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ΠΕΡιληΨη: η ανθρώπινη μεμβράνη των ερυθροκυττάρων είναι η πλέον μελετημένη βιολογική μεμβράνη. Απο-
τελείται από τρία βασικά δομικά στοιχεία: μια λιπιδική διπλοστοιβάδα αποτελούμενη κυρίως από φωσφολιπίδια και 
χοληστερόλη, διαμεμβρανικές πρωτεΐνες που ενσωματώνονται στην λιπιδική διπλοστιβάδα και τον πρωτεϊνικό κυττα-
ροσκελετό στην εσωτερική πλευρά της μεμβράνης των ερυθρών. ςτη μεμβράνη των ερυθρών οφείλονται οι μοναδικές 
ιδιότητες του ερυθροκυττάρου, που είναι η αντοχή και η μεγάλη παραμορφωσιμότητα κατά τη διάρκεια των επανα-
λαμβανόμενων περασμάτων μέσα από τους στενούς διαύλους της μικροκυκλοφορίας. οι κληρονομικές διαταραχές 
της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης μπορούν να χωριστούν ανάλογα με τη μορφολογία των ερυθροκυττάρων σε τέσσε-
ρεις ομάδες: την κληρονομική σφαιροκυττάρωση (κς), την κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση (κE), την κληρονομι-
κή οβαλοκυττάρωση και την κληρονομική στοματοκυττάρωση. η κληρονομική ςφαιροκυττάρωση είναι η πιο κοινή 
μεμβρανοπάθεια με επιπολασμό 1:3000 σε άτομα της Β. Ευρώπης και χαρακτηρίζεται από την παρουσία σφαιροκυτ-
τάρων στο περιφερικό αίμα, δικτυοερυθροκυττάρωση και σπληνομεγαλία. ο τύπος κληρονομικότητας στο 75% των 
περιπτώσεων είναι αυτοσωμικός επικρατής, ενώ οι υπολειπόμενες μορφές εμφανίζουν πιο σοβαρούς φαινοτύπους. η 
κλινική βαρύτητα της κληρονομικής σφαιροκυττάρωσης ποικίλει από ασυμπτωματικούς ασθενείς έως ασθενείς με σο-
βαρή αναιμία. η απώλεια μεμβρανικής επιφάνειας είναι η κυριότερη κυτταρική βλάβη, κατά το πέρασμα μέσα από την 
σπληνική κυκλοφορία, με αποτέλεσμα το ερυθρό να αποκτήσει σφαιρικό σχήμα και μειωμένη παραμορφωσιμότητα. 
ςπληνική καταστροφή των σφαιροκυττάρων οδηγεί σε αναιμία. τα αποτελέσματα της απώλειας μεμβράνης οφείλονται 
σε βλάβη διαφόρων πρωτεϊνών της μεμβράνης, συμπεριλαμβανομένης της αγκυρίνης, της ζώνης 3, της α-σπεκτρίνης, 
της β-σπεκτρίνης και της πρωτεΐνης 4.2. η κληρονομική Ελλειπτοκυττάρωση είναι μία αυτοσωμική επικρατής διατα-
ραχή που χαρακτηρίζεται από την παρουσία ελλειπτοκυττάρων στο αίμα. η συχνότητά της είναι αυξημένη σε περιο-
χές που ενδημεί η ελονοσία, υποδεικνύοντας ότι τα ελλειπτοκύτταρα προσφέρουν πλεονέκτημα επιβίωσης σε όλες της 
μορφές ελονοσίας. οι ασθενείς με κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση είναι γενικά ασυμπτωματικοί, αλλά περίπου το 
10% έχει μέτρια έως σοβαρή αναιμία. η σοβαρή παραλλαγή της κληρονομικής Ελλειτποκυττάρωσης, η πυροποικιλ-
λοκυττάρωση, χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό κατακερματισμένων ερυθρών με μειωμένη επιφάνεια της μεμ-
βράνης. η κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση οφείλεται σε βλάβες των “οριζόντιων” διασυνδέσεων στο σκελετό της 
μεμβράνης και αφορούν κυρίως βλάβες στην αυτοσυγκρότηση της σπεκτρίνης σε τετραμερή ή σε ένα ελαττωματικό 
σύμπλοκο ζεύξης σπεκτρίνης-ακτίνης-πρωτεϊνης 4.1R. η σπληνεκτομή μειώνει την σοβαρότητα της αναιμίας αυξάνο-
ντας την διάρκεια ζωής των κατακερματισμένων ερυθρών. η κληρονομική οβαλοκυττάρωση είναι μία ασθένεια πολύ 
συχνή στη Νοτιοανατολική Ασία που μεταβιβάζεται με αυτοσωματικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας. Χαρακτη-
ρίζεται από την παρουσία οβαλοκυττάρων στο αίμα με μία ή δύο εγκάρσιες\ή μία διαμήκη σχισμή. Όλοι οι ασθενείς 
είναι ετεροζυγώτες για μια έλλειψη 27 bp που κωδικοποιεί τα αμινοξέα 400 έως 408 της ζώνης 3. Εντούτοις, ο μηχα-
νισμός που οδηγεί σε σημαντική αύξηση της ακαμψίας της μεμβράνης δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί. η κληρονομική 
στοματοκυττάρωση με υδροκυττάρωση και η κληρονομική στοματοκυττάρωση με ξηροκυττάρωση μεταβιβάζονται 
με αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο κληρονομικότητας και χαρακτηρίζονται από την παρουσία στοματοκυττάρων 
σε επιχρίσματα αίματος. Ενώ η αναιμία είναι ήπια στην ξηροκυττάρωση είναι σοβαρή στην υδροκυττάρωση. η μο-
ριακή ανάλυση έδειξε δύο μεταλλάξεις που σχετίζονται με την υδροκυττάρωση στην πρωτεΐνη RHAG (Ile61Arg και 
Ser65Phe). Πρόσφατα βρέθηκαν μεταλλάξεις στο δίαυλο ιόντων PIEZO1 στην ξηροκυττάρωση. η σπληνεκτομή εί-
ναι ιδιαίτερα επωφελής για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών με σφαιροκυττάρωση και αυτών με σοβαρή 
ελλειπτοκυττάρωση. Αντίθετα αντενδείκνυται σε ασθενείς με διαταραχές διαπερατότητος κατιόντων λόγω φλεβικών 
θρομβοεμβολικών επιπλοκών που εμφανίστηκαν μετά τη σπληνεκτομή.
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ΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑνΩΣΗ 
ΕΡυΘΡΟΚυΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑνΗΣ

η ερυθροκυτταρική μεμβράνη, έχει επιλεγεί ως πρό-
τυπο σύστημα διερεύνησης της οργάνωσης και λειτουρ-
γίας, των διαφόρων συστατικών μορίων στις βιολογικές 
μεμβράνες. Έχει μελετηθεί καλύτερα από κάθε άλλη 
ευκαρυωτική μεμβράνη και οι λόγοι που εξηγούν αυτή 
την επιλογή είναι ότι: τα ερυθρά αιμοσφαίρια διατίθενται 
εύκολα και σε μεγάλους αριθμούς, η πλασματική μεμβράνη 
είναι η μοναδική μεμβράνη του ερυθροκυττάρου και 
καθαρές ερυθροκυτταρικές μεμβράνες, ελεύθερες 
αιμοσφαιρίνης, είναι δυνατό να απομονωθούν πολύ εύκολα, 
εκθέτοντας τα ερυθροκύτταρα σε υπότονο ρυθμιστικό 
διάλυμα φωσφορικών. Αν και η πλασματική μεμβράνη 
αντιπροσωπεύει μόνο το 1% του βάρους του ερυθρού, 
παρέχει στο κύτταρο σημαντικές μηχανικές ιδιότητες, 
όπως η ανθεκτικότητα και η ικανότητα αντιστρεπτής 
αλλαγής σχήματος (ελαστική παραμόρφωση). Αποτελεί 
άριστο μοντέλο «ρευστού μωσαϊκού», σύμφωνα με τους 
Singer και Nicholson1. το μοντέλο του ρευστού μωσαϊκού 
υποστηρίζει ότι η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από 
διάφορα είδη μορίων (φωσφολιπίδια, χοληστερόλη, 
πρωτεΐνες και υδατάνθρακες) που βρίσκονται σε συνεχή 
κίνηση, όπως θα έκαναν οι ψηφίδες ενός μωσαϊκού που 
δεν είναι ενωμένες μεταξύ τους και επιπλέουν πάνω σε 
ένα ρευστό. τα μόρια χοληστερόλης παρεμβάλλονται 
μεταξύ των μορίων των φωσφολιπιδίων, διατηρώντας 
τη ρευστότητα της κυτταρικής μεμβράνης η οποία έχει 
μεγάλη σημασία για τις λειτουργίες της2.

τα λιπίδια αποτελούν το 50% του βάρους της μεμβρά-
νης. κυρίως πρόκειται για φωσφολιπίδια και μη εστερο-
ποιημένη (ελεύθερη), ενώ υπάρχουν και μικρές ποσότητες 
γλυκολιπιδίων η κατανομή των φωσφολιπιδίων στις δύο 
λιπιδικές μονοστιβάδες είναι ασύμμετρη, σε αντίθεση 
με τη χοληστερόλη που είναι ισομερώς κατανεμημένη.

οι πρωτεΐνες της μεμβράνης διακρίνονται σε διαμεμ-
βρανικές και περιφερειακές. οι διαμεμβρανικές, εισχω-
ρούν ή διαπερνούν τη διπλοστιβάδα των λιπιδίων και 
αλληλεπιδρούν με τον υδρόφοβο λιπιδικό πυρήνα. οι 
περισσότερες διαμεμβρανικές πρωτεΐνες αποτελούν τα 
ερυθροκυτταρικά αντιγόνα. οι διαμεμβρανικές πρωτε-
ΐνες εμφανίζουν μεγάλη λειτουργική ετερογένεια. Χρη-
σιμεύουν ως μεταφορείς, συνδέτες με άλλα κύτταρα του 
αίματος και του ενδοθηλίου, καθώς και ως υποδοχείς ση-
μάτων. ςτις διαμεμβρανικές πρωτεΐνες συγκαταλέγονται η 
ζώνη 3 (ο δίαυλος ανταλλαγής ανιόντων, AE1), η υδατο-
πορίνη 1 (ΑQP1), ο μεταφορέας γλυκόζης 1 (Glut1), διά-
φορα ερυθροκυτταρικά αντιγόνα, η Rhesus-σχετιζόμενη 
γλυκοπρωτεΐνη (Rh-AG), οι αντλίες K+, Na+ κ.α. ςτις 
πρωτεΐνες με λειτουργίες πρόσδεσης περιλαμβάνεται η 
ICAM-4 η οποία αντιδρά με ιντεγκρίνες και με το αντι-
γονικό σύστημα Lu3. ςημαντικές επίσης διαμεμβρανικές 
πρωτεΐνες είναι οι γλυκοφορίνες A, B, C, D.

οι περιφερειακές ή σκελετικές πρωτεΐνες, αλληλεπι-
δρούν με πρωτεΐνες και λιπίδια στη μεμβρανική επιφάνεια, 
αλλά δεν εισχωρούν στο λιπιδικό πυρήνα και σε αυτές 
περιλαμβάνονται η σπεκτρίνη, η αγκυρίνη, η ακτίνη, η 
πρωτεΐνη 4.1R και 4.2, η αδουσίνη, η τροπομυοσίνη, η 
δεματίνη και η τροπομοντουλίνη (ςχήμα 1).

η ςπεκτρίνη (Sp) εί-
ναι το κύριο σκελετικό 
συστατικό, αντιπροσω-
πεύοντας το 50-70% της 
σκελετικής μάζας. Απο-
τελείται από δύο πολυ-
πεπτιδικές αλυσίδες, 
οι οποίες αν και έχουν 
ομοιότητες είναι δομικά 
διακριτές: την α, (α-Sp, 
240Kd) και τη β (β-Sp, 
220Kd). Υπάρχουν πε-
ρίπου 2×105 αντίγρα-
φα ανά κύτταρο. οι 
δύο αλυσίδες συνδέο-
νται πλευρά με πλευ-
ρά (side to side), αλλά 
αντιπαράλληλα για το 
σχηματισμό του ετερο-
διμερούς. τα ετεροδι-
μερή με τη σειρά τους 
συνδέονται κεφαλή με 
κεφαλή (head to head) Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση της δομικής οργάνωσης της μεμβράνης.
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δημιουργώντας τετραμερή και ακολούθως ανώτερης τά-
ξης ολιγομερή4,5. η α-Sp και η β-Sp κωδικοποιούνται 
από τα γονίδια SPTA1 και SPTB στα χρωμοσώματα 
1q22-q236 και 14q23-q24.27 αντίστοιχα. η α-Sp έχει 22 
επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες, ενώ η β-Sp 17. κάθε 
επαναλαμβανόμενη αλληλουχία περιέχει 106 αμινοξέα 
(12Kd), σχηματίζοντας ένα άκαμπτο ελικοειδές αποτε-
λούμενο από 3 α-έλικες (A, B, C με κατεύθυνση Νη3

+ 
→ Cοο-). κάθε ελικοειδές ενώνεται με το επόμενο με 
μια γραμμική αλληλουχία 26 αμινοξέων. η έναρξη της 
σύνδεσης μεταξύ της α και β σπεκτρίνης πραγματοποιεί-
ται στην περιοχή πυρήνωσης (nucleation site), που σχη-
ματίζεται από τα επαναλαμβανόμενα τμήματα α 19 έως 
α 22 (C-τελική περιοχή της α-αλυσίδας) και β1 ως β5 
(Ν- τελική περιοχή της β-αλυσίδας). η θέση που συνδέ-
εται η αγκυρίνη βρίσκεται σ’ ένα πεπτίδιο το οποίο πε-
ριέχει τη 14η και τη 15η επαναλαμβανόμενη αλληλουχία 
της β-Sp8. η β-αλυσίδα είναι φωσφορυλιωμένη πλησίον 
του C-τελικού άκρου. η φωσφορυλίωση παίζει σημαντι-
κό ρόλο στην αλληλεπίδραση της α και β αλυσίδας. ςτη 
σύνδεση για το σχηματισμό τετραμερούς, συμμετέχουν 
ένα μεγάλο τμήμα του N-τελικού άκρου της α αλυσίδας, 
του ενός ετεροδιμερούς και η β17 επαναλαμβανόμενη 
αλληλουχία του άλλου ετεροδιμερούς, η οποία βρίσκε-
ται στο C-τελικό άκρο της β αλυσίδας. ςχηματίζεται έτσι 
ένα τυπικό ελικοειδές σπεκτρίνης, το οποίο σταθεροποιεί 
το τετραμερές. η σύνθεση της σπεκτρίνης αρχίζει πριν 
το στάδιο των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων CFU-E, 
η δε λειτουργία της είναι να διατηρεί το κυτταρικό σχή-
μα, να ρυθμίζει την πλευρική κινητικότητα των διαμεμ-
βρανικών πρωτεϊνών και να παρέχει δομική υποστήριξη 
στη λιπιδική στιβάδα.

για τη δομική οργάνωσή της μεμβράνης, τα διμερή 
σπεκτρίνης συνδέονται στις κεφαλές τους (heads) προς 
σχηματισμό τετραμερών, όπως προαναφέρθηκε (ςχή-
μα 1). ςτις ουρές τους (tails), τα διμερή συνδέονται με 
πρωτοϊνίδια ακτίνης με τη βοήθεια της πρωτεΐνης 4.1R 
η οποία συνδέεται με τη γλυκοφορίνη C παρέχοντας έτσι 
μία θέση σύνδεσης της πλασματικής μεμβράνης με τον 
κυτταροσκελετό. η αδουσίνη και η δεματίνη συνδέονται 
ανεξάρτητα με την Glut 1 προσφέροντας έτσι μία δεύ-
τερη κάθετη σύνδεση του συμπλόκου ζεύξης (σπεκτρί-
νη-ακτινη-πρωτεΐνη 4.1) με την πλασματική μεμβράνη 
(ςχήμα 1)9. 

τετραμερή ζώνης 3 συνδέονται με τη σπεκτρίνη μέ-
σω της αγκυρίνης. η πρωτεΐνη 4.2 συνδέει την αγκυρί-
νη, τη ζώνη 3 και τη CD47. η CD47 και τα αντιγόνα LW 
αλληλεπιδρούν με τις πρωτεΐνες Rh (Rh και RhAG). τα 
τετραμερή Rh συνδέονται με τη ζώνη 3 και τη γλυκοφο-
ρίνη Α (GPA)10 (ςχήμα 1).

με την κυτταρική μεμβράνη το ερυθρό εξασφαλί-
ζει: μηχανική σταθερότητα, επικοινωνία με το εξωτε-
ρικό περιβάλλον και έλεγχο του είδους των ουσιών που 
εισέρχονται και εξέρχονται από το κύτταρο. τα χαρακτη-

ριστικά που αποτελούν τους ρυθμιστές της ικανότητας 
του κυττάρου να υποστεί τις αναγκαίες παραμορφώσεις 
είναι: (α) η γεωμετρία του κυττάρου και ιδιαίτερα ο λό-
γος επιφανείας (surface area) προς όγκο, (β) η κυτταρο-
πλασματική γλοιότητα (viscosity), η οποία καθορίζεται 
από την ενδοκυττάρια συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης 
και (γ) η ικανότητα αντιστρεπτής αλλαγής σχήματος της 
μεμβράνης. H διατήρηση της επιφανείας του κυττάρου 
επιτυγχάνεται από την ισχυρή σύνδεση της πλασματικής 
μεμβράνης με τον κυτταροσκελετό, αλλά και τη μηχανι-
κή σταθερότητα του σκελετού η οποία εξαρτάται από τις 
«οριζόντιες» πρωτεϊνικές συνδέσεις. η εξασφάλιση στα-
θερού κυτταρικού όγκου είναι συνάρτηση της λειτουργί-
ας των μεμβρανικών μεταφορέων ιόντων. 

ΚΛΗΡΟνΟΜΙΚΗ ΣΦΑΙΡΟΚυΤΤΑΡΩΣΗ Η 
ΣΦΑΙΡΟΚυΤΤΑΡΙΚΟΣ ΙΚΤΕΡΟΣ

η κληρονομική ςφαιροκυττάρωση (κς) αποτελεί 
μια ετερογενή ομάδα αιμολυτικών αναιμιών η οποία χα-
ρακτηρίζεται από ασυμπτωματικούς φορείς έως ασθενείς 
με βαριά αναιμία και χαρακτηριστική μορφολογία ερυ-
θρών με σφαιροκύτταρα. Εμφανίζεται σε όλες τις φυλε-
τικές ομάδες και είναι ιδιαίτερα συχνή σε λαούς της Β. 
Ευρώπης. η συχνότητα σε αυτόν τον πληθυσμό είναι 
1:300011. ςτα 2/3 των περιπτώσεων η νόσος κληρονο-
μείται με αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα και λι-
γότερο συχνά με αυτοσωμικό υπολειπόμενο. το γεγονός 
ότι δεν έχουν βρεθεί ομοζυγώτες για τυπική επικρατού-
σα κς, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ομοζυγωτία δεν εί-
ναι συμβατή με τη ζωή

η κς ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου διαιρείται 
στους εξής κλινικούς τύπους.

Σιωπηλός Φορέας: ςτην κατηγορία αυτή ανήκουν γο-
νείς παιδιών με κς υπολειπόμενου τύπου. οι σιωπηλοί 
φορείς δεν έχουν κάποια σημαντική διαταραχή ή έχουν 
πολύ ήπιες αλλαγές, όπως ελαφρά δικτυοερυθροκυττά-
ρωση, σπάνια σφαιροκύτταρα στο περιφερικό αίμα ή επη-
ρεασμένη ωσμωτική αντίσταση μετά από επώαση. Δεν 
πρέπει να αγνοούμε το γεγονός ότι μπορεί να έχει συμ-
βεί μια de novo μετάλλαξη σε μια οικογένεια, που να μι-
μείται έναν υπολειπόμενο τρόπο κληρονομικότητας. ςε 
τέτοιες περιπτώσεις, η εξέταση του οικογενειακού δέ-
ντρου, μπορεί να είναι ο μόνος τρόπος εξακρίβωσης του 
τύπου μεταβίβασης. 

Ήπια ΚΣ: το 20 - 30 % των ασθενών με κς εμφανί-
ζει αντιρροπούμενη αιμόλυση. τα άτομα αυτά δεν έχουν 
αναιμία και είναι συνήθως ασυμπτωματικά. η διάγνω-
ση αυτών των ασθενών μπορεί να είναι δύσκολη, επειδή 
η αιμόλυση, η σπληνομεγαλία και η σφαιροκυττάρω-
ση είναι ασυνήθιστα ήπιες. οι ασθενείς αυτοί έχουν δι-
κτυοερυθροκύτταρα (ΔΕκ)<6% και μόνο το 60% των 
περιπτώσεων έχουν σημαντική σφαιροκυττάρωση στο 
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επίχρισμα του αίματος. η περιφερική αιμόλυση αντιρρο-
πείται πλήρως, εκτός αν ο ασθενής υποβληθεί σε επιπλέον 
stress όπως προσβολή από κυτταρομεγαλοϊό, εγκυμοσύ-
νη, άσκηση ή αιμορραγία. ςε πολλούς από αυτούς τους 
ασθενείς η διάγνωση γίνεται μετά από εξέτασητης οικο-
γένειας ή στην ενήλικο ζωή, όταν εμφανίσουν σπληνο-
μεγαλία ή χολολιθίαση.

Τυπική ΚΣ: η τυπική κς συνδυάζει στοιχεία αιμό-
λυσης με αναιμία, ίκτερο, δικτυοερυθροκυττάρωση και 
σπληνομεγαλία, σφαιροκύτταρα στα επιχρίσματα αίμα-
τος, αυξημένη ωσμωτική ευθραυστότητα και ένα θετικό 
οικογενειακό ιστορικό στις περισσότερες περιπτώσεις. η 
νόσος συνήθως εκδηλώνεται στην πρώιμη παιδική ηλι-
κία, με εμφάνιση ικτέρου, αναιμίας και σπληνομεγαλίας. 
Παρολ’ αυτά η διάγνωση πιθανόν να γίνει σε μεγαλύτερη 
ηλικία, γιατί κάποιο παροδικό επεισόδιο αναιμίας μπο-
ρεί να διαφύγει. η υποψία της νόσου κατά τη διάρκεια 
της νεογνικής ηλικίας μπορεί να τεθεί από την παρουσία 
ικτέρου, αναιμίας και δικτυοερυθροκυττάρωσης.

Μέτρια και Σοβαρή ΚΣ: Ένα μικρό ποσοστό ασθενών 
με κς (5-10% περίπου) έχουν μετρίως σοβαρή έως σοβα-
ρή αναιμία. Ασθενείς με ²μετρίως σοβαρή² σφαιροκυττά-
ρωση έχουν επίπεδα αιμοσφαιρίνης 6.0-8.0g/dL, ποσοστό 
ΔΕκ περίπου 10% και χολερυθρίνη 2-3mg/dL. Ασθενείς 
με ²σοβαρή² σφαιροκυττάρωση έχουν βαριά αναιμία, που 
εξαρτάται από τακτικές μεταγγίσεις. Όλες σχεδόν οι πε-
ριπτώσεις αυτές, είναι υπολειπόμενου τύπου. Επιπλέον 
του κινδύνου από τις μεταγγίσεις, οι ασθενείς υποφέρουν 
και από απλαστικές κρίσεις. Εμφανίζουν καθυστέρηση 

στην ανάπτυξη, τη σεξουαλική ωρίμανση και προσωπείο 
μεσογειακής αναιμίας. 

κοινό χαρακτηριστικό όλων των μορφών της κς είναι 
η απώλεια μεμβρανικής επιφάνειας, υπό μορφή μεμβρα-
νικού κυστιδίου, με αποτέλεσμα το ερυθρό από δισκο-
ειδές να γίνεται σφαιροκύτταρο. τα σφαιροκύτταρα δεν 
μπορούν να διασχίζουν τον σπλήνα, παγιδεύονται και 
απομακρύνονται από την κυκλοφορία με αποτέλεσμα 
τη μειωμένη διάρκεια ζωής τους. η σπληνεκτομή μειώ-
νει σημαντικά τη σοβαρότητα της αναιμίας, γιατί αυξά-
νει την διάρκεια ζωής των σφαιροκυττάρων.

η απώλεια τμήματος της μεμβράνης στην κς, οφεί-
λεται στην ελαττωματική σύνδεση του υπομεμβρανικού 
σκελετού στην πλασματική μεμβράνη, λόγω ελλείμμα-
τος είτε διαμεμβρανικών είτε περιφερειακών πρωτεϊνών 
(ςχήμα 2). το πρωτεϊνικό έλλειμμα έχει ως αποτέλεσμα 
τη μειωμένη συνοχή της μεμβράνης και συνεπώς απώ-
λεια τμήματός της. Έτσι, η κς είναι το αποτέλεσμα των 
βλαβών σε οποιοδήποτε από τα πρωτεϊνικά συστατικά, 
που συμμετέχουν στις κάθετες διασυνδέσεις μεταξύ του 
κυτταροσκελετού και της μεμβράνης.

το 30-60% των σφαιροκυτταρικών ασθενών στην Αμε-
ρική και την Ευρώπη και το 5-15% στην ιαπωνία, έχουν 
έλλειμμα (15-50%) αγκυρίνης13,14. ο τύπος κληρονομικό-
τητας είναι είτε αυτοσωμικός επικρατούν είτε υπολειπό-
μενος. Δεδομένου ότι η αγκυρίνη συνδέει τη β-σπεκτρίνη 
στη ζώνη 3, το έλλειμμα αγκυρίνης οδηγεί σε ανάλογο έλ-
λειμμα σπεκτρίνης στη μεμβράνη, παρά τη φυσιολογική 
σύνθεση της σπεκτρίνης. οι ασθενείς με βλάβες της αγκυ-

ρίνης έχουν σημαντικό 
αριθμό σφαιροκυττά-
ρων στην περιφέρεια 
χωρίς άλλες μορφολο-
γικές παραλλαγές και η 
κλινική τους βαρύτη-
τα κυμαίνεται από ήπια 
έως μετρίως σοβαρή. 

λιγότερο από το 
5% των περιπτώσεων 
με κς έχουν 50-75% 
έλλειμμα σπεκτρίνης, 
υπολειπόμενο τύπο 
κληρονομικότητας και 
σοβαρή μεταγγισιοε-
ξαρτώμενη αιμολυτι-
κή αναιμία. το 15-20% 
περίπου των ασθενών 
με κς14 φέρουν μεταλ-
λάξεις στο SPTB με 
αποτέλεσμα να έχουν 
15-40% έλλειμμα σπε-
κτρίνης. ςτους ασθε-
νείς αυτούς η αναιμία Σχήμα 2. Παθοφυσιολογία της Κληρονομικής σφαιροκυττάρωσης (τροποποιημένο από12).
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είναι ήπια έως μέτρια και στα επιχρίσματα αίματος πα-
ρατηρούνται εκτός από σφαιροκύτταρα και 5-10% ακαν-
θοκύτταρα. 

Έλλειμμα 15-40% της ζώνης 3 με συνακόλουθο ανά-
λογο έλλειμμα της πρωτεΐνης 4.2 βρίσκεται στο 15-20% 
περίπου των σφαιροκυτταρικών ασθενών με επικρατού-
ντα τύπο κληρονομικότητος. οι πάσχοντες εμφανίζουν 
ήπια έως μέτριας βαρύτητας αναιμία, αν και σε ορισμένες 
περιπτώσεις έχει επίσης αναφερθεί και σοβαρή κς15,16. 
ςε μη σπληνεκτομηθέντες ασθενείς με έλλειμμα ζώνης 3, 
παρατηρούνται πέραν των σφαιροκυττάρων και ερυθρά 
που έχουν σχήμα ‘’μανιταριού’’ (pincered red blood cells). 

η πλειονότητα των ασθενών με κς στην ιαπωνία εί-
ναι ομοζυγώτες για μεταλλάξεις του γονιδίου EPB42, 
ενώ αντίθετα σε άλλους πληθυσμούς η συχνότητα των 
μεταλλάξεων του EPB42 είναι μικρότερη από 5% των 
περιπτώσεων17,18. ς’ αυτές τις περιπτώσεις σημειώνεται 
σχεδόν πλήρης έλλειψη της πρωτεΐνης 4.2. ςτο επίχρισμα 
του αίματος κυριαρχούν τα οβαλοκύτταρα και τα στο-
ματοκύτταρα, ενώ τα σφαιροκύτταρα είναι σπανιότερα. 

ςτο 5-10% περίπου του συνόλου των περιπτώσεων 
με κς, η μοριακή βλάβη παραμένει άγνωστη.

Κληρονομική ελλειπτοκυττάρωση 
η κληρονιμική Ελλειπτοκυττάρωση(κE) είναι μία 

κοινή, αλλά κλινικά και γενετικά ετερογενής διαταραχή 
της μεμβράνης των ερυθρών. Χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία ελλειπτοκυττάρων ή οβαλοκυττάρων στο αί-
μα19. η συχνότητα της κΕ στις ηνωμένες Πολιτείες δεν 
είναι μεγαλύτερη από 2.5-5/10.000 άτομα. Ωστόσο, στις 
περιοχές της Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας,ό-
που είναι ενδημική η ελονοσία, η συχνότητα της νόσου 
είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί τα ελλειπτοκύτταρα προ-
σφέρουν κάποια προστασία έναντι του παρασίτου. κλη-
ρονομείται με αυτοσωμικό επικρατούντα χαρακτήρα και 
το σύνολο σχεδόν των ασθενών κατατάσσεται σε έναν 
από τους 3 κλινικούς φαινοτύπους: κοινή ελλειπτοκυτ-
τάρωση, πυροποικιλοκυττάρωση, και οβαλοκυττάρωση 
της Νοτιοανατολικής Ασίας. η συντριπτική πλειοψη-
φία των ασθενών έχουν κοινή ελλειπτοκυττάρωση, εί-
ναι ασυμπτωματικοί και μόνο το 10% περίπου εξ αυτών 
έχουν μέτρια έως σοβαρή αναιμία. κοινό χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα όλων των μορφών ελλειπτοκυττάρωσης εί-
ναι η μηχανικά ασταθής ερυθροκυτταρική μεμβράνη. η 
μειωμένη μηχανική σταθερότητα της μεμβράνης είναι το 
αποτέλεσμα των αποδυναμωμένων πλευρικών συνδέσεων 
στο μεμβρανικό σκελετό είτε λόγω ασταθούς σύνδεσης 
διμερών–διμερών σπεκτρίνης είτε λόγω ασταθούς σύν-
δεσης σπεκτρίνης/ακτίνης/πρωτεΐνης 4.1 στο σύμπλοκο 
ζεύξης του μεμβρανικού σκελετού. οι ασθενείς πλευρι-
κές συνδέσεις των πρωτεϊνών του μεμβρανικού σκελετού 
οφείλονται σε βλάβες της α-σπεκτρίνης, της β-σπεκτρίνης 

ή της πρωτεΐνης 4.1R. οι μεταλλάξεις της α-σπεκτρίνης 
είναι η πιο κοινή αιτία της κΕ, αντιπροσωπεύοντας πε-
ρίπου το 65% των περιπτώσεων. Παρερμηνεύσιμες με-
ταλλάξεις στην Ν-τελική περιοχή της α-σπεκτρίνης, που 
συμμετέχει στο σχηματισμό τετραμερούς, είναι οι πιο 
συχνές μεταλλάξεις. Έχουν εντοπιστεί όμως και μεταλ-
λάξεις της α-σπεκτρίνης σε περιοχές του μορίου που δεν 
συμμετέχουν στην αυτοσυγκρότηση της σπεκτρίνης19,20. 
η πιο κοινή μετάλλαξη της α-σπεκτρίνης είναι η Ar-
g28His και ασθενείς ομόζυγοι για αυτή τη μετάλλαξη 
έχουν σοβαρή αιμολυτική αναιμία21. οι μεταλλάξεις της 
β-σπεκτρίνης αντιπροσωπεύουν το 30% των περιπτώ-
σεων με κΕ19. Έχουν ταυτοποιηθεί σημειακές μεταλλά-
ξεις, καθώς επίσης και «βραχύνσεις» (truncations) στην 
C-τελική περιοχή της β-σπεκτρίνης, που έχουν ως απο-
τέλεσμα μειωμένη αυτοσυγκρότηση της σπεκτρίνης. ςε 
όλες σχεδόν τις περιπτώσεις με κΕ, ο βαθμός διαταρα-
χής στην αυτοσυγκρότηση της σπεκτρίνης συσχετίζεται 
με τη σοβαρότητα της κλινικής εικόνας: όσο μεγαλύτε-
ρος είναι ο βαθμός της διαταραχής τόσο πιο σοβαρός εί-
ναι ο κλινικός φαινότυπος. Έλλειμμα της πρωτεΐνης 4.1R, 
καθώς και ποιοτικές βλάβες της 4.1R αντιπροσωπεύουν 
το 5% των περιπτώσεων με κΕ19,22,23. ςε όλες αυτές τις 
περιπτώσεις που αφορούν την πρωτεΐνη 4.1R, η βλάβη 
οδηγεί σ’ ένα εξασθενημένο σύμπλοκο ζεύξης του μεμ-
βρανικού σκελετού, με αποτέλεσμα τη μειωμένη μηχανι-
κή σταθερότητα της μεμβράνης. η σπληνεκτομή μειώνει 
σημαντικά τη βαρύτητα της αναιμίας με την αύξηση της 
διάρκειας ζωής των ερυθρών.

η κληρονομική Πυροποικιλοκυττάρωση (HPP) είναι 
υποσύνολο της κΕ. ςτην αρχή θεωρήθηκε ως μία ξεχωρι-
στή οντότητα λόγω της αυξημένης θερμικής ευαισθησίας 
των ερυθροκυττάρων και των μορφολογικά ασυνήθιστων 
ερυθρών, που έμοιαζαν με εκείνων σε ασθενείς που εί-
χαν υποστεί σοβαρά θερμικά εγκαύματα23. Εμφανίζεται 
συνήθως στη βρεφική ηλικία ως βαριά αιμολυτική αναι-
μία (Hb 4.0-8.0g/dl) με χαρακτηριστική μορφολογία των 
ερυθρών με ποικιλοκύτταρα, σπασμένα ερυθρά, κάποια 
σφαιροκύτταρα και λίγα ή καθόλου ελλειπτοκύτταρα. 
μοιάζει πολύ με την ομόζυγο κοινή ελλειπτοκυττάρωση. 
τα ερυθροκύτταρα είναι ωσμωτικά εύθραυστα, ιδιαίτερα 
μετά από επώαση. οι περισσότεροι ασθενείς με ηΡΡ εί-
ναι είτε ομοζυγώτες δομικών παραλλαγών της σπεκτρί-
νης στην περιοχή που γίνεται η αυτοσυγκότησή της σε 
τετραμερή, είτε διπλοί ετεροζυγώτες δομικών ελλειπτο-
κυτταρικών μεταλλάξεων της σπεκτρίνης21 .

ΚΛΗΡΟνΟΜΙΚΗ ΟΒΑΛΟΚυΤΤΑΡΩΣΗ
η οβαλοκυττάρωση της Νοτιοανατολικής Ασίας εί-

ναι πολύ συχνή στη μελανησία, τη μαλαισία, τις Φιλιπ-
πίνες, την ινδονησία και τη Ν. ταϊλάνδη. ςτις περιοχές 
αυτές όπου ενδημεί η ελονοσία ο επιπολασμός της νό-
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σου κυμαίνεται από 5-25%25. η οβαλοκυττάρωση χαρα-
κτηρίζεται από την παρουσία ερυθροκυττάρων ωοειδούς 
σχήματος, με μία ή δύο εγκάρσιες λωρίδες ή μία διαμή-
κη σχισμή. η μεμβράνη των οβαλοκυττάρων της Νο-
τιοανατολικής Ασίας είναι άκαμπτη και μηχανικά πιο 
σταθερή26. η αυξημένη ακαμψία της μεμβράνης των οβα-
λοκυττάρων παρεμποδίζει την ικανότητα του παρασίτου 
της ελονοσίας να προσβάλλει αποτελεσματικά αυτά τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια27, χωρίς ωστόσο να είναι γνωστός 
ο ακριβής μηχανισμός. μεταβιβάζεται με αυτοσωμικό 
επικρατούντα τύπο κληρονομικότητας και όλα τα άτομα 
είναι ετεροζυγώτες ενός γονιδιακού ελλείμματος 27 bp 
που κωδικοποιεί τα αμινοξέα 400-408, που βρίσκονται 
στο όριο της κυτταροπλασματικής και της πρώτης δια-
μεμβρανικής περιοχής της ζώνης 326,28,29. Παρά την αυξη-
μένη μεμβρανική ακαμψία, οι περισσότεροι φορείς δεν 
παρουσιάζουν καθόλου ή έχουν ελάχιστη αιμόλυση. το 
μοντέλο που προτείνεται για να εξηγήσει την ακαμψία 
της μεμβράνης υποθέτει ότι το έλλειμμα των 9 αμινοξέων 
αλλάζει τη στερεοδιαμόρφωση του μορίου της ζώνης 3, 
με αποτέλεσμα η κυτταροπλασματική περιοχή της πρω-
τεΐνης να σχηματίζει επιπλέον δεσμούς με τον υποκείμε-
νο μεμβρανικό σκελετό, αναδιατάσσοντας το δίκτυο της 
σπεκτρίνης που είναι υπεύθυνο για την παραμόρφωση 
της μεμβράνης. Ωστόσο, ο ακριβής μηχανισμός για την 
αυξημένη ακαμψία της μεμβράνης των οβαλοκυττάρων 
δεν έχει ακόμη τεκμηριωθεί.

ΚΛΗΡΟνΟΜΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΚυΤΤΑΡΩΣΗ
Φυσιολογικά η ερυθροκυτταρική μεμβράνη είναι σχε-

δόν αδιαπέραστη στα μονοσθενή (K+, Na+) και δισθενή 
(Ca2+) κατιόντα εν αντιθέσει με τα ανιόντα και το νερό 
που είναι πολύ διαπερατή. Έτσι η διατήρηση της υψη-
λής περιεκτικότητας σε κάλιο, χαμηλής σε νάτριο και 
πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο στο ερυθρό 
αιμοσφαίριο, επιτυγχάνεται από πρωτεΐνες όπως οι Na+-
K+ATPase, Ca2+ ATPase κ.α. Επιπροσθέτως το κανάλι 
SK1-Gardos και η υδατοπορίνη (AQP1) συμμετέχουν 
στη ρύθμιση του όγκου του ερυθρού. η αύξηση της συ-
γκέντρωσης των κατιόντων έχει ως αποτέλεσμα την εί-
σοδο η2ο στο ερυθροκύτταρο, ενώ αντίθετα η μείωση 
των κατιόντων οδηγεί σε απώλεια νερού. Έτσι οι φαινό-
τυποι που αφορούν τις κληρονομικές διαταραχές στη δι-
απερατότητα της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης είναι: η 

κληρονομική στοματοκυττάρωση με αφυδατωμένα ερυ-
θρά (ξηροκυττάρωση) και η κληρονομική στοματοκυτ-
τάρωση συνοδευόμενη από υδροκυττάρωση30. το μοτίβο 
κληρονομικότητας της και για τις δύο καταστάσεις είναι 
αυτοσωμικό επικρατές. η ξηροκυττάρωση μπορεί να εμ-
φανίζεται μόνη ή σε συνδυασμό με άλλες κλινικές εκδη-
λώσεις συμπεριλαμβανομένης της ψευδοϋπερκαλιαιμίας 
και /ή περιγεννητικής συλλογής υγρού. Χαρακτηρίζε-
ται από αντιρροπούμενη αναιμία, οριακή μακροκυττά-
ρωση και ήπια έως μέτρια σπληνομεγαλία. το ποσοστό 
των στοματοκυττάρων στο αίμα είναι συνήθως λιγότερο 
από 10%. το χαρακτηριστικό της ξηροκυττάρωσης είναι 
η αφυδάτωση των ερυθροκυττάρων με αποτέλεσμα την 
αύξηση του MCHC και τη μειωμένη ωσμωτική αντίστα-
ση. η κληρονομική στοματοκυττάρωση με υδροκυττάρω-
ση συνδέεται με μη αντιρροπούμενη αιμολυτική αναιμία, 
με σαφή μακροκυττάρωση και δικτυοερυθροκυττάρωση. 
ςε αντίθεση με την ξηροκυττάρωση, τα στοματοκύττα-
ρα αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της μορφολογίας 
των ερυθρών στην υδροκυττάρωση. το χαρακτηριστικό 
της υδροκυττάρωσης είναι η αυξημένη ενυδάτωση των 
κυττάρων με αποτέλεσμα την αύξηση του MCV, μείωση 
του MCHC και αύξηση της ωσμωτικής ευθραυστότητας. 
ςε αντίθεση με την κληρονομική σφαιροκυττάρωση, η 
αυξημένη ωσμωτική ευθραυστότητα δεν είναι το αποτέ-
λεσμα της μειωμένης κυτταρικής επιφανείας, αλλά η αύ-
ξηση του όγκου των κυττάρων με φυσιολογικό εμβαδόν 
επιφανείας. ο φαινότυπος αυτός συνοδεύεται από δρα-
ματική μείωση ή απουσία της στοματίνης ή πρωτεΐνης 
7.2b. Ενώ η σπληνεκτομή είναι η θεραπεία εκλογής για 
ασθενείς με κληρονομική σφαιροκυττάρωση και ελλει-
πτοκυττάρωση, αυτή αντενδείκνυται στους ασθενείς με 
κληρονομική στοματοκυττάρωση που εμφανίζουν μετρίως 
σοβαρή έως σοβαρή αναιμία, λόγω φλεβικών θρομβοεμ-
βολικών επιπλοκών που εμφανίζονται μετά τη σπληνε-
κτομή31. ο ακριβής μηχανισμός για αυτή την επιπλοκή 
δεν έχει ακόμη καθοριστεί. 

Πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν γονιδιακές βλάβες 
που είναι υπεύθυνες για μερικές από τις περιπτώσεις ασθε-
νών με κληρονομική στοματοκυττάρωση. Αυτές αφορούν 
τις αμινοξικές αντικαταστάσεις Phe65Ser, ή την Ile61Arg 
στην πρωτεΐνη RhAG32 (αφορούν στοματοκυττάρωση με 
υδροκύττωση), και μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη PIEZO133 
που είναι υπεύθυνες για πολλές κλινικές μορφές της κλη-
ρονομικής ξηροκυττάρωσης
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ABSTRACT: The human erythrocyte membrane is the most thoroughly studied biologic membrane. It 
is composed of three major structural elements: a lipid bilayer mainly composed of phospholipids and 
cholesterol; integral proteins incorporated in the lipid bilayer; and a protein cytoskeleton on the inter-
nal side of the red cell membrane. The erythrocyte membrane provides the erythrocyte with its unique 
deformability, durability, and tensile strength to undergo large deformations during repeated passag-
es through narrow microcirculatory channels. Red cell membrane disorders can be divided according 
to red cell morphology into four groups: hereditary spherocytosis (HS), hereditary elliptocytosis (HE), 
hereditary ovalocytosis and hereditary stomatocytosis. Hereditary spherocytosis is the most common 
red cell membranopathy with a prevalence of one in 3,000 in people of northern European origin and 
characterized by spherically shaped erythrocytes on the blood film, reticulocytosis, and splenomegaly. 
Autosomal dominant mutations predominate (75%), with recessive forms leading to more severe phe-
notypes. The clinical severity of hereditary spherocytosis is heterogeneous, from extremely mild to se-
vere haemolysis. The principal cellular defect is the propensity to lose membrane surface area during 
passage through the splenic circulation, leading to spherical shape and decreased deformability. Splenic 
destruction of nondeformable spherocytes leads to anemia. Membrane loss results from defects in sev-
eral membrane proteins, including ankyrin, band 3, α-spectrin, β-spectrin, and protein 4.2. Hereditary el-
liptocytosis is an autosomal-dominant disorder characterized by the presence of elliptical (cigar-shaped) 
erythrocytes on the blood film. Its distribution mirrors that of malaria, indicating that elliptocytes confer 
a survival advantage in the form of malarial resistance. Patients with hereditary elliptocytosis are gen-
erally asymptomatic, but approximately 10% have moderate to severe anemia including a few reported 
cases of hydrops foetalis and the severe variant hereditary pyropoikilocytosis, characterized by impor-
tant membrane fragmentation and reduced membrane surface area. Hereditary elliptocytosis is caused 
by weakened “horizontal” linkages in membrane skeleton due either to a defective spectrin dimer-di-
mer interaction or a defective spectrin-actin-protein 4.1R junctional complex. Splenectomy reduces the 
severity of anemia by increasing the circulatory life span of fragmented red cells. Hereditary ovalocy-
tosis is an autosomal dominant disease very common in Southeast Asia. It is characterized by the pres-
ence of oval-shaped red cells with one or two transverse ridges or a longitudinal slit on a blood smear. A 
genomic deletion of 27 bp encoding amino acids 400 to 408 of band 3 has been identified, however the 
mechanism that leads to a marked increase in membrane rigidity has yet to be established.Overhydrat-
ed hereditary stomatocytosis (OHS) and dehydrated hereditary stomatocytosis (xerocytosis) (DHS) are 
autosomal dominant disorders characterized by the presence of stomatocytes on blood smears. While 
anemia is mild in DHS, it is severe in OHS. Molecular analysis showed two mutations associated with 
OHS in RHAG (Ile61Arg and Ser65Phe). Recent studies showed mutations in the mechanosensitive ion 
channel, PIEZO1 in dehydrated hereditary stomatocytosis. While splenectomy is highly beneficial in 
the management of HS ad HE, it is contraindicated in hereditary stomatocytosis since venous thrombo-
embolic complications occur following splenectomy.
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