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ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ

η µείωση της συγκέντρωσης της

Hb πάνω από δύο σταθερές

αποκλίσεις από το µέσο όρο για το

φύλο και την ηλικία του παιδιού

Αυξηµένη καταστροφή

ερυθρών που δεν

αντιρροπείται από την

αυξηµένη παραγωγή τους

Οφείλονται σε συγγενή

διαταραχή ενός ενδογενή

παράγοντα των

ερυθροκυττάρων



µεµβράνη:
σφαιροκυττάρωση

ελλειπτοκυττάρωση

ένζυµα:
Έλλειψη G6PD

Έλλειψη πυρουβικής κινάσηςΕ

Hb

αιµοσφαιρίνη:
α) ποσοτική: θαλασσαιµίες

β) ποιοτική: δρεπανοκυτταρική

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ

ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ – ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΑ
Ή ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

• Οµάδα κληρονοµικών διαταραχών, µε κύριο
χαρακτηριστικό τη µείωση της παραγωγής µίας ή

περισσοτέρων σφαιρινικών αλυσίδων



• υπολειπόµενος σωµατικός χαρακτήρας

β- ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ Ή β- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ



ΕπιδηµιολογίαΕπιδηµιολογία

→ η συχνότερη

συγγενής αιµολυτική

αναιµία

• Μεσόγειος

• Βαλκάνια

• Μέση και Άπω
Ανατολή

• Ελλάδα: 8% 
(παθολογικό γονίδιο)

• Ρόδος

• Λέσβος

• Βόρεια Εύβοια

• Κέρκυρα

• Τρίκαλα

• Ηλεία



ΑιτιολογίαΑιτιολογία –– φύσηφύση µοριακήςµοριακής βλάβηςβλάβης

• σηµειακές µεταλλάξεις βάσεων του β-
γονιδίου

• σπανιότερα: έλλειψη ή σύντηξη γονιδίου

ΠαθοφυσιολογίαΠαθοφυσιολογία



ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα
ΑΑ> > ΟµόζυγηΟµόζυγη ββ-- ΜΑΜΑ ήή αναιµίααναιµία CooleyCooley

• πρώτο 6µηνο της ζωής

• βαριά αιµολυτική αναιµία

• ωχρότητα

• υπίκτερος

• γενικά συµπτώµατα

• συχνές λοιµώξεις

• καθυστέρηση σωµατικής
αύξησης

• χαρακτηριστικό
προσωπείο

1. προπέτεια µετωπιαίων και
ζυγωµατικών

2. καθίζηση της βάσης της
ρινός

3. υπερπλασία άνω γνάθου

4. οδοντικές ανωµαλίες

• διόγκωση ήπατος + 
σπληνός

• µεγάλο µέγεθος καρδιάς

• φυσήµατα

ακτινολογικός έλεγχος: πάχυνση της διπλόης , 
ψηκτροειδής παρυφή, αφαλάτωση, λέπτυνση
του φλοιού των µακρών οστών



ΒΒ> > ΕτερόζυγηΕτερόζυγη ββ-- ΜΑΜΑ

• συνήθως ασυµπτωµατική

• ήπια αναιµία, ελαφρό ίκτερο, µικρή
σπληνική διόγκωση

• επιδείνωση σε: λοιµώξεις, εγκυµοσύνη

ΓΓ> > ΕνδιάµεσηΕνδιάµεση ΜΑΜΑ

• ετερογενής οµάδα γενετικών διαταραχών

• µετρίου βαθµού αναιµία

• διόγκωση ήπατος + σπλήνα

• όχι σηµαντικές σκελετικές ανωµαλίες

• HbF 10-90%



∆ιάγνωση∆ιάγνωση

• ιστορικό

• κλινική εξέταση

• πλήρης αιµατολογικός έλεγχος
1. υπόχρωµη µικροκυτταρική αναιµία, στοχοκυττάρωση, 

ποικιλοκυττάρωση, πολυχρωµατοφιλία, βασεόφιλος στίξη, 
ερυθροβλάστες

2. ↓ MCV, MCH

3. αυξηµένος αριθµός ερυθρών

• µελέτη ωσµωτικής αντίστασης ερυθρών

• βιοσύνθεση αλυσίδων της σφαιρίνης (α/β >1,20)
• ανάλυση των γόνων

• ηλεκτροφόρηση της αιµοσφαιρίνης (φυσ. ή ↑HbA2,
↑HbF, ανεπαρκής παραγωγή HbA)



ΘεραπείαΘεραπεία

Μεταγγίσεις :

• στόχος: Hb~10g/dl

• 10-20ml/kg 
συµπυκνωµένα

ερυθρά ανά 2-3εβδ.

Αποσιδήρωση :

• Χηλικές ενώσεις
δέσµευσης και

αποµάκρυνσης του

Fe (δεσφεριοξαµίνη, 
δεφεριπρόνη) 
υποδόρια ή από του

στόµατος



• Μεταµόσχευση µυελού των οστών

µε απόλυτα συµβατό δότη: ριζική
θεραπεία για το 70-95%

ΕπιπλοκέςΕπιπλοκές

• υποτροπιάζουσες λοιµώξεις

• υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα

• βλάβη µυοκαρδίου, ήπατος, ενδοκρινών

• µελάχρωση δέρµατος από ↑ εναπόθεση
αιµοσιδηρίνης

• ανάπτυξη αντιερυθροκυτταρικών
αντισωµάτων



ΠρόγνωσηΠρόγνωση
µε τη θεραπεία:

• φυσιολογική σωµατική ανάπτυξη

• περιορισµένες οστικές αλλοιώσεις

• δύσκολα ξεχωρίζουν από τα φυσιολογικά παιδιά

αα-- ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ ΉΉ αα--ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑΑΝΑΙΜΙΑ



• οφείλεται σε
ανεπαρκή σύνθεση

των α αλυσίδων

• κλινική βαρύτητα
εξαρτάται από το

βαθµό µείωσης της

σύνθεσης

• διαταραχές εµφανείς
από την ενδοµήτρια

ζωή

ΕπιδηµιολογίαΕπιδηµιολογία

• ΝΑ Ασία

• Σαουδική Αραβία

• Μεσογειακές χώρες
(Σαρδηνία, Κύπρος)

• άτοµα αφρικανικής
καταγωγής

• Ελλάδα: 0,4-1,2% σε
ορισµένες περιοχές

(Άρτα)



ΑιτιολογίαΑιτιολογία –– φύσηφύση µοριακήςµοριακής βλάβηςβλάβης

• 4 γονίδια ελέγχουν τη
σύνθεση των α-
αλυσίδων (αα/αα)

• συνηθέστερη µοριακή
βλάβη: εξάλειψη 1-4 
α- γονιδίων

ΜορφέςΜορφές αα-- ΜΑΜΑ

1) Έλλειψη ενός α γονιδίου

(-α/αα)

• σιωπηλός

φορέας

• όχι κλινικές

εκδηλώσεις

• όχι αιµατολογικές

διαταραχές

2) Έλλειψη δύο α

γονιδίων (-α/-α ή --/αα)

• ετερόζυγη α- ΜΑ

• όχι κλινικές
εκδηλώσεις

• οριακά χαµηλή Hb

• HbA2, HbF
φυσιολογικές

• ↑ ερυθρών



ΜορφέςΜορφές αα--ΜΑΜΑ

3) Έλλειψη τριών α

γονιδίων (--/-α)

• αιµοσφαιρινοπάθειαΗ

• ήπια κλινική εικόνα

• ήπια-βαριά αιµολυτική

αναιµία

• σπληνοµεγαλία

• φυσιολογική ανάπτυξη

• αιµοσφαιρίνη Η (β4)

4) Έλλειψη τεσσάρων
α γονιδίων

• εµβρυϊκός
ύδρωπας, οµόζυγη
α-ΜΑ

• ΝΑ Ασία

• ασυµβίβαστο µε τη
ζωή

• οίδηµα ανά σάρκα

• αιµοσφαιρίνη τύπου:

Hb Barts(γ4) 80%

Hb Portland(z2γ2) 20%

καθόλου HbA ή HbF

∆ρεπανοκυτταρική∆ρεπανοκυτταρική αναιµίααναιµία

αυτοσωµική υπολειπόµενη

Πολύ συχνή: ιδιαίτερα στις χώρες της

Μεσογείου



Κατανοµή

δρεπανοκυτταρικής

Κατανοµή

ελονοσίας

αιτιοπαθογένειααιτιοπαθογένεια

Μονοσηµειακή µετάλλαξη θέση 6 της β-
αλυσίδας, από glu σε val

Στερεοχηµική αλλαγή της Hb

(απουσία Ο2, π.χ. σε λοίµωξη, πυρετό, αφυδάτωση, οξέωση)

Πολυµερισµός µορίων Hb κ σχηµατισµός ινιδίων και

κρυστάλλων

Υδαρές διάλυµα Hb   ηµιστέρεο

∆ρεπανοειδές σχήµα ερυθρών, δύσκαµπτα



Ίκτερος- χολολιθίαση

Αναιµία-(ωχρότητα)

καρδιοµεγαλία-φυσήµατα

Σπληνοµεγαλία ΑΛΛΑ αυτόµατη σπληνεκτοµή

ευαισθησία στις λοιµώξεις*πνευµονιοκοκκος, 

αιµόφιλο, µυκόπλασµα

Σκελετικές ανωµαλίες και οστικά έµφρακτα

Καθυστέρηση σωµατικής ανάπτυξης και ήβης

Κλινική εικόνα οµόζυγης



ΚρίσειςΚρίσεις

• επώδυνες αγγειοαποφρακτικές :
Εκλυτικό αίτιο: λοίµωξη, υποξία, αφυδάτωση, stress

Μορφές: σύνδροµο χειρών-ποδών

επώδυνες κρίσεις των οστών

κρίση του ΚΝΣ

οξύ θωρακικό σύνδροµο

επώδυνη κρίση της κοιλίας

οξεία προσβολή ήπατος

πριαπισµός

• σπληνικού εγκλωβισµού

• απλαστικές

• αιµολυτικές

∆υσλειτουργίες∆υσλειτουργίες οργάνωνοργάνων

• ΚΝΣ: ΑΕΕ

• Οφθαλµοί: αµφιβληστροειδοπάθεια

• ώτα: απώλεια ακοής υψηλών συχνοτήτων

• Πνεύµονες: ίνωση

• Νεφροί: πρωτεινουρία έως νεφρωσικό και ΧΝΑ

υποσθενουρία αυξηµένη ευαισθησία

σε αφυδάτωση, ενούρηση



ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα ετερόζυγηςετερόζυγης

ασυµπτωµατική

επώδυνες κρίσεις επί ακραίων συνθηκών:
Απότοµη άνοδος σε µεγάλα ύψη

Ιδιαίτερα έντονη άσκηση

αδυναµία συµπύκνωσης των ούρων

σποραδική αιµατουρία: µάκρο- ή µίκρο-σκοπική

Θετική δοκιµασία δρεπάνωσης

διάγνωσηδιάγνωση

δοκιµασία δρεπάνωσης

ηλεκτροφόρηση Ηb

Ιστορικό

Κλινική εικόνα

Γενική και βιοχηµικός αίµατος

∆ρεπανοκύτταρα στο επίχρισµα του περιφερικού αίµατος



θεραπείαθεραπεία

Συµπτωµατική
• αγγειαποφρακτικές κρίσεις: 

ενυδάτωση,  ισχυρά αναλγητικά,

θεραπεία συνυπάρχουσας λοίµωξης,

(µετάγγιση)

• λοιµώξεις: 

εµβόλια, προφύλαξη-έγκαιρη αντιµετώπιση

ΜεταγγίσειςΜεταγγίσεις

Όταν: 1.η επώδυνη κρίση διαρκεί πάνω από

2-3ηµ

2.Ht<20%

3.σοβαρές επιπλοκές

σε συνδυασµό µε

αποσιδήρωση



ΜικροδρεπανοκυτταρικήΜικροδρεπανοκυτταρική
αναιµίααναιµία

Ετεροζυγώτες δρεπανοκυτταρικής και β-
µεσογειακής αναιµίας

Εµφανίζουν υπίκτερο, αναιµία, 
ηπατοσπληνοµεγαλία και επώδυνες

αγγειοαποφρακτικές κρίσεις

Θετική δοκιµασία δρεπάνωσης

Αντιµετώπιση σαν της δρεπανοκυτταρικής

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗΣΦΑΙΡΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

• αυτοσωµατικός επικρατών

• 25% νέες µεταλλάξεις ή σιωπηλές
µεταλλάξεις γονέων



ΠαθοφυσιολογίαΠαθοφυσιολογία

• διαταραχή της ερυθροκυτταρικής µεµβράνης

• προκαλείται από ανωµαλίες:

1. πρωτεϊνών του σκελετού (σπεκτρίνη, αγκυρίνη, πρωτεΐνη 4.2)
2. ιδιοτήτων της µεµβράνης

3. του κυτταρικού µεταβολισµού

• ↑ευθραυστότητα + διαβατότητα → είσοδο Na +
ύδατος →σφαιρικό σχήµα → καταστροφή στο
σπλήνα

ΑγκυρίνηΑγκυρίνη--ΣπεκτρίνηΣπεκτρίνη



ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα

• πλειονότητα: παιδική και εφηβική ηλικία
• νεογνική ηλικία (βαρύς νεογνικός ίκτερος)

βαρύτητα: αντιρροπούµενη ή βαριά
αιµολυτική αναιµία

1. ίκτερος

2. σπληνοµεγαλία

3. αναιµία

⅓ αιµόλυση χωρίς αναιµία



ΕργαστηριακάΕργαστηριακά ευρήµαταευρήµατα

• ορθόχρωµη αναιµία

• σφαιροκύτταρα στο περιφερικό αίµα

• ↑ ∆ΕΚ

• ↑ έµµεση χολερυθρίνη

• ↓ ωσµωτική αντίσταση ερυθρών

• Coombs (-)

κληρονοµικήκληρονοµική σφαιροκυττάρωσησφαιροκυττάρωση



κληρονοµικήκληρονοµική ελλειπτοκυττάρωσηελλειπτοκυττάρωση

ΕπιπλοκέςΕπιπλοκές

• αιµολυτικές κρίσεις

• απλαστικές κρίσεις (ιός parvo, ↓ ∆ΕΚ)

• µεγαλοβλαστικές κρίσεις

• χολολιθίαση



∆ιαφορική∆ιαφορική διάγνωσηδιάγνωση

• ΑΑΑ (Coombs + )

• κίρρωση, λοιµώξεις

• ανεπάρκεια G6PD

ΘεραπείαΘεραπεία

• οι ελαφριές µορφές δε χρειάζονται

θεραπεία

• αντιµετώπιση των κρίσεων

• χορήγηση φυλλικού

• σπληνεκτοµή
1. µορφές που δεν ελέγχονται

2. µετά το 5ο-6ο έτος

3. προηγείται εµβολιασµός



γλυκόζη

6-Ρ-γλυκόζη 6-φωσφογλυκονινικό-

δ-λακτόνη

6-Ρ-φρουκτόζη

1,1-διφωσφορική φρουκτόζη

Ρ-διυδροξυακετόνη 5-Ρ-ριβουλόζη

3-Ρ-γλυκεραλδεύδη

1,3-DPG

3-φωσφογλυκερονικό

2-φωσφογλυκερονικό

φωσφοένολοπυρουβικό

πυρουβικό

γαλακτικό

G6PD

PK

ανεπάρκειαανεπάρκεια G6PDG6PD
((γλύκογλύκο--66--φωσφοφωσφο--αφυδρογονάσηςαφυδρογονάσης ))

φυλοσύνδετη υπολειπόµενη κληρονοµικότητα

άρα πιο συχνά σε αγόρια

πολύ συχνή: ιδιαίτερα στις χώρες της

Μεσογείου



αιτιοπαθογένειααιτιοπαθογένεια
G6PD: Ένζυµο δρόµου Ρ-πεντοζών

αναγέννηση γλουταθειόνης

οξειδωτική προστασία

επίδραση εξωτερικού οξειδωτικού παράγοντα
Π.χ. κουκιά, ναφθαλίνη , ασπιρίνη, αντιβιοτικά

ευαισθησία στην οξείδωση

οξειδωτική µετουσίωση Hb και λιπιδίων

σχηµατισµός σωµατίων Heinz, καθίζηση και
προσκόλληση στη µεµβράνη

λύση ερυθρών

∆ιάγνωση∆ιάγνωση

Βιοχηµικό screening test
5η-9η ηµέρα ζωής

Μαζί µε έλεγχο για υποθυρεοειδισµό και φαινυλκετονουρία



((ΚλινικήΚλινική εικόναεικόνα))

• Οξεία αιµολυτική αναιµία (2ηµ µετά)

• Βαρύς νεογνικός ίκτερος

• Χρόνια αιµολυτική αναιµία

θεραπείαθεραπεία

Αποφυγή έκθεσης σε εκλυτικούς παράγοντες:

Ναφθαλίνη

Κουκιά

Ασπιρίνη

Γεωργικά φάρµακα

Αντιβιοτικά: νιτροφουραντοίνη, 
σιρποφλοξασίνη, σουλφοναµίδες

Ανθελονοσιακά: πριµακίνη

Βιταµίνη Κ, C



Αναιµία µε ∆ΕΚ>2%

Ευρήµατα αιµόλυσης ευρήµατα απώλειας αίµατος

στο περιφερικό αίµα στο περιφερικό αίµα

Coombs+                                      Coombs- αιµορραγία

AAA σφαιροκύτταρα ελλειπτοκύτταρα δρεπανοκύτταρα κφ

ωσµωτική αντίσταση κλ. ελλιπτοκυττάρωση ηλεκτροφόρηση έλεγχος ανε-
ερυθρών παρκειας G6PD

Κλ.σφαιροκυττάρωση δρεπανοκυτταρικό +            -

σύνδροµο

ανεπάρκεια άλλες Ε

G6PD δτρχες

αιµορραγία

ΑΑΑ

σφαιροκυττάρωση

ελλειπτοκυττάρωση

∆ρεπανοκυτταρικό

σύνδροµο

Έλλειψη

G6PD

Άλλες

Ε
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