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ΑΙΤΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ

Άνδρας 45 ετών, κάτοικος Αθηνών, με γνωστό ιστορικό 
μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας, εισάγεται λόγω:  

 οξέος πλευριτικού τύπου άλγους και 

 δύσπνοιας.



ΠΑΡΟΥΣΑ  ΝΟΣΟΣ

Η παρούσα νόσος του ασθενούς άρχεται από εβδομάδος, οπότε 
εμφανίζει αρχικά άλγος στην οσφύ και στα κάτω άκρα, έντασης 
6/10, υφιόμενο με αύξηση της συνήθους δόσης αναλγητικών. Το 
άλγος συνοδεύεται από ένα πυρετικό κύμα έως 38°C, καλώς 
ανεκτό χωρίς λοιπά συνοδά συμπτώματα. 

Από 12ώρου, ο ασθενής εμφανίζει οξύ πλευριτικού τύπου 
άλγος αμφοτερόπλευρα, με επίταση στη βαθειά εισπνοή και 
συνοδό δύσπνοια στην ηρεμία, εφίδρωση και αίσθημα παλμών, 
ενώ διαπιστώνει επίσης αλλαγή στο χρώμα των ούρων του.



ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία υπό:

(3 κρίσεις κατ΄έτος)

Πνευμονική εμβολή προ εξαμήνου

Αιμορροειδοπάθεια-Δυσκοιλιότητα

 Tb Υδροξυουρία 500mg 2-1-0

 Tb Φυλλικό Οξύ 5mg 1x1

 TTs Φαιντανύλη 25mg/72hr

 Tb Παρακεταμόλη/Κωδεΐνη 500/30mg επί 
άλγους

 Tb Απιξαμπάνη 2,5mg 1x2

Χειρουργεία: 

Έξεις: κάπνισμα (-), αλκοόλ (-)
Αλλεργίες: δεν αναφέρονται
Οικογενειακό ιστορικό: 

• Σπληνεκτομή προ επταετίας
• Χολοκυστεκτομή προ εικοσαετίας
• Έλκος δωδεκαδακτύλου με 

πυλωροπλαστική 
• Χ/Ο μηνίσκων αμφοτερόπλευρα
• Περιτομή λόγω φίμωσης
• Κύστη κόκκυγος
• Σκωληκοειδεκτομή σε παιδική ηλικία

• Πατέρας: ομόζυγος για 
δρεπανοκυτταρική αναιμία

• Μητέρα: φορέας β- μεσογειακής 
αναιμίας



ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Θ:36.5°C ΑΠ:110/70mmΗg σφ: 74/λεπτό SPO2:85%(στον αέρα) με 

ABGs: pH: 7,49, pCO2: 30mmHg, pO2: 50mmHg, HCO3: 22,9mEq/L RR:21/min

 Όψη πάσχοντος/ θρέψη καλή

 Αψηλάφητοι λεμφαδένες

 Καρδιαγγειακό: S1-S2 ρυθμικοί-ευκρινείς, χωρίς φυσήματα, περιφερικές σφύξεις 
ψηλαφητές, χωρίς διάταση σφαγίτιδων, χωρίς οιδήματα κάτω άκρων

 Αναπνευστικό: μειωμένο αναπνευστικό ψιθύρισμα αμφοτερόπλευρα στις βάσεις, 
ομότιμα μειωμένη έκπτυξη ημιθωρακίων, τρίζοντες στις βάσεις αμφοτερόπλευρα,

παράταση εκπνοής, διάχυτοι μη μουσικοί ρόγχοι

 Κοιλία: εντερικοί ήχοι παρόντες/ μαλακή, ευπίεστη, ανώδυνη, ήπαρ (-), σπλην(-) 

 Δέρμα-βλεννογόνοι: μειωμένη σπαργή δέρματος

 Νευρικό: χωρίς εστιακή σημειολογία, εγκεφαλικές συζυγίες φυσιολογικές, 
τενόντια αντανακλαστικά παρόντα, Babinski μη εκλυόμενο αμφοτερόπλευρα, 
μυική ισχύς 5/5 άμφω, CGS 15/15

 Μυοσκελετικό: άνευ παθολογικών ευρημάτων



ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 ΗΚΓ: SR, 74bpm, 
χωρίς ισχαιμικές 
αλλοιώσεις

 α/α θώρακος: 
επίταση διάμεσου 
στοιχείου, κατάληψη 
πλευρο-
διαφραγματικών 
γωνιών 
αμφοτερόπλευρα, 
πύκνωση σε δεξιά 
πύλη



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (1)
ΑΙΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

WBC 14.780K/μL

Hb/Hct 5,7g/dl/15,8%

MCV/MCH 75,2/27,1

RBC 6,12M/μL

PLT 274.000K/μL

POLY 11.200K/μL

CRP 11,88mg/L

BIOXHMIKOΣ

GLU 93mg/dl

URE/CRE 16/0,68 mg/dl

Na/K 135/3,5 mmol/l

TPR/ALB 67,6/42,3 g/L

SGOT/SGPT 34/33U/L

CK/LDH/ALP/γ-GT 24/740/148/41 U/L

TBIL/dBIL 4,59/0,59mg/dL

Ca 8,7mg/dl



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (2)

ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

FE 264μg/dL

Φερριτίνη 1153ng/mL

Βιταμίνη Β12 265,0pg/mL

Φυλλικό οξύ 1,4ng/mL

απτοσφαιρίνες 9mg/dL

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

PT 13,6 s

APTT 37,0 s 

INR 1,09

FIBRINOGEN 286mg/dL

D-DIMERS 1,90μg/ml



ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ...

Ασθενής 45 ετών, με γνωστό ιστορικό μικροδρεπανοκυτταρικής 
αναιμίας, προσήλθε λόγω πλευριτικού τύπου άλγους και δύσπνοιας.

Αναγνωρίστηκαν:

 Υποξυγοναιμία
 Αναιμία
 Λευκοκυττάρωση
 Ενδοαγγειακή αιμόλυση



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: ανεξάρτητη η παρούσα 
νόσος της μικροδρεπανοκυτταρικής ???? 

:



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

Παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
από την παρουσία της αιμοσφαιρίνης HbS.



ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Περιλαμβάνουν: 

1. Ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία (HbS/HbS) 

2. Ετεροζυγωτία (HbS/HbΑ) 

3. Διπλή ετεροζυγωτία : 

HbS και HbC (HbS/HbC) 

HbS και HbΕ (HbS/HbΕ) 

4. Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία 

συνδυασμός HbS και β ή δβ-θαλασσαιμίας βς/β0 thal , 

βς/β+ thal , βς/β+ + thal, βS /δβthal , β S /HbLepore,

β S /HPFH 

5. Σπανιότερα HbS/HbD και HbS/HbΟArab 

Συνδυασμός HbS και α-θαλασσαιμίας 

Συνδυασμός HbS και παραλλαγές α-αλύσεων



ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

 Τα νεογνά είναι ασυμπτωματικά λόγω της HbF

 Στον 6ο μήνα εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα λόγω μείωσης HbF και αύξησης HbS. 

 Baseline Hb=7-8g/dL

 Ενήλικες………….ΚΡΙΣΕΙΣ



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ (1)

Σε συνθήκες υποξίας τα μόρια της αναχθείσας 
HbS καθιζάνουν, πολυμερίζονται ,σε επιμήκη 
μοριακά συμπλέγματα.

• Αρχικά, αν οξυγονωθεί η HbS, η διαδικασία 

είναι αναστρέψιμη.

• Αργότερα προκαλείται απώλεια του 
αμφικοίλου δισκοειδούς σχήματος.

Οπότε επέρχεται: 

 μη αναστρέψιμη μετατροπή των ερυθρών σε 

Δρεπανοκύτταρα με 

 μειωμένη πλαστικότητά τους (έμφρακτα)



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ (2)

Η μεταλλαγμένη β αλυσίδα, που παράγεται 
οξειδώνεται και καθιζάνει στην έσω 
μεμβράνη, προκαλώντας βλάβη μέσω 
σιδηροεπαγώμενης παραγωγής οξειδωτικών 
ουσιών.

Η αιμοσφαιρίνη S οδηγεί σε βλάβη της 
ερυθροκυτταρικής μεμβράνης οδηγώντας σε:

 είσοδο ασβεστίου στο κύτταρα

 αλλαγή στερεοδομής των μεμβρανικών 
πρωτεινών

 ενεργοποίηση διαύλων, που επιτρέπουν  
έξοδο του καλίου και νερού, οδηγώντας 
σε κυτταρική αφυδάτωση



ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ (3)

Δύο αλληλοκαλυπτόμενοι μηχανισμοί: 

η δημιουργία δρεπανοκυττάρων οδηγεί σε 

α) αιμόλυση και

β) απόφραξη αγγείων και παρεμπόδιση της 
ροής του αίματος στη μικροκυκλοφορία 

γ) ιστική υποξία και νέκρωση 

δ) βλάβη των προσβληθέντων ιστών όπως:  

o Καρδιαγγειακό 

o Νευρικό

o Μυοσκελετικό

o Αναπνευστικό

o Ουροποιητικό



ΑΓΓΕΙΟΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

1. Ενεργοποίηση του ενδοθηλίου από 
τα δρεπανοκύτταρα και λοιπούς 
φλεγμονώδεις παράγοντες

2. Επιστράτευση και ενεργοποίηση 
λευκών αιμοσφαιρίων προς 
προσκόλληση

3. Αλληλεπίδραση δρεπανοκυττάρων με 
προσκολλημένα πολυμορφοπύρηνα

4. Αγγειακός θρόμβος αποτελούμενος 
από δρεπανοκύτταρα-
ενεργοποιημένα λευκά-αιμοπετάλια

5. Αύξηση του χρόνου ροής στο αγγείο 
επιδεινώνοντας περαιτέρω την 
δρεπάνωση και τον πολυμερισμό της 
αιμοσφαιρίνης

6. Ισχαιμία λόγω απόφραξης



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟ

Η αιμοσφαιρίνη που 
απελευθερώνεται από τα 
αιμολυμμένα ερυθρά αιμοσφαίρια 
συνδέεται και εξαντλεί το 
ΝΟ(μονοξείδιο του αζώτου) 
οδηγώντας σε:

 Αγγειοσύσπαση

 Συσσώρευση αιμοπεταλίων

Περαιτέρω υποξία και δρεπάνωση.



ΑΓΓΕΙΟΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ=ΚΡΙΣΕΙΣ



ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Ορίζεται ως η παρουσία νέων πνευμονικών 
διηθημάτων στην ακτινογραφία θώρακος με 
συνοδό:

 θωρακικό άλγος

 πυρετό

 ταχύπνοια

 υποξαιμία

 συριγμό 

 βήχα 

σε ασθενή με (μικρο)δρεπανοκυτταρική

νόσο.

Κλινική εικόνα από ήπια αναπνευστική δυσλειτουργία 
έως ARDS.

Ο βαθμός της υποξαιμίας αποτελεί προγνωστικό δείκτη 
της έκβασης.



ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
Αίτια - Πολυπαραγοντική νόσος:

 Λοίμωξη

 Εμβολή λίπους από νεκρωμένο μυελό των οστών

 Πνευμονικό έμφρακτο

 Υπερδοσολογία οπιοειδών με επακόλουθη καταστολή αναπνευστικού κέντρου



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Κλινικοί και εργαστηριακοί δείκτες πρόβλεψης της εξέλιξης σε ACS:

 Νεαρή ηλικία
 Χαμηλή συγκέντρωση HbF
 Αυξημένη συγκέντρωση σταθερών υποτύπων Hb καθώς:

 αυξάνει γλοιότητα αίματος
 επιτείνει αιμόλυση

 Χαμηλή συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης σε σχέση με baseline
 Λευκοκυττάρωση ως σταθερό εύρημα
 Συγκεκριμένοι γονιδιακοί υπότυποι: HbSS, HbSβ

0

 Άσθμα
 Κάπνισμα: ενεργητικό-παθητικό
 Πρόσφατη χειρουργική παρέμβαση (σπληνεκτομή, χολοκυστεκτομή)
 Ελεύθερη αίμη στην κυκλοφορία του αίματος ως προϊόν αιμόλυσης: μέσω 

σύνδεσης με toll-like receptor και ενεργοποίησης συμπληρώματος. Πρόταση για 
χρήση hemopexin (πρωτείνη που συνδέεται με ελεύθερη αίμη ως θεραπευτική 
παρέμβαση)



ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Αίτια:

 Chlamydia pneumoniae,

 Mycoplasma pneumoniae

 Respiratory syncytial virus (RSV)

 Staphylococcus aureus

 Streptococcus pneumoniae

 Haeophilus influenzae

 Ταυτοποίηση του μικροοργανισμού 
αναφέρεται σε 38% των επεισοδίων.

 Οι λοιμώξεις μπορεί να 
ενεργοποιήσουν ένα επεισόδιο ACS 
σε έναν ευαίσθητο ασθενή  
προκαλώντας μια υπερβολική 
φλεγμονώδη αντίδραση 
τραυματίζοντας έναν ήδη 
προσβεβλημένο πνεύμονα .



ΛΙΠΩΔΗΣ ΕΜΒΟΛΗ
 Κατά τη διάρκεια επεισοδίων οξέους άλγους,         

ο νεκρωμένος μυελός των οστών (κυρίως της 
λεκάνης και του μηριαίου οστού) 
απελευθερώνει σταγονίδια λίπους στην 
κυκλοφορία του αίματος, τα οποία 
εμβολίζουν τους πνεύμονες.

 Τα έμβολα λίπους μεταβολίζονται σε ελεύθερα 
λιπαρά οξέα, συμπεριλαμβανομένης της 
φωσφολιπάσης Α2 (sPLA2), τα οποία 
μεσολαβούν στην κυψελιδική φλεγμονή και 
την ενδοθηλιακή βλάβη.

 Η διάγνωση βασίζεται σε ανεύρεση 
κυψελιδικών μακροφάγων  θετικών για χρώση 
λίπους από βρογχοκυψελιδικό έκλπυμα (BAL) 
ή πρόκληση πτυέλων .

 Μέθοδος ευαίσθητη αλλά όχι ειδική καθώς 
παρόμοια ευρήματα έχουμε σε 
 μικροεισροφήσεις, 

 πνευμονική νόσο που σχετίζεται με ΓΟΠ

 υπερλιπιδαιμία



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΕΜΦΡΑΚΤΟ

 Αφορά 16% των οξέων θωρακικών 
συνδρόμων.

 Η αυξημένη προσκόλληση των 
δρεπανοκυττάρων οδηγεί σε απόφραξη
των μικρών αγγείων και διαταραχές 
αερισμού- αιμάτωσης που επιτείνουν την 
υποξία.

 Πρέπει να διαφοροποιείται από την 
πνευμονική εμβολή: οφείλεται σε 
απόφραξη των εν τω βάθει φλεβών των 
κ.α η οποία κλινικά εμφανίζεται με 
θωρακικό άλγος, δύσνποια, ταχύπνοια 
αλλά χωρίς νέο διήθημα στην απλή 
ακτινογραφία θώρακος.

 Μελέτες σε εξέλιξη για την δυνατότητα 
χορήγησης αντιπηκτικών για in situ 
έμφρακτο



ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
 Ατελεκτασία

 Υπερφόρτωση με όγκο

 Καταστολή του αναπνευστικού κέντρου από τη χορήγηση οπιοειδών

Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε υποαερισμό και παγίδευση των εκκρίσεων στις βάσεις 
των πνευμόνων, οδηγώντας σε διαταραχές αερισμού- αιμάτωσης και περαιτέρω 
υποξία.



ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ:

:



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 Εστάλη ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, η οποία και ανέδειξε 
αιμοσφαιρίνη S=76,6%, με αναμενόμενα επίπεδα για τον ασθενή 
HbS=20%...................

 Λόγω και του αναφερόμενου πρόσφατου ιστορικού πνευμονικής 
εμβολής, ζητήθηκε αξονική τομογραφία με πρωτόκολλο πνευμονικής 
εμβολής, η οποία δεν ανέδειξε θρόμβο στις πνευμονικές φλέβες, αλλά 
ήπιες πλευριτικές συλλογές αμφοτερόπλευρα.

 Ελήφθησαν αιμοκαλλιέργειες, γενική/καλλιέργεια ούρων.

 Ταυτόχρονα, εστάλησαν αντιγόνα legionella και πνευμονιοκόκκου σε 
ούρα, καθώς και ορολογικός έλεγχος για μυκόπλασμα της πνευμονίας, με 
αρνητικά αποτελέσματα.



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

 Ο ασθενής τέθηκε σε εντατική ενδοφλέβια ενυδάτωση, οξυγονοθεραπεία, 
αναλγητική αγωγή, όπως επίσης και ενδοφλέβια αντιμικροβιακή αγωγή με 
κεφτριαξόνη και κλαρυθρομυκίνη ως επί λοίμωξης του κατώτερου 
αναπνευστικού. 

 Έλαβε 2 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών με άνοδο της αιμοσφαιρίνης 
του σε Hb=8,7g/dL.

 Δέκα μέρες μετα την εισαγωγή του είναι απύρετος, χωρλίς δυσπνοια και 
αλγος, περιπατητικός………………….



ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ….

:



Lege artis ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΘΣ 
 Πλήρης αιματολογικός και 

Βιοχημικόςέλεγχος με ΔΕΚ

 Αέρια αίματος

 Ακτινογραφία θώρακος: πιθανώς άνευ 
ευρημάτων νωρίς στην πορεία της νόσου

 HRCT: 48 ώρες από έναρξη συμπτωμάτων 
ή επί υποξίας και αρνητικής Ro θώρακος

 Ορολογικό έλεγχο για άτυπα μικρόβια

 Καλλιέργεια πτυέλων, αίματος και χρώση 
gram

 Ανίχνευση αντιγόνου στα ούρα για 
πνευμονιόκοκκο και legionella

 PCR από ρινοφαρυγγικό έκπλυμα για 
ανίχνευση αναπνευστικών ιών 

 Ομάδα αίματος, διασταύρωση

 Βρογχοσκόπηση επί επιδείνωσης

 Για ερευνητικούς λόγους προτείνεται η 
μέτρηση των επιπέδων φωσφολιπάσης Α2 
προς επιβεβαίωση της διάγνωσης. 
Αυξημένα επιπέδα ανευρίσκονται 24-48 
ώρες πριν από την κλινική εκδήλωση της 
νόσου.



Lege artis ΘΕΡΑΠΕΙΑ
 Ενδοφλέβια ενυδάτωση: 

 μείωση της γλοιότητας του αίματος
 προφύλαξη του νεφρικού παρεγχύματος

 Αναλγησία: προς αποφυγή κυψελιδικού υποαερισμού. 
 Έναρξη αγωγής με ΜΣΑΦ για ήπιο έως μέτριο πόνο για 5 ημέρες
 Οπιοειδή αναλγητικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα ή σε σοβαρό πόνο λόγω 

πιθανής καταστολής αναπνευστικού κέντρου και επιδείνωση του υποαερισμού, 
κατάργηση χορήγησης πεθιδίνης

 Σύσταση για έναρξη αναλγησίας 30min από triage.

 Μη φαρμακευτικά μέτρα αντιμετώπισης πόνου όπως τοποθέτηση θερμών 
επιθεμάτων

 Αντιμικροβιακή αγωγή με κάλυψη για άτυπους μικροοργανισμούς: ακόμα 
και χωρίς απομόνωση παθογόνου μικροοργανισμού
 Αμοξυκιλλίνη-κλαβουλανικό ή κεφτριαξόνη μαζί με κλαριθρομυκίνη
 Επί αλλεργίας σε πενικιλλίνη: χορήγηση αναπνευστικών κινολονών

 Οξυγονοθεραπεία επί SPO2<95%



 Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός: υποστήριξη των μικρών βρογχιολίων, με 
αύξηση της ευενδοτότητας των πνευμόνων και της λειτουργικής υπολειπόμενης 
χωρητικότητας, μείωση του έργου της αναπνοής

 Φυσικοθεραπεία αναπνευστικού: 10 βίαιες εισπνοές σε κατάλληλο μηχάνημα 
κάθε δύο ώρες την ημέρα και κάθε τέσσερεις τη νύχτα. Να συνοδεύεται πάντα 
από κατάλληλη αναλγησία προς αποφυγή ατελεκτασίας

 Επί ενδείξεων σοβαρής υποξυγοναιμίας, μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

 Εισπνεόμενο νιτρικό οξύ: ευεργετική δράση στον πνεύμονα λόγω απόφραξης 
(προτινώμενο)

 Κορτικοστεροειδή: αντικρουόμενες απόψεις καθώς δεν βελτιώνει την έκβαση και 
αυξάνει τις επανεισαγωγές. Συστήνεται μόνο όταν συνυπάρχει άσθμα.

 Ενημέρωση ειδικού τμήματος μεσογειακής αναιμίας του εκάστοτε νοσοκομείου 
για αναζήτηση γνώμης του ειδικού (expert opinion)



ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Μετάγγιση αίματος: προς βελτίωση οξυγόνωσης. 

Σύσταση για μετάγγιση:

 επί υποξυγοναιμίας PO2<70mmHg

 μείωση Hb από baseline>1g/dL. 

Σύσταση για πρώιμες μεταγγίσεις γιατί οι ασθενείς μπορούν να επιδεινωθούν 
ταχέως.

Αποφυγή μετάγγισης επί Hb>9g/dL.

Αιμοσφαιρίνη στόχος: Hb≤10g/dL για σταθεροποίηση ασθενούς.

 Aπλή μετάγγιση

 Αφαιμαξομετάγγιση: oκτώ ΜΣΕ συνήθως επαρκούν σε ασθενή βάρους>50kg 
(10ml/kg RBCs).

Η αφαιμοξομετάγγιση προσφέρει το πλεονέκτημα μείωσης:

 Του ποσοστού της HbS και των κυκλοφορούντων δρεπανοκυττάρων

 Της απελευθέρωσης στην κυκλοφορία νέων ΔΕΚ τα οποία έχουν παραχθεί σε 
συνθήκες δρεπάνωσης

 Της συμμετοχής των δρεπανοκυττάρων στα αποφρακτικά γεγονότα

 Της ενδοαγγειακής αιμόλυσης



ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ
Ενδείξεις αφαιμαξομετάγγισης:

 Βαρέως πάσχοντες και μείζονα επιπλοκή

 Επιταχεινούμενη αναπνευστική ανεπάρκεια με SP02<90% παρά το χορηγούμενο 
οξυγόνο

 Προοδευτικά διηθήματα σε πνεύμονα

 Κλινική επιδείνωση παρά την αρχική απλή μετάγγιση

 Ασθενείς με αιμοσφαιρίνη Ηb>9g/dL

Δεν υπάρχει βέλτιστη τιμή αιμοσφαιρίνης S που οφείλει να επιτευχθεί με τις 
μεταγγίσεις.

Σύσταση για μείωση ποσοστού S κατά 30-40% προ εξιτηρίου.

Δεν υπάρχει ένδειξη για μετάγγιση σε:

 Ασυμπτωματική αναιμία

 Οξεία νεφρική βλάβη εκτός και εάν αφορά πολυοργανική ανεπάρκεια

 Πριαπισμό

 Μη επιπλεγμένες επώδυνες κρίσεις 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Μεγάλη πρόοδος: υδροξυκαρβαμίδη (υδροξυουρία) που έχει την ιδιότητα να:

 ↑ επίπεδα της HbF

 ↑ Hb,MCV

 ↓ επεισόδια επώδυνων κρίσεων και θωρακικών συνδρόμων

 ↓ ουδετερόφιλα, ΔΕΚ, LDH με συνέπεια λιγότερες μεταγγίσεις και λιγότερες μέρες 
νοσηλείας

 ↓ συνολικό αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων μειώνοντας την ενδοθηλιακή φλεγμονή και 
τις μικρο-αποφράξεις

1/3 των ενηλίκων είναι ανθεκτικοί στη θεραπεία  με υδροξυουρία. 

Υπάρχει όριο στη δοσολογία λόγω καταστολής του μυελού 35mg/kg/d.

Υδροξυουρία επί κρίσης:

 Σύσταση για συνέχιση θεραπείας επί καλής κλινικής εικόνας

 Διακοπή σε επιβαρυμένη κλινική εικόνα με σκοπό τη μείωση της μυελοκαταστολής



ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Αύξηση των επιπέδων της HbF:

 Η χορήγηση αργινίνης ως υπόστρωμα ΝΟ.

 Dimethylbutyrate και pomalidomide: επάγουν την παραγωγή HbF χωρίς συνοδό μυελοκαταστολή

 Decitabine: υπομεθυλιώνει τον υποκινητή της γ-σφαιρίνης . 100% απάντηση ακόμα και σε ασθενείς 
ανθεκτικούς στη θεραπεία με υδροξυουρία

Μείωση της προσκόλλησης των φλεγμονωδών κυττάρων:

 IVIG: μειώνει ενεργοποίηση και προσκόλληση λευκών αιμοσφαιρίων

 Tinzaparin: ΗΧΜΒ που μειώνει την προσκόλληση μέσω των υποδοχέων P- σελεκτίνης μαζί με την 
αντιπηκτική της δράση

 Propranolol: μειώνει την επαγώμενη από την αδρεναλίνη προσκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Μείωση της φλεγμονής:

 Regadenoson: μείωση της ενεργοποίησης των ΝΚ κυττάρων

Αντιοξειδωτικοί παράγοντες:

 Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα: χαμηλές συγκεντρώσεις στους ασθενείς αυτούς. Μείωση κρίσεων

 Ν- ακετυλοκυστεΐνη: μειώνει τη μη αντιστρεπτή δρεπάνωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ομαλοποιεί τα 
επίπεδα της γλουταθειόνης 

Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες:

 Prasugrel:μείωση ενεργοποίησης και προσκόλλησης αιμοπεταλίων. Μείωση άλγους σε μη στατιστικά 
σημαντικό ποσοσστό



ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΡΙΣΕΩΝ (συμπρλβ ΟΘΣ)

 Αποφυγή ψύχους, αφυδάτωσης, καπνίσματος

 Αποφυγή έκθεσης σε λοιμώξεις

 Αποφυγή κατανάλωσης οινοπνεύματος

 Χορήγηση φυλλικού οξέος

 Εμβολιασμός κατά:

I. Str. Pneumoniae με 23δύναμο από το δεύτερο χρόνο

II. Str. Pneumoniae με 13 δύναμο αμέσως μετά τη γέννηση

III. H. influenzae από τους πρώτους έξι μήνες της ζωής

 Σε περιπτώσεις λειτουργικής ασπληνίας σύσταση για χορήγηση των εμβολίων έναντι 
του μηνιγγιτιδόκοκκου

 Επί λοίμωξης, έγκαιρη χορήγηση πενικιλλινούχων αντιμικροβιακών και παραπομπή σε 
τριτοβάθμιο νοσοκομείο



ΡΙΖΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΟΣΟΥ

 Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων: είναι η μόνη ριζική 
θεραπεία, εφαρμόζεται σε επιλεγμένες περιπτώσεις
• Ασθενείς ανθεκτικοί στην υδροξυουρία
• Ηλικία<17 ετών
• Βλάβη σε όργανα στόχους: ΑΕΕ, οξύ θωρακικό σύνδρομο, πολλαπλές 

οστεονεκρώσεις

 Γονιδιακή θεραπεία : η εισαγωγή ενός γονιδίου θα περιόριζε την HbS έως 
80%, θα είχε καλά κλινικά αποτελέσματα, βρίσκεται στα σπάργανα



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


