοδοι για τον έλεγχο του DNA, θα πρέπει 
στη συνέχεια να χαρακτηριστεί η νουκλεοτιδική αλλαγή 
είτε με την εφαρμογή μιας μεθόδου στοχευμένης ανάλυ-
σης είτε με «sequencing».

ςυνεχώς αναπτύσσονται νέες τεχνικές για τον εντο-
πισμό μεταλλάξεων που περιλαμβάνουν νουκλεοτιδικές 
αλλαγές ή και αναδιατάξεις στο DNA (ελλείμματα και 
διπλασιασμοί) αν και η εμπειρία στη χρήση των μεθό-
δων αυτών στην κλινική διαγνωστική είναι περιορισμέ-
νη. οι μέθοδοι αυτές περιλαμβάνουν: PCR πραγματικού 
χρόνου (real-time PCR, RT-PCR)15,16, ανάλυση αποδιά-
ταξης υψηλής απόδοσης (High resolution Melting Curve 
Analysis, HRMA)17-21, πολλαπλή PCR, κατευθυνόμενη 
από αντίδραση λιγάσης σε ολιγονουκλεοτίδια ανιχνευ-
τές (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, 
MLPA)22,23, Pyrosequencing24 και γενετική διάγνωση με 
μικροσυστοιχίες (genotyping microarrays)25,26. η ανά-
πτυξη και εφαρμογή της νέας τεχνολογίας με τη χρή-
ση μικροσυστοιχιών, επί του παρόντος, δεν φαίνεται να 
αποτελεί εναλλακτική λύση για την ΠΔ για τα μεσογει-
ακά σύνδρομα26.

Άλλες μέθοδοι που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, για 
γενετική διαγνωστική, είναι η φασματοσκοπία μάζας 
(MALDI-TOF)27 και η ανάγνωση της αλληλουχίας του 
DNA ολόκληρου του γονιδιώματος όπως την προσφέρουν 
αυτοματοποιημένα συστήματα νέας γενιάς sequencing 
(next-generation sequencing) οι οποίες δεν έχουν εφαρ-
μοστεί για γενετική και προγεννητική διάγνωση28 χωρίς 
να αποκλείεται να συμβεί αυτό στο άμεσο μέλλον.

προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (πΓΔ)
η ΠγΔ είναι μια διαδικασία με την οποία αποτρέπεται 

το ενδεχόμενο του τερματισμού μιας εγκυμοσύνης μετά 
από ΠΔ με τον έλεγχο, τη γενετική διάγνωση και την επι-
λεκτική μεταφορά μόνο των υγιών από τα έμβρυα που 
έχουν γονιμοποιηθεί «in vitro» (έμβρυα από εξωσωματι-
κή γονιμοποίηση). Αν και η νομική αντιμετώπιση της συ-
γκεκριμένης κλινικής εφαρμογής διαφέρει από κράτος σε 
κράτος ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή ένωση29, η ΠγΔ 
σήμερα εφαρμόζεται από ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευ-
μένων κέντρων παγκοσμίως (http://www.eshre.com) και 
αποτελεί γενικά μια αποδεκτή εναλλακτική λύση για τα 
ζευγάρια που κινδυνεύουν να μεταβιβάσουν σοβαρό γε-
νετικό νόσημα στους απογόνους τους, ενώ είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλη για εκείνα τα ζευγάρια που παράλληλα αντιμε-
τωπίζουν δυσκολίες κατά την αναπαραγωγική διαδικασία 
(υπογονιμότητα, διακοπές κυήσεων μετά από ΠΔ κ.α.)7.

η ΠγΔ είναι σήμερα εφικτή λόγω της εξέλιξης τριών 
διαφορετικών τομέων της βιοτεχνολογίας: της εξωσωμα-
τικής γονιμοποίησης, της εμβρυολογίας και της γενετικής 
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διάγνωσης. Απαιτεί επομένως στενή συνεργασία μεταξύ 
επιστημόνων, ειδικευμένων στην υποβοηθούμενη αναπα-
ραγωγή, στην κλινική γενετική και στην εργαστηριακή 
γενετική. η ΠγΔ περιλαμβάνει πολλά στάδια ξεκινώντας 
από τη γενετική συμβουλευτική για: το νόσημα, τα στά-
δια της ΠγΔ, τις εξατομικευμένες πιθανότητες να απο-
κτήσει το ζευγάρι υγιές παιδί, την παρακολούθηση της 
εγκυμοσύνης και των νεογνών όταν γεννηθούν. με εξαί-
ρεση τη βιοψία, ωαρίου/ζυγωτού ή εμβρύου, που λαμβά-
νει χώρα μόνο στην περίπτωση της ΠγΔ όλα τα υπόλοιπα 
στάδια είναι όμοια με αυτά της εξωσωματικής γονιμο-
ποίησης ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι υπογονιμό-
τητας. η γενετική ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί, 
είτε στο 1ο και 2ο πολικό σωμάτιο που λαμβάνεται με βι-
οψία από το ωάριο και το ζυγωτό, πριν και αμέσως με-
τά τη γονιμοποίηση, είτε σε βλαστομερίδια από έμβρυα 
3ης μέρας (έμβρυα 6-8 κυττάρων), είτε σε 5-10 κύτταρα 
από την εξωτερική κυτταρική μάζα της βλαστοκύστης 
(trophectoderm layer) από έμβρυα 5ης ή 6ης μέρας. Υπάρ-
χουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας από 
τις παραπάνω επιλογές, θεωρούμε σκόπιμο όμως να ανα-
φέρουμε ότι σήμερα οι περισσότερες εφαρμογές ΠγΔ γί-
νονται σε βλαστομερίδια7,30.

ςε κάθε περίπτωση το υλικό που είναι διαθέσιμο για 
γενετική ανάλυση στην ΠγΔ είναι πολύ περιορισμένο, 
συνήθως 1 κύτταρο χωρίς να μπορεί να εξασφαλιστεί η 
ποιότητά του. To γεγονός αυτό καθιστά τη γενετική διά-
γνωση το πιο απαιτητικό και δύσκολο κομμάτι στην όλη 
διαδικασία της ΠγΔ. ςτην περίπτωση των μονογονιδια-
κών νοσημάτων, όπως και οι αιμοσφαιρινοπάθειες, η γε-
νετική διάγνωση πραγματοποιείται με μεθοδολογίες που 
βασίζονται στην PCR. To κάθε πρωτόκολλο θα πρέπει να 
είναι γρήγορο για να ολοκληρώνεται η διάγνωση μέσα 
σε 24-72 ώρες που είναι ο διαθέσιμος χρόνος μεταξύ βι-
οψίας και εμβρυομεταφοράς (το αργότερο έως το 6ο ει-
κοσιτετράωρο μετά τη γονιμοποίηση). Ένα πρωτόκολλο 
γενετικής διάγνωσης πριν εφαρμοστεί κλινικά θα πρέπει 
να έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να περιορίζει τα προβλή-
ματα κατά τη διάγνωση σε DNA από ένα και μόνο κύττα-
ρο. ςτα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται: η αποτυχία 
του πολλαπλασιασμού του DNA στην PCR, η αποτυχία 
πολλαπλασιασμού από το ένα αλληλόμορφο (allelic drop-
out ή ADO) και η επιμόλυνση του δείγματος από ξένο 
DNA (μπορεί να προκληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 
ΠγΔ από τη βιοψία έως και την ολοκλήρωση της γενετι-
κής διάγνωσης). η ολοκληρωτική αποτυχία της PCR αν 
και είναι ανεπιθύμητη δεν μπορεί να οδηγήσει σε κύη-
ση πάσχοντος εμβρύου. το ADO όμως ή η επιμόλυνση 
μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπανόρθωτο λάθος με μετα-
φορά για εμφύτευση πάσχοντος εμβρύου. ςτην ΠγΔ συ-
νιστάται να εφαρμόζονται πρωτόκολλα που βασίζονται 
στην πολλαπλή φθορίζουσα PCR που επιτρέπει ταυτό-
χρονα τον πολλαπλασιασμό και ανάλυση της υπεύθυνης 
ή των υπεύθυνων μεταλλάξεων παράλληλα με πολυμορ-

φικές θέσεις που βρίσκονται σε σύνδεση (in linkage) με 
το γονίδιο που ευθύνεται για το νόσημα. με τον τρόπο 
αυτό γίνεται άμεση και έμμεση διάγνωση, ενώ ταυτόχρο-
να ελέγχεται το ADO και η επιμόλυνση. η στρατηγική 
αυτή σε συνδυασμό με τις αυστηρές εργαστηριακές προ-
διαγραφές που απαιτούνται για την εφαρμογή της ΠγΔ 
μπορούν να εξασφαλίσουν τη βέλτιστη αποτελεσματικό-
τητα και ασφάλεια της μεθόδου, προσφέροντας για εμ-
βρυομεταφορά μόνο φυσιολογικά έμβρυα31.

οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι το νόσημα στο οποίο 
εφαρμόζεται συχνότερα ΠγΔ (δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής οργάνωσης για την Ανθρώπινη Αναπα-
ραγωγή και Εμβρυολογία - European Society of Human 
Reproduction and Embryology, ESHRE)30. για β μεσογει-
ακή αναιμία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ΠγΔ το 1998. 
η διάγνωση έγινε σε πολικά σωμάτια με εμφωλιαζόμενο 
PCR (nested PCR) και στη συνέχεια η μετάλλαξη εντο-
πίστηκε με περιοριστικό ένζυμο31. Από τότε οι τεχνικές 
εξελίχθηκαν και σήμερα η ΠγΔ βασίζεται κυρίως στο 
πολλαπλό φθορίζον PCR (F-PCR) το οποίο εξασφαλίζει 
μεγαλύτερη αξιοπιστία και ασφάλεια στο αποτέλεσμα32.

Παρά το μεγάλο αριθμό των μεταλλάξεων που ευ-
θύνονται για τις β αιμοσφαιρινοπάθειες, η συσσώρευση 
τους στο πρώτο ήμισυ του γονιδίου ηΒΒ καθώς και το 
μικρό του μέγεθος διευκολύνει την ανάπτυξη πρωτοκόλ-
λων ΠγΔ για ευρεία εφαρμογή. τα πρωτόκολλα αυτά είναι 
κατάλληλα για κέντρα που έχουν να αντιμετωπίσουν με-
γάλο αριθμό περιστατικών ΠγΔ για αιμοσφαιρινοπάθειες 
όπως η Ελλάδα. με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο σχεδι-
ασμός διαφορετικού πρωτοκόλλου για κάθε περιστατικό. 
ςτις πιο πρόσφατες μεθοδολογίες που έχουν περιγραφεί 
για ΠγΔ αιμοσφαιρινοπαθειών είναι η minisequencing 
και η PCR πραγματικού χρόνου33-35.

ςτην περίπτωση της α μεσογειακής αναιμίας με την 
ΠγΔ αποτρέπεται η γέννηση παιδιών με σοβαρή εκδή-
λωση της νόσου καθώς και εμβρυϊκό ύδρωπα και κυρί-
ως εφαρμόζεται στη Νοτιοανατολική Ασία και στην κίνα 
όπου απαντώνται πολύ συχνά ελλείμματα και των δυο 
λειτουργικών γονιδίων HBA, στο σύμπλεγμα των α γονι-
δίων αιμοσφαιρίνης. οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται 
συνήθως βασίζονται σε πολλαπλό φθορίζον gap-PCR ή 
σε πολλαπλό φθορίζον PCR για τον πολλαπλασιασμό μι-
κροδορυφορικών αλληλουχιών που βρίσκονται στο σύ-
μπλεγμα των α γονιδίων αιμοσφαιρίνης (ώστε να γίνει 
ανάλυση σύνδεσης-linkage analysis)36,37.

ιδιαίτερη εφαρμογή της ΠγΔ στις αιμοσφαιρινοπά-
θειες αποτελεί ο εντοπισμός υγιών εμβρύων, ιστοσυμ-
βατών με προΰπαρχον άρρωστο παιδί στην οικογένεια, 
με σκοπό τη χρησιμοποίηση των βλαστοκυττάρων του 
ομφάλιου λώρου για μεταμόσχευση μυελού στο πάσχο-
ντα. η εφαρμογή αυτή είναι αποδεκτή από πολλές κοι-
νωνίες, και κάποια ηθικά διλλήματα που αναφέρθηκαν 
στο παρελθόν έχουν ουσιαστικά ξεπεραστεί38,39. Πρέπει 
να τονιστεί ότι, στην απόφαση για την επιλογή της ΠγΔ 
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ως λύση για την εύρεση συμβατού αδελφού δότη, ση-
μαντικό είναι να συνεκτιμηθεί από την οικογένεια και 
η πιθανότητα ανεύρεσης φυσιολογικών και ιστοσυμβα-
τών εμβρύων, αφού η συνδυασμένη διάγνωση (νόσημα 
και συμβατότητα) μειώνει τα ποσοστά των κατάλληλων 
εμβρύων για εμβρυομεταφορά. οι αναμενόμενες πιθα-
νότητες είναι 25% για απλή ιστοσυμβατότητα ενώ για 
ιστοσυμβατότητα σε συνδυασμό με υπολειπόμενο μο-
νογονιδιακό νόσημα όπως η μεσογειακή αναιμία είναι 
18.8%. τα ποσοστά αυτά μειώνονται ακόμα περισσότε-
ρο (10-15%) εάν ληφθεί υπ’ όψιν και το ποσοστό επιτυ-
χίας της εξωσωματικής γονιμοποίησης30,40.

Μη Επεμβατική προγεννητική Διάγνωση 
(Νon Invasive Prenatal Diagnosis, NIPD)

το δεδομένο της ύπαρξης εμβρυϊκών κυττάρων και 
ελεύθερων εμβρυϊκών εξωκυττάριων νουκλεϊνικών οξέ-
ων (cell free fetal DNA, cffDNA και cell free fetal RNA 
cffRNA) στη μητρική κυκλοφορία έχει προκαλέσει ερευ-
νητικό ενδιαφέρον για την απομόνωση και χρήση τους σε 
μη επεμβατική ΠΔ (NIPD) για μονογονιδιακά και χρω-
μοσωμικά νοσήματα6.

Tα εμβρυϊκά κύτταρα που εντοπίζονται στη μητρι-
κή κυκλοφορία είναι τροφοβλαστικά, εμβρυϊκά λεμφο-
κύτταρα και εμβρυϊκά εμπύρηνα ερυθρά (nucleated red 
blood cells, NRBC’s). τα τροφοβλαστικά κύτταρα μπο-
ρεί να είναι πολυπύρηνα ή και απύρηνα και εμπεριέχουν 
τον κίνδυνο του μωσαϊκισμού. τα εμβρυϊκά λεμφοκύττα-
ρα μπορεί να παραμείνουν στη μητρική κυκλοφορία για 
χρόνια μετά τον τοκετό επομένως δεν μπορούν να αξι-
οποιηθούν σε επόμενη εγκυμοσύνη. τα NRBCs, τέλος, 
μπορεί να είναι εμβρυϊκής ή μητρικής προέλευσης και εί-
ναι εξαιρετικά σπάνια (εκτιμάται ότι υπάρχει 1 εμβρυϊκό 
κύτταρο σε κάθε 1ml ολικού μητρικού αίματος). Παρά 
τα μειονεκτήματά όμως αυτά έχουν περιγραφεί πολλές 
μέθοδοι για τον διαχωρισμό τους οι οποίες βασίζονται 
στο μεγαλύτερο μέγεθος των εμβρυϊκών σε σχέση με τα 
μητρικά, ή τη διαφοροποίηση στα αντιγόνα που εκφρά-
ζουν στην κυτταρική τους επιφάνεια. Xρησιμοποιώντας 
τα αντίστοιχα αντισώματα, τα εμβρυϊκά NRΒCs σημαί-
νονται με φθοριοχρώματα ή χημικές ομάδες με μαγνητι-
κές ιδιότητες για να διαφοροποιηθούν και στη συνέχεια 
να συλλεγούν (Fluorescent Activated Cell Sorting, FACS 
και Magnetic Activated Cell Sorting, MACS)41. καμιά 
προσέγγιση μέχρι σήμερα δεν έχει προσφέρει αποδοτι-
κή απομόνωση με χαμηλό κόστος, ώστε να είναι αποδε-
κτή για κλινική εφαρμογή6,42. Ένα επί πλέον μειονέκτημα 
των εμβρυϊκών κυττάρων στη μητρική κυκλοφορία είναι 
η ιδιαίτερα κακή ποιότητα του γενετικού υλικού αφού 
μετά την είσοδο τους στο μητρικό αίμα, ενεργοποιείται 
η διαδικασία απόπτωσης των κυττάρων. Επίσης η προο-
δευτική ωρίμανσή στα NRBCs τα μετατρέπει σε απύρηνα 

ερυθρά κύτταρα43. η πολύ κακή ποιότητα γενετικού υλι-
κού είναι και ο λόγος των πάρα πολύ υψηλών ποσοστών 
ADO κατά τη γενετική διάγνωση μονογονιδιακών νοση-
μάτων που βασίζονται στην PCR44,45. Πρόσφατα έχουν γί-
νει προσπάθειες απομόνωσης και συλλογής εμβρυϊκών 
κυττάρων χρησιμοποιώντας πιο εξελιγμένη τεχνολογία 
όπως αυτοματοποιημένο μικροσκόπιο46, συστήματα μι-
κροροής (microfluidics)47, «light scattering spectroscopy» 
48 και ένα συνδυασμό αυτοματοποιημένου ελέγχου κυτ-
τάρων εμπλουτισμένων σε εμβυϊκά κύτταρα (σημασμέ-
να με ανοσοφθορισμό) που βρίσκονται μονιμοποιημένα 
σε αντικειμενοφόρες πλάκες τα οποία αφού αναγνωρι-
στούν κόβονται με laser για να υποβληθούν σε πολλαπλό 
PCR πολύ μικρού όγκου σε μικροκασέτα (low-volume 
on-chip multiplex PCR)49. τα αποτελέσματα αυτών των 
μεθόδων είναι πολύ ενθαρρυντικά και ενδείκνυνται για 
την NIPD αν και εκκρεμεί η επίλυση πολλών τεχνικών 
προβλημάτων και περιορισμών5,42.

η ύπαρξη του cffDNA στη μητρική κυκλοφορία είναι 
γνωστή από το 199750. μελέτες έχουν δείξει ότι το cffDNA 
κυρίως προέρχεται από τα τροφοβλαστικά κύτταρα 51 τα 
οποία περνούν μέσω του πλακούντα, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της κύησης, στην μητρική κυκλοφορία και καθώς 
αποπίπτουν απελευθερώνουν το cffDNA. ςτη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης το cffDNA αποτελεί το 3-20% του συ-
νολικού ελεύθερου DNA στη μητρική κυκλοφορία (μέχρι 
και 100 γενομικά ισοδύναμα – genome equivelants- ανά 
ml αίματος). μετά τη γέννηση τα επίπεδα του cffDNA 
ελαττώνονται ραγδαία (χρόνος ημιζωής 16min)52-54. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό των μορίων του cffDNA είναι το 
μικρότερο μέγεθος (<200-300bp) σε σχέση με το μητρι-
κής προέλευσης ελεύθερο DNA. ςτην παρατήρηση αυ-
τή βασίστηκαν τα πρωτόκολλα για τον εμπλουτισμό του 
ελεύθερου DNA σε εμβρυϊκό DNA όπως απλές ηλεκτρο-
φορητικές σε πηκτώματα αγαρόζης55-57 αλλά και πιο εξε-
λιγμένες που βασίζονται σε μικροσυστηματα μικροροής 
(microfluidic microsystems)58.

Εξ αιτίας της συνύπαρξης του cffDNA με το μητρι-
κής προέλευσης fDNA μπορούν να εφαρμοστούν σήμερα 
μόνο πρωτόκολλα που στοχεύουν στον εντοπισμό γενετι-
κών περιοχών πατρικής προέλευσης όπως στις περιπτώ-
σεις Rhesus D αρνητικών εγκύων με Rhesus D θετικούς 
συντρόφους, στις περιπτώσεις φυλοσύνδετων νοσημά-
των, στις περιπτώσεις επικρατητικών νοσημάτων που 
φέρει ο πατέρας είτε τέλος στις περιπτώσεις μονογονιδια-
κών νοσημάτων, εφ’ όσον η πατρική μετάλλαξη διαφέρει 
από τη μητρική. ςήμερα βρίσκονται σε κλινική εφαρμο-
γή τα πρωτόκολλα εκείνα που αφορούν τον έλεγχο του 
rhesus D και τον προσδιορισμό του φύλου59,60. Πρόοδος 
έχει επίσης σημειωθεί στην περίπτωση των περισσότερο 
απαιτητικών εφαρμογών NIPD που αφορούν τα μονογο-
νιδιακά νοσήματα που κληρονομούνται με υπολειπόμε-
νο τρόπο. ςτις περιπτώσεις αυτές το 50% του εμβρυϊκού 
γονιδιώματος είναι όμοιο με της μητέρας καθιστώντας 
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αδύνατη την ολοκληρωμένη γενετική διάγνωση του εμ-
βρύου. η διάγνωση μπορεί να βασιστεί στον εντοπισμό 
ενός συνδυασμού νουκλεοτιδικών αλλαγών (SNPs) που 
χαρακτηρίζουν τα πατρικά αλληλόμορφα με την προϋ-
πόθεση να διαφέρουν από αυτά της μητέρας. οι αλλα-
γές αυτές μπορεί να είναι παθολογικές (μεταλλάξεις) είτε 
πολυμορφικές. η ανάλυση τέτοιων πολυμορφικών αλλα-
γών αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα να εντοπιστεί η 
ύπαρξη του παθολογικού ή φυσιολογικού πατρικού αλ-
ληλομόρφου στο έμβρυο όταν οι παθολογικές μεταλλά-
ξεις των δύο γονέων είναι ίδιες.

η υψηλή ομολογία του cffDNA με το μητρικό και ο 
ανταγωνισμός που υφίσταται κατά την PCR καθιστούν 
την ανίχνευση των πατρικής προέλευσης αλληλουχιών, 
στο περιφερικό αίμα της εγκύου, μια ιδιαίτερα δύσκολη 
διαδικασία. οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα του cffDNA θα πρέπει 
να συνδυάζουν υψηλή ευαισθησία και μεγάλη ειδικότη-
τα για να πληρούν τα κριτήρια για κλινική εφαρμογή.

οι αιμοσφαιρινοπάθειες και ιδιαίτερα η β μεσογειακή 
αναιμία αποτελεί το βασικό μοντέλο μονογονιδιακού νο-
σήματος για την ανάπτυξη μεθοδολογιών για NIPD υπο-
λειπόμενων μονογονιδιακών νοσημάτων.

λίγες είναι οι αναφορές που περιγράφουν προσπάθειες 
για NIPD σε αιμοσφαιρινοπάθειες από εμβρυϊκά κύττα-
ρα45,61-63. η πρώτη εφαρμογή NIPD έγινε σε μια περίπτωση 
εβρυϊκού ύδρωπα (hemoglobin Bart’s hydrops fetalis). το 
πρωτόκολλο περιελάμβανε απομόνωση NRBCs από εγκύ-
ους (10-26 εβδομάδων), εμπλουτισμό σε εμβρυικά NRBCs 
με MACS χρησιμοποιώντας μονοκλωνικό αντίσωμα και 
ανοσοφθορισμομετρική εκτίμηση της ύπαρξης α αλυσί-
δων αιμοσφαιρίνης στα εμβρυϊκά NRBCs κύτταρα σε μι-
κροσκόπιο61. Άλλα πρωτόκολλα μετά τον εμπλουτισμό με 
αντίσωμα και MACS απομόνωναν τα εμβρυϊκά NRBCs σε 
μικροσκόπιο με μικροχειρισμούς (microdissection)62 ή με 
σύστημα Laser (PALM microbeam laser microdissection) 
όπου η κοπή και μεταφορά του κυττάρου γίνονταν αυ-
τοματοποιημένα45. Aκολουθούσε και στις δύο περιπτώ-
σεις γενετική διάγνωση του γονιδίου HBB. ςτη δεύτερη 
από αυτές τις μελέτες περιλαμβάνονταν επιπρόσθετα η 
ανάλυση πολυμορφικών μικροδορυφορικών αλληλουχι-
ών για την επιβεβαίωση της μητρικής ή εμβρυϊκής προ-
έλευσης των NRBCs που αναλύονταν.

ςτην περίπτωση του cffDNA, έχουν γίνει πολλές και 
διαφορετικές προσεγγίσεις για να αποκλειστεί η ύπαρξη 
του παθολογικού πατρικού γονιδίου HBB. τα πιο απλά 
πρωτόκολλα χρησιμοποίησαν PCR πραγματικού χρόνου 
για τον εντοπισμό της πατρικής μετάλλαξης codon 41/42 
(-CTTT) στο γονίδιο HBB64 ή ανάλυση προϊόντος PCR 
με περιοριστικό ένζυμο για την HbE65. Άλλες πιο εξελιγ-
μένες μέθοδοι περιγράφουν τη χρησιμοποίηση μεθόδων 
που συμπεριλλαμβάνουν φασματομετρία μάζας (MS) όπως 
«matrix-assisted laser desorption ionization (MALDI) 
time-of-flight (TOF) mass spectrometry», «conventional 

homogeneous MassEXTEND (hME)», MS ανάλυση με-
τά από αλληλοειδική επέκταση μιας βάσης (SABER ή 
ΑSBER)66,67. οι μέθοδοι αυτές εφαρμόστηκαν για να απο-
κλείσουν στο έμβρυο τις κοινές μεταλλάξεις που προκα-
λούν β μεσογειακή αναιμία στην Νοτιοανατολική Ασία 
ή για ζευγάρια με τις ίδιες μεταλλάξεις β μεσογειακής 
αναιμίας χρησιμοποιώντας πληροφοριακές πολυμορφι-
κές νουκλεοτιδικές αλλαγές που βρίσκονται σε σύνδεση 
με το γονίδιο HBB.

μια άλλη προσέγγιση για NIPD περιλαμβάνει εμπλου-
τισμό των δειγμάτων ελεύθερου εξωκυττάριου DNA δι-
αφοροποιώντας σε μέγεθος τα μικρότερα κομμάτια του 
cffDNA (<200-330bp) σε σχέση με της μητρική προέλευ-
σης αλληλουχίες DNA (>500 bp)55. ςε μια άλλη μελέτη 
επιχειρήθηκε, μετά τον εμπλουτισμό, αλληλοειδικος πολ-
λαπλασιασμός του πατρικής προέλευσης μεταλλαγμένου 
αλληλομόρφου, συγχρόνως με αλληλοειδική καταστολή 
των μητρικής προέλευσης φυσιολογικών αλληλομόρφων 
χρησιμοποιώντας ένα χημικά τροποποιημένο ολογονου-
κλεοτίδιο (peptide-nucleic-acid, PNA) 56. ο ίδιος τρόπος 
εμπλουτισμού έχει χρησιμοποιηθεί σαν πρώτο στάδιο πριν 
την εφαρμογή PCR πραγματικού χρόνου και φασματοσκο-
πίας μάζας MALDI-TOF MS, με καλά αποτελέσματα57.

τέλος εφαρμόστηκε άλλη μια τεχνική με τη χρή-
ση μικροσυστοιχιών «arrayed primer extension, APEX 
microchip assay», για 11 διαφορετικές, πατρικής προ-
έλευσης, πολυμορφικές σημειακές αλλαγές (SNPs) στο 
γονίδιο HBB, σε εγκυμοσύνες ζευγαριών με την ίδια με-
τάλλαξη στο γονίδιο HBB25,26. το πατρικό εμβρυϊκό αλ-
ληλόμορφο (παθολογικό ή φυσιολογικό) εντοπίστηκε στο 
περιφερικό αίμα σε 6 από τις επτά εγκύους που συμμε-
τείχαν στην έρευνα με ανάλυση συσχέτισης.

προοπτικές στην προγεννητική Διάγνωση
Από την εποχή που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

ΠΔ, εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες, έχει σημειωθεί 
εντυπωσιακή εξέλιξη στη βιοτεχνολογία, την τεχνολογία, 
τη γυναικολογία και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 
εξελίξεις οι οποίες έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη και 
εφαρμογή πολύ αξιόπιστων πρωτοκόλλων για γενετική 
και προγεννητική διάγνωση.

η ανακάλυψη του PCR στις αρχές της δεκαετίας του 
90 συνέβαλε στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών προ-
σεγγίσεων για τον χαρακτηρισμό μεταλλάξεων. οι μέθο-
δοι αυτές τροποποιούνταν σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
και τις ανάγκες του κάθε διαγνωστικού εργαστηρίου ώστε 
να προσφέρουν με χαμηλό κόστος, αξιόπιστα και σε λο-
γικό χρόνο γενετική διάγνωση σε φορείς και ΠΔ. Παρ’ 
όλα αυτά οι μέθοδοι αυτές δεν μπορούν να καλύψουν τις 
απαιτήσεις ενός σύγχρονου εργαστηρίου με μεγάλο φόρ-
το εργασίας. ςήμερα δεν υπάρχει μια και μόνο μέθοδος η 
οποία να πληροί τα ιδανικά κριτήρια για τη γενετική διά-
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γνωση, δηλαδή να είναι γρήγορη, αξιόπιστη, αυτοματο-
ποιημένη και χαμηλού κόστους. Νέες τεχνολογίες όπως 
η sequencing νέας γενιάς (next generation sequencing) 
αναμένεται να διευκολύνει την ανάπτυξη των ιδανικών 
διαγνωστικών γενετικών τεχνικών πιθανόν και μέσα στα 
επόμενα πέντε χρόνια Πολλές μελέτες έχουν ήδη γίνει 
στην προσπάθεια να αξιολογηθεί η sequencing νέας γε-
νιάς για την ανάλυση περιστατικών για νοσήματα όπως 
είναι οι καρδιομυοπάθειες ή η προδιάθεση για την εμφά-
νιση καρκίνου του μαστού68,69. ςτις μελέτες αυτές έγινε 
επισήμανση των περιορισμών της μεθόδου, με τα σημε-
ρινά δεδομένα, όπως η μειωμένη ακρίβεια κατά την ανά-
γνωση της αλληλουχίας και το αυξημένο κόστος. Εάν 
αντιμετωπιστούν οι περιορισμοί αυτοί θα μπορούσε να 
εφαρμοστεί για τον εντοπισμό των φορέων και την ΠΔ 
για οποιοδήποτε νόσημα.

μετά από είκοσι χρόνια κλινικής εφαρμογής της ΠγΔ 
έχουν αναπτυχθεί πλήθος από εξαιρετικά αξιόπιστες και 
ασφαλείς μεθοδολογίες γενετικής διάγνωσης σε ένα κύτ-
ταρο29,38,70. η ΠγΔ όμως είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική, 
πολυσταδιακή και ευαίσθητη διαδικασία, που χρειάζεται 
στενή συνεργασία πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. οι 
συνθήκες αυτές σε συνδυασμό με την αξιοπιστία της με-
θοδολογίας και τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συ-
ζήτησης με τα ενδιαφερόμενα ζευγάρια κατά τη διάρκεια 
της γενετικής συμβουλευτικής71,72. ςτην προσπάθεια να 
αυξηθούν τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γο-
νιμοποίησης, εφαρμόζεται, από πολλά κέντρα παγκο-
σμίως, μια τακτική ελέγχου χρωμοσωμάτων, γνωστή 
ως «Preimplantation Genetic Screening-PGS» η οποία 
στοχεύει στον αποκλεισμό για εμβρυομεταφορά των 
ανευπλοειδικών εμβρύων. ο έλεγχος αυτός γίνονταν για 
επιλεγμένα χρωμοσώματα με τη μέθοδο «fluorescent in-
situ hybridization-FISH) σε πολικά σωμάτια ή βλαστομε-
ρίδια. Πολύς λόγος έχει γίνει για το εάν τελικά η τακτική 
αυτή αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας της εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης και την αύξηση των γεννήσεων73. τα 
τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ραγδαία και εφαρμόζο-
νται μέθοδοι που βασίζονται στον γενομικό συγκριτικό 
υβριδισμό σε μικροσυστοιχίες (Comparative Genomic 
Hybridization, array-CGH). η περισσότερα υποσχόμενη 
μέθοδος, από αυτές, είναι γνωστή ως “karyomapping”. η 
μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε DNA από ένα κύτταρο το 
οποίο έχει πολλαπλασιαστεί ενζυμικά ολόκληρο το γο-
νιδίωμα (Whole Genome Amplification-WGA) και στη 
συνέχεια αναλύεται σε μικροσυστοιχίες που ανιχνεύουν 
σημειακές αλλαγές (από 10.000 έως 500.000) κατά μή-
κος ολόκληρου του γονιδιώματος (SNP-microarrays). με 
την τεχνική αυτή γίνεται ανάλυση σύνδεσης σε όλες τις 
γενετικές θέσεις στο γονιδίωμα (linkage analysis), παρα-
βάλλοντας τα εμβρυϊκά αλληλόμορφα SNPs με αυτά των 
δυο γονέων με αποτέλεσμα να μπορεί έμμεσα να γίνει γε-

νετική διάγνωση για οποιοδήποτε μονογονιδιακό νόσημα, 
να εντοπιστεί η γονεϊκή προέλευση του κάθε χρωμοσώ-
ματος και να δοθεί πληροφορία για την ύπαρξη ανευπλο-
ειδιών. Παράλληλα η μέθοδος μπορεί να εντοπίσει και 
μικρότερα ελλείμματα/διπλασιασμούς εξ αιτίας μεταθέ-
σεων (reciprocal and Robertsonian) (Handyside και τους 
συνεργάτες του το 2009)74. η μέθοδος αυτή υπόσχεται, 
στο άμεσο μέλλον, να διευκολύνει και να διευρύνει την 
έννοια της ΠγΔ βελτιώνοντας συγχρόνως και την επιτυχία 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Βασικός περιορισμός 
της μεθόδου αποτελούν το υψηλό κόστος του εξοπλισμού 
που απαιτείται και η ανάγκη για περεταίρω αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων.

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον χώρο της 
NIPD, παραμένουν πολλά τεχνικά προβλήματα που ανα-
ζητούν λύση πριν αυτή η προσέγγιση αποτελέσει εναλ-
λακτική μέθοδο ΠΔ για αυτοσωματικά υπολειπόμενα 
μονογονιδιακά νοσήματα όπως οι αιμοσφαιρινοπάθειες. 
Αν και σημειώνεται καθημερινά πρόοδος στην βελτίωση 
των μεθοδολογιών για αύξηση της αξιοπιστίας της γενε-
τικής διάγνωσης των πατρικής προέλευσης αλληλομόρ-
φων, το μητρικής προέλευσης αλληλόμορφο δεν είναι 
δυνατό να ελεγχθεί με συμβατική μεθοδολογία. η λύση 
στο πρόβλημα αυτό είναι δυνατό να προκύψει από με-
θόδους που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες όπως η ψη-
φιακή PCR (digital-PCR) και η νέας γενιάς sequencing 
(next-generation sequencing)75-78. οι δυο αυτές μέθοδοι 
εμφανίζουν τεράστια αναλυτική δυνατότητα και υποστη-
ρίζουν την πιθανότητα να επιτευχθεί ολοκληρωμένη γενε-
τική διάγνωση στο μητρικό cfDNA για τα μονογονιδιακά 
νοσήματα, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο και των δύο εμ-
βρυϊκών αλληλομόρφων. η εφαρμογή των μεθόδων αυ-
τών χρειάζεται βελτιστοποίηση και είναι απαγορευτική, 
σήμερα, εξ’ αιτίας του υψηλού κόστους των αντιδραστη-
ρίων και του εξοπλισμού που απαιτούν. Αναμφισβήτητα 
όμως αφήνουν το περιθώριο να ελπίζουμε ότι μπορεί η 
NIPD να γίνει πραγματικότητα για όλες τις εγκυμοσύνες 
και για όλα τα νοσήματα, ανεξάρτητα από το είδος και 
τον αριθμό των μεταλλάξεων που πρέπει να ελεγχθούν.

οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται σήμερα στην ΠΔ, 
ΠγΔ και ΝIPD έχουν η κάθε μια τα δικά της πλεονεκτή-
ματα και μειονεκτήματά (Πίνακας 1). Αναμένεται ότι στα 
επόμενα πέντε χρόνια θα γίνουμε μάρτυρες ραγδαίων τε-
χνολογικών εξελίξεων οι οποίες δεν θα βελτιώσουν απλά 
την ΠΔ αλλά θα τροποποιήσουν όλη τη στρατηγική αντι-
μετώπισης της ΠΔ για τα κληρονομικά νοσήματα και όχι 
μόνο. Περιμένει κανείς τη διεύρυνση των πληροφοριών 
που θα δίνονται κατά την ΠΔ, οι οποίες δεν θα περιορί-
ζονται στο νόσημα το οποίο κινδυνεύει να μεταβιβαστεί 
στο έμβρυο, αλλά θα αφορούν την γενικότερη κατάστα-
ση και υγεία του ανθρώπου που πρόκειται να γεννηθεί. 
Αυτό θα προσφέρει στα ζευγάρια μεγαλύτερη ασφάλεια 
στην προσπάθεια τους να δημιουργήσουν οικογένεια.
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Πίνακας 1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μεταξύ συμβατικής Προγεννητικής διάγνωσης (ΠΔ), Προεμφυτευ-
τικής Γενετικής Διάγνωσης (ΠΓΔ) και μη επεμβατικής Προγεννητικής Διάγνωσης (NIPD)

Συμβατική ΠΔ ΠΓΔ NIPD
Χρόνος γενετικής 

ανάλυσης
2ο η 3ο τρίμηνο (τροφοβλάστη 

ή αμνιακό υγρό αντίστοιχα) 
Πρίν την εμβρυομεταφορά 

στην εξωσωματική 
γονιμοποίηση

Περίπου από την 7η εβδομάδα 
εγκυμοσύνης

Κίνδυνοι για το 
έμβρυο, την 
εγκυμοσύνη ή το 
νεογνό

απόβολή ~2% (σπάνιες 
επιπλοκές: μόλυνση, 
τραυματισμός του εμβρύου)

Όχι περισσότεροι 
κίνδυνοι από αυτούς 
της εξωσωματικής 
γονιμοποίησης

Δεν υπάρχουν

Ασφάλεια της 
γενετικής 
διάγνωσης 

>99% >99% (στο πολλαπλό 
φθορίζον PCR)

Δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί

Βασικά 
μειονεκτήματα

Ο τερματισμός των κυήσεων 
πασχόντων εμβρύων 

Πολυσταδιακή διαδικασία 
υψηλών απαιτήσεων και 
προδιαγραφών

Απαιτεί εξωσωματική 
γονιμοποίηση

Σχετικά χαμηλό ποσοστό 
εγκυμοσυνών και 
γεννήσεων

Μεγάλο κόστος 

παλαιότερες μεθοδολογίες: 
χαμηλή ειδικότητα, δεν 
παρέχουν πληροφορία για 
τα μητρικής προέλευσης 
αλληλόμορφα

Αναπτυσσόμενες μέθοδοι: 
απαιτούν ακριβό εξοπλισμό  
και αντιδραστήρια, Σε αναμονή 
βελτιστοποήσης για την 
εξασφάλιση της ασφάλειας του 
αποτελέσματος και του κόστους 
για κλινική εφαρμογή

Βασικά 
πλεονεκτήματα

Οι μέθοδοι έχουν αξιολογηθεί 
στην πράξη 

Αποφυγή διακοπής 
εγκυμοσύνης

Αποφυγή παρεμβατική λήψης 
εμβρυϊκού ιστού

New approaches in prenatal diagnosis
by Christina Vrettou1,2, Joanne Traeger-Synodinos1, Emmanuel Kanavakis1,2

1Laboratory of Medical Genetics, University of Athens, Choremeio Research Laboratory,  
Aghia Sophia’s Children’s Hospital, 2Research Institute for the Study of Genetic  

and Malignant Disorders in Childhood, Aghia Sophia’s Children’s Hospital, Athens

ABSTRACT: Disorders of hemoglobin synthesis have been used as a prototype for the development of 
most approaches for prenatal diagnosis (PND). PND for hemoglobinopathies based on molecular anal-
ysis of trophoblast or amniocyte DNA has accumulated around 30 years of experience. Disadvantages 
with conventional PND include “invasive” fetal sampling, and the need to terminate affected on-going 
pregnancies. New developments are directed towards improving both timing and/or safety of procedures. 
Preimplantation genetic diagnosis (PGD), an established procedure with twenty years of clinical appli-
cation, avoids the need to terminate affected pregnancies, through identification and selective transfer 
of unaffected in-vitro fertilization (IVF) embryos. Approaches towards “non-invasive” PND (NIPD), 
through analysing fetal cells or free fetal DNA present in the circulation of pregnant women, are a focus 
of on-going research. Overall, PND, PGD (and potentially NIPD) represent valuable reproductive op-
tions for couples at-risk for having a child affected with a severe inherited disease.
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Διαχρονική Εξέλιξη και Αποτελεσματικότητα  
του Εθνικού Προγράμματος Θεραπείας  
της Μεσογειακής Αναιμίας στην Ελλάδα

Χρήστος Καττάμης

ΠΕΡιληΨη: ςτην Ελλάδα η μεσογειακή Αναιμία (μΑ) ανεγνωρίσθη σαν σοβαρό πρόβλημα δημόσι-
ας υγείας μετά το 1960 και την ολοκλήρωση εκτεταμένων επιδημιολογικών μελετών. η ελληνική ια-
τρική δραστηριοποιήθηκε ενεργά και συνέβαλε σημαντικά στη μελέτη και αντιμετώπιση της νόσου και 
στην προοδευτική τους εξέλιξη. ςτη μελέτη αυτή ανασκοπείται η διαχρονική εξέλιξη της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης της νόσου και αξιολογούνται τα τελικά αποτελέσματα της μακροχρόνιας εφαρμογής του 
εθνικού προγράμματος θεραπείας, κυρίως της μεταγγισοεξαρτώμενης βαριάς μορφής της β και δβ μΑ. 
τα αποτελέσματα είναι συγκρίσιμα με παρόμοια προγράμματα υγιεινομικά ανεπτυγμένων χωρών και 
συνοψίζονται α) στη ριζική θεραπεία 150 περίπου ασθενών μετά από μεταμόσχευση, β) στην εντυπω-
σιακή αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, κυρίως των ασθενών με συστηματική αποσιδήρωση, με πι-
θανότητα επιβίωσης στη ηλικία των 40 ετών 90%, γ) στην προοδευτική αύξηση της μέσης ηλικίας του 
πληθυσμού των ασθενών με μΑ ,με μέση ηλικία 2,4 χρόνια το 1965 και 30 χρόνια το 2005, δ) στη συ-
στηματική βελτίωση των βασικών κλινικών εκδηλώσεων, και των επιπλοκών της νόσου, ε) στη βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής και κυρίως της κοινωνικής προσαρμογής και τέλος στ) τη σημαντική μείωση 
του φόρτου της μΑ σαν πρόβλημα δημόσιας υγείας. για την ελληνική παιδιατρική η μΑ είναι σήμερα 
ένα σπάνιο γενετικό νόσημα και όχι το συχνότερο μονογονιδιακό γενετικό νόσημα.

Haema 2011; 2(3): 330-340 Copyright EAE
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Aνασκόπηση

1. Εισαγωγή - Ιστορικά δεδομένα
η ελληνική ιατρική δραστηριοποιήθηκε συστηματι-

κά στη μελέτη και αντιμετώπιση της μεσογειακής Αναι-
μίας (μΑ) από την περίοδο της περιγραφής της νόσου 
από τους Cooley και Lee το 1925.1 η δραστηριοποίηση 
αυτή ήταν και είναι φυσιολογικό ακόλουθο της υψηλής 
συχνότητας της νόσου στον ελληνικό πληθυσμό.

ςτην αρχική περίοδο (1925-50) η μελέτη της μΑ πε-
ριορίζεται στη αναζήτηση ονομασίας και στη οριοθέτηση 
της κλινικής-αιματολογικής ετερογένειας και της γενετι-
κής βάσης της νόσου.

Από τις προτάσεις για την ονοματολογία επικράτη-
σαν: α) στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «thalassemias» ή 
«Thalassemia Syndromes» και β) στην Ελληνική ο όρος 
«μεσογειακή Αναιμία (MA) ή ςύνδρομα μεσογειακής 

Αναιμίας», και οι πιο σπάνιοι όροι «Θαλασσαιμία» ή «Θα-
λασσαναιμία» και «Νόσος ή Αναιμία Cooley».

Από τις μελέτες της περιόδου αυτής αναγνωρίσθηκαν:
 α) η κλινική και εργαστηριακή ετερογένεια της νόσου 

και καθορίστηκαν οι βασικοί κλινικοί φαινότυποι της 
μείζονος, της ενδιάμεσης και της ελάσσονος, (minima) 
μΑ, όπως και του συνδυασμού μεσογειακής αναιμί-
ας με δρεπανοκυτταρική.

 β) ο οικογενής χαρακτήρας της νόσου. Από τις εργα-
σίες του καμινόπετρου επιβεβαιώθηκε η μενδέλειος 
κληρονομικότητα υπολειπόμενου σωματικού τύπου. 
η επιβεβαίωση βασίστηκε στη μελέτη οικογενειών, 
στις οποίες και στους δύο γονείς, ευρίσκοντο σταθε-
ρά, αύξηση της αντίστασης των ερυθρών, μικροκυτ-
τάρωση και υποχρωμία.2

 γ) η παρουσία της νόσου και σε άλλους λαούς εκτός 
των μεσογειακών.

 δ) η αναποτελεσματική θεραπεία με σπληνεκτομή και 
μεμονωμένες μεταγγίσεις.
η εφαρμογή συχνών μεταγγίσεων ήταν αδύνατη λό-
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γω: α) της ανάγκης ειδικών συσκευών για τη σύγχρονη 
χορήγηση αίματος από το δότη στον άρρωστο β) της αδυ-
ναμίας συντηρήσεως αίματος και ελέγχου συμβατότη-
τος ομάδων, και γ) των συχνών και σοβαρών επιπλοκών.

για λόγους ιστορικούς αναφέρεται ότι η χρήση συντη-
ρημένου αίματος στις μεταγγίσεις, εφαρμόσθηκε στο τέλος 
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, από τον αγγλικό στρατό.

ςτη δεύτερη περίοδο (1950-75), η εφαρμογή βελτι-
ωμένων τεχνικών στη μελέτη της δομής των πρωτεϊνών 
και της βιοσύνθεσης των πολυπεπτιδικών αλύσων, όπως 
και η καθιέρωση αξιόπιστων μεθόδων διάγνωσης, καθό-
ρισαν τα κλινικά και εργαστηριακά χαρακτηριστικά των 
αιματολογικών φαινοτύπων και προσδιόρισαν τους άξο-
νες της πρόληψης και θεραπείας των μεσογειακών συν-
δρόμων. ςτην πρόοδο της περιόδου αυτής, η συμβολή 
της ελληνικής ιατρικής και ιδιαίτερα των Πανεπιστημι-
ακών κλινικών, υπήρξε σημαντική, και με αξιόλογη δι-
εθνή αναγνώριση.3-7

ο προσδιορισμός της δομής της φυσιολογικής αιμο-
σφαιρίνης έδωσε το έναυσμα για τη μελέτη της παθοφυ-
σιολογίας της μΑ.

Από τις μελέτες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκαν 
σε ομάδα αναιμιών, ποιοτικές και ποσοτικές διαταραχές 
στη σύνθεση των πολυπεπτιδικών αλύσων. οι αναιμίες 
αυτές χαρακτηρίστηκαν με το γενικό όρο Αιμοσφαιρινο-
πάθειες. Από το σύνολο των αιμοσφαιρινοπαθειών δια-
χωρίστηκαν τα σύνδρομα της μεσογειακής Αναιμίας. 
Πρόκειται για κλινικά ετερογενή σύνδρομα, που οφείλο-
νται σε γενετικές βλάβες, μερικής ή ολικής καταστολής 
της σύνθεσης των πολυπεπτιδικών αλύσων των φυσιο-
λογικών αιμοσφαιρινών.

με βάση την άλυσο της οποίας η σύνθεση διαταράσ-
σεται έχουν περιγραφεί διάφοροι τύποι. οι βασικοί τύποι 
μεσογειακής αναιμίας με κλινικό ενδιαφέρον είναι η α, 
η β και η δβ μεσογειακή αναιμία, ως και οι συνδυασμοί 
τους. η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από συστηματι-
κές και εκτεταμένες επιδημιολογικές έρευνες χαρτογρά-
φησης της κατανομής των αιμοσφαιρινοπαθειών. Αδρές 
εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό των φορέων μεσογει-
ακής και δρεπανοκυτταρικής αναιμίας σε πάνω από 300 
εκατομμύρια παγκοσμίως.8

οι επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν:
α) Εντόπιση της μΑ σε πληθυσμούς της μεσογείου, 

της εγγύς και μέσης Ανατολής, της Ασίας, ιδιαίτερα της 
νοτιοανατολικής, και της Αφρικής. β) Πληθυσμιακές δι-
αφορές στη συχνότητα και βαρύτητα της νόσου: όπως 
μεγαλύτερη συχνότητα και βαρύτητα της κλινικής εικό-
νας της α-μΑ σε ασιατικούς πληθυσμούς και μικρότε-
ρη συχνότητα με ηπιότερη βαρύτητα της β- μεσογειακής 
αναιμίας στην Αφρική. γ) Εκλεκτική εντόπιση της δρε-
πανοκυτταρικής σε πληθυσμούς της Αφρικής με μικρές 
εστίες σε χώρες της μεσογείου και της μέσης Ανατολής, 
της HbE, στην Ασία, και της HbC στη Δυτική Αφρική. 

δ) Απουσία αιμοσφαιρινοπαθειών σε λαούς της Βόρει-
ας, Δυτικής, κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της 
Αυστραλίας.9

Ανάλογες επιδημιολογικές μελέτες, επέτρεψαν την 
ακριβή χαρτογράφηση της κατανομής των αιμοσφαιρινο-
παθειών και στην Ελλάδα. Διεπιστώθη μεγάλη ετερογένεια 
στη γεωγραφική κατανομή των φορέων β- μεσογειακής 
αναιμίας με περιοχές υψηλής συχνότητας με ποσοστά >15 
και 20% (όπως η Ρόδος, η κύπρος, η καρδίτσα, κ.λπ.), 
περιοχές μέσης συχνότητας 10-15% και 5-10% και χα-
μηλής <5% όπως στη Βόρεια Ελλάδα.

η δρεπανοκυτταρική αναιμία εντοπίζεται σε ορισμέ-
νες μόνο περιοχές, όπως της κωπαϊδας, της Χαλκιδικής, 
της καρδίτσας και της Άρτας.10-13

οι επιδημιολογικές αυτές μελέτες κατέδειξαν τη σο-
βαρότητα της μΑ σαν ιατρικό, νοσηλευτικό και κοινω-
νικό πρόβλημα στη χώρα μας.

Χαρακτηριστικοί είναι οι αριθμοί πού προέκυψαν από 
τον υπολογισμό των αναμενομένων γεννήσεων ασθενών 
νεογνών στη δεκαετία 1965-1975 με βάση τις ετήσιες γεν-
νήσεις και της συχνότητας των φορέων στους διάφορους 
νομούς της χώρας (Εικόνα 1). ο συνολικός αριθμός των 

Εικόνα 1. Επιδημιολογία ετερόζυγης β-ΜΑ στην Ελλάδα  (Οι  
αριθμοί δηλώνουν τις αναμενόμενες γεννήσεις ομοζυγωτών 
στη δεκαετία 1964-75 με βάση τον αριθμό γεννήσεων και τη 
συχνότητα των ετεροζυγωτών στον πληθυσμό κάθε περιο-
χής) Kattamis C, 1980; Καττάμης Χ. 2004.
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αναμενομένων ασθενών νεογνών υπολογίζεται σε 2872, 
(μέσος ετήσιος αριθμός 287).14

ςημειούται ότι στην περίοδο αυτή άρχισαν να εφαρ-
μόζονται προοδευτικά οι συχνές μεταγγίσεις όχι όμως και 
το πρόγραμμα πρόληψης της μΑ.

η εφαρμογή των συχνών μεταγγίσεων είχε σαν άμεσο 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της επιβίωσης των αρρώστων 
και την προϊούσα αύξηση του συνολικού τους αριθμού. 
με τις νέες αυτές συνθήκες το πρόβλημα δημόσιας υγεί-
ας της μΑ μεγιστοποιείτο προοδευτικά και η πολιτεία σε 
συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα αναζήτησε 
τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής του.

ςτη χώρα μας η αντιμετώπιση της μΑ στηρίχθηκε 
στο προγραμματισμό, την οργάνωση και την εφαρμογή 
δύο Εθνικών προγραμμάτων, α) του εθνικού προγράμ-
ματος πρόληψης και β) του προγράμματος θεραπείας. οι 
γενικές και ειδικές πτυχές των δύο βασικών πτυχών της 
αντιμετώπισης της μΑ αναλύονται διεξοδικά στο ειδι-
κό αυτό τεύχος από ειδικούς στα θέματα συναδέλφους.

η ανασκόπηση αυτή θα περιορισθεί σε μια γενική θε-
ώρηση της διαχρονικής εξέλιξης της οργάνωσης, εφαρμο-
γής και αποτελεσματικότητας του εθνικού προγράμματος 
θεραπείας της μΑ στη χώρα μας επισημαίνοντας την 
συμβολή της ελληνικής ιατρικής στη διεθνή εξέλιξη της 
θεραπείας της μΑ.

η ανασκόπηση θα αναλυθεί σε δύο βασικά σκέλη,
 ι) τη διαχρονική εξέλιξη της θεραπευτικής αγωγής και
 ιι) την οργάνωση, εφαρμογή και αποτελεσματικότητα 

του Εθνικού Προγράμματος θεραπείας της μΑ, και 
ειδικά της μείζονος μορφής.

2. Διαχρονική Εξέλιξη Θεραπείας ΜΑ
η διαχρονική πρόοδος στη θεραπεία της μΑ στη χώ-

ρα μας είναι ενδιαφέρουσα και ακολουθεί από κοντά τις 
διεθνείς εξελίξεις. ορισμένες χρονολογίες-σταθμοί αυτής 
της εξέλιξης είναι ενδεικτικές. (Πίνακας 1).

τα πρώτα 25 χρόνια χρησιμοποιήθηκαν στη θεραπεία 
βιταμίνες «αιμοποιητικά» φάρμακα, χωρίς όμως αποτελέ-
σματα. ςτη περίοδο 1950-64 δοκιμάστηκε η σπληνεκτο-
μή, σε αρρώστους με υπερσπληνισμό, και περιστασιακές 
μεταγγίσεις σε αρρώστους με πολύ χαμηλή αιμοσφαιρί-
νη, όπου και όταν υπήρχε δυνατότητα.. τα θεραπευτικά 
αποτελέσματα περιορίζοντο σε προσωρινή βελτίωση της 
αναιμίας και σε πιθανή μικρή βελτίωση της επιβίωσης. 
ςτη περίοδο αυτή αρχίζει η οργάνωση της αιμοδοσίας και 
των τραπεζών αίματος σε χώρες της Ευρώπης και στην 
Αμερική. ςτη Ελλάδα το 1952 νομοθετείται η οργάνω-
ση της Εθνικής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας και η δημιουργία 
και λειτουργία τεσσάρων κέντρων αιμοδοσίας (δύο στην 
Αθήνα και από ένα στο Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη).
τα πρώτα χρόνια οι μεταγγίσεις γίνονται με πολλή φει-
δώ λόγω δυσκολίας εξεύρεσης αίματος και συχνών και 

όχι σπάνια σοβαρών παρενεργειών.
η διευκρίνιση της παθοφυσιολογίας της β-μεσογειακής 

Αναιμίας, δραστηριοποίησε την αναζήτηση τρόπων αντι-
μετώπισής της. η βασική διαταραχή της μερικής ή ολικής 
αναστολής της σύνθεσης της β αλυσίδας και η άθροιση 
περίσσειας α- αλύσων, οδηγεί σε βαριά αναιμία, με επα-
κόλουθα τη σωματική καθυστέρηση, την ηπατοσπληνι-
κή διόγκωση και τις οστικές παραμορφώσεις. η άθροιση 
περίσσειας α-αλύσων επιδεινώνει την αναιμία με δύο 
μηχανισμούς: α) την κατακρήμνιση των αλύσων στους 
ερυθροβλάστες, που οδηγεί στην καταστροφή τους και 
σε μη αποδοτική ερυθροποίηση και β) στα ερυθρά πού 
προκαλεί αιμόλυση.15

η βασική αιτία της νόσου είναι η βαρειά αναιμία. ο 
Wolman,16 το 1964 πρότεινε για την θεραπεία της αναι-
μίας τις συχνές μεταγγίσεις, με στόχο τη διατήρηση της 
αιμοσφαιρίνης σε ανεκτά όρια. η κλινική μας, υιοθέτη-
σε από πολύ νωρίς τη θεραπεία με συχνές μεταγγίσεις 
και δημοσίευσε το 1970 τα πρόδρομα αποτελέσματα των 
ευεργετικών αποτελεσμάτων στη σωματική αύξηση των 
αρρώστων. Χαρακτηριστική, είναι η επιτάχυνση του ρυθ-
μού αύξησης μετά την έναρξη συχνών μεταγγίσεων, σε 
έναν άρρωστο που στα πρώτα χρόνια διατηρείτο με χα-
μηλή Hb με περιστασιακές μεταγγίσεις. η ασθενής, σή-
μερα 45 ετών, έχει φυσιολογικό ύψος (Εικόνα 2). ςτην 
ίδια εργασία, διεπιστώθη ότι οι δείκτες αύξησης των παι-
διών με συχνές μεταγγίσεις και Hb >8g/dl, κυμαίνοντο 
στα φυσιολογικά επίπεδα, ενώ των παιδιών που υπομε-
ταγγίζοντο υπολείποντο σημαντικά των φυσιολογικών.17

Νεώτερες μελέτες, σε 405 συστηματικά μεταγγιζό-
μενους αρρώστους, ηλικίας 3-30 ετών ,δίδουν πιο ολο-
κληρωμένη εικόνα των επιπτώσεων των μεταγγίσεων 
στη σωματική ανάπτυξη. Ασθενείς σε συχνές μεταγγί-
σεις έχουν φυσιολογικό ρυθμό αύξησης μέχρι τα 10-12 
χρόνια, ακολουθεί μια επιβράδυνση του ρυθμού αύξη-
σης στην εφηβεία και στην αρχή της ενηλικίωσης, ενώ 

Πίνακας 1. Χρονολογίες –Σταθμοί Εξέλιξης Θεραπεί-
ας Μεσογειακής Αναιμίας.

1925-50: Ουδεμία Θεραπεία
1950-64: Σπληνεκτομή – Περιστασιακές Μεταγγίσεις
1964: Συχνές Μεταγγίσεις (Wolman)
1972: Αποσιδήρωση (Desferal, EDTA)

•	  Ενδομυϊκά (1972-76)
•	  υποδόρια – Ενδοφλέβια έγχυση (1976)

1975: Ημερήσιες Μονάδες Θεραπείας
1982: Μεταμόσχευση Μυελού
1999: Από του στόματος χηλικές ουσίες

•	  Deferiprone (Ferriprox) – 1999
•	  Deferasirox (Exjade) – 2002
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συνεχίζεται η αύξηση και μετά τα 20 χρόνια, με αποτέ-
λεσμα μικρό σχετικά ποσοστό αρρώστων να βρίσκεται 
κάτω του αναμενομένου φυσιολογικού στη ενηλικίωση.18

ςτην αρχική αυτή περίοδο οι δυνατότητες εφαρμο-
γής της θεραπείας με συχνές μεταγγίσεις στο σύνολο των 
ασθενών ήταν περιορισμένες κυρίως λόγω των δυσκολιών 
στη ανεύρεση και κυρίως στο έλεγχο του αίματος. Ανα-
φέρω ενδεικτικά ότι το 1965 η μέση διάρκεια νοσηλείας 
ασθενούς για μετάγγιση στην κλινική μας ήταν 8 ημέρες 
και μειώθηκε προοδευτικά σε 3 το 1974. Παράλληλα το 
ίδιο έτος μόλις το 50% των ασθενών μας είχε ενταχθεί 
στο πρόγραμμα συχνών μεταγγίσεων.19

Αναβάθμιση στη θεραπεία της μΑ με συχνές μεταγ-
γίσεις προσέφερε η οργάνωση και λειτουργία της πρώτης 
μονάδος ημερήσιας νοσηλείας της μΑ στη Α΄ Παιδιατρι-
κή κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1975. το ορ-
γανόγραμμα της μονάδος, μιας από τις πρώτες πρότυπες 
μονάδες διεθνώς, αποτυπώνεται στην εικόνα 3. Απαρτίζε-
ται από τα Εξωτερικά ιατρεία, τη μονάδα μεταγγίσεων 
και το Ερευνητικό Εργαστήριο, τα οποία συνεργάζονται 
στενά με την τράπεζα Αίματος και τις κλινικές γενικής 
Παιδιατρικής και παιδιατρικών υποειδικοτήτων της Πα-
νεπιστημιακής κλινικής. το Ερευνητικό Εργαστήριο με 
τη στελέχωση και υποδομή του υπηρετεί όχι μόνο το πρό-
γραμμα θεραπείας αλλά και το εθνικό πρόγραμμα πρό-
ληψης και την έρευνα.20,21

οι συχνές μεταγγίσεις εκτός των ευεργετικών επι-
πτώσεων στη σωματική αύξηση επέφεραν και βελτίωση 
στη επιβίωση των μικρών ασθενών. η επιβίωση των με-

Εικόνα 2. Ρυθμός αύξησης ασθενούς προ και μετά τη θερα-
πεία με συχνές μεταγγίσεις και διατήρηση της αιμοσφαιρίνης 
σε επίπεδα 8,5-12 g/dl (Kattamis et al 1970).

Εικόνα 3. Οργανόγραμμα δομής και λειτουργίας Μονάδος Μεσογειακής Αναιμίας Α’ Πανεπιστημιακής  Παιδιατρικής Κλινικής 
ΕΚΠΑ (Kattamis C. 1982).
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ταγγιζομένων παιδιών ξεπέρασε την πρώτη δεκαετία της 
ζωής με παράλληλη όμως εμφάνιση σοβαρών εκδηλώ-
σεων από την υπερφόρτωση σιδήρου. Υπολογίζεται ότι 
οι συχνά μεταγγιζόμενοι ενήλικες ασθενείς προσλαμβά-
νουν με τις μεταγγίσεις 30-40 mg σιδήρου ημερησίως, 
ανάλογα με την βαρύτητα του κλινικού φαινοτύπου και 
της ετήσιας κατανάλωσης αίματος.

την περίοδο αυτή για την πρόληψη της μεταγγισιακής 
αιμοσιδήρωσης άρχισε μια συστηματική προσπάθεια ανα-
ζήτησης χηλικών ουσιών για την αποβολή του σιδήρου. 
Προτάθηκαν και δοκιμάστηκαν ένας μεγάλος αριθμός 
φαρμάκων. οι μόνες χηλικές ουσίες που απoδείχθηκαν 
κλινικά αποτελεσματικές στη δέσμευση και αποβολή σι-
δήρου ήσαν το DTPA (diethylenetriaminepetracetic acid) 
και η desferioxamine (DFO). η DFO (Desferal) καθιε-
ρώθηκε σαν μονοθεραπεία από το 1974 στη συστηματι-
κή πρόληψη και θεραπεία της αιμοσιδηρώσεως της μΑ 
και συνέχισε για μια εικοσιπενταετία. οι πρώτες κλινικές 
δοκιμές ξεκίνησαν το 1972-74 με ενδομυϊκή χορήγηση. 
ςτη συνέχεια αναζητήθηκαν διάφοροι τρόποι χορηγήσεως 
που είχαν σαν στόχους την αποτελεσματικότερη αποβολή 
σιδήρου, το φιλικότερο τρόπο χορήγησης και τη συμμόρ-
φωση των αρρώστων. οι προσπάθειες αυτές και η συνε-
χής βελτίωση των τρόπων χορήγησης συνεχίστηκαν για 
αρκετά χρόνια. η ελληνική ιατρική μετείχε ενεργά στις 
προσπάθειες αυτές, πού αναφέρονται αναλυτικότερα σε 
ειδικότερες μελέτες αυτού του τεύχους. η κλινική μας 
εφήρμοσε από το 1972 την αποσιδήρωση μελετώντας την 
αποτελεσματικότητα διαφόρων σχημάτων θεραπείας με 
στόχο τον καθορισμό καθοδηγητικών δεικτών εξατομι-
κευμένου προγράμματος αποσιδήρωσης.22-24

ςημαντική αναβάθμιση στην αποτελεσματικότητα, 
κυρίως όμως στη φιλικότερη αποδοχή και συμμόρφωση 
στη θεραπεία της αιμοσιδήρωσης προσέφερε η πρόσφα-
τη κυκλοφορία δύο από του στόματος χηλικών ουσιών 
της Diferiprone (DFP) και της Diferasirox (DFX).25,26

ο σημαντικότερος όμως σταθμός στη θεραπεία της 
μΑ ήταν η επιτυχής μεταμόσχευση μυελού των οστών 
από συμβατό συγγενή δότη (1982), πού άνοιξε το δρόμο 
για τη ριζική θεραπεία της νόσου και τη αποκατάσταση 
της φυσιολογικής ερυθροποίησης στους αρρώστους.27 ςτη 
δεκαετία που ακολούθησε εκτεταμένες κλινικές μελέτες, 
ιταλών κυρίως ερευνητών, αποτύπωσαν τις βασικές προ-
ϋποθέσεις επιτυχούς μεταμόσχευσης μυελού στους αρ-
ρώστους με μΑ. η σημαντική μείωση της θνησιμότητας 
και το υψηλό ποσοστό ριζικής θεραπείας καθιέρωσαν την 
μεταμόσχευση μυελού των οστών θεραπεία απόλυτης έν-
δειξης για νεαρούς ασθενείς με απόλυτα συμβατό δότη.

ςτη χώρα μας η μεταμόσχευση μυελού των οστών σαν 
μέθοδος οριστικής θεραπείας της μΑ, ξεκίνησε στις αρχές 
της δεκαετίας του 90 στο κέντρο μεταμοσχεύσεων μυ-
ελού των οστών του Νοσοκομείου Παίδων Αγία ςοφία.

3. Σύγχρονο πρόγραμμα θεραπείας ΜΑ  
και αποτελεσματικότητα

Όπως τονίσθηκε, σταθμό για τη θεραπεία της μεσο-
γειακής Αναιμίας αποτέλεσε η οργάνωση της λειτουργίας 
το 1975, των πρώτων μονάδων ημερήσιας νοσηλείας σε 
παιδιατρικά νοσοκομεία. Αργότερα, με την προοδευτική 
βελτίωση της επιβίωσης μέχρι την ενήβωση και την ενη-
λικίωση δημιουργήθηκαν παρόμοια κέντρα και σε γενι-
κά νοσοκομεία. ςήμερα λειτουργούν σε όλη τη χώρα ~40 
ημερήσιες μονάδες θεραπείας που καλύπτουν όλους τους 
ασθενείς με σύνδρομα μΑ. η δυναμικότητα των μονά-
δων κυμαίνεται από <50 μέχρι >400 αρρώστους. με βά-
ση πρόσφατες μελέτες από διάφορες ομάδες, ο συνολικός 
αριθμός των μεταγγιζομένων με μεσογειακά σύνδρομα 
υπολογίζεται γύρω στους 2500. Όλες οι μονάδες υπάγο-
νται στο ΕςΥ και ακολουθούν παρόμοιο βασικό εθνικό 
πρόγραμμα θεραπείας με κοινές κατευθυντήριες οδηγί-
ες παρόμοιες με τις διεθνείς. μεγάλες μονάδες κυρίως 
πανεπιστημιακές, έχουν ρόλο εθνικών η περιφερειακών 
κέντρων αναφοράς για μικρότερες μονάδες.

η σύγχρονη δομή του Εθνικού προγράμματος Θερα-
πείας αποτελείται από δύο σκέλη (Πίνακας 2). το πρώτο 
αφορά στην ίαση και στην αποκατάσταση της φυσιολο-
γικής ερυθροποίησης του αρρώστου, βασίζεται στη με-
ταμόσχευση μυελού και περιορίζεται σε νεαρούς κυρίως 
αρρώστους που διαθέτουν απόλυτα συμβατό συγγενή δό-
τη και βρίσκονται σε καλή γενική κατάσταση χωρίς σοβα-
ρές επιπλοκές. το δεύτερο σκέλος αφορά στη σύγχρονη 
συμβατική, συντηρητική αγωγή, που ακολουθείται από 
την μεγάλη πλειονότητα των πασχόντων με σημαντικές 
διαφορές στη συμμόρφωση.

οι βασικοί πυλώνες της σύγχρονης θεραπείας (μετα-
μόσχευση μυελού, συχνές μεταγγίσεις, αποσιδήρωση, 

Πίνακας 2. Σύγχρονη δομή του Εθνικού Προγράμμα-
τος Θεραπείας Μεσογειακής Αναιμίας. 
Ριζική Θεραπεία
•	Μεταμόσχευση Οστών (σε ένδειξη)
•	Γονιδιακή (μελλοντικά)

Συμβατική Θεραπεία
•	Συχνές Μεταγγίσεις
•	Συστηματική Αποσιδήρωση

α) μονοθεραπεία (DFO,DFP,DFX)
β) Μεικτή (DFO +DFP)

•	Σπληνεκτομή (σε ένδειξη)
•	Ειδική παρακολούθηση για πρόληψη και θεραπεία 

επιπλοκών νόσου – θεραπείας
(Ενδοκρινοπάθειες, Λοιμώξεις, Καρδιοπάθεια)

•	Κοινωνική – Ψυχική Στήριξη
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σπληνεκτομή, πρόληψη και θεραπεία σοβαρών και συ-
χνών επιπλοκών (καρδιοπάθειες, χρόνιες ηπατίτιδες, εν-
δοκρινοπάθειες και άλλες), κοινωνική ψυχική στήριξη, 
περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό το τεύχος από ειδικούς 
στα θέματα συγγραφείς. η ανασκόπηση θα επικεντρωθεί 
στη περιγραφή και αξιολόγηση των μακροχρόνιων απο-
τελεσμάτων του Εθνικού προγράμματος.

οι πιο συχνές και σοβαρές επιπλοκές συνδέονται με 
τις συχνές μεταγγίσεις. η συχνότητα και η βαρύτητα των 
επιπλοκών αυτών έχουν προοδευτικά ελαχιστοποιηθεί χά-
ρις στην εντυπωσιακή πρόοδο της αιμοδοσίας, στη δια-
σφάλιση και χορήγηση αίματος υψηλής ποιότητας κυρίως 
για την πρόληψη σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων (ηπα-
τίτιδες Β και C, και AIDS). ςαν βασικό παρασκεύασμα 
αίματος χρησιμοποιούνται συμπυκνωμένα ερυθρά, πτω-
χά σε λευκά που παρασκευάζονται με ειδικά φίλτρα, η 
με πλύση των ερυθρών για την ελαχιστοποίηση των πυ-
ρετικών αντιδράσεων, και φαινοτυπικά συμβατό αίμα 
για κοινές και σπάνιες ομάδες, για περιορισμό της ισο-
ανοσοποίησης.28 για την αύξηση του χρόνου ζωής των 
μεταγγιζομένων ερυθρών και μείωση του ολικού όγκου 
του μεταγγιζομένου αίματος μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
νεοκύτταρα.24,29

τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του εθνικού προ-
γράμματος θεραπείας συνοψίζονται στο πίνακα 3.

ςτη δεκαετία 1990 η μεταμόσχευση μυελού των οστών 
επεκτάθηκε προοδευτικά στο σύνολο σχεδόν των ασθενών 
που πληρούσαν τις ενδείξεις κυρίως του απόλυτα συμβα-
τού συγγενούς δότη. ςήμερα οι έλληνες ασθενείς με ρι-
ζική θεραπεία της νόσου ανέρχονται περίπου σε 150. ςε 
αυτούς υπολογίζονται και οι πρώτοι ασθενείς οι οποίοι 
νοσηλεύτηκαν στο εξωτερικό κυρίως στην ιταλία. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της ελληνικής ομά-
δας είναι συγκρίσιμα με των ειδικευμένων στη μεταμό-
σχευση μυελού στην μΑ κέντρων του εξωτερικού.30,31

H εφαρμογή της σύγχρονης θεραπείας είχε ιδιαίτερα 
ευμενείς επιπτώσεις στις βασικές κλινικές εκδηλώσεις 
της νόσου. ςτη νέα γενιά των αρρώστων (κάτω των 25 
ετών) παρατηρούνται σε σχέση με την ομάδα των μεγα-

λυτέρων αρρώστων 1) Ελαχιστοποίηση μέχρι και μηδε-
νισμού των εμφανών οστικών αλλοιώσεων 2) ςημαντική 
μείωση της συχνότητας και του μεγέθους της μεγαλοσπλη-
νίας και της συχνότητας της σπληνεκτομής η ένδειξη της 
οποίας μετατίθεται σε μεγαλύτερες ηλικίες. 3) μείωση 
στη συχνότητα και βαρύτητας της αρνητικής επίδρασης 
στη σωματική αύξηση.

ςημαντική πρόοδος παρατηρήθηκε στη πρόληψη και 
θεραπεία των επιπλοκών τόσο της θεραπείας όσο και της 
νόσου. ςημειώνονται ενδεικτικά:

Α) η πρόληψη της ηπατίτιδας Β με τον έγκαιρο εμ-
βολιασμό και τον λεπτομερή έλεγχο των δοτών. Προ της 
εφαρμογής του εμβολιασμού η συχνότητα μόλυνσης με 
ιό ηπατίτιδας Β στους ασθενείς μας, με περισσότερες από 
100 μεταγγίσεις ξεπερνούσε το 80%.32 κλινικές δοκιμές 
του εμβολίου σε ασθενείς έδειξαν ιδιαίτερα ικανοποιητι-
κή αντισωματικη απάντηση σε 98% των ασθενών ανάλο-
γη με των μαρτύρων.33 ςτη μονάδα μας δεν παρατηρήθη 
σε ασθενή με μΑ περίπτωση χρόνιας ηπατίτιδας Β στην 
τελευταία τριακονταετία.

Β) η προοδευτική μείωση της συχνότητας μόλυνσης 
με τον ιό ηπατίτιδας C με το συνεχώς βελτιούμενο έλεγ-
χο των αιμοδοτών και τα ικανοποιητικά αποτελέσματα 
της μονοθεραπείας με απλή ή πεγκυλυωμένη ιντερφε-
ρόνη και του συνδυασμού της με ριπαβιρίνη.34 Ενδιαφέ-
ρουσα ήταν και η παρατήρηση της ηπιότερης κλινικής 
διαδρομής της ηπατίτιδας σε σχέση με υγιή άτομα. μα-
κροχρόνια συνδυασμένη αναδρομική και προοπτική με-
λέτη της πιθανότητας επιμόλύνσης με HCV προ και μετά 
την εφαρμογή του ελέγχου των αιμοδοτών σε 500 ασθε-
νείς της κλινικής μας έδειξε: α. ςε 249 anti-HCV θετι-
κούς αρρώστους, προ της εφαρμογής ελέγχου των δοτών 
πιθανότητα μόλυνσης 1.04 /1000 μεταγγίσεις. β. ςε 251 
anti-HCV αρνητικούς ασθενείς με έλεγχο αντιδραστη-
ρίων πρώτης γενιάς πιθανότητα μόλυνσης 0.166 και με 
δεύτερης γενιάς 0.061/ 1000 μεταγγίσεις (προσωπικές 
παρατηρήσεις).

γ) Tην ελαχιστοποίηση μέχρι μηδενισμού των λοι-
μώξεων ηιV.

Δ) την ελαχιστοποίηση των πυρετικών αντιδράσεων, 
με την αφαίρεση των λευκών αιμοσφαιρίων και της ισο-
ανοσοποίησης με το συστηματικό και διευρυμένο έλεγ-
χο συμβατότητας ομάδων αίματος. Χαρακτηριστικά είναι 
τα συγκριτικά δεδομένα της συχνότητας των πυρετικών 
αντιδράσεων της πρώτης προς την τελευταία δεκαετία 
της θεραπείας με μεταγγίσεις. ςτην πρώτη περίοδο η συ-
χνότητα ξεπερνούσε το 50% σε σύγκριση με 1-2% της 
τελευταίας. ςημαντικά μειωμένη είναι και η συχνότητα 
ισοανοσοποίησης σε σπάνιες ομάδες αίματος.35

Ε) την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δι-
αταραχών της γλυκόζης, του υπογοναδισμού και άλλων 
ενδοκρινοπαθειών.

Ενδιαφέροντα και συγκρίσιμα με τα διεθνή είναι τα 

Πίνακας 3. Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα εφαρμο-
γής Εθνικού Προγράμματος θεραπείας. 
– Ριζική Θεραπεία: 90% των μεταμοσχευθέντων
– Συμβατική θεραπεία:
•	Ελαχιστοποίηση	Κλινικών	Εκδηλώσεων

(Οστικές αλλοιώσεις – σπληνομεγαλία – αναστολή 
αύξησης)
•	Πρόληψη	και	Θεραπεία	Επιπλοκών
•	Βελτίωση	Ποιότητας	Ζωής	και	Κοινωνικής	Προσαρ-

μογής
•	Σημαντική	Αύξηση	Επιβίωσης
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αποτελέσματα που αφορούν στην επιβίωση των ασθενών 
με μΑ. ςε σύνολο 674 ασθενών της μονάδας μας η πιθα-
νότητα επιβίωσης στην ηλικία των 40 ετών ανέρχεται στο 
68%. (Εικόνα 4) η σύγκριση της επιβίωσης των ασθενών 
με βάση το έτος γέννησης δείχνει για την ομάδα που γεν-
νήθηκε προ του 1975 και άρχισε αργά την αποσιδήρω-
ση, πιθανότητα επιβίωσης στα 30 χρόνια 74%, ενώ στη 
νεώτερη δεύτερη ομάδα που γεννήθηκε μετά το 1975, η 
πιθανότητα επιβίωσης πλησιάζει το 90%. ιδιαίτερα ση-
μαντική είναι η βελτίωση της επιβίωσης μετά από την 
αποτελεσματική αποσιδήρωση (Εικόνα 5). η πιθανότη-
τα επιβίωσης στα 40 χρόνια είναι 86% σε αρρώστους με 
εντατική αποσιδήρωση και ήπια αιμοσιδήρωση, σε 68% 
σε αρρώστους με μέτρια και μόνο σε 29% σε αρρώστους 
με βαριά αιμοσιδήρωση. οι δείκτες αυτοί υποδηλούν την 
συνεχώς βελτιούμενη αποτελεσματικότητα της θεραπεί-
ας και κυρίως της αποσιδήρωσης.36

Ανάλογα αποτελέσματα αναμένονται για όλους τους 
Έλληνες ασθενείς δεδομένου ότι ακολουθούν το ίδιο πρω-
τόκολλο θεραπείας.

H αποτελεσματικότητα της θεραπείας στη σημαντική 
αύξηση της προσδόκιμου επιβιώσεως σε συνδυασμό με 

την επιτυχία του εθνικού προγράμματος πρόληψης τρο-
ποποιεί συνεχώς την ηλικιακή κατανομή των αρρώστων 
με μεσογειακή αναιμία και διαφοροποιεί τις θεραπευτι-
κές, νοσηλευτικές και κοινωνικές ανάγκες τους. Χαρα-
κτηριστική είναι η διαχρονική τροποποίηση της ηλικιακής 
κατανομής των αρρώστων στη μονάδα μας στη τεσσα-
ρακονταετία 1965-2005 (Εικόνα 6). την πρώτη δεκαε-
τία 100% των αρρώστων είχαν ηλικία <10 ετών, και το 
1975 >90% σε σύγκριση με 50% το 1985, 11% το 1995 
και μόλις 4.4% το 2005. η μέση ηλικία των αρρώστων 
από 2.4 έτη το 1965 αυξήθηκε στο 27.1% το 2005 ,και 
σήμερα είναι πάνω από 30. ο μέσος ετήσιος αριθμός νέ-
ων αρρώστων από 27.1 στη δεκαετία 1975-85,πρίν από 
την ολοκλήρωση του προγράμματος πρόληψης μειώθη-
κε προοδευτικά σε 2.1 στην περίοδο 1995-2005, χάρις 
στην πρόληψη.37

με αυτά τα δεδομένα είναι φανερό ότι η μ.Α. την 
τελευταία εικοσαετία αποτελεί πλέον ένα σπάνιο γενετι-
κό νόσημα για την Ελληνική Παιδιατρική ενώ αυξάνεται 
σημαντικά η συχνότητά της στο πληθυσμό των ενηλίκων. 
Έτσι το 2005 από το σύνολο 480 μεταγγιζομένων ασθενών 
στη μονάδα μας μόνο 21 ήταν ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Εικόνα 4. Καμπύλη επιβίωσης 647 ασθενών με μεσογειακή αναιμία. Σύγκριση ομάδων με βάση το έτος γέννησης (ladis et al 2005).
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Εικόνα 5. Επίδραση του βαθμού αποσιδήρωσης στην επιβίωση ασθενών με μεσογειακή αναιμία. Καμπύλη επιβίωσης 647 ασθε-
νών (ladis et al 2005).

Εικόνα 6. Ανά δεκαετία διαφοροποιήσεις  του αριθμού και της ηλικιακής κατανομής ασθενών με ΜΑ (1965-2005) στην Πανε-
πιστημιακή Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του ΕΚΠΑ (kattamis C 2007).
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5. Σύνοψη
τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των αποτελεσμά-

των του Εθνικού Προγράμματος Θεραπείας της μΑ στη 
χώρα μας συνοψίζονται:

1) ςτη ριζική θεραπεία μετά από μεταμόσχευση μυε-
λού των οστών σε 150 περίπου αρρώστων κυρίως νεαρών.

2) ςτη σημαντική βελτίωση της επιβίωσης των ασθε-
νών που ακολουθούν συστηματική αποσιδήρωση, με πι-
θανότητα επιβίωσης ~90% στην ηλικία των 40 ετών

3) ςτη βελτίωση της ποιότητας ζωής και κοινωνικής 
προσαρμογής.

4) ςτην προοδευτική αύξηση της ηλικιακής κατανο-
μής των αρρώστων. ο πληθυσμός των Ελλήνων ασθε-
νών συνεχώς γηράσκει, με αποτέλεσμα σε 45 χρόνια η 
μέση ηλικία των ασθενών από 2,4 να αυξηθεί >30 χρόνια.

5) ςτη σημαντική τροποποίηση της κλινικής εικόνας. 
Βελτιώνονται τα κύρια κλινικά συμπτώματα της νόσου,(η 
αναιμία, οι οστικές αλλοιώσεις, η μεγαλοσπληνία, η κα-
θυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης), ενώ αυξάνεται η 
συχνότητα των επιπλοκών της αιμοσιδήρωσης, κυρίως 
οι ενδοκρινοπάθειες και η καρδιακή νόσος. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι επιπλοκές από την καρδιά αποτελούν 
την κύρια αιτία θανάτου (>70%) των αρρώστων με μΑ.36

6) η θεραπεία της αιμοσιδηρώσης υπολείπεται του 
επιθυμητού αλλά κυρίως του εφικτού. Βασικές αιτίες εί-
ναι η ανεπαρκής συμμόρφωση στις οδηγίες θεραπείας 
και η μη επιλογή της ιδανικής για κάθε άρρωστο θερα-
πεία αποσιδήρωσης.

6. προτάσεις αναβάθμισης προγράμματος.
για το εθνικό πρόγραμμα θεραπείας, άμεση προτε-

ραιότητα έχουν: 
α) η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αποσι-

δήρωσης ώστε να ελαχιστοποιηθεί η συχνότητα και η 
βαρύτητα των επιπλοκών της αιμοσιδήρωσης. Αποτελε-
σματικότερη αποσιδήρωση θα αυξήσει και θα εξισώσει 
το προσδόκιμο επιβίωσης με εκείνο του γενικού πληθυ-
σμού και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής. με την ορ-
θολογιστική χρήση των παλαιών και νέων φαρμάκων 
και την εξατομικευμένη και ιδανική για κάθε άρρωστο 
θεραπεία είναι δυνατή η επίτευξη αρνητικού ισοζυγίου 
σιδήρου και προφύλαξη από την αιμοσιδήρωση και τις 
επιπλοκές της στο σύνολο των αρρώστων.

β) η συνεχής αύξηση της μέσης ηλικίας των ασθε-
νών και η εμφάνιση νοσημάτων φθοράς που χρήζουν ει-
δικής παρακολούθησης επιβάλλει την στενή συνεργασία 
των μονάδων μΑ με ειδικές μονάδες ενηλίκων με βασι-
κό στόχο την άμεση παρακολούθηση και αντιμετώπιση 
σοβαρών επιπλοκών από την καρδιά τους ενδοκρινείς 
αδένες και το ήπαρ.

γ) οι προσπάθειες για ριζική θεραπεία, με επέκταση 
των μεταμοσχεύσεων σε μη συγγενείς συμβατούς δότες 
και επιτυχή γονιδιακή θεραπεία.
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Evolution and Effectiveness of the Greek National Treatment Program  
for Thalassemia

by Christos Kattamis
Professor of Paediatric, Medical School University of Athens

ABSTACT: In Greece thalassemia was recognized as a severe public health program since 1960 after ex-
tensive epidemiological studies. Greek medicine was actively involved in the study and management of 
thalassemias and in cooperation with health authorities organized and implemented a national program 
for the management of β thalassemias. The program consisted of two parts: one for prevention and the 
other for follow and treatment of patients. This article reviewes the progressive evolution of follow and 
management of patients with β thalassemias in Greece; in particular the organization, structure, imple-
mentation and evaluation of the National program of treatment of patients with transfusion dependent β 
and δβ thalassemias. The final results of the program are comparable to those of other developed coun-
tries. In summary these are: a) Complete cure after marrow transplantation in ~150 patients, b) consid-
erable improvement in survival especially of patients on effective chelation (possibility of survival at 
the age of 40yrs ~90%), c) progressive increase in the mean age of patients (2.4 yrs in 1965 versus ~30 
yrs in 2005) d) significant improvement in the main clinical symptoms and complications, e) signifi-
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cant improvement in quality of life and social integration, and f) considerable reduction of the burden 
of thalassemia as public health problem. For Greek pediatrics thalassemia is now a very rare monogen-
ic genetic disease.
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Γονιδιακή Θεραπεία:  
Tρέχουσες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στη β-Θαλασσαιμία
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ΠΕΡιληΨη: οι β-θαλασσαιμίες αποτελούν μία οικογένεια μονογονιδιακών ασθενειών που παρουσιά-
ζουν μεγάλη ετερογένεια. οφείλονται σε περισσότερες από 200 μεταλλάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα 
τη μειωμένη ή μηδενική σύνθεση των β-αλύσων των αιμοσφαιρινών. Ως εκτούτου, δημιουργείται πε-
ρίσσεια των α-αλύσων οι οποίες και κατακρημνίζονται στους ερυθροβλάστες, οδηγώντας σε ατελή ερυ-
θροποίηση και καταστροφή. τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προς 
την οριστική θεραπεία της β-θαλασσαιμίας. οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις περιλαμβάνουν 
συμπτωματικές θεραπείες, με κυριότερη τη μετάγγιση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, συνήθως σε συνδυ-
ασμό με αποσιδήρωση και σπληνεκτομή, και τη ριζική θεραπεία με αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποι-
ητικών κυττάρων από συμβατό δότη. τα προβλήματα που προκύπτουν από τις συχνές μεταγγίσεις και 
αφορούν κυρίως στη συσσώρευση σιδήρου σε ζωτικά όργανα και ο περιορισμένος αριθμός ιστοσυμ-
βατών δοτών για την αλλογενή μεταμόσχευση, ώθησαν την ερευνητική κοινότητα προς την αναζήτηση 
εναλλακτικών μεθόδων θεραπείας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας 
μπορεί να επιφέρει οριστική και αιτιολογική θεραπεία, γεγονός που επιβεβαιώθηκε πρόσφατα με την 
πρώτη επιτυχημένη κλινική εφαρμογή της στη γαλλία. η ομάδα του Leboulch κατόρθωσε να θεραπεύ-
σει ένα θαλασσαιμικό ασθενή, ο οποίος τέσσερα έτη μετά τη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 
τροποποιημένων με ιϊκό φορέα β-σφαιρίνης, συνεχίζει να μην χρειάζεται μετάγγιση. τέλος, νέες εξε-
λίξεις στο χώρο της βασικής έρευνας, όπως αυτή των επαγόμενων ολοδύναμων κυττάρων αλλά και η 
ανάδειξη νέων ρυθμιστικών στοιχείων, όπως το BCL11A και το KLF1που ελέγχουν την έκφραση της 
εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη τεχνογνωσία από το πεδίο της γονιδιακής θε-
ραπείας, υπόσχονται μία νέα εποχή.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
οι β-θαλασσαιμίες αποτελούν μία οικογένεια μονογο-

νιδιακών ασθενειών, που χαρακτηρίζονται από μειωμένη 
ή μηδενική σύνθεση των β-αλύσων της αιμοσφαιρίνης, 
παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια και κληρονομού-

νται κυρίως με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο.1 οι 
β-θαλασσαιμίες είναι αρκετά διαδεδομένες σε πληθυ-
σμούς της μεσογείου, της μέσης Ανατολής, της ινδίας, 
της Νοτιοανατολικής Ασίας καθώς και της Νότιας κί-
νας και ινδονησίας, εξ αιτίας του πλεονεκτήματος επιβί-
ωσης των ετεροζυγωτών ως προς την ελονοσία. ςήμερα 
η β-θαλασσαιμία αποτελεί πρόβλημα σε χώρες όπως οι 
ηΠΑ, το ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλίαως αποτέ-
λεσμα των πληθυσμιακών μετακινήσεων2. τις τελευταίες 
δεκαετίες, η συχνότητα των γεννήσεων με β-θαλασσαιμία 
έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω της επιτυχημένης εφαρ-
μογής προγραμμάτων προγεννητικού ελέγχου και γενετικής 
συμβουλευτικής σε πληθυσμούς με αυξημένη επικινδυ-
νότητα εμφάνισης της νόσου3,4. η μοναδική, μέχρι σήμε-
ρα, οριστική κλινική ίαση της ασθένειας έχει επιτευχθεί 
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με την εφαρμογή αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων από ιστοσυμβατό δότη5. η πο-
λυετής κλινική εμπειρία, με την εισαγωγή καινοτόμων 
χηλικών παραγόντων για αποσιδήρωσησε συνδυασμό 
με τις μεταγγίσεις του αίματος, καθώς και η ανάπτυξη 
νέων τεχνικών απεικόνισης και εκτίμησης των επιπέδων 
σιδήρου των διαφόρων οργάνων, οδήγησαν σε μειωμέ-
να ποσοστά θνητότητας, αυξημένους ρυθμούς επιβίω-
σης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών6,7. 
τη μοναδική αιτιολογική θεραπεία της ασθένειας υπό-
σχεται η εφαρμογή της γονιδιακής θεραπείας με ορόση-
μο την επιτυχημένη έκβασή της, με λεντιικό φορέα που 
φέρει το διαγονίδιο της β-σφαιρίνης, από την ερευνητική 
ομάδα του Leboulch σε έναν ασθενή με β-θαλασσαιμία8. 
Πρόσφατα, η διελεύκανση της μοριακής παθοφυσιολο-
γίας της ασθένειας έφερε στο προσκήνιο νέα ρυθμιστικά 
στοιχεία, όπως τα τροποποιητικά γονίδια Myb, BCL11A 
και KLF1, που αποτελούν ρυθμιστές της έκφρασης της 
γ-σφαιρίνης και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για 
τη θεραπεία της β-θαλασσαιμίας και της δρεπανοκυτταρι-
κής αναιμίας9-11. η ανάπτυξη της τεχνολογίας των επαγό-
μενων ολοδύναμων βλαστικών κυττάρων (iPSC-induced 
Pluripotent Stem Cells) με επαναπρογραμματισμό σωμα-
τικών κυττάρων, όπως οι ινοβλάστες του δέρματος, και 
η μελέτη της δυνατότητας διαφοροποίησής τους για την 
αξιοποίησή τους στη θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθειών, 
αποτελεί ένα εντελώς νέο πεδίο προς διερεύνηση12. Έρευ-
νες για την περαιτέρω διελεύκανση της μοριακής βάσης 
της ασθένειας αλλά και για την εξασφάλιση θεραπειών 
χωρίς παρενέργειες και επιπλοκές βρίσκονται υπό εξέλι-
ξη. ςτα πλαίσια της γονιδιακής θεραπείας μείζον ζήτημα 
εξακολουθεί να αποτελεί ο σχεδιασμός βελτιωμένων λε-
ντιικών φορέων, οι οποίοι θα προσφέρουν ερυθροειδική 
και υψηλή έκφραση του θεραπευτικού διαγονιδίου χωρίς 
ενδείξεις αποσιώπησής του, ή γενοτοξικότητας λόγω της 
ενσωμάτωσης του σε ρυθμιστικές περιοχές.

Μοριακή βάση και παθοφυσιολογία  
της β-θαλασσαιμίας

οι φυσιολογικές αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου απο-
τελούνται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλύσους σφαι-
ρινών, δύο τύπου α και δύο τύπου β. ςτον άνθρωπο, το 
σύμπλεγμα των γονιδίων της α-σφαιρίνης βρίσκεται στο 
μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 16 (16p13.3), έχει μέ-
γεθος 40 Kb και περιλαμβάνει τα γονίδια 5’-ζ2-ψζ1-ψα2-
ψα1-α2-α1-θ-3’, η έκφραση των οποίων ρυθμίζεται από το 
στοιχείο HS-40, το οποίο αντιπροσωπεύει θέση υπερευ-
αίσθητη στη δράση της δεοξυριβονουκλεάσης ι (DNAά-
ση ι) και ευρίσκεται περίπου 40 Kb ανοδικά από το ζ2 
γονίδιο13-15. το σύμπλεγμα των γονιδίων της β-σφαιρίνης 
εντοπίζεται στο μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 11 
(11p15.4), έχει μέγεθος 80 Kb και περιλαμβάνει τα γο-

νίδια 5’-ε, Gγ, Αγ, ψβ, δ, β-3’, η σειρά των οποίων υποδη-
λώνει τη σειρά με την οποία αυτά εκφράζονται κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξης16,17. η ρύθμιση της έκφρασης των 
γονιδίων αυτών πραγματοποιείται από την περιοχή ελέγ-
χου του γονιδιακού τόπου (LCR - Locus Control Region) 
η οποία εντοπίζεται 6-21 Kb ανοδικά του ε γονιδίου και 
αποτελείται από 5 περιοχές υπερευαίσθητες στη δράση της 
DNAάσης ι18 (ςχήμα 1A). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, 
τα γονίδια των σφαιρινών στο γονιδιακό σύμπλεγμα των 
β-σφαιρινών υπόκεινται σε δύο αναπτυξιακές μεταστρο-
φές. κατά την πρώτη μεταστροφή, τα ε και ζ γονίδια της 
σφαιρίνης που εκφράζονται κατά τη διάρκεια της πρω-
τογενούς ερυθροποίησης στον πρώιμο εμβρυϊκό λεκιθικό 
ασκό, αποσιωπώνται και αντικαθίστανται από τα γ-γονίδια 
σφαιρίνης στην αρχή της οριστικής ερυθροποίησης, στο 
εμβρυϊκό ήπαρ και στο σπλήνα. η δεύτερη αναπτυξια-
κή μεταστροφή πραγματοποιείται κατά τη γέννηση, με 
την έκφραση των ενήλικων δ- και β-γονιδίων σφαιρίνης 
που εκφράζονται κυρίως στον μυελό των οστών και την 
ταυτόχρονη αποσιώπηση της έκφρασης των γ-γονιδίων 
σφαιρίνης σε πολύ χαμηλά επίπεδα (1%-2%) στο τέλος 
του πρώτου χρόνου ζωής19 (ςχήμα 1B). Υπό φυσιολογι-
κές συνθήκες, οι α-άλυσοι σφαιρινών συνδυάζονται με τις 
β-αλύσους με έναν αρμονικά ισοζυγισμένο τρόπο και πα-
ράγουν τις λειτουργικές αιμοσφαιρίνες που χρειάζονται σε 
όλα τα στάδια της ζωής (ςχήμα 1A). οι β-θαλασσαιμίες 
χαρακτηρίζονται από μηδενική ή μερική σύνθεση των 
β-αλύσων της σφαιρίνης, η οποία οδηγεί σε ανισορροπία 
παραγωγής μεταξύ των α- και β-αλύσων, αδυναμία παρα-
γωγής επαρκών ποσοτήτων φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης 
Α (HbA) ενώ η περίσσεια των α-αλύσων κατακρημνίζε-
ται και οδηγεί σε πρόωρη καταστροφή των ερυθροκυττά-
ρων16. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στις μεταλλάξεις και 
στους απλότυπους που οδηγούν στη νόσο οι οποίες οδη-
γούν σε διαφορετικό βαθμό σύνθεσης των β-σφαιρινών. 
μέχρι σήμερα, πάνω από 200 μεταλλάξεις έχουν ταυτο-
ποιηθεί στο γονιδιακό τόπο των β-σφαιρινών οι οποίες 
έχουν ως αποτέλεσμα η ασθένεια να χαρακτηρίζεται από 
μεγάλη φαινοτυπική ετερογένεια. οι μεταλλάξεις αυτές 
μπορούν να διακριθούνσε σημειακές μεταλλάξεις, εντός 
ή εκτός του γονιδιακού συμπλέγματος των β-σφαιρινών 
και σε ελλείψεις ή ενθέσεις ποικίλλου μεγέθους, οι οποί-
ες οδηγούν στις διάφορες φαινοτυπικές εκφάνσεις της 
β-θαλασσαιμίας20. Έτσι, ομοζυγώτες ή διπλοί ετεροζυ-
γώτες αυτών των μεταλλάξεων πάσχουν συνήθως από 
μείζονα β-θαλασσαιμία η οποία χαρακτηρίζεται από μη-
δενική έκφραση των β-αλύσων της σφαιρίνης οδηγώντας 
σε πολύ σοβαρή κλινική εικόνα, εξαρτώμενη από μεταγ-
γίσεις, και με μεγάλο ποσοστό θνητότητας και νοσηρότη-
τας. Πιο σπάνια, η ομοζυγωτική κατάσταση ή η σύνθετη 
ετεροζυγωτία της β-θαλασσαιμίας οδηγεί στο φαινότυ-
πο της ενδιάμεσης β-θαλασσαιμίας. οι ασθενείς που πά-
σχουν από ενδιάμεση β-θαλασσαιμία έχουν ευρύ κλινικό 
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φάσμα που ποικίλλει μεταξύ της ασυμπωματικής φορεί-
ας και της μείζονος β-θαλασσαιμίας. η ετερογένεια της 
παθογένειας της ενδιάμεσης β-θαλασσαιμίας οφείλεται 
κυρίως στη συν-κληρονόμηση μεταλλάξεων ή στην πα-
ρουσία ρυθμιστικών στοιχείων που έχουν ως αποτέλε-
σμα τη διόρθωση του ισοζυγίου των α και β-αλύσων των 
σφαιρινών, άρα και τη βελτίωση των κλινικών συμπτω-
μάτων. η ελάσσων β-θαλασσαιμίααφορά την ετερόζυγη 
κατάσταση της β-θαλασσαιμίας, η οποία δεν απαιτεί θε-
ραπεία.1 η παθοφυσιολογία της μείζονος β-θαλασσαιμίας 
συνοδεύεται από πληθώρα συμπτωμάτων και σημείων 
με κυριότερες την μη αποδοτική ερυθροποίηση η οποία 
συνοδεύεται από αναιμία και υποξία των ιστών. Εάν ο 
ασθενής δεν υποβληθεί εγκαίρως σε συμπτωματική θερα-
πεία, συνεπεία της ηυξημένης ερυθροποίησης λόγω της 
παραγωγής της ερυθροποιητίνης, δημιουργείται μυελι-
κή υπερπλασία καθώς και εξωμυελική ερυθροποίηση με 
διόγκωση του σπληνός και του ήπατος. οι ασθενείς πα-
ρουσιάζουν επίσης οστικές παραμορφώσεις, βραχύ ανά-

στημα, υπογοναδισμό, καρδιακή ανεπάρκεια, πνευμονική 
υπέρταση και πληθώρα άλλων κλινικών συμπτωμάτων. η 
υπερφόρτωση των οργάνων με σίδηρο, εξαιτίας της αυ-
ξημένης εντερικής απορρόφησης και των μεταγγίσεων, 
δρα τοξικά κυρίως στους ενδοκρινείς αδένες και στην 
καρδιά, επιδεινώνοντας τη συμπτωματολογία21.

Γενετικοί τροποποιητές της μείζονος 
β-θαλασσαιμίας

ο φαινότυπος της β-θαλασσαιμίας μπορεί να βελ-
τιωθεί από γενετικούς τροποποιητές, μειώνοντας τη μη 
ισοζυγισμένη σύνθεση των α και β-αλύσων των σφαι-
ρινών, οδηγώντας σε πιο ήπιες μορφές της ενδιάμεσης 
β-θαλασσαιμίας22,23. οι πιο γνωστοί μηχανισμοί αφορούν 
τη συν-κληρονόμηση μίας, τουλάχιστον, ήπιας ή σιωπη-
λής μετάλλαξης σε ομοζυγωτία ή σε διπλή ετεροζυγω-
τία με μία βαριά β-μετάλλαξη. ςε αυτήν την κατηγορία 
περιλαμβάνονται μεταλλάξεις σιωπηλού τύπου οι οποίες 

Σχήμα 1. Α. Οι γονιδιακοί τόποι των α- και β-σφαιρινών και οι αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου. Το σύμπλεγμα των γονιδίων 
της α-σφαιρίνης ευρίσκεται στον μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 16 (16p13.3) και περιλαμβάνει τα γονίδια 5’-ζ2-ψζ1-ψα2-
ψα1-α2-α1-θ-3’ η έκφραση των οποίων ρυθμίζεται από το στοιχείο HS-40. Το σύμπλεγμα των γονιδίων της β-σφαιρίνης εντοπί-
ζεται στον μικρό βραχίονα του χρωμοσώματος 11 (11p15.4) και περιλαμβάνει τα γονίδια 5’-ε, Gγ, Αγ, ψβ, δ, β-3’ η σειρά των οποί-
ων υποδηλώνει τη σειρά με την οποία αυτά εκφράζονται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ενώ η έκφραση τους ρυθμίζεται από 
την περιοχή lCR. Οι αιμοσφαιρίνες του ανθρώπου είναι τετραμερείς πρωτεΐνες που προκύπτουν από το συνδυασμό δύο αλύ-
σων σφαιρίνης τύπου ακαι δύο τύπου β. Με βάση τους συνδυασμούς αυτούς, στα διάφορα αναπτυξιακά στάδια, σχματίζονται 
οι εμβρυονικές αιμοσφαιρίνες HbGower 1, HbPortland, HbGower 2, η εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη HbF και οι ενηλίκου τύπου HbA 
και ΗbΑ2. Β. Οι αναπτυξιακές μεταστροφές των σφαιρινών του ανθρώπου. Στο σχήμα φαίνονται οι διακυμάνσεις των ποσο-
στών έκφρασης των σφαιρινών κατά τις δύο βασικές αναπτυξιακές μεταστροφές των β-σφαιρινών, καθώς και των α-σφαιρινών 
στα διάφορα όργανα αιμοποίησης (ΛΑ=λεκιθικός ασκός).
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χαρακτηρίζονται από φυσιολογικές τιμές HbA2, HbF και 
αιματολογικών δεικτών. Ένας δεύτερος μηχανισμός αφορά 
τη συν-κληρονόμηση με την ομόζυγη β-θαλασσαιμία, μί-
ας μετάλλαξης που οδηγεί σε α-θαλασαιμία. μέσω αυτού 
του μηχανισμού επιτυγχάνεται φαινοτυπική βελτίωση με 
τη μείωση της περίσσειας των ελεύθερων α-αλύσων σφαι-
ρίνης. ςε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσε να συμπερι-
ληφθεί ένας δευτερεύων τροποποιητής, η σταθεροποιητική 
πρωτεΐνη της α-αιμοσφαιρίνης (AHSP - alpha hemoglobin 
stabilizing protein), η οποία είναι μία ερυθροειδική πρω-
τεΐνη που δεσμεύει ειδικά τις ελεύθερες α-αλύσους24,25. 
Ένας τρίτος μηχανισμός, αφορά τη συν-κληρονόμηση γε-
νετικών παραγόντων που επάγουν την αυξημένη έκφραση 
των γ-αλύσων στην ενήλικη ζωή, οι οποίες σχηματίζουν 
τετραμερή με την περίσσεια των α-αλύσσων26. η αυξη-
μένη έκφραση των γ-αλύσων της σφαιρίνης στο ενήλικο 
στάδιο της ζωής του ανθρώπου μπορεί να οφείλεται σε 
μεταλλάξεις που οδηγούν στη φαινοτυπική κατάσταση 
της δβ-θαλασσαιμίας είτε στην κληρονομική παραμονή 
της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης στην ενήλικη ζωή (HPFH 
- Hereditary Persistence of Fetal Hemoglobin). η μορφή 
HPFH οφείλεται είτε σε ελλείψεις μεγάλου μεγέθους στο 
γονιδιακό τόπο των β-σφαιρινών, είτε σε σημειακές με-
ταλλάξεις στους υποκινητές των Αγ και Gγ γονιδίων. Ένας 
μηχανισμός που εξηγεί το φαινοτυπικό αποτέλεσμα της 
ελλειπτικής HPFH είναι η απομάκρυνση καταστολέων της 
γ-σφαιρίνης και/ή μετατόπιση απομακρυσμένων στοιχείων 
ενισχυτών δίπλα στο γ-γονίδιο της σφαιρίνης27-29. οι μη 
ελλειπτικές μορφές της HPFH υποδηλώνουν ότι οι υπο-
κινητές των γ-γονιδίων αλληλεπιδρούν με καταστολείς26. 
η συσχέτιση γονοτύπου-φαινοτύπου στη β-θαλασσαιμία 
και η μελέτη της μοριακής βάσης που οδηγεί στην πα-
ραμονή της γ-σφαιρίνης στο ενήλικο στάδιο της ζωής 
ανέδειξε σημαντικούς ρυθμιστές που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν μελλοντικά για τη θεραπεία της β-θαλασσαιμίας. 
Έτσι, μελέτες συσχέτισης ολοκλήρου του γονιδιώματος 
(GWAS, Genome Wide Association Studies) σε ασθενείς 
διαφόρων εθνικοτήτων με β-θαλασσαιμία που εκφράζουν 
υψηλά επίπεδα HbF, αποκάλυψαν τρεις τόπους γνωστών 
πολυμορφισμών9,30-35. ο πρώτος ευρίσκεται στο σύμπλεγμα 
των γονιδίων της β-σφαιρίνης στη θέση -158 στον υποκι-
νητή του Gγ γονιδίου (XmnI, rs 7482144) όπως ήταν ανα-
μενόμενο, καθώς σπάνιες μεταλλάξεις αυτού του τόπου 
οδηγούν σε φαινότυπο HPFH36,37. O δεύτερος εντοπίζεται 
στην περιοχή που παρεμβάλλεται μεταξύ των γονιδίων 
HBS1L και MYB38 με πιθανότερο υποψήφιο τον μετα-
γραφικό παράγοντα c-Myb39 και τέλος τον BCL11A στο 
χρωμόσωμα 210. ο Sankaran και οι συνεργάτες του έδει-
ξαν ότι ο μεταγραφικός παράγων BCL11A αποσιωπά τη 
γ-σφαιρίνη, δρα δηλαδή ως καταστολέας. Πειράματα σε 
αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα του ανθρώπου έδειξαν 
ότι η καταστολή της έκφρασης του BCL11A αυξάνει την 
HbF10. Επίσης, πειράματα αδρανοποίησης του BCL11A 
σε ποντίκια έδειξαν σημαντική καθυστέρηση της μετα-

στροφής από τις εμβρυϊκές στις ενήλικες αιμοσφαιρίνες 
και επιβεβαίωσαν ότι ο BCL11A είναι καταστολέας της 
έκφρασης του γ-γονιδίου40. ο BCL11A ρυθμιστικός πα-
ράγων δεν καταλαμβάνει τον υποκινητή του γ-γονιδίου 
αλλά συνδέεται στο LCR και σε περιοχές που παρεμβάλ-
λονται των γονιδίων (intergenicregions) στο σύμπλεγ-
μα των γονιδίων της β-σφαιρίνης10,41,42. η αξιοποίηση 
του ρυθμιστικού παράγοντα BCL11A για θεραπεία της 
θαλασσαιμίας, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα από τον 
Wilber και τους συνεργάτες του, όπου παρατήρησαν θε-
ραπευτικά επίπεδα της HbF σε θαλασσαιμικά αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα ανθρώπου (CD34+), ύστερα από 
μεταγωγή τους με λεντιικό φορέα που εκφράζει RNA με 
δομή φουρκέτας (shRNA-shorthairpinRNA) και κατα-
στέλλει τον BCL11A43. Περαιτέρω μελέτες έδειξαν ότι 
ο BCL11A πιθανότατα αλληλεπιδρά και με άλλους πα-
ράγοντες όπως οι NuRD, GATA1 και ο SOX6, ο οποίος 
καταστέλλει επίσης την έκφραση της γ-σφαιρίνης προσ-
δενόμενος στον υποκινητή του γ-γονιδίου44-47. Περαιτέ-
ρω πειράματα σε ανθρώπους και ποντίκια αποκάλυψαν 
τον ουσιώδη ρόλο του KLF1 στη ρύθμιση της έκφρασης 
της γ-σφαιρίνης11,48,49. ο KLF1 φαίνεται να καταστέλλει 
έμμεσα την HbF προσφέροντας ανταγωνιστικό πλεονέ-
κτημα στην έκφραση του β-γονιδίου50,51 αλλά και άμεσα, 
ενεργοποιώντας τον καταστολέα BCL11A. η περαιτέρω 
αποσαφήνιση του ρόλου των ανωτέρω παραγόντων αλλά 
και των σηματοδοτικών μονοπατιών που αυτά συμμετέ-
χουν αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ανακάλυψη νέ-
ων θεραπευτικών στόχων.

3. Θεραπεία τηςβ-θαλασσαιμίας
η συμπτωματική θεραπεία της μείζονος β-θαλασσαιμίας 

περιλαμβάνει συστηματικές μεταγγίσεις αίματος σε συν-
δυαμό με εντατική αποσιδήρωση, με κυριότερα φάρμα-
κα τη δεφεριπρόνη (DFP-deferiprone), τη δεφεροξαμίνη 
(DFO-deferoxamine) και τη δεφερασιρόξη (DFX-defera-
sirox), όπως αναπτύσσεται λεπτομερώς στο κεφάλαιο 
9 Αποσιδήρωση στη Μείζονα Μεσογειακή Αναιμία, στο 
παρόν τεύχος. Ως επιπρόσθετες θεραπευτικές ενέργειες 
χαρακτηρίζονται η σπληνεκτομή, η αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της αιμοσιδήρωσης καθώς και η αποκατά-
σταση των παρενεργειών από τις μεταγγίσεις. η μοναδι-
κή μέχρι σήμερα οριστική θεραπεία έχει επιτευχθεί μέσω 
της αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητι-
κών βλαστικών κυττάρων από τον μυελό των οστών από 
ιστοσυμβατό δότη, όπως αναπτύσσεται λεπτομερώς στο 
κεφάλαιο 10 Θεραπευτική Αντιμετώπιση της Μεσογειακής 
Αναιμίας-Μεταγγίσεις, Σπληνεκτομή, Μεταμόσχευση Αιμο-
ποιητικών Κυττάρων, του παρόντος τεύχους. η γονιδιακή 
θεραπεία, με τη χρήση αυτοαδρανοποιoύμενων λεντιικών 
φορέων που φέρουν ρυθμιστικά στοιχεία από το γονιδια-
κό τόπο των β ή/και των α-σφαιρινών σε συνδυασμό με 
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το β ή το γ-διαγονίδιο της σφαιρίνης και τη διαμόλυνση 
αυτόλογων αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, αποτε-
λεί τη σύγχρονη αιτιολογική θεραπευτική προσέγγιση. οι 
προσδοκίες ικανοποιήθηκαν εν μέρει, από την πρώτη επι-
τυχημένη κλινική μελέτη από την ερευνητική ομάδα του 
Leboulch52, ο οποίος κατόρθωσε να καταστήσει έναν θα-
λασσαιμικό ασθενή ανεξάρτητο από μεταγγίσεις. η πρό-
οδος της τεχνολογίας με την ανακάλυψη των επαγόμενων 
ολοδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων (iPS), άνοιξε τον 
δρόμο για την εφαρμογή νέων θεραπευτικών προσεγγί-
σεων. ςτόχος είναι η μελλοντική αξιοποίηση της μορια-
κής και κυτταρικής τεχνογνωσίας με σκοπό τη βελτίωση 
των σύγχρονων θεραπευτικών εργαλείων.

η προσεκτική μελέτη των διαθέσιμων θεραπευτικών 
επιλογών, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλες οι σύγχρονες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις παρουσιάζουν αρκετούς περι-
ορισμούς και ανεπιθύμητες ενέργειες. η ανάγκη λοιπόν 
ανάπτυξης ενός διαφορετικού θεραπευτικού σχήματος 
που θα βασίζεται στη γονιδιακή θεραπεία είναι επιτα-
κτική. το ιδεώδες σχήμα περιλαμβάνει διόρθωση της 
γενετικής βλάβης σε αυτόλογα αιμοποιητικά κύτταρα 
του ασθενούς τα οποία όταν επαναχορηγηθούν, θα μπο-
ρούν να τον θεραπεύσουν, χωρίς να πρέπει να αντιμετω-
πισθούν προβλήματα όπως η μη ικανοποιητική έκφραση 
του διαγονιδίου, ή η μη διαθεσιμότητα συμβατού δότη ή 
οι ανοσολογικές επιπλοκές που προκύπτουν από την αλ-
λογενή μεταμόσχευση.

4. Σχεδιασμός αποτελεσματικών  
και λειτουργικών φορέων για τη γονιδιακή 
θεραπεία της β-θαλασσαιμίας

η επιτυχία της γονιδιακής θεραπείας έγκειται στον 
προσεγμένο σχεδιασμό αποτελεσματικών και λειτουργι-
κών φορέων, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η μεταφορά 
και ένθεση του διαγονιδίου στο γενετικό υλικό του κυττά-
ρου-στόχου, τα οποία στην περίπτωση της β-θαλασσαιμίας 
είναι τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα. η εν λόγω εν-
σωμάτωση πρέπει να είναι στοχευμένη και να πραγμα-
τοποιείται έτσι ώστε να αποφεύγεται η χαμηλή γονιδιακή 
έκφραση ή ακόμα και η αποσιώπηση. ςτην περίπτωση 
της β-θαλασσαιμίας, για να είναι αποτελεσματική και ρε-
αλιστική η μοριακή θεραπευτική προσέγγιση, οι φορείς 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από:
 1. ιστική δηλαδή ερυθροποιητική εξειδίκευση ως προς 

την ικανότητα μεταγωγής αλλά και έκφρασης του δι-
αγονιδίου

 2. Ασφαλή και επαρκή μεταγωγή των πρόγονων αιμο-
ποιητικών βλαστικών κυττάρων από τον φορέα χω-
ρίς ενδείξεις ογκογένεσης λόγω ένθεσης

 3. Αυξημένη αλλά και ρυθμιζόμενη έκφραση του διαγο-
νιδίου ώστε να επιτυγχάνονται θεραπευτικά επίπεδα

 4. Έκφραση ανεξάρτητη από τη θέση ένθεσης

 5. μακροπρόθεσμη διατήρηση της έκφρασης του δια-
γονιδίου, δηλαδή απουσία αποσιώπησης. 

Ογκορετροϊικοί φορείς
η επιτακτική ανάγκη για αποτελεσματική μεταφορά 

και ένθεση του διαγονιδίου σε αρχέγονα αιματοποιητικά 
κύτταρα οδήγησε στην επιλογή ιϊκών φορέων της οικο-
γένειας Retroviridae, δεδομένου ότι είναι ικανοί να με-
τάγουν επιτυχώς τα κύτταρα αυτά και να ενσωματώνουν 
αποτελεσματικά το γενετικό υλικό τους στο γονιδίωμα του 
ξενιστή. οι πρώιμες προσπάθειες για σταθερά υψηλή δι-
αγονιδιακή έκφραση με τη βοήθεια φορέα πραγματοποι-
ήθηκε με τη χρήση ογκορετροϊών ή αλλιώς γ-ρετροϊών, 
που μαζί με τους λεντιιούς αποτελούν τα δύο πιο σημαντι-
κά γένη της συγκεκριμένης οικογένειας ιών. Πιο συγκε-
κριμένα, ο Williams και συν.53 κατόρθωσαν να εισάγουν 
ένα γονίδιο-δείκτη σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα πο-
ντικού, χρησιμοποιώντας φορέα προερχόμενο από τον ιό 
της λευχαιμίας ποντικού (MLV- MurineLeukemiaVirus), 
ύστερα από αντικατάσταση των γονιδίων gag, pol και env 
με το διαγονίδιο επιλογής. ςτη συνέχεια, ανάλογοι φο-
ρείς χρησιμοποιήθηκαν για να εκφράσουν τη β-σφαιρίνη 
σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα ποντικού54-56, δυστυ-
χώς όμως χωρίς ικανοποποιητικό αποτέλεσμα, δεδομέ-
νου ότι έδωσαν χαμηλά επίπεδα έκφρασης, με τα επίπεδα 
της β-σφαιρίνης να αποτελούν μόνο το 0-2% του συνολι-
κού ενδογενούς mRNA. ςε μια προσπάθεια αύξησης των 
επιπέδων έκφρασης της β-σφαιρίνης, η Novak και οι συ-
νεργάτες της57, ενσωμάτωσαν στον ιικό φορέα MLV, το 
LCR από το γονιδιακό τόπο των β-σφαιρινών, που έχει 
αποδειχθεί απαραίτητο για την υψηλή έκφραση των γο-
νιδίων αυτών58,59. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα υπήρξαν 
μη ικανοποιητικά, δεδομένου ότι ο φορέας είχε χαμηλό 
τίτλο και ήταν γενετικά ασταθής, πιθανότατα λόγω του 
μεγάλου μεγέθους του τμήματος του LCR που ενσωμα-
τώθηκε στον ιικό φορέα. μετέπειτα έρευνες, κυρίως απο 
τους Leboulch60, Sadelain61 και τους συνεργάτες τους, συ-
νέβαλαν σημαντικά στην επίλυση της χαμηλής έκφρασης 
του διαγονιδίου και της σταθερότητας των ιϊκών φορέων. 
ςυγκεκριμένα, ο Leboulch και συν.,60 μετά από εκτεταμέ-
νες μελέτες μεταλλαξιγένεσης, προσδιόρισαν μία περιο-
χή ιντρονίου, μεγέθους 372 bp, και πολλαπλές περιοχές 
αντίστροφης πολυαδενυλίωσης και συρραφής, που ευθύ-
νονται τόσο για τους χαμηλούς τίτλους του φορέα αλλά 
και για την αστάθεια της μεταφοράς του προϊού κατά τη 
μεταγωγή60. λίγο αργότερα, ο Sadelain και συν.61 κατε-
σκεύασαν ένα ρετροϊικό φορέα με υψηλό τίτλο και υψη-
λή ερυθροειδική έκφραση β-σφαιρίνης, συνδυάζοντας 
το γονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης και τμήμα του 
LCR, και συγκεκριμένα τις περιοχές HS2, HS3 και HS4. 
Δυστυχώς, ο φορέας αυτός δεν είχε σταθερή τοποειδική 
έκφραση. τα ανωτέρω πειραματικά ευρήματα οδήγη-
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σαν στο συμπέρασμα ότι η αστάθεια του φορέα πρέπει 
να συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία συρραφής του ρε-
τροϊικού γονιδιώματος60,61.

Λεντιικοί φορείς
η αντικατάσταση των ρετροϊικών φορέων από τους 

λεντιικούς οδήγησε στην επίλυση σημαντικών προβλη-
μάτων που προέκυπταν από αυτούς, δεδομένου ότι οι συ-
γκεκριμένοι, εκτός από τις Gag, Pol και Env πρωτεΐνες, 
κωδικοποιούν επιπλέον τις πρωτεΐνες Tat και Rev. η κύ-
ρια λειτουργία της τελευταίας είναι στη μεσολάβηση της 
εξόδου του μη συρραμένου ιϊκού RNA από τον πυρήνα, 
με αποτέλεσμα να παράγεται το RNA του ιού στο πλή-
ρες μέγεθός του62. με τον μηχανισμό αυτό, η έκφραση 
της Rev σε μια κυτταρική σειρά συσκευασίας λεντιικού 
φορέα, είναι ικανή να προλαμβάνει και να αποτρέπει τη 
συρραφή του φορέα της β-σφαιρίνης που περιέχει μεγά-
λα γενωμικά τμήματα, συμβάλλοντας έτσι στην παραγω-
γή σταθερών φορέων.

Α) Φορείς β-σφαιρίνης
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πρώτοι φορείς που σχεδι-

άστηκαν για τη γονιδιακή θεραπεία της β-θαλασσαιμίας, 
ήταν φορείς β-σφαιρίνης (Πίνακας 1), φορείς δηλαδή 
που έφεραν το διαγονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, 
σε μεταλλάξεις του οποίου οφείλεται και η παθογένεια 
της ασθένειας.

Μελέτες σε θαλασσαιμικά μοντέλα ποντικών 
η τεχνολογική επανάσταση στο χώρο της γονιδιακής 

θεραπείας για τις αιμοσφαιρινοπάθειες έλαβε χώρα με 
τους May63, Pawliuk64 και συν., όταν κατασκεύσαν ένα 
λεντιικό φορέα με το διαγονίδιο της β-σφαιρίνης και το 
LCR, που για πρώτη φορά ενεφάνισε υψηλό τίτλο και 
επέτρεπε υψηλά επίπεδα έκφρασης της β-σφαιρίνης, οδη-
γώντας παράλληλα και σε βελτίωση της ασθένειας. Πιο 
συγκεκριμένα, οι May και συν.63, χρησιμοποιώντας τον 
φορέα TNS9 επέτυχαν φαινοτυπική διόρθωση, αρχικά σε 
ένα θαλασσαιμικό μοντέλο ποντικού με ενδιάμεση και 
στη συνέχεια με μείζονα β-θαλασσαιμία65. Παράλληλα, 
οι Pawliuk και συν.64 έδειξαν ότι η μεταφορά του γονιδί-
ου της ανθρώπινης β-σφαιρίνης που φέρει τη μετάλλαξη 
A-T87Q έχει αντι-δρεπανοκυτταρική δράση, αφού οδή-
γησε σε αιματολογική διόρθωση σε ένα μοντέλο ποντι-
κού με δρεπανοκυτταρική αναιμία. ομοίως, οι Imren και 
συν.66 χρησιμοποιώντας φορέα β-σφαιρίνης σε μοντέλο 
ποντικού με ενδιάμεση θαλασσαιμία πέτυχαν έκφραση 
32% επί της συνολικής Hb, καθώς επίσης και υψηλή έκ-
φραση και σε ανθρώπινα αιμοποιητικά κύτταρα CD34+ 

ομφαλίου λώρου67 (Πίνακας 1), ενώ η ερευνητική ομάδα 
της Ferrari με τον φορέα GLOBE έδειξε κυμαινόμενη έκ-
φραση 14-37% σε μοντέλο ποντικού β-θαλασσαιμίας, επι-
τυγχάνοντας φαινοτυπική διόρθωση68. Πιο πρόσφατα, οι 
Negre και συν, κατασκεύασαν μία βελτιωμένη μορφή του 
βασικού λεντιϊκού φορέα LG ή Lenti Globin®, τον φορέα 
LG/HA-Y, ο οποίος οδήγησε σε μακροπρόθεσμη διόρ-
θωση της ασθένειας in vivo σε μοντέλο β-θαλασσαιμίας 
ποντικού, ακόμα και με μικρό λόγο μεταγόμενων/μη-
μεταγόμενων κυττάρων69. ο φορέας LG/HA-Y φέρει το 
γονίδιο της β-σφαιρίνης με τη μετάλλαξη βΑ-τ87Q (β87 γονί-
διο) και τον κολοβωμένο υποδοχέα της ερυθροποιητίνης 
(tEpoR) υπό τον κοινό μεταγραφικό έλεγχο του υβριδικού 
στοιχείου υποκινητή/ενισχυτή, που συνίσταται από τον 
υποκινητή της αγκυρίνης-1 και τον ενισχυτή HS-40 από 
τον γονιδιακό τόπο των α-σφαιρινών του ανθρώπου, με 
αποτέλεσμα να παρουσιάζει ερυθροειδική έκφραση και 
να προκαλεί φαινοτυπική διόρθωση ακόμα και με μικρό 
αριθμό αντιγράφων του69.

Μελέτες με θαλασσαιμικά αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα 

Εκτός από μελέτες σε θαλασσαιμικά μοντέλα ποντι-
κών, οι φορείς της β-σφαιρίνης χρησιμοποιήθηκαν με 
επιτυχία και σε ανθρώπινα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτ-
ταρα in vitro. Πιο αναλυτικά, οι Puthenveetil και συν.70 
δοκίμασαν τον BG-I λεντιικό φορέα που περιείχε το δι-
αγονίδιο της ανθρώπινης β-σφαιρίνης, περιβαλλόμε-
νο από χρωμοσωμικό μονωτή, σε κύτταρα ασθενούς με 
μείζονα θαλασσαιμία και κατόρθωσαν να δείξουν παρα-
γωγή β-σφαιρίνης σε φυσιολογικά επίπεδα in vitro. Επι-
πλέον, πέτυχαν αποκατάσταση της ερυθροποίησης και 
σημαντική μείωση της απόπτωσης των ερυθροβλαστών, 
οι οποίοι όταν μεταμοσχεύθηκαν σε μοντέλα ποντικών 
με ανοσοανεπάρκεια, κατάφεραν να συνεισφέρουν στη 
φυσιολογική ερυθροποίηση in vivo70. λίγα χρόνια αργό-
τερα, η ερευνητική ομάδα της Ferrari επέτυχε κάτι ανά-
λογο χρησιμοποιώντας τον φορέα β-σφαιρίνης GLOBE, 
αφού τεκμηρίωσε διόρθωση της μείζονος θαλασσαιμίας 
σε ανθρώπινα κύτταρα χρησιμοποιώντας υψηλή συχνότη-
τα μεταγωγής, με αποκατάσταση της σύνθεσης της HbA, 
σημαντική μείωση της απόπτωσης καθώς και διόρθωση 
της ατελούς ερυθροποίησης71.

Β) Φορείς γ-σφαιρίνης
η παρατήρηση ότι θαλασσαιμικοί ασθενείς με το σύν-

δρομο της HPFH έχουν χαμηλότερα επίπεδα αναιμίας, πιο 
ήπια κλινικά συμπτώματα και συνήθως δεν απαιτούν με-
τάγγιση, οδήγησε στο σχεδιασμό και χρήση μιας σειράς 
φορέων γ-σφαιρίνης (Πίνακας 1). 
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Μελέτες σε θαλασσαιμικά μοντέλα ποντικών 
ο Persons και συν ήταν οι πρώτοι που σχεδίασαν και 

χρησιμοποίησαν ανάλογους φορείς, επιτυγχάνοντας να 
δείξουν σημαντική φαινοτυπική διόρθωση, τόσο in vivo 
σε ποντίκια, όσο και in vitro σε μελέτες με ανθρώπινα 
κύτταρα. ςυγκεκριμένα, στην πρώτη προσπάθειά τους 
χρησιμοποίησαν έναν φορέα χωρίς στοιχεία μονωτών και 
κατάφεραν να διορθώσουν την ενδιάμεση θαλασσαιμία σε 
θαλασσαιμικό μοντέλο ποντικού72. Όμως, η φαινοτυπική 
διόρθωση ήταν ποικίλλη και ανομοιογενής, λόγω χρωμο-
σωμικών φαινομένων θέσης και αριθμού αντιγράφων του 
φορέα. οι Αrumugam και συν.73,74, στην προσπάθειά τους 
να επιλύσουν το ανωτέρω πρόβλημα, ενσωμάτωσαν ένα 
στοιχείο μονωτού από το γονιδιακό τόπο της β-σφαιρίνης 
της όρνιθας (cHS4) στον φορέα D432β-4γ και κατάφε-
ραν να αυξήσουν την έκφραση του διαγονιδίου, δυστυ-
χώς όμως καταλήγοντας σε πολύ χαμηλότερο τίτλο. Όταν 
όμως οι Hanawa και συν.75, χρησιμοποίησαν ένα μικρό-
τερο τμήμα, μόλις 0.25 Kb του μονωτή, σε συγκεκριμέ-
νη κατεύθυνση, κατάφεραν να δείξουν υψηλή αλλά και 
ομοιογενή διαγονιδιακή έκφραση. ομοίως, οι Lisowski 
και συν.76 απέδειξαν ότι η ενσωμάτωση του στοιχείου HS1 
μαζί με τα HS2-HS3-HS4, αυξάνει την αποτελεσματικό-
τητα της θεραπευτικής μεταφοράς της σφαιρίνης σε θα-
λασσαιμικά μοντέλα ποντικού και οδηγεί σε υψηλότερη 
έκφραση, με μικρότερο αριθμό αντιγράφων του φορέα. 
Επίσης, οι Hanawa και συν.77, με τον φορέα mLARβΔγ 
V5 που φέρει 3.2 Kb του LCR, πέτυχαν υψηλά επίπεδα 
έκφρασης HbF (17-33%), με μέσο αριθμό αντιγράφων 
φορέα 1.3. η συγκεκριμένη στρατηγική οδήγησε σε αύ-
ξηση της μέσης συγκέντρωσης της HbF που έφτασε τα 
26 g/L, και οδήγησε σε βελτίωση των αιματολογικών 
παραμέτρων στο μοντέλο ποντικού ενδιάμεσης θαλασ-
σαιμίας. Mερική διόρθωση της β-θαλασσαιμίας in vivo 
σε μοντέλο ποντικού έχει επίσης επιτευχθεί με χρήση 
γονιδίου γ-σφαιρίνης και του ενισχυτού HS40 από το 
σύμπλεγμα των α-γονιδίων78. τέλος, οι Zhao και συν.79, 
χρησιμοποίησαν ένα διπλό φορέα γ-σφαιρίνης, ο οποίος 
έφερε επιπρόσθετα μια μεταλλαγμένη μορφή του γονιδί-
ου O6-μεθυλτρανσφεράση της μεθυλγουανίνης (MGMT), 
ο ρόλος του οποίου αφορά την επιδιόρθωση των βλαβών 
του κυτταρικού DNA στη θέση O6 της γουανίνης80. Όταν 
υπάρχει επαρκής έκφραση της MGMT, οι κυτταροτοξι-
κές συνέπειες αλκυλιούντων παραγόντων όπως η 1,3-δι-
χλωροαιθυλ-1-νιτροζουρία (BCNU) αποτρέπονται. Έτσι, 
με τη συγκεκριμένη πειραματική προσέγγιση, και μετά 
από in vitro ή/και in vivo επιλογή με BCNU, οι ερευνη-
τές κατόρθωσαν να επιτύχουν φαινοτυπική βελτίωση της 
β-θαλασσαιμίας σε θαλασσαιμικά μοντέλα ποντικού και 
εμπλουτισμό του συνόλου των διορθωμένων αρχέγονων 
αιμοποιητικών κυττάρων.

Μελέτες με θαλασσαιμικά αρχέγονα 
αιμοποιητικά κύτταρα 

οι φορείς της γ-σφαιρίνης αποδείχθηκαν αποτελεσμα-
τικοί και στην περίπτωση ανθρώπινων αρχέγονων αιμο-
ποιητικών κυττάρων, αφού πρόσφατα έδειξαν ότι είναι 
ικανοί να αποκαταστήσουν την ομαλή ερυθροποίηση in 
vitro. Πιο συγκεκριμένα, οι Wilber και συν.43, 81, χρησιμο-
ποιώντας φορείς γ-σφαιρίνης σε κύτταρα θαλασσαιμικών 
ασθενών in vitro, κατάφεραν αύξηση της εμβρυικής αιμο-
σφαιρίνης σε θεραπευτικά επίπεδα, τόσο με άμεσο τρόπο 
μεταφέροντας το διαγονίδιο, όσο και εμμέσως προκαλώ-
ντας επανεργοποίηση του ενδογενούς γονιδίου. ομοίως, 
αποτελεσματικός σε ερυθροειδικές καλλιέργειες CD34+ 
κυττάρων που απομονώθηκαν από περιφερικό αίμα ή 
μυελό των οστών ασθενών με θαλασσαιμία, αποδείχθη-
κε και ο νέος, μονωμένος, λεντιικός φορέας γ-σφαιρίνης 
που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε στο εργαστήριό μας 
από την ομάδα του Ν.Π. Ανάγνου82 (ςχήμα 2 και Πίνακας 
1). ο συγκεκριμένος φορέας, που ονομάστηκε GGHI, πέ-
τυχε αύξηση της HbF σε θεραπευτικά επίπεδα, ικανά να 
αποκαταστήσουν την ερυθροποίηση in vitro, κυριώς μέ-
σω σημαντικής μείωσης της απόπτωσης των ερυθροβλα-
στών. ο φορέας GGHI, που παρουσιάζει αρκετά υψηλό 
τίτλο της τάξεως του 2x108 μονάδων μεταγωγής/ml, φέ-
ρει ολόκληρο το τμήμα 1.2 Kb του μονωτή cHS4 στην 
περιοχή U3, καθώς και νέα στοιχεία, όπως τον ενισχυτή 
ηPFH-2, που έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλει στην αύξη-
ση της εμβρυικής σφαιρίνης83, καθώς και της ελληνικής 
ενεργοποιητικής -117 HPFH μετάλλαξης.

Επαγόμενα ολοδύναμα βλαστικά κύτταρα - iPS
Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνολογικά επιτεύγματα στο 

χώρο της βιολογίας πραγματοποιήθηκε με την ανακάλυ-
ψη ότι διαφοροποιημένα σωματικά κύτταρα μπορούν να 
επαναπρογραμματιστούν σε μία ολοδύναμη (pluripotent) 
κατάσταση η οποία ομοιάζει με αυτή των εμβρυονικών 
βλαστικών κυττάρων (ΕSC -Embryonic Stem Cells)84,85. 
η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε αντίθεση με τα 
ΕSC και την τεχνική της μεταφοράς πυρήνα σε σωμα-
τικά κύτταρα (SCNT-somatic cell nuclear transfer) δεν 
δημιουργεί ηθικούς φραγμούς και ανοίγει νέες δυνατό-
τητες θεραπείας. η αρχική τεχνολογία βασίζεται σε ιϊ-
κούς φορείς οι οποίοι διαμολύνουν σωματικά κύτταρα 
του ασθενούς και εισάγουν μεταγραφικούς παράγοντες 
που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαγωγή και τη δι-
ατήρηση της ολοδυναμικότητας στα κύτταρα αυτά86-88. 
ςτη συνέχεια, αναπτύχθηκαν εναλλακτικές στρατηγικές 
εισαγωγής μεταγραφικών παραγόντων με επισωμικούς 
φορείς και άμεση μεταφορά πρωτεϊνών89,90. τα iPS κύτ-
ταρα έχουν βρει ήδη εφαρμογή σε πειραματικές εφαρμο-
γές, όπως η μοντελοποίηση ανθρώπινων ασθενειών91,92 
και ο έλεγχος φαρμάκων93,94. μεγάλη προσπάθεια γίνε-
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ται τα τελευταία χρόνια για τον χαρακτηρισμό και την 
παραγωγή πραγματικά ολοδύναμων κυττάρων για τη 
μελλοντική κλινική εφαρμογή της θεραπείας γενετικών 
ασθενειών σε συνδυασμό με τη γονιδιακή θεραπεία. ςη-
μαντικό βήμα για την αξιοποίηση των iPS κυττάτων για 
τη γονιδιακή θεραπεία των αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων είναι ο έλεγχος των θέσεων ένθεσης των φο-
ρέων. ςημαντικό πρόβλημα στη γονιδιακή θεραπεία με 
τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα είναι η μειωμένη ικα-
νότητα επιτυχούς καλλιέργειας των κυττάρων αυτών. ςε 
αντίθεση, τα iPS κύτταρα αφού χαρακτηρισθούν για τις 
θέσεις ενσωμάτωσης των φορέων ή μετά τη γενετική δι-
όρθωσή τους με στόχευση γονιδίου σε συγκεκριμένες 
θέσεις στο γονιδίωμα, μπορούν να πολλαπλασιαστούν 
σε καλλιέργεια και στη συνέχεια να διαφοροποιηθούν 
προς αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα τα οποία μπορούν 
να μεταμοσχευθούν διορθωμένα στον ασθενή. Πράγμα-

τι, η πρώτη προσπάθεια εφαρμογής αυτής της στρατηγι-
κής πραγματοποιήθηκε σε ένα εξανθρωπισμένο μοντέλο 
ποντικού για δρεπανοκυτταρική αναιμία95. Προκειμένου 
να δημιουργηθούν iPS κύτταρα έγινε επαναπρογραμμα-
τισμός ινοβλαστών του δέρματος μετά από διαμόλυνση 
με ρετροιϊκό φορέα με τους μεταγραφικούς παράγοντες 
Oct4, Sox2, Klf4 και c-Myc και στη συνέχεια πραγμα-
τοποιήθηκε αντικατάσταση της μετάλλαξης της δρεπα-
νοκυτταρικής αναιμίας με ομόλογο ανασυνδυασμό και 
ακολούθησε διαφοροποίησή τους προς αιμοποιητικά βλα-
στοκύτταρα με έκθεσή τους σε κυτοκίνες και στο μετα-
γραφικό παράγοντα HOXB4. τα διορθωμένα κύτταρα 
μεταμοσχεύθηκαν στα ίδια δρεπανοκυτταρικά ποντίκια 
τα οποία θεραπεύτηκαν, τόσο σε κλινικό όσο και σε αιμα-
τολογικό επίπεδο. ςε μία πιο πρόσφατη μελέτη, σωματικά 
κύτταρα από ασθενή με αναιμία Fanconi επαναπρογραμ-
ματίστηκαν με λεντιικούς φορείς σε iPS κύτταρα και στη 

Σχήμα 2. Σχεδιαγραμματική απεικόνιση της στρατηγικής της γονιδιακής θεραπείας της β-θαλασσαιμίας με τον φορέα 
γ-σφαιρίνης GGHI. Αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα CD34+ απομονώνονται από τον μυελό των οστών του θαλασσαιμικού 
ασθενούς και στη συνέχεια διαμολύνονται με τον φορέα GGHI in vitro.77 Η αποτελεσματική διόρθωση της ερυθροποίησης που 
επιτυγχάνει ο φορέας φαίνεται δεξιά (Α, Β, Γ, Δ). Άυξηση της εμβρυικής σφαιρίνης HbF (Γ. χρωματογραφία στήλης, HPlC), οδή-
γησε στην αύξηση των ορθοχρωματικών ερυθροβλαστών (Α και Β) και στη μείωση της απόπτωσής τους (Δ).77
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συνέχεια μελετήθηκαν ως προς την ικανότητα διαφορο-
ποιήσης σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, όπου πα-
ρουσίασαν την ίδια ικανότητα επαναπρογραμματισμού 
που παρουσίασαν τα μη-Fanconi κύτταρα96. Πρόσφατα 
πραγματοποιήθηκε ο επιτυχής επαναπρογραμματισμός 
από ινοβλάστες δέρματος σε iPS κύτταρα από ένα ασθε-
νή με β-θαλασσαιμία και η διαφοροποίησή τους σε κύττα-
ρα που εκφράζουν αιμοσφαιρίνη97. τέλος η Παπαπέτρου 
και συν.98 επέτυχαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες 
δικλείδες ασφαλείας ως προς τις θέσεις ένθεσης του θε-
ραπευτικού φορέα στο γονιδίωμα, ώστε να είναι εφικτός 
ο επαναπρογραμματισμός θαλασσαιμικών ινοβλαστών 
δέρματος σε iPS. με απώτερο σκοπό την δυνητική αξι-
οποίηση τους στη θεραπεία της β-θαλασσαιμίας, στη δι-
άρκεια των ανωτέρω πειραμάτων, τα iPS κύτταρα αφού 
διαφοροποιήθηκαν προς την ερυθροποιητική σειρά και 
έγινε μεταγωγή τους με θεραπευτικό λεντιικό φορέα που 
φέρει το β-γονίδιο της σφαιρίνης, εξέφρασαν επιτυχώς 
τη θεραπευτική αιμοσφαιρίνη98.

5. Η πρώτη κλινική μελέτη και επιτυχία  
της γονιδιακής θεραπείας  
της β-θαλασσαιμίας

η πρώτη κλινική μελέτη της γονιδιακής θεραπείας 
της β-θαλασσαιμίας, ξεκίνησε στη γαλλία, στις 7 ιουνί-
ου 2007, υπό την εποπτεία του Leboulch8,52. Ειδικώτερα, 
οι Cavazzano-Calvo, Leboulch και συν.52, επέλεξαν δύο 
θαλασσαιμικούς ασθενείς και προχώρησαν σε μεταμό-
σχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία 
είχαν προηγουμένως υποστεί μεταγωγή με λεντιικό φο-
ρέα β-σφαιρίνης65. ο πρώτος ασθενής, ένας 28-χρονος, 
εμφάνισε παρατεταμένη απλασία, πιθανόν λόγω του πε-
ριορισμένου αριθμού αρχέγονων αιμοποιητικών κυττά-
ρων που του χορηγήθηκαν, οπότε απαιτήθηκε άμεσα να 
μεταμοσχευθεί με μη-διορθωμένα κύτταρα του μυελού 
του, τα οποία είχαν καταψυχθεί προληπτικά για ασφά-
λεια. το ανωτέρω γεγονός είχε ως αποτέλεσμα, τόσο τα 
διορθωμένα με τον φορέα κύτταρα, όσο και η θεραπευ-
τική β-σφαιρίνη, να μην αποκτήσουν ικανοποιητικά επί-
πεδα στο περιφερικό αίμα και έτσι να μην επιτρέπουν 
την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη θεραπευτική έκβα-
ση της συγκεκριμένης περίπτωσης. ο δεύτερος ασθενής 
ήταν ένας 18-χρονος με μείζονα θαλασσαιμία (ηbE/βο), 
που από την ηλικία των τριών ετών υπήρξε μεταγγιζό-
μενος με ερυθρά αιμοσφαίρια, λαμβάνοντας 160 ml/kg 
ετησίως. ο συγκεκριμένος ασθενής, έλαβε 4x106 CD34+ 

κύτταρα/kg52 και 33 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, τα 
επίπεδα των γενετικά διορθωμένων κυττάρων ανήλθαν 
στο 33%. Παρατηρήθηκε επίσης ταυτόχρονη αύξηση των 
επιπέδων της β-σφαιρίνης η οποία και οδήγησε σε βελ-
τίωση της ποιότητας των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ένα 
έτος μετά τη μεταμόσχευση, ο συγκεκριμένος ασθενής 

έπαψε να έχει ανάγκη μεταγγίσεων, γεγονός που ισχύει 
μέχρι και σήμερα, τέσσερα έτη μετά από την ημέρα της 
μεταμόσχευσης.

η σημασία της επιτυχημένης αυτής γονιδιακής θε-
ραπείας της β-θαλασσαιμίας για το μέλλον πολλών μο-
νογονιδιακών ασθενειών είναι τεράστια, δεδομένου ότι 
αποτελεί ζωντανό παράδειγμα ότι η μοριακή αυτή θερα-
πευτική προσέγγιση είναι αποτελεσματική. Εντούτοις, 
υπάρχουν ορισμένα επιπρόσθετα στοιχεία τα οποία δεν 
είναι δυνατόν να παραβλεφθούν και αφορούν στην ασφά-
λεια των φορέων και πιο συγκεκριμένα στο φαινόμενο 
της εισχωρητικής μεταλλαξιγένεσης λόγω ένθεσής του 
φορέα σε λειτουργική περιοχή. 

6. Η εισχωρητική μεταλλαξιγένεση  
και οι μονωτές χρωματίνης

Όπως κάθε νέα θεραπευτική προσέγγιση, έτσι και η 
χρήση ρετροϊικών φορέων για τη γονιδιακή μεταφορά δύ-
ναται να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως λόγω 
της ιικής ενσωμάτωσης σε κυτταρικά πρωτο-ογκογονί-
δια, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην ενεργοποίηση 
των εν λόγω ογκογονιδίων. το φαινόμενο αυτό καλείται 
εισχωρητική μεταλλαξιγένεση. η ένθεση του ρετροϊικού 
DNA συνιστά βασικό βήμα στον κύκλο ζωής των ρετροϊ-
ών κατά το οποίο το ιικό γονιδίωμα ενσωματώνεται με τη 
μορφή του προϊού στο γονιδίωμα του κυττάρου-ξενιστή. 
κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης διαδικασίας, το ρε-
τροϊικό γονιδίωμα αλληλεπιδρά με διάφορες κυτταρικές 
και ιικές πρωτεΐνες, δημιουργώντας το σύμπλοκο προ-
ενσωμάτωσης (pre-integrationcomplex). για τους ογκο-
ρετροϊούς, όπως ο MLV, η αντίστροφη μεταγραφή και η 
δημιουργία του συμπλόκου προ-ενσωμάτωσης συμβαί-
νουν με τους ίδιους ρυθμούς σε διαιρούμενα ή μη κύτ-
ταρα, αλλά ιική ενσωμάτωση παρατηρείται τελικά μόνο 
σε διαιρούμενα κύτταρα, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι 
για τον MLV το σύμπλοκο προ-ενσωμάτωσης έρχεται σε 
επαφή με τα χρωμοσώματα του κυττάρου-ξενιστή, μό-
νο κατόπιν λύσης του πυρηνικού φακέλου99. Δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για τους λεντιιούς καθώς οι τελευταί-
οι διασχίζουν την πυρηνική μεμβράνη, ενσωματώνοντας 
με αυτό τον τρόπο το γονιδίωμα τους, τόσο σε διαιρού-
μενα όσο και σε μη διαιρούμενα κύτταρα, γεγονός που 
τους καθιστά ιδανικούς φορείς γονιδιακής θεραπείας100.

ςυγκεκριμένα, στην περίπτωση της κλινικής μελέτης 
για τη φυλοσύνδετη βαρειά συνδυασμένη ανοσοανεπάρ-
κεια (X-SCID) η πρόκληση λευχαιμίας σε 4 από 11 ασθε-
νείς οφείλεται στην ενσωμάτωση του ογκορετροϊικού 
φορέα στο ογκογονίδιο LMO2101 το οποίο ενεργοποιήθη-
κε κατόπιν αλληλεπίδρασής του με τις αλληλουχίες του 
ενισχυτή που ευρίσκονται στην περιοχή LTR του φορέα. 
τα συγκεκριμένα γεγονότα, καθώς επίσης και η ενσωμά-
τωση άλλου ογκορετροϊικού φορέα σε 9 πειραματόζωα, 
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συνολικά 14 φορές στο ογκογονίδιο MDS1-EVI1102, οδή-
γησε σε επανεκτίμηση των μηχανισμών της εισχωρητι-
κής μεταλλαξιγένεσης. 

Αρχικά, αν και η πιθανότητα εισχωρητικής μεταλ-
λαξιγένεσης είχε θεωρηθεί ως υπαρκτή103, εν τούτοις, ο 
κίνδυνος είχε εκτιμηθεί ως πολύ χαμηλότερος από τον 
πραγματικό104, κυρίως λόγω της υπόθεσης ότι η ενσωμά-
τωση του προϊού στο ανθρώπινο γονιδίωμα πραγματοποι-
είται σε τυχαίες θέσεις και επομένως θεωρήθηκε μάλλον 
απίθανο η ενσωμάτωση να πραγματοποιηθεί εντός των 
αλληλουχιών κάποιου κυτταρικού ογκογονιδίου. με την 
εφαρμογή ωστόσο των νέων επαναστατικών μεθόδων αλ-
ληλούχισης του ανθρώπινου γονιδιώματος και μετά από 
εκτενή μελέτη των σημείων ενσωμάτωσης των ρετροϊ-
ών, αποκαλύφθηκε ότι οι διαφορετικές ομάδες ρετροϊών 
εμφανίζουν διάκριτα πρότυπα ενσωμάτωσης. ςχετικά 
πρόσφατα έγινε λεπτομερής καταγραφή των θέσεων εν-
σωμάτωσης στα CD34+ αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα 
τα οποία αποτελούν τους κατ’ εξοχήν στόχους της γονιδι-
ακής μεταφοράς για τις αιμοποιητικές ασθένειες. οι με-
λέτες αυτές αποκάλυψαν ότι οι ογκορετροϊοί, έχουν την 
τάση να ενσωματώνονται πέριξ της αρχής έναρξης της 
γονιδιακής μεταγραφής, δηλαδή στις αμιγώς ρυθμιστι-

Σχήμα 3. Κατασκευή των αυτοαδρανοποιούμενων (SIN, Self Inactivating) φορέων. Επειδή η ενεργοποίηση των ογκογονιδίων 
οφείλεται στα ισχυρά στοιχεία ενισχυτών που υπάρχουν εντός της περιοχής u3 του lTR των ρετροϊών (Α και Β), αν αφαιρεθεί ένα 
μεγάλο τμήμα της περιοχής u3 (Γ), το αποτέλεσμα θα είναι να εκλείψουν οι ενισχυτές οι οποίοι θα είχαν τη δυνατότητα να οδη-
γήσουν σε ενεργοποίηση τα γειτονικά ογκογονίδια (Δ). (lTR=long terminal repeats, μακρές τελικές επαναληπτικές αλληλουχίες).

κές περιοχές της έκφρασης των γονιδίων, ενώ οι λεντιιοί 
προτιμούν να ενσωματώνονται σε μεταγραφικά ενεργές 
περιοχές της χρωματίνης105,106. Αυτά τα πρότυπα υποδη-
λώνουν διαφορετικούς μηχανισμούς ενσωμάτωσης για τις 
δύο διαφορετικές ομάδες των ρετροϊών, χωρίς ωστόσο 
να είναι γνωστή η βάση των διαφορών αυτών και οπωσ-
δήποτε αντανακλούν διαφορετικές αλληλεπιδράσεις των 
συμπλόκων προ-ενσωμάτωσης των ιών των δύο ομάδων 
με συγκεκριμένες κυτταρικές πρωτεΐνες, αλληλουχίες 
DNA ή σχετιζόμενες με τη μεταγραφή δομές.

η ενεργοποίηση γειτονικών ογκογονιδίων, ως προς 
τη θέση ενσωμάτωσης του προϊού, ειδικά μετά τα προ-
βλήματα που δημιουργήθηκαν στην περίπτωση της κλι-
νικής μελέτης για τη φυλοσύνδετη βαρειά συνδυασμένη 
ανοσοανεπάρκεια, θεωρήθηκε ως η σημαντικότερη ανε-
πιθύμητη ενέργεια στα πλαίσια εφαρμογής μιας θεραπευ-
τικής προσέγγισης γονιδιακής μεταφοράς. Ως εκ τούτου, 
η παγκόσμια ερευνητική κοινότητα ανέπτυξε άμεσα δι-
άφορες στρατηγικές αντιμετώπισης του συγκεκριμένου 
προβλήματος. η πρώτη στρατηγική αντιμετώπισης προ-
τείνει την κατασκευή των αυτοαδρανοποιούμενων (SIN, 
Self Inactivating) φορέων (ςχήμα 3). Επειδή η ενεργο-
ποίηση των ογκογονιδίων οφείλεται στα ισχυρά στοιχεία 
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Σχήμα 4. Μονωτές χρωματίνης και μονωμένοι ρετροϊικοί φορείς γονιδιακής θεραπείας. Οι μονωτές χρωματίνης, είναι αλλη-
λουχίες DNA που έχουν την ιδιότητα να ανεξαρτητοποιούν την έκφραση μιας ευρύτερης γονιδιακής περιοχής από την έκφραση 
μιάς γειτονικής γονιδιακής περιοχής. Επί παραδείγματι, η γονιδιακή έκφραση μιας περιοχής ευχρωματίνης δεν είναι δυνατόν να 
κατασταλεί από τη δραστηριότητα μιας ετεροχρωματινικής περιοχής με την οποία γειτνιάζει (ή το αντίστροφο) εάν παρεμβάλ-
λεται μεταξύ τους ένας μονωτής χρωματίνης (Α και Β). Επομένως, η ενσωμάτωση ενός μονωτή χρωματίνης στην περιοχή u3 του 
lTR (Γ) αφ’ ενός προσφέρει επιπλέον προστασία από την ενεργοποίηση γειτονικών ογκογονιδίων (Δ) και αφ’ ετέρου εξασφαλί-
ζει τη σταθερή έκφραση του θεραπευτικού γονιδίου σε περίπτωση ενσωμάτωσης του φορέα σε ετεροχρωματινική περιοχή (Ε).

ενισχυτών που υπάρχουν εντός της περιοχής U3 του LTR 
των ρετροϊών (ςχήμα 3Α και 3Β), είναι λογικό πως αν 
αφαιρεθεί ένα μεγάλο τμήμα της περιοχής U3 (ςχήμα 
3γ) το αποτέλεσμα θα είναι ότι θα εκλείψουν οι ενισχυ-
τές που θα ήταν δυνατόν να οδηγήσουν σε ενεργοποίηση 
τα γειτονικά ογκογονίδια (ςχήμα 3Δ). η συγκεκριμένη 
στρατηγική, όντως προήγαγε την ασφαλή χρήση των ρε-
τροϊών στη γονιδιακή θεραπεία. 

η δεύτερη στρατηγική, προτείνει την ενσωμάτωση 
μονωτών χρωματίνης στην περιοχή U3 του LTR. οι μο-
νωτές χρωματίνης, είναι αλληλουχίες DNA που έχουν 
την ιδιότητα να ανεξαρτητοποιούν την έκφραση μιας 
γονιδιακής περιοχής από την έκφραση της γειτονικής 
γονιδιακής περιοχής, παρεμποδίζοντας τις φυσικές αλλη-
λεπιδράσεις τους. Επί παραδείγματι, η γονιδιακή έκφρα-
ση μιας περιοχής ευχρωματίνης δεν επηρεάζεται από την 
ετεροχρωματινική περιοχή με την οποία γειτνιάζει, εάν 
παρεμβάλλεται μεταξύ τους ένας μονωτής χρωματίνης 

(ςχήμα 4Α και 4Β). Επομένως, η ενσωμάτωση ενός μο-
νωτή χρωματίνης στην περιοχή U3 του LTR (ςχήμα 4γ), 
αφ’ ενός προσφέρει επιπλέον προστασία από την ενερ-
γοποίηση γειτονικών ογκογονιδίων (ςχήμα 4Δ) και αφ’ 
ετέρου έχει σαν αποτέλεσμα τη διασφάλιση της έκφρα-
σης του θεραπευτικού γονιδίου σε περίπτωση ενσωμά-
τωσης του φορέα σε ετεροχρωματινική περιοχή (ςχήμα 
4Ε). Ειδικά για τη γονιδιακή θεραπεία των αιμοσφαιρινο-
παθειών, η ερευνητική ομάδα του Persons72, έδειξε ότι η 
έκφραση των γονιδίων της σφαιρίνης ήταν ευμετάβλητη 
λόγω ενσωμάτωσης του φορέα σε μεταγραφικά ανενερ-
γές περιοχές της χρωματίνης. Έκτοτε, πολλές ερευνητι-
κές ομάδες, με πρωτοπόρους την ερευνητική ομάδα του 
καθηγητή ςταματογιαννόπουλου, απέδειξαν την αναγκαι-
ότητα ενσωμάτωσης μονωτών χρωματίνης στους φορείς 
που προορίζονται για τη γονιδιακή θεραπεία των αιμο-
σφαιρινοπαθειών107.

Ως εκ τούτου, και ο φορέας που χρησιμοποιείται στην 
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τρέχουσα κλινική μελέτη γονιδιακής θεραπείας για την 
β-θαλασσαιμία, κατόπιν απαίτησης του επιβλέποντος ομο-
σπονδιακού οργανισμού Food and Drug Administration 
(FDA) των ηΠΑ, τροποποίηθηκε με την ενσωμάτωση 
τμήματος του μονωτή χρωματίνης cHS4 στην περιοχή U3 
του LTR52. καίτοι ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προκειμένου να εξασφαλισθεί η ασφάλεια του ασθενούς 
και παρόλο που μέχρι στιγμής η μελέτη θεωρείται επιτυ-
χημένη, εντούτοις, τον μάιο του 2009, από τον γαλλικό 
Φορέα Φαρμάκων ανακοινώθηκε ότι ο ασθενής εμφανί-
ζει μια σχετική επικράτηση κλώνου (clonal dominance), 
καθώς το 10% των γενετικά τροποποιημένων κυττάρων 
εμφανίζουν τον φορέα ενσωματωμένο στο τρίτο ιντρόνιο 
του γονιδίου HMGA2, το οποίο αναφέρεται ως πιθανό 
ογκογονίδιο52. Ωστόσο, ο ασθενής εξακολουθεί τουλάχι-
στον τους τελευταίους 18 μήνες να εμφανίζει σταθερή και 
βελτιωμένη κλινική εικόνα, ενώ ο επικεφαλής της κλι-
νικής μελέτης Leboulch, επεσήμανε ότι παραμένει αδι-
ευκρίνηστο το αν όντως η ενσωμάτωση του φορέα στο 
συγκεκριμένο γονίδιο οδήγησε σε αυτή τη σχετικά υψηλή 
αντιπροσώπευση των γενετικά τροποποιημένων κυττά-
ρων στην αιμοποίηση, καθώς είναι πιθανό αυτή η παρα-
τήρηση απλώς να αντανακλά τις συνέπειες ενσωμάτωσης 
περιορισμένου αριθμού γενετικά τροποποιημένων αρχέγο-
νων αιμοποιητικών κυττάρων στον μυελό του ασθενούς.

λόγω της ανωτέρω κλωνικής επικράτησης του κλώ-
νου HMGA2, οι Ronen και συν.108, μελέτησαν πιο εκτε-
ταμένα την ασφάλεια του φορέα LG αξιολογώντας την 
πιθανότητα ενεργοποίησης γειτονικών ογκογονιδίων λό-
γω της ενσωμάτωσής του, καθώς και την τυχόν επιλε-
κτική επέκταση κλώνων. Αφού διόρθωσαν επιτυχώς τον 
θαλασσαιμικό φαινότυπο in vivo σε μοντέλο ποντικού 
β-θαλασσαιμίας, παρετήρησαν τη συνιθισμένη ενσωμά-
τωση σε μεταγραφικά ενεργές περιοχές, χωρίς να υπάρ-
χει οιαδήποτε ενσωμάτωση στην περιοχή HMGA2 και 
χωρίς καμία κλωνική επικράτηση ακόμα και 9.2 μήνες 
μετά τη μεταμόσχευση. ςε παρόμοια συμπεράσματα κα-
τέληξαν οι Negre και συν. από αντίστοιχες μελέτες για 
τον βελτιωμένο λεντιϊκό φορέα LG/HA-Y68. 

Συμπερασματικά
η επιτυχημένη χρήση των λεντιιών ως φορέων θε-

ραπευτικών γονιδίων, έχει σηματοδοτήσει μια νέα επο-
χή για τη γονιδιακή θεραπεία των αιμοσφαιρινοπαθειών 
και κυρίως της β-θαλασσαιμίας. ο συνεχής σχεδιασμός 
βελτιωμένων λεντιικών φορέων οδήγησε ταχέως στην 
επιτυχημένη μεταφορά, ενσωμάτωση και έκφραση του 
θεραπευτικού διαγονιδίου της β- ή γ-σφαιρίνης του αν-
θρώπου σε αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα από θαλασ-
σαιμικό μοντέλο ποντικού, με αποτέλεσμα τη φαινοτυπική 
βελτίωση της νόσου in vivo. Παράλληλα, αποδείχθηκαν 
αποτελεσματικοί και σε ανθρώπινα αρχέγονα αιμοποιητι-
κά CD34+ κύτταρα απομονωμένα από μυελό των οστών ή 
περιφερικό αίμα ασθενών με β-θαλασσαιμία, αφού επέτυ-
χαν την αποκατάσταση της ερυθροποίησης in vitro. Επα-
ναστατική υπήρξε η πρώτη επιτυχημένη κλινική μελέτη 
η οποία ξεκίνησε στη γαλλία τον ιούνιο του 2007 από 
την ομάδα του Philippe Leboulch κατά την οποία ένας 
18-χρονος ασθενής με μείζονα β-θαλασσαιμία κατέστη 
ανεξάρτητος μεταγγίσεων, μόλις ένα χρόνο μετά από τη 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων τα 
οποία είχαν υποστεί μεταγωγή με το λεντιικό φορέα της 
β-σφαιρίνης Lenti Globin®. ο συγκεκριμένος ασθενής πα-
ραμένει ανεξάρτητος μεταγγίσεων μέχρι σήμερα. Εντού-
τοις, τη μεγάλη αυτή επιτυχία της γονιδιακής θεραπείας 
της β-θαλασσαιμίας, επισκιάζουν οι ανησυχίες για την εν-
σωμάτωση του φορέα σε γειτνίαση με το δυνητικό ογκο-
γονίδιο HMAG2, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για 
ασφαλέστερο σχεδιασμό φορέων που προορίζονται για 
γονιδιακή θεραπεία με τη χρήση μονωτών, όσο και στην 
ανάπτυξη στρατηγικών που επιτρέπουν τη σήμανση του 
φορέα και τον καθορισμό των θέσεων ενσωμάτωσής του 
σε ασφαλείς περιοχές, μετά τη μεταμόσχευση. Παράλλη-
λα, η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας τωνCD34+ 

κυττάρων in vitro με σκοπό τον εμπλουτισμό τους, καθώς 
και η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών βλαστικών κυτ-
τάρων-στόχων, όπως τα ολοδύναμα επαγόμενα κύτταρα 
iPS, υπόσχονται περισσότερες επιτυχημένες και ασφα-
λείς κλινικές μελέτες στο άμεσο μέλλον.
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ABSTRACT: β-Thalassemias represent a heterogeneous group of monogeneic disorders affecting the 
β-globin chain synthesis. They are caused by more than 200 mutations, which result either in reduced or 
in absence of β-globin chain synthesis. As a consequence, there is an excess of α-globin molecules pre-
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cipitating in red blood precursors, leading to impaired erythrocyte maturation, mechanical damage and 
ultimately to apoptosis. Current therapeutic approaches include blood transfusions, often combined with 
iron chelation and splenectomy, while the only so far definite treatment is that of HLA-matched hemat-
opoietic stem cell transplantation. The multiple side-effects from regular blood transfusions, such as iron 
accumulation in vital organs, as well as the limited number of HLA-matched donors, have pointed to-
wards the need for alternative treatments, such as gene therapy. The major breakthrough in β-thalassemia 
gene therapy occurred a decade ago with the development of globin lentiviral vectors, employed to de-
liver the therapeutic transgene, while the first proof that gene therapy can be curative came only recently 
from France, where a 18-year old thalassemic patient became transfusion independent, following bone 
marrow transplantation of lentivirally-transduced hematopoietic stem cells. Moreover, the emergence 
of new ‘key players’ in globin switching control and HbF expression, such as the transcription factors 
BCL11A and KLF1, and the development of the technology of induced pluripotent stem cells (iPS), con-
stitute quite promising tools towards more effective gene therapy strategies.

Βιβλιογραφία
1. Weatherall DJ, Clegg JB. The Thalassaemia Syndromes. 4th 

ed., Blackwell Science Ltd, Oxford, 2008.
2. Flint J, Harding RM, Boyce AJ, Clegg JB. The population 

genetics of the haemoglobinopathies. Baillieres Clin Hae-
matol. 1998;11:1-51.

3. Cousens NE, Gaff CL, Metcalfe SA, Delatycki MB. Car-
rier screening for β-thalassaemia: a review of international 
practice. Eur J Hum Genet. 2010;18:1077-1083.

4. Cao A, Rosatelli MC, Monni G, Galanello R. Screening for 
thalassemia: a model of success. Obstet Gynecol Clin North 
Am. 2002;29:305-328.

5. Angelucci E. Hematopoietic stem cell transplantation in 
thalassemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 
2010; 2010:456-462.

6. Neufeld EJ. Oral chelators deferasirox and deferiprone for 
transfusional iron overload in thalassemia major: new data, 
new questions. Blood. 2006;107:3436-3441.

7. Neufeld EJ. Update on iron chelators in thalassemia. Hema-
tology Am Soc Hematol Educ Program. 2010;2010:451-455.

8. Bank A, Dorazio R, Leboulch P. A phase I/II clinical trial 
of β-globin gene therapy for β-thalassemia. Ann N Y Acad 
Sci. 2005;1054:308-316.

9. Uda M, Galanello R, Sanna S, et al. Genome-wide association 
study shows BCL11A associated with persistent fetal hemo-
globin and amelioration of the phenotype of β-thalassemia. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2008;105:1620-1625.

10. Sankaran VG, Menne TF, Xu J, et al. Human fetal hemoglobin 
expression is regulated by the developmental stage-specific 
repressor BCL11A. Science. 2008;322:1839-1842.

11. Zhou D, Liu K, Sun C-W, et al. KLF1 regulates BCL11A 
expression and γ- to β-globin gene switching. Nat Genet. 
2010;42:742-744.

12. Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem 
cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures 
by defined factors. Cell. 2006;126:663-676.

13. Higgs DR, Wood WG, Jarman AP, et al. A major positive 
regulatory region located far upstream of the human α-globin 
gene locus. Genes Dev. 1990;4:1588-1601.

14. Higgs DR, Wood WG. Long-range regulation of α-globin 
gene expression during erythropoiesis. Curr Opin Hematol. 
2008;15:176-183.

15. Bernet A, Sabatier S, Picketts DJ, et al. Targeted inactiva-
tion of the major positive regulatory element (HS-40) of 
the human α-globin gene locus. Blood. 1995;86:1202-1211.

16. Stamatoyannopoulos G, Nienhuis AW, Leder P, Majerus PW. 
The Molecular Basis of Blood Diseases. W.B. Saunders, 
Philadelphia, Pa., 1987.

17. Tuan D, Solomon W, Li Q, London IM. The “β-like-globin” 
gene domain in human erythroid cells. Proc Natl AcadSci 
USA. 1985;82:6384-6388.

18. Caterina JJ, Ryan TM, Pawlik KM, et al. Human β-globin 
locus control region: analysis of the 5’ DNase I hypersensi-
tive site HS 2 in transgenic mice. Proc Natl Acad Sci USA. 
1991;88:1626-1630.

19. Stamatoyannopoulos G. Human hemoglobin switching. 
Science. 1991;252:383.

20. Olivieri NF. The β-thalassemias. N Engl J Med. 1999;341:99-
109.

21. Modell, Berdoukas. The Clinical Approach to Thalassaemia. 
Grune and Stratton Inc., Philadelphia, Pa., 1984.

22. Cao A, Galanello R, Rosatelli MC. Genotype-phenotype 
correlations in β-thalassemias. Blood Rev. 1994;8:1-12.

23. Thein SL. Genetic modifiers of the β-haemoglobinopathies. 
Br J Haematol. 2008;141:357-366.

24. Gell D, Kong Y, Eaton SA, et al. Biophysical characterization 
of the α-globin binding protein α-hemoglobin stabilizing 
protein. J Biol Chem. 2002;277:40602-40609.

25. Kihm AJ, Kong Y, Hong W, et al. An abundant eryth-
roid protein that stabilizes free α-haemoglobin. Nature. 
2002;417:758-763.

26. Cao A, Moi P, Galanello R. Recent advances in β-thalassemias. 
Pediatr Rep. 2011;3:e17.

27. Anagnou NP, Perez-Stable C, Gelinas R, et al. Sequences 
located 3’ to the breakpoint of HPFH-3 deletion exhibit 
enhancer activity and can modify the developmental expres-
sion of the human fetal Aγ-globin gene in transgenic mice. 
J Biol Chem. 1995;270:10256-10263.



Μ. Γεωργομανώλη et al356

28. KatsantoniE, LangeveldA, Wai A, et al. Persistent γ-globin 
expression in adult transgenic mice is mediated by HPFH-
2, HPFH-3 and HPFH-6 breakpoint sequences. Blood. 
2003;102:3412-3419.

29. Gazouli M, Katsantoni E, Kosteas T, Anagnou NP. Persistent 
fetal γ-globin expression in adult transgenic mice following 
deletion of two silencer elements located 3’ to the human 
Aγ-globin gene. Mol Med. 2009;15:415-424.

30. Menzel S, Garner C, Gut I, et al. A QTL influencing F cell 
production maps to a gene encoding a zinc-finger protein on 
chromosome 2p15. Nat Genet. 2007;39:1197-1199.

31. Lettre G, Sankaran VG, Bezerra MAC, et al. DNA polymor-
phisms at the BCL11A, HBS1L-MYB, and β-globin loci as-
sociate with fetal hemoglobin levels and pain crises in sickle 
cell disease. Proc Natl Acad Sci USA. 2008;105:11869-11874.

32. Sedgewick AE, Timofeev N, Sebastiani P, et al. BCL11A 
is a major HbF quantitative trait locus in three different 
populations with β-hemoglobinopathies. Blood Cells Mol 
Dis. 2008;41:255-258.

33. Galanello R, Sanna S, Perseu L, et al. Amelioration of 
Sardinian βο thalassemia by genetic modifiers. Blood. 
2009;114:3935-3937.

34. Solovieff N, Milton JN, Hartley SW, et al. Fetal hemoglobin 
in sickle cell anemia: genome-wide association studies sug-
gest a regulatory region in the 5’ olfactory receptor gene 
cluster. Blood. 2010;115:1815-1822.

35. Nuinoon M, Makarasara W, Mushiroda T, et al. A genome-
wide association identified the common genetic variants 
influence disease severity in βο-thalassemia/hemoglobin E. 
HumGenet. 2010;127:303-314.

36. Haj Khelil A, Morinière M, Laradi S, et al. Xmn I polymor-
phism associated with concomitant activation of Gγ and Aγ 
globin gene transcription on a βο-thalassemia chromosome. 
Blood Cells Mol Dis. 2011;46:133-138.

37. Nguyen TKT, Joly P, Bardel C, et al. The XmnI Gγ polymor-
phism influences hemoglobin F synthesis contrary to BCL11A 
and HBS1L-MYB SNPs in a cohort of 57 β-thalassemia 
intermedia patients. Blood Cells Mol Dis. 2010;45:124-127.

38. Close J, Game L, Clark B, et al. Genome annotation of a 
1.5 Mb region of human chromosome 6q23 encompassing 
a quantitative trait locus for fetal hemoglobin expression in 
adults. BMC Genomics. 2004;5:33.

39. Mucenski ML, McLain K, Kier AB, et al. A functional 
c-myb gene is required for normal murine fetal hepatic 
hematopoiesis. Cell. 1991;65:677-689.

40. Sankaran VG, Xu J, Ragoczy T, et al. Developmental and 
species-divergent globin switching are driven by BCL11A. 
Nature. 2009;460:1093-1097.

41. Xu J, Sankaran VG, Ni M, et al. Transcriptional silencing 
of γ-globin by BCL11A involves long-range interactions 
and cooperation with SOX6. Genes Dev. 2010;24:783-798.

42. Jawaid K, Wahlberg K, Thein SL, Best S. Binding patterns of 
BCL11A in the globin and GATA1 loci and characterization 
of the BCL11A fetal hemoglobin locus. Blood Cells Mol 
Dis. 2010;45:140-146.

43. Wilber A, Hargrove PW, Kim Y-S, et al. Therapeutic levels 
of fetal hemoglobin in erythroid progeny of β-thalassemic 

CD34+ cells after lentiviral vector-mediated gene transfer. 
Blood. 2011;117:2817-2826.

44. Yi Z, Cohen-Barak O, Hagiwara N, et al. Sox6 directly si-
lences epsilon globin expression in definitive erythropoiesis. 
PLoS Genet. 2006;2:e14.

45. Dumitriu B, Patrick MR, Petschek JP, et al. Sox6 cell-auton-
omously stimulates erythroid cell survival, proliferation, and 
terminal maturation and is thereby an important enhancer of 
definitive erythropoiesis during mouse development. Blood. 
2006;108:1198-1207.

46. Cohen-Barak O, Erickson DT, Badowski MS, et al. Stem cell 
transplantation demonstrates that Sox6 represses εy globin 
expression in definitive erythropoiesis of adult mice. Exp 
Hematol. 2007;35:358-367.

47. Dumitriu B, Bhattaram P, Dy P, et al. Sox6 is necessary 
for efficient erythropoiesis in adult mice under physio-
logical and anemia-induced stress conditions. PLoS ONE. 
2010;5:e12088.

48. Borg J, Papadopoulos P, Georgitsi M, et al. Haploinsufficiency 
for the erythroid transcription factor KLF1 causes hereditary 
persistence of fetal hemoglobin. Nat Genet. 2010;42:801-805.

49. Perkins AC, Peterson KR, Stamatoyannopoulos G, et al. 
Fetal expression of a human Aγ globin transgene rescues 
globin chain imbalance but not hemolysis in EKLF null 
mouse embryos. Blood. 2000;95:1827-1833.

50. Guy LG, Mei Q, Perkins AC, et al. Erythroid Krüppel-like 
factor is essential for β-globin gene expression even in 
absence of gene competition, but is not sufficient to induce 
the switch from γ-globin to β-globin gene expression. Blood. 
1998;91:2259-2263.

51. Wijgerde M, Gribnau J, Trimborn T, et al. The role of 
EKLF in human β-globin gene competition. Genes Dev. 
1996;10:2894-2902.

52. Cavazzana-Calvo M, Payen E, Negre O, et al. Transfusion 
independence and HMGA2 activation after gene therapy of 
human β-thalassaemia. Nature. 2010;467:318-322.

53. Williams DA, Lemischka IR, Nathan DG, Mulligan RC. 
Introduction of new genetic material into pluripotent haema-
topoietic stem cells of the mouse. Nature. 1984;310:476-480.

54. Dzierzak EA, Papayannopoulou T, Mulligan RC. Lineage-
specific expression of a human β-globin gene in murine bone 
marrow transplant recipients reconstituted with retrovirus-
transduced stem cells. Nature. 1988;331:35-41.

55. Karlsson S, Bodine DM, Perry L, et al. Expression of the 
human β-globin gene following retroviral-mediated transfer 
into multipotential hematopoietic progenitors of mice. Proc 
Natl Acad Sci USA. 1988;85:6062-6066.

56. Bender MA, Gelinas RE, Miller AD. A majority of mice 
show long-term expression of a human β-globin gene after 
retrovirus transfer into hematopoietic stem cells. Mol Cell 
Biol. 1989;9:1426-1434.

57. Novak U, Harris EA, Forrester W, et al. High-level β-globin 
expression after retroviral transfer of locus activation 
region-containing human β-globin gene derivatives into 
murine erythroleukemia cells. Proc Natl Acad Sci USA. 
1990;87:3386-3390.

58. Tuan D, London IM. Mapping of DNase I-hypersensitive 



Γονιδιακή Θεραπεία 357

sites in the upstream DNA of human embryonic ε-globin 
gene in K562 leukemia cells. Proc Natl Acad Sci USA. 
1984;81:2718-2722.

59. Forrester WC, Novak U, Gelinas R, Groudine M. Molecular 
analysis of the human β-globin locus activation region. Proc 
Natl Acad Sci USA. 1989;86:5439-5443.

60. Leboulch P, Huang GM, Humphries RK, et al. Mutagenesis 
of retroviral vectors transducing human β-globin gene and 
β-globin locus control region derivatives results in stable 
transmission of an active transcriptional structure. EMBO 
J. 1994;13:3065-3076.

61. Sadelain M, Wang CH, Antoniou M, et al. Generation of a 
high-titer retroviral vector capable of expressing high lev-
els of the human β-globin gene. Proc Natl Acad Sci USA. 
1995;92:6728-6732.

62. Malim MH, Hauber J, Le SY, et al. The HIV-1 rev trans-
activator acts through a structured target sequence to ac-
tivate nuclear export of unspliced viral mRNA. Nature. 
1989;338:254-257.

63. May C, Rivella S, Callegari J, et al. Therapeutic haemoglobin 
synthesis in β-thalassaemic mice expressing lentivirus-
encoded human β-globin. Nature. 2000;406:82-86.

64. Pawliuk R, Westerman KA, Fabry ME, et al. Correction 
of sickle cell disease in transgenic mouse models by gene 
therapy. Science. 2001;294:2368-2371.

65. Rivella S, May C, Chadburn A, et al. A novel murine model 
of Cooley anemia and its rescue by lentiviral-mediated hu-
man β-globin gene transfer. Blood. 2003;101:2932-2939.

66. Imren S, Payen E, Westerman KA, et al. Permanent and 
panerythroid correction of murine β-thalassemia by multiple 
lentiviral integration in hematopoietic stem cells. Proc Natl 
Acad Sci USA. 2002;99:14380-14385.

67. Imren S, Fabry ME, Westerman KA, et al. High-level β-globin 
expression and preferred intragenic integration after lentiviral 
transduction of human cord blood stem cells. J Clin Invest. 
2004;114:953-962.

68. Miccio A, Cesari R, Lotti F, et al. In vivo selection of 
genetically modified erythroblastic progenitors leads to 
long-term correction of β-thalassemia. Proc Natl Acad Sci 
USA. 2008;105:10547-10552.

69. Negre O, Fusil F, Colomb C, et al. Correction of murine 
β-thalassemia after minimal lentiviral gene transfer and ho-
meostatic in vivo erythroid expansion. Blood. 2011;117:5321-
5331.

70. Puthenveetil G, Scholes J, Carbonell D, et al. Successful 
correction of the human β-thalassemia major phenotype 
using a lentiviral vector. Blood. 2004;104:3445-3453.

71. Roselli EA, Mezzadra R, Frittoli MC, et al. Correction 
of β-thalassemia major by gene transfer in haematopoi-
etic progenitors of pediatric patients. EMBO Mol Med. 
2010;2:315-328.

72. Persons DA, Hargrove PW, Allay ER, et al. The degree of 
phenotypic correction of murine β-thalassemia intermedia 
following lentiviral-mediated transfer of a human γ-globin 
gene is influenced by chromosomal position effects and 
vector copy number. Blood. 2003;101:2175-2183.

73. Arumugam PI, Scholes J, Perelman N, et al. Improved human 

β-globin expression from self-inactivating lentiviral vectors 
carrying the chicken hypersensitive site-4 (cHS4) insulator 
element. Mol Ther. 2007;15:1863-1871.

74. Arumugam PI, Urbinati F, Velu CS, et al. The 3’ region of 
the chicken hypersensitive site-4 insulator has properties 
similar to its core and is required for full insulator activity. 
PLoS ONE. 2009;4:e6995.

75. Hanawa H, Yamamoto M, Zhao H, et al. Optimized lentiviral 
vector design improves titer and transgene expression of 
vectors containing the chicken β-globin locus HS4 insulator 
element. Mol Ther. 2009;17:667-674.

76. Lisowski L, Sadelain M. Locus control region elements HS1 
and HS4 enhance the therapeutic efficacy of globin gene 
transfer in β-thalassemic mice. Blood. 2007;110:4175-4178.

77. Hanawa H, Hargrove PW, Kepes S, et al. Extended β-globin 
locus control region elements promote consistent thera-
peutic expression of a γ-globin lentiviral vector in murine 
β-thalassemia. Blood. 2004;104:2281-2290.

78. Nishino T, Tubb J, Emery DW. Partial correction of murine 
β-thalassemia with a gammaretrovirus vector for human 
γ-globin. Blood Cells Mol Dis. 2006;37:1-7.

79. Zhao H, Pestina TI, Nasimuzzaman M, et al. Amelioration of 
murine β-thalassemia through drug selection of hematopoi-
etic stem cells transduced with a lentiviral vector encoding 
both γ-globin and the MGMT drug-resistance gene. Blood. 
2009;113:5747-5756.

80. Ragg S, Xu-Welliver M, Bailey J, et al. Direct reversal of 
DNA damage by mutant methyltransferase protein protects 
mice against dose-intensified chemotherapy and leads to 
in vivo selection of hematopoietic stem cells. Cancer Res. 
2000;60:5187-5195.

81. Wilber A, Tschulena U, Hargrove PW, et al. A zinc-finger 
transcriptional activator designed to interact with the γ-globin 
gene promoters enhances fetal hemoglobin production in pri-
mary human adult erythroblasts. Blood. 2010;115:3033-3041.

82. Papanikolaou, E, Georgomanoli M, Stamateris E, et al. 
The new SIN-lentiviral vector for thalassemia gene therapy 
combining two HPFH activating elements corrects human 
thalassemic hematopoietic stem cells. Hum Gene Ther. 2011, 
August 29. [Epub ahead of print].

83. Fragkos M, Anagnou NP, Tubb J, Emery DW. Use of the 
hereditary persistence of fetal hemoglobin 2 enhancer to 
increase the expression of oncoretrovirus vectors for human 
γ-globin. Gene Ther. 2005;12:1591-1600.

84. Patel M, Yang S. Advances in reprogramming somatic 
cells to induced pluripotent stem cells. Stem Cell Rev. 
2010;6:367-380.

85. Rashid ST, Vallier L. Induced pluripotent stem cells--al-
chemist’s tale or clinical reality? Expert Rev Mol Med. 
2010;12:25.

86. Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, et al. Induction of pluri-
potent stem cells from adult human fibroblasts by defined 
factors. Cell. 2007;131:861-872.

87. Yu J, Vodyanik MA, Smuga-Otto K, et al. Induced pluripotent 
stem cell lines derived from human somatic cells. Science. 
2007;318:1917-1920.

88. Yamanaka S, Blau HM. Nuclear reprogramming to a pluri-



Μ. Γεωργομανώλη et al358

potent state by three approaches. Nature. 2010;465:704-712.
89. Yu J, Hu K, Smuga-Otto K, et al. Human induced pluripotent 

stem cells free of vector and transgene sequences. Science. 
2009;324:797-801.

90. Kim D, Kim C-H, Moon J-I, et al. Generation of human 
induced pluripotent stem cells by direct delivery of repro-
gramming proteins. Cell Stem Cell. 2009;4:472-476.

91. Ebert AD, Yu J, Rose FF Jr, et al. Induced pluripotent 
stem cells from a spinal muscular atrophy patient. Nature. 
2009;457:277-280.

92. Lee G, Papapetrou EP, Kim H, et al. Modelling pathogenesis 
and treatment of familial dysautonomia using patient-specific 
iPSCs. Nature. 2009;461:402-406.

93. Kiskinis E, Eggan K. Progress toward the clinical applica-
tion of patient-specific pluripotent stem cells. J Clin Invest. 
2010;120:51-59.

94. Park I-H, Arora N, Huo H, et al. Disease-specific induced 
pluripotent stem cells. Cell. 2008;134:877-886.

95. Hanna J, Wernig M, Markoulaki S, et al. Treatment of sickle 
cell anemia mouse model with iPS cells generated from 
autologous skin. Science. 2007;318:1920-1923.

96. Raya A, Rodríguez-Pizà I, Guenechea G, et al. Disease-
corrected haematopoietic progenitors from Fanconi anaemia 
induced pluripotent stem cells. Nature. 2009;460:53-59.

97. Ye L, Chang JC, Lin C, et al. Induced pluripotent stem cells 
offer new approach to therapy in thalassemia and sickle cell 
anemia and option in prenatal diagnosis in genetic diseases. 
Proc Natl Acad Sci USA. 2009;106:9826-9830.

98. Papapetrou EP, Lee G, Malani N, et al. Genomic safe harbors 
permit high β-globin transgene expression in thalassemia in-
duced pluripotent stem cells. Nat Biotechnol. 2011;29:73-78.

99. Miller DG, Adam MA, Miller AD. Gene transfer by retrovirus 
vectors occurs only in cells that are actively replicating at 
the time of infection. Mol Cell Biol. 1990;10:4239-4242.

100. Naldini L. Lentiviruses as gene transfer agents for delivery to 
non-dividing cells. Curr Opin Biotechnol. 1998;9:457-463.

101. Hacein-Bey-Abina S, Von Kalle C, Schmidt M, et al. LMO2-
associated clonal T cell proliferation in two patients after 
gene therapy for SCID-X1. Science. 2003;302:415-419.

102. Calmels B, Ferguson C, Laukkanen MO, et al. Recurrent 
retroviral vector integration at the Mds1/Evi1 locus in non-
human primate hematopoietic cells. Blood. 2005;106:2530-
2533.

103. Cornetta K, Morgan RA, Anderson WF. Safety issues related 
to retroviral-mediated gene transfer in humans. Hum Gene 
Ther. 1991;2:5-14.

104. Moolten FL, Cupples LA. A model for predicting the risk 
of cancer consequent to retroviral gene therapy. Hum Gene 
Ther. 1992;3:479-486.

105. Hematti P, Hong B-K, Ferguson C, et al. Distinct genomic 
integration of MLV and SIV vectors in primate hematopoi-
etic stem and progenitor cells. PLoS Biol. 2004;2:e423.

106. Cattoglio C, Facchini G, Sartori D, et al. Hot spots of ret-
roviral integration in human CD34+ hematopoietic cells. 
Blood. 2007;110:1770-1778.

107. Aker M, Tubb J, Groth AC, et al. Extended core sequences 
from the cHS4 insulator are necessary for protecting ret-
roviral vectors from silencing position effects. Hum Gene 
Ther. 2007;18:333-343.

108. Ronen K, Negre O, Roth S, et al. Distribution of lentiviral 
vector integration sites in mice following therapeutic gene 
transfer to treat β-thalassemia. Mol Ther. 2011;19:1273-1286.



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

30/9 & 1/10, 2011 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 
Εργαστήρι Ανοσοαιματολογίας 2011 
Αθήνα, Ανατολικό (Μεγάλο) Αμφιθέατρο, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς» 

1 & 2/10, 2011 ΤΜΗΜΑ ΟΞΕΙΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ & ΜΥΕΛΟΫΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
3η Διημερίδα για Γιατρούς, Βιολόγους, Νοσηλευτές,  
Τεχνολόγους που ασχολούνται με τον Αιματολογικο Ασθενή 
Καμένα Βούρλα, Ξενοδοχείο Galini Wellness Spa & Resort

15/10, 2011 ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ & ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ 
Νεότερα Δεδομένα στη διάγνωση και την παρακολούθηση  
ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες 
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

24-26/11, 2011 22ο πΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Αθήνα, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

17/12, 2011 ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 
Προβλήματα Αιμόστασης στην Κλινική Πράξη 
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel

18/12, 2011 ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Από την ασφάλεια του αίματος στην ασφάλεια της μετάγγισης 
Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel


