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ΠΕΡιληΨη: η δρεπανοκυτταρική νόσος (ΔΝ) είναι μια από τις συχνότερες αιμοσφαιρινοπάθειες σε 
παγκόσμια κλίμακα και η πρώτη κληρονομική νόσος που μελετήθηκε σε μοριακό επίπεδο. Χαρακτηρί-
ζεται από την παρουσία της αιμοσφαιρίνης S η οποία σε συνθήκες υποξίας μετουσιώνεται και προκαλεί 
σοβαρές διαταραχές της παραμορφωσιμότητας των ερυθρών και τελικά τη μη αναστρέψιμη μετατρο-
πή τους σε δρεπανοκύτταρα. Είναι μια πολυοργανική νόσος που χαρακτηρίζεται από αιμόλυση, αγγει-
οπάθεια λόγω απόφραξης από τα παθολογικά ερυθροκύτταρα και ευπάθεια σε λοιμώξεις. τα τελευταία 
χρόνια έχει αποδειχθεί ότι στην παθοφυσιολογία της νόσου εκτός από τη δρεπάνωση των ερυθρών και 
την επακόλουθη μηχανική απόφραξη των αγγείων σημαντικό ρόλο παίζουν η αφυδάτωση των ερυθρών, 
η παθολογική προσκόλλησή τους στο ενδοθήλιο, η φλεγμονώδης αντίδραση και διαταραχές του μετα-
βολισμού του οξειδίου του αζώτου. η διάγνωση γίνεται με ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, ενώ για τον 
προγεννητικό έλεγχο υπάρχουν εξελιγμένες διαγνωστικές τεχνικές. η νόσος έχει σημαντική ετερογένεια 
και σήμερα ερευνάται το ενδεχόμενο η ετερογένεια της νόσου να οφείλεται σε γενετικούς πολυμορφι-
σμούς. η κλινική εικόνα ποικίλλει και εξαρτάται από την παρουσία αιμοσφαιρίνης F ή α- θαλασσαιμίας. 
η νόσος εκδηλώνεται από τη βρεφική ηλικία με αιμολυτική αναιμία, απλαστικές και επώδυνες κρίσεις 
και αγγειοαποφρακτικά φαινόμενα που βαθμιαία οδηγούν σε ανεπάρκεια οργάνων. οι εκδηλώσεις της 
ΔΝ αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. τα τελευταία χρόνια απεδείχθη ότι η υδροξυκαρβαμίδη αυξάνει 
το ποσοστό της ηbF, η οποία προστατεύει τα ερυθροκύτταρα από το σχηματισμό πολυμερών της ηbS 
και βελτιώνει τη φυσική πορεία της νόσου. Παράλληλα, με τη διεύρυνση των γνώσεων σχετικά με την 
παθοφυσιολογία της νόσου πλειάδα άλλων παραγόντων έχουν καταστεί υποψήφιοι θεραπευτικοί πα-
ράγοντες. Προς το παρόν η αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, υπό προϋποθέσεις και 
για ορισμένους ασθενείς, είναι η μόνη ριζική θεραπεία ενώ εντατικές προσπάθειες γίνονται για εφαρ-
μογή γονιδιακής θεραπείας στο μέλλον. Πάντως με την έγκαιρη διάγνωση, την επιμόρφωση των ασθε-
νών και του περιβάλλοντός τους, τους εμβολιασμούς και την προφυλακτική χορήγηση πενικιλλίνης ο 
μέσος όρος και η ποιότητα ζωής των πασχόντων έχει αυξηθεί σημαντικά.
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Aνασκόπηση

η ιστορία της δρεπανοκυτταρικής νόσου (ΔΝ) αποτε-
λεί παράδειγμα στενής συνεργασίας έρευνας και κλινικής: 
το 1910 περιγράφηκε η πρώτη περίπτωση ασθενούς με τις 
τυπικές κλινικές εκδηλώσεις της νόσου και συσχετίσθηκε 
με το φαινόμενο της δρεπάνωσης, το 1915 αναγνωρίστη-
κε η γενετική βάση της νόσου, αργότερα ένας φοιτητής 
ιατρικής ανακάλυψε τη σχέση ανάμεσα στη δρεπάνωση 
και την χαμηλή τάση οξυγόνου, το 1949 εφαρμόστηκε η 
ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης και άνοιξε ο δρόμος για 
τη διάκριση ανάμεσα στις αιμοσφαιρινοπάθειες, ενώ στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950 ανακαλύφθηκε η βλάβη της 
αλυσίδας της β-σφαιρίνης. Από το 1977 γνωρίζουμε ότι 
η μοριακή βάση της νόσου είναι μια σημειακή μετάλλα-
ξη (GAG →GTG) του εξονίου 1 του γονιδίου της σφαι-
ρίνης που έχει ως αποτέλεσμα την αντικατάσταση του 
γλουταμινικού οξέος από βαλίνη στη θέση 6 του πολυ-
πεπτιδίου της σφαιρίνης1.

ΕπΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
η ΔΝ κληρονομείται με σωματικό υπολειπόμενο χα-

ρακτήρα. τα δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα περιλαμβά-
νουν την ομόζυγο μορφή (ηbSS), την ετεροζυγωτία HbSA 
(στίγμα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας), τη μικροδρε-
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πανοκυτταρική αναιμία, δηλαδή συνύπαρξη ετεροζυγω-
τίας HbS με ετεροζυγωτία θαλασσαιμίας (HbS β0-thal ή 
HbS-β+ thal) καθώς και τη συνύπαρξη ετεροζυγωτία αι-
μοσφαιρίνης S και C* (HbSC), αιμοσφαιρίνης HbE (Hb-
SE) και πιο σπάνιες παραλλαγές αιμοσφαιρίνης, όπως οι 
HbSD-Punjab, HbSO-Arab κ.ά.

Από το 1950 έχει γίνει αντιληπτό ότι οι ετεροζυγώ-
τες της νόσου επιδεικνύουν μεγαλύτερη αντοχή έναντι 
του πλασμωδίου της ελονοσίας, ειδικά του Pl. Falci-
parum. Έτσι, σε περιοχές όπου ενδημεί η ελονοσία υπάρ-
χει υψηλό ποσοστό ατόμων με ΔΝ, καθώς αυτοί έχουν 
πλεονέκτημα επιβίωσης έναντι ατόμων με φυσιολογική 
αιμοσφαιρίνη. η ΔΝ έχει υψηλό επιπολασμό στην τρο-
πική Αφρική (υποσαχάρια Αφρική και ισημερινός), κα-
θώς και στη μέση Ανατολή, τη μεσόγειο και τις ινδίες. 
ςήμερα υπολογίζεται ότι περί τα 100.000.000 άτομα φέ-
ρουν το γονίδιο της HbS. Ειδικά στις ηΠΑ υπολογίζεται 
ότι 100.000 Αφρο-Αμερικανοί έχουν τη νόσο, ενώ 1:12 
Αφρο-Αμερικανούς είναι ετεροζυγώτες2. ςτην Ελλάδα 
υπολογίζεται ότι οι φορείς της HbS είναι το 0,53% του 
πληθυσμού, στην Αλβανία 3%, στην τουρκία 0,44%, ενώ, 
στη ςκωτία, ςκανδιναβία και τις άλλες βόρειες χώρες, 
αντιθέτως το ποσοστό είναι 0,01-0,03%3. Ωστόσο, λόγω 
των μεγάλων μετακινήσεων των πληθυσμών που παρα-
τηρούνται κατά τις τελευταίες δεκαετίες αναμένεται ότι 
τα ποσοστά αυτά θα μεταβληθούν και η ΔΝ θα απασχολεί 
στο μέλλον όλο και περισσότερο τις υπηρεσίες υγείας4.

η HbC έχει υψηλό επιπολασμό στη Δυτική Αφρική, 
ενώ η HbE, που πιθανόν να είναι εξ ίσου συχνή αν όχι 
και συχνότερη από την HbS, απαντά κυρίως στην ινδο-
νησία, μπούρμα, ταϊλάνδη, μαλαισία κ.α. αλλά όχι στην 
κίνα. τόσο η HbC όσο και η HbE φαίνεται ότι προσφέ-
ρουν κάποια προστασία έναντι της ελονοσίας.

πΑΘΟΦυΣΙΟΛΟΓΙΑ  
ΤΗΣ ΔΡΕπΑνΟΚυΤΤΑΡΙΚΗΣ νΟΣΟυ

η παθοφυσιολογία της ΔΝ έχει αποδειχθεί εξαιρετι-
κά πολύπλοκη. ςήμερα αναγνωρίζονται δυο αλληλοεπι-
καλυπτόμενοι παθογενετικοί μηχανισμοί: η αιμόλυση και 
οι διαταραχές της ροής του αίματος με τη συνακόλουθη 
απόφραξη των αγγείων.

το θεμελιώδες συμβάν είναι η παρουσία της αιμο-
σφαιρίνης S που ευθύνεται για το σχηματισμό άκαμπτων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων, των δρεπανοκυττάρων, αλλά κατ’ 
ουδένα τρόπο δεν αρκεί για να εξηγήσει τον πλούτο των 
κλινικών εκδηλώσεων της νόσου. Υπό συνθήκες υποξίας 
μέσα στα ερυθρά αιμοσφαίρια τα μόρια της αναχθείσας 
HbS καθιζάνουν και μετά από κάποιο όριο σχηματίζουν 
πολυμερή. Αρχικά εάν οξυγονωθεί η HbS η διαδικασία 
αυτή είναι αναστρέψιμη. Αργότερα όμως παρουσιάζεται 
σοβαρή βλάβη της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης και μό-
νιμη παραμόρφωση του ερυθροκυττάρου με επακόλου-

θο πλήρη μετατροπή των αιμοδυναμικών ιδιοτήτων του5.
η ταχύτητα και η έκταση του πολυμερισμού εξαρ-

τώνται από την ενδοκυττάριο συγκέντρωση αιμοσφαι-
ρίνης HbS, τον κορεσμό του αίματος σε οξυγόνο, το pH, 
τη θερμοκρασία, τα επίπεδα του 2,3 διφωσφογλυκερικου 
οξέος (2,3-DPG) και την παρουσία άλλων αιμοσφαιρινών 
πλην της HbS. Ειδικά, η παρουσία της εμβρυικής αιμο-
σφαιρίνης F (HbF) αποτελεί ισχυρό ανασταλτή του πο-
λυμερισμού της αναχθείσας HbS διότι τα τετραμερή της 
HbF (α2γ2) ή τα υβριδικά τετραμερή α2γβs δεν είναι δυ-
νατόν να ενσωματωθούν μέσα στα πολυμερή της HbS. 
το υψηλότερο ποσοστό HbF είναι ο λόγος που τα άτο-
μα Αραβικής και ινδικής καταγωγής ή από τη ςενεγάλη 
έχουν ηπιότερη κλινική εικόνα6.

τα δρεπανοκύτταρα έχουν μειωμένη ικανότητα να 
διατηρούν το ενδοκυττάριο κάλιο, αφυδατώνονται λόγω 
απωλείας καλίου και ύδατος με αποτέλεσμα να αυξάνε-
ται η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης και να ευνοείται 
η δρεπάνωση. η δημιουργία δρεπανοκυττάρων οδηγεί σε 
αιμόλυση και παράλληλα παρεμπόδιση της αιματικής ρο-
ής στη μικροκυκλοφορία με αποτέλεσμα ιστική υποξία 
και νέκρωση, που εκδηλώνονται με πόνο και βλάβη των 
προσβεβλημένων οργάνων.

τα φαινόμενα αυτά ευνοούνται όταν υπάρχει μεγάλος 
αριθμός δρεπανοκυττάρων σε συνθήκες αργής διέλευσης 
στη μικροκυκλοφορία υπό ταχεία μείωση του οξυγόνου 
(deoxygenation)7.

Ωστόσο η μεγάλη κλινική ετερογένεια ανάμεσα στους 
πάσχοντες αλλά και στο ίδιο άτομο σε διαφορετικές χρο-
νικές περιόδους υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολλαπλοί 
μηχανισμοί συμβάλλοντες στην παθολογία της νόσου. 
ςήμερα θεωρείται ότι η ΔΝ είναι μια χρόνια φλεγμονώ-
δης κατάσταση στην οποία κεντρικό ρόλο διαδρματίζει η 
δυσλειτουργία του αγγειακού ενδοθηλίου και στην οποία 
συμμετέχουν τα πολυμορφοπύρηνα και μονοκύτταρα, τα 
αιμοπετάλια, το οξειδωτικό stress, οι μηχανισμοί της πή-
ξης, μόρια προσκόλλησης και συσχετιζόμενες με την αι-
μόλυση, διαταραχές του μεταβολισμού του οξειδίου του 
αζώτου (nitric oxide-NO), της αργινίνης, της απολιποπρω-
τεΐνης Α-1 και άλλων μορίων8. Παράλληλα η πολυπλοκό-
τητα της δομής του αγγειακού δικτύου και της αγγειακής 
κοίτης στα διάφορα όργανα και η παρουσία άλλων γονι-
δίων πέρα από το γονίδιο της β-σφαιρίνης συμβάλλουν 
στη φαινοτυπική ετερογένεια της ΔΝ.

Αντίθετα από τα φυσιολογικά ερυθρά αιμοσφαίρια τα 
ερυθροκύτταρα με HbS, ιδίως δε τα νεαρά δικτυοερυθρο-
κύτταρα, έχουν την τάση να προσκολλώνται στο ενεργο-
ποιημένο ενδοθήλιο των μετατριχοειδικών φλεβιδίων με 
την παρέμβαση και των λευκών αιμοσφαιρίων. ςτη ΔΝ 
συχνά παρατηρείται επίμονη λευκοκυττάρωση, ενεργο-
ποίηση των ουδετεροφίλων και μονοκυττάρων και αύξη-
ση των πρωτεϊνών οξείας φάσης, όπως η C-αντιδρώσα 
πρωτεΐνη, ο tumor necrosis factor (TNF), οι ιντερλευκί-
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νες κλπ. τα μόρια που συμμετέχουν στη διαδικασία προ-
σκόλλησης των κυττάρων του αίματος στο ενδοθήλιο 
είναι οι ιντεγκρίνες, η θρομβοσπονδίνη, η Ρ-σελεκτίνη, 
τα αντιγόνα της ομάδας αίματος Lutheran, το VCAM-1 
και άλλα8. καθώς τα λευκοκύτταρα, λόγω του μεγέθους 
τους, προκαλούν μεγαλύτερη μείωση της διαμέτρου των 
αγγείων από τα ερυθρά, η ουδετεροφιλία και τα αυξημέ-
να επίπεδα των εμπλεκομένων στη διαδικασία της προ-
σκόλλησης μορίων αποτελούν δυσμενείς προγνωστικούς 
παράγοντες στην ΔΝ και συσχετίζονται με σοβαρές κλι-
νικές εκδηλώσεις. Ευλόγως το ερώτημα που τίθεται είναι 
εάν η φλεγμονή προκαλείται από την παθολογική προ-
σκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο αγγειακό εν-
δοθήλιο ή μήπως η φλεγμονή αφ’ εαυτής πυροδοτεί την 
προσκόλληση. Επίσης, τα άτομα με ΔΝ έχουν αυξημέ-
να επίπεδα ιστικού παράγοντα που αλληλεπιδρά με τα 
μονοκύτταρα, τα μακροφάγα και τα κυκλοφορούντα εν-
δοθηλιακά κύτταρα. το αποτέλεσμα είναι αυξημένη πα-
ραγωγή θρομβίνης, ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και 
ινωδόλυση και τελικά προδιάθεση για θρομβώσεις. ςτη 
ΔΝ τα αγγεία παρουσιάζουν ιστολογικές βλάβες παρό-
μοιες με της αθηρωματικής νόσου, δηλαδή υπερπλασία 
της έσω στιβάδας των μεγάλων αγγείων και υπερτροφία 
των λείων μυϊκών ινών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αυ-
ξημένα λιπίδια και τα λοιπά χαρακτηριστικά των αθη-
ρωματικών πλακών.

ςτη ΔΝ, αλλά και σε άλλες αιμολυτικές καταστάσεις 
η ελεύθερη αιμοσφαιρίνη του πλάσματος αντιδρά και κα-
ταστρέφει το Νο, ένα διαλυτό αέριο με αγγειοδιασταλτι-
κές, αντιφλεγμονώδεις και αντιαιμοπεταλιακές ιδιότητες 
που συντίθεται στο ενδοθήλιο. η αιμόλυση επίσης δια-
ταράσσει τον μεταβολισμό της αργινίνης, της προλίνης 
και πλήθους άλλων ουσιών που συσχετίζονται με τις εκ-
δηλώσεις της ΔΝ και οι οποίες φαίνεται ότι θα αποτελέ-
σουν θεραπευτικό στόχο κατά την επόμενη δεκαετία9.

η μεγάλη ετερογένεια που παρατηρείται στον φαινό-
τυπο της ΔΝ πιθανότατα οφείλεται σε ποικίλους πολυ-
μορφισμούς γονιδίων που εμπλέκονται στην φλεγμονώδη 
αντίδραση, στην κυτταρική αλληλεπίδραση και τη βιολο-
γία του Νο. Πρόσφατα άρχισαν να διαφαίνονται συσχε-
τίσεις ανάμεσα σε πολυμορφισμούς ενός νουκλεοτιδίου 
(single-nucleotide polymorphisms - SNPs) και υποφαι-
νότυπους της ΔΝ που ερμηνεύουν εν μέρει τις διαφορές 
της κλινικής συμπεριφοράς των πασχόντων10.

ΚΛΙνΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
η ΔΝ παρουσιάζει τεράστια ανομοιογένεια της κλι-

νικής εικόνας που συσχετίζεται με τον απλότυπο και το 
είδος της γονιδιακής βλάβης. οι ασθενείς με ομόζυγο δρε-
πανοκυτταρική (HbSS) και μικροδρεπανοκυτταρική HbS/
β0 έχουν βαρύτερη κλινική εικόνα από αυτούς με μικρο-
δρεπανοκυτταρική HbS/β+ ή με μικτή HbSC. Επί πλέον 

όσοι έχουν κληρονομική παραμονή της εμβρυϊκής αιμο-
σφαιρίνης (HPFH) ή έχουν απάλειψη ενός ή δυο γονιδί-
ων της α-αλυσίδας έχουν πολύ ηπιότερη εικόνα. Πάντως 
υπάρχουν δυσερμήνευτες διαφορές τόσο μέσα στην ίδια 
ομάδα πασχόντων όσο και στο ίδιο άτομο σε διαφορετι-
κές χρονικές στιγμές11.

γενικά οι πάσχοντες ανέχονται καλώς την αναιμία 
και περνούν περιόδους σταθερότητας, οι οποίες όμως 
διακόπτονται από «κρίσεις» επώδυνες αγγειοαποφρα-
κτικές, απλαστικές, αιμολυτικές και σπληνικού εγκλω-
βισμού (splenic sequestration). ο βαθμός της αναιμίας 
και οι εκδηλώσεις της νόσου ποικίλλουν ανάλογα με την 
ηλικία, το γονότυπο του δρεπανοκυττάρου και περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες. οι ασθενείς με βαρύτερη αναιμία 
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα αγγειακών συμβαμάτων 
και νεφρικής βλάβης, ενώ οι ασθενείς με ηπιότερη αναι-
μία εμφανίζουν συχνότερα επώδυνες κρίσεις και οξύ θω-
ρακικό σύνδρομο. η προσβολή των διαφόρων οργάνων 
μπορεί να είναι οξεία ή χρόνια, σιωπηλή ή θορυβώδης, 
συνεχής ή κατά ώσεις και οδηγεί σταδιακά σε μείωση της 
λειτουργικότητας. τα όργανα που προσβάλλονται συχνό-
τερα είναι το καρδιαγγειακό σύστημα, οι πνεύμονες, το 
νευρικό σύστημα, οι νεφροί και το μυοσκελετικό. Παρα-
κάτω αναφέρονται οι κύριες επιπλοκές της ΔΝ και η επί 
μέρους αντιμετώπισή τους.

Α. Κρίσεις

Επώδυνες κρίσεις
Είναι η σημαντικότερη εκδήλωση της ΔΝ καθώς επη-

ρεάζουν την ποιότητα ζωής και οδηγούν προοδευτικά σε 
ανεπάρκεια οργάνων. μπορούν να εκδηλωθούν σε οποιο-
δήποτε μέρος του σώματος αλλά συχνότερα προσβάλλουν 
το θώρακα, την οσφύ και τα άκρα, ενώ οι σπλαχνικές 
κρίσεις μιμούνται οξεία κοιλία. οφείλονται σε αγγειοα-
ποφρακτικά φαινόμενα από την αλληλεπίδραση δρεπανο-
κυττάρων, ουδετεροφίλων, ενδοθηλίου και παραγόντων 
του πλάσματος. ςύμφωνα με μελέτες σε πειραματόζωα, 
οι αποφράξεις αφορούν κυρίως τα τριχοειδή αγγεία και τα 
μετατριχοειδικά φλεβίδια. Χαρακτηρίζονται από έντονο 
πόνο που μπορεί να συνοδεύεται από πυρετό. ςτα μικρά 
παιδιά προσβάλλονται συνήθως τα οστά και εμφανίζο-
νται ως δακτυλίτιδα ή σύνδρομο χεριού-ποδιού. ςημα-
ντικό ρόλο στη πρόληψη των επώδυνων κρίσεων έχουν 
η υδροξυκαρβαμίδη (υδροξυουρία), η επαρκής ενυδά-
τωση και η αποφυγή έκθεσης στο κρύο. η θεραπευτική 
αντιμετώπιση των επώδυνων κρίσεων είναι κατά βάση 
συμπτωματική και περιλαμβάνει12:

• αποτελεσματική αναλγησία, που επιτυγχάνεται με 
συνδυασμό τραμαδόλης, μεπεριδίνης, παρακεταμό-
λης, μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και 
οπιούχων. για τη μεπεριδίνη εκφράζονται επιφυλά-
ξεις λόγω νευρολογικών επιπλοκών13
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• ενυδάτωση: η IV χορήγηση υγρών δεν πρέπει να εί-
ναι >1.5 x όγκο διατήρησης ισοζυγίου∙ ο ορός N/S 
0.9% αντενδείκνυται και το κατάλληλο διάλυμα για 
χορήγηση είναι D/W 5% σε 0,45% N/S (1 L D/W 5% 
+ 3 amp NaCl)

• αναπνευστική φυσιοθεραπεία –incentive spirometry- η 
οποία έχει αποδειχθεί ότι προλαμβάνει αποτελεσματι-
κά το οξύ θωρακικό σύνδρομο∙ η εφαρμογή της προ-
ϋποθέτει επαρκή αναλγητική αγωγή

• αφαιμαξομεταγγίσεις που εφαρμόζονται σε περιπτώ-
σεις σοβαρών επώδυνων κρίσεων και επιπλέον θεωρεί-
ται ότι προλαμβάνουν την εμφάνιση οξέος θωρακικού 
συνδρόμου (στόχος είναι επίπεδα αιμοσφαιρίνης ανά-
λογα με εκείνα πριν από την κρίση και ποσοστό HbS 
<30-40%)

• οξυγονοθεραπεία μόνο εάν συνυπάρχει υποξαιμία

Απλαστικές κρίσεις
Χαρακτηρίζονται από παροδική (ολική ή μερική) 

καταστολή της ερυθροποίησης που διαπιστώνεται από 
μείωση της αιμοσφαιρίνης (>20% σε σχέση με τη συ-
νήθη για τον ασθενή τιμή) και των δικτυοερυθροκυττά-
ρων (ΔΕκ<50000/mm3 ή δυσανάλογα χαμηλά σε σχέση 
με τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης) ή των ερυθροβλαστών σε 
επίχρισμα μυελού. Πιθανόν σχετίζονται με το σημαντικά 
μικρότερο χρόνο ζωής του δρεπανοκυττάρου σε σχέση 
με το φυσιολογικό ερυθροκύτταρο, γεγονός που καθιστά 
τους ασθενείς με ΔΝ ιδιαίτερα ευαίσθητους σε παράγο-
ντες που προσωρινά καταστέλλουν την ερυθροποίηση. 
το 70-100% των περιπτώσεων οφείλεται σε λοίμωξη από 
παρβοϊό B19. η απλασία είναι αποτέλεσμα της άμεσης 
κυτταροτοξικής δράσης του ιού στα προγονικά κύτταρα 
της ερυθράς σειράς, αν και είναι δυνατό να επηρεαστούν 
και οι υπόλοιπες αιμοποιητικές σειρές.

η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει:
• μεταγγίσεις σε περίπτωση συμπτωματικής αναιμίας
• χορήγηση γ-σφαιρίνης
• ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη αποφυγή επα-

φής με εγκύους καθώς λοίμωξη με παρβοϊό στο δεύτε-
ρο τρίμηνο της εγκυμοσύνης ενδέχεται να προκαλέσει 
εμβρυικό ύδρωπα και θάνατο του εμβρύου

Έξαρση της αιμόλυσης (αιμολυτικές κρίσεις)
Χαρακτηρίζονται από μεγάλη πτώση της αιμοσφαιρί-

νης (>20% σε σχέση με τη συνήθη για τον ασθενή τιμή), 
λόγω αυξημένης καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων, χωρίς ενδείξεις σπληνικού εγκλωβισμού και με την 
παρουσία δεικτών αιμόλυσης, όπως αύξηση ΔΕκ >25%, 
αύξηση της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) και έμ-
μεσης χολερυθρίνης. μπορεί να εμφανισθούν κατά την 
αποδρομή μιας αγγειοαποφρακτικής κρίσης ή ως απο-
μακρυσμένη αιμολυτική αντίδραση μετά από μετάγγιση. 

Σπληνικός εγκλωβισμός
Πρόκειται για ταχεία ενδοσπληνική παγίδευση κυτ-

ταρικών στοιχείων του αίματος, γεγονός που προκαλεί 
απότομη πτώση των επιπέδων αιμοσφαιρίνης (συχνά με 
συνυπάρχουσα θρομβοπενία και υποογκαιμία). Παρατη-
ρείται αύξηση των ΔΕκ και του μεγέθους του σπληνός 
(>2cm). το πρώτο επεισόδιο σπληνικού εγκλωβισμού συ-
νηθέστερα εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας από 3 μηνών 
έως και 5 ετών. οι κρίσεις πολλές φορές σχετίζονται με 
ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη και συχνά υποτροπιάζουν.

η θεραπευτική αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση 
δεδομένου ότι ο θάνατος μπορεί να επέλθει εντός λίγων 
ωρών. Βασίζεται κυρίως στην αποκατάσταση της υποο-
γκαιμίας με μεταγγίσεις αίματος. μετά την έναρξη των 
μεταγγίσεων τα ερυθρά απεγκλωβίζονται και η σπληνο-
μεγαλία υποχωρεί. η αιμοσφαιρίνη αυξάνεται συχνά σε 
επίπεδα που υπερβαίνουν αυτά που αναμένονται από τις 
χορηγούμενες μεταγγίσεις14.

η περαιτέρω θεραπευτική αγωγή καθορίζεται από τον 
αριθμό και τη βαρύτητα των επεισοδίων. ςυνιστώνται κα-
τά περίπτωση: απλή παρακολούθηση, χρόνια μεταγγισι-
οθεραπεία και σπληνεκτομή. ςυγκεκριμένα, ασθενείς με 
ιστορικό σπληνικού εγκλωβισμού απειλητικού για τη ζωή 
θα πρέπει να κάνουν σπληνεκτομή σε σύντομο χρονικό 
διάστημα μετά το επεισόδιο ή να υποβάλλονται σε χρό-
νια μεταγγισιοθεραπεία. Ασθενείς μικρότεροι των δύο 
ετών θα πρέπει να μπαίνουν σε πρόγραμμα μεταγγισι-
οθεραπείας με στόχο η HbS να μην υπερβαίνει το 30% 
μέχρι το παιδί να φθάσει τα 2 έτη και να επανεκτιμηθεί 
η αναγκαιότητα σπληνεκτομής.

Β. Άλλες εκδηλώσεις 

Οξύ θωρακικό σύνδρομο και επιπλοκές από 
το αναπνευστικό

Ως οξύ θωρακικό σύνδρομο ορίζεται η ύπαρξη πυρε-
τού και συμπτωμάτων από το αναπνευστικό σε συνδυα-
σμό με νέες πνευμονικές διηθήσεις στην ακτινογραφία 
θώρακος σε ασθενείς με ΔΝ. Είναι η συχνότερη αιτία θα-
νάτου και η δεύτερη συχνότερη αιτία νοσηλείας ενηλίκων 
με ΔΝ, καθώς και η συχνότερη επιπλοκή των χειρουρ-
γικών επεμβάσεων και της αναισθησίας στους ασθενείς 
αυτούς. ο κίνδυνος εμφάνισής του είναι μεγαλύτερος 
στο γονότυπο βs/βs και σχετικά μικρός στο γονότυπο βs/
β+. ςτα παιδιά το σύνδρομο είναι συχνότερο αλλά με μι-
κρότερη θνητότητα (<2%) σε σχέση με τους ενηλίκους 
(4-9%). Επιπλέον, στα παιδιά κυρίως, το σύνδρομο εμ-
φανίζεται συχνότερα το χειμώνα, πιθανόν λόγω της αυ-
ξημένης συχνότητας των λοιμώξεων αναπνευστικού κατά 
τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου15-18. 

τα συμπτώματα ποικίλλουν ανάλογα με την ηλικία. 
Αναφέρεται, ότι σχεδόν στο 50% των περιπτώσεων το 
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σύνδρομο δεν αναγνωρίζεται εξ αρχής και οι ασθενείς ει-
σάγονται με διάγνωση διαφορετική αυτής του οξέος θω-
ρακικού συνδρόμου (72% χαρακτηρίζονται ως επώδυνη 
αγγειαποφρακτική κρίση) ενώ τα ακτινολογικά και κλινι-
κά σημεία του συνδρόμου εμφανίζονται κατά τις πρώτες 
τρεις ημέρες νοσηλείας. ςτους νοσηλευόμενους ασθενείς 
πρέπει να γίνεται εξέταση των αερίων αρτηριακού αίμα-
τος ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την έγκαιρη διαπί-
στωση τυχόν επιδεινούμενης αναπνευστικής ανεπάρκειας. 

η θεραπευτική αντιμετώπιση του οξέος θωρακικού 
συνδρόμου συνίσταται σε12:

• οξυγονοθεραπεία/αναπνευστική φυσιοθεραπεία - 
incentive spirometry

• ευρέως φάσματος αντιβιοτικά (με κάλυψη και έναντι 
άτυπων μικροοργανισμών)

• ενυδάτωση σύμφωνα με τις οδηγίες που ισχύουν για 
τις επώδυνες κρίσεις

• αναλγητική αγωγή όπως περιγράφηκε παραπάνω∙ 
σκοπός της είναι η πρόληψη του υποαερισμού λόγω 
θωρακικού πόνου αλλά και η αποφυγή της αναπνευ-
στικής καταστολής λόγω υπερβολικών δόσεων αναλ-
γητικών

• βρογχοδιασταλτικά κατά περίπτωση
• αφαιμαξομεταγγίσεις: θα πρέπει να δίδονται στις πρώ-

τες ενδείξεις υποξαιμίας (pO2 <70 mmHg, satO2 <92-
95% στον αέρα)∙ σε ασθενείς με χρόνια υποξαιμία 
γίνεται έναρξη αφαιμαξομεταγγίσεων όταν η πτώση 
του pO2 υπερβαίνει το 10% σε σχέση με τα συνήθη 
επίπεδα

• πρόσφατη μελέτη ανέδειξε πνευμονική εμβολή σε 
17% των ασθενών με οξύ θωρακικό σύνδρομο, εύ-
ρημα που θέτει το ερώτημα της αξίας της αντιπηκτι-
κής αγωγής στο σύνδρομο αυτό. 
Αν και το οξύ θωρακικό σύνδρομο συνήθως αποδρά-

μει με την παραπάνω θεραπευτική αγωγή, είναι δυνατό 
σε ορισμένες περιπτώσεις να οδηγήσει σε μη καρδιογε-
νές πνευμονικό οίδημα και σοβαρή υποξία. Ασθενείς με 
αυτού του τύπου τη σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια 
πρέπει να υποστηρίζονται σε μΕΘ.

οι πάσχοντες από ΔΝ εμφανίζουν σε σημαντικά μεγα-
λύτερο ποσοστό χρόνιες βλάβες του αναπνευστικού, όπως 
άσθμα, περιοριστική και χρόνια αποφρακτική νόσο. τα 
τελευταία χρόνια το άσθμα αναγνωρίζεται ως προδιαθε-
σικός παράγων για την εμφάνιση επώδυνων κρίσεων, οξέ-
ος θωρακικού συνδρόμου και πνευμονικής υπέρτασης19.

Περίπου το 30% των ασθενών με ΔΝ εμφανίζουν TRV 
(tricuspid regurgitation velocity) >2.5m/s. Από αυτούς 
στο 25% επιβεβαιώνεται, μετά από καθετηριασμό, πνευ-
μονική υπέρταση, μια σοβαρή επιπλοκή που συχνά υπο-
διαγιγνώσκεται. Άπαξ και εγκατασταθεί ο μέσος χρόνος 
επιβίωσης είναι περί τους 25 μήνες20. Έχει προταθεί να 
γίνεται τακτικός ηχοκαρδιογραφικός έλεγχος όλων των 
ενηλίκων ασθενών με ΔΝ έτσι ώστε να εντοπίζονται όσοι 
χρήζουν παρακολούθησης και θεραπείας. 

Λειτουργική ασπληνία
η «αυτόματη σπληνεκτομή» οφείλεται σε επανειλημ-

μένες θρομβώσεις του σπληνός και έχει ως αποτέλεσμα 
παντελή ή μερική κατάργηση της λειτουργικότητας του 
συστήματος μονοκυττάρων-μακροφάγων του σπληνός 
και επομένως επιρρέπεια σε λοιμώξεις. Χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία σωματίων Howell-Jolly στο επίχρισμα 
περιφερικού αίματος και απουσία πρόσληψης ραδιοφαρ-
μάκου στο σπινθηρογράφημα ήπατος-σπληνός ακόμα και 
όταν το όργανο ψηλαφάται. η κατάσταση μπορεί να απο-
φευχθεί με εντατικές μεταγγίσεις κατά την πρώτη παιδι-
κή ηλικία. μια μάλλον ασυνήθης επιπλοκή της ΔΝ είναι 
η ενδοσπληνική αιμορραγία.

Λοιμώξεις
οι λοιμώξεις αποτελούν μείζονα αιτία θανάτου, κα-

θώς οι ασθενείς με ΔΝ (ιδιαίτερα τα βρέφη και τα μικρά 
παιδιά) είναι επιρρεπείς σε αυτές21. Αυτό αποδίδεται στη 
μειωμένη λειτουργικότητα του σπληνός, σε διαταραχές 
της ενεργοποίησης του συμπληρώματος και πιθανώς σε 
ανεπάρκεια ψευδαργύρου22. η επιδημιολογία διαφέρει 
ανάλογα με την γεωγραφική περιοχή. ςτο Δυτικό κόσμο 
τα συχνότερα και απειλητικότερα μικρόβια είναι ο πνευ-
μονιόκοκκος, ο αιμόφιλος της ινφλουέντζας και ο μηνιγ-
γιτιδόκοκκος.

Streptococcus pneumoniae
μελέτες έχουν δείξει ότι η επίπτωση της πνευμο-

νιοκοκκικής σηψαιμίας είναι 10 ανά 100 παιδιά/έτη σε 
παιδιά <3 ετών. τα εμβόλια, παρότι ενδείκνυνται, δεν 
προφυλάσσουν επαρκώς τα παιδιά αυτής της ηλικιακής 
ομάδας. Επομένως η προφυλακτική χορήγηση πενικιλί-
νης είναι απαραίτητη. Παιδιά άνω των 5 ετών δεν κρίνε-
ται απαραίτητο να λαμβάνουν προφυλακτικά πενικιλίνη 
εφόσον είναι εμβολιασμένα. ορισμένοι γιατροί προτεί-
νουν τη χορήγηση πενικιλίνης σε περίπτωση πυρετού και 
μέχρι η κατάσταση του παιδιού να εκτιμηθεί από γιατρό 
(πρέπει να τονισθεί ότι θερμοκρασία > 38.5°C είναι επεί-
γουσα κατάσταση που απαιτεί πάντα ιατρική εκτίμηση)12.

Hemophilus Influenzae και Neisseria 
Meningitidis

ο αιμόφιλος της ινφλουέντζας είναι συχνό παθογόνο 
τόσο σε παιδιά με ΔΝ, όσο και σε φυσιολογικά παιδιά. ο 
εμβολιασμός έχει σημαντικά μειώσει τη νοσηρότητα. ο 
μηνιγγιτιδόκοκκος, αν και προσβάλλει άτομα με μειωμέ-
νη λειτουργικότητα του σπληνός, εντούτοις δεν φαίνεται 
να προσβάλλει συχνά ασθενείς με ΔΝ.

το αναπνευστικό προσβάλλεται επίσης από άτυπους 
μικροοργανισμούς όπως τα Mycoplasma pneumoniae και 
Chlamydia pneumoniae. ιογενείς λοιμώξεις (γρίπη, ανα-
πνευστικός συγκυτιακός ιός) μπορεί να προκαλέσουν ση-
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μαντική νοσηρότητα και γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητος ο 
ετήσιος εμβολιασμός των ασθενών για γρίπη.

οι λοιμώξεις του ουροποιητικού προκαλούνται συ-
νήθως από gram(-) μικρόβια (συνηθέστερα Escherichia 
Coli), ενώ τα οστά και αρθρώσεις προσβάλλονται από 
σαλμονέλα ή σταφυλόκοκκο. 

Νευρολογικές επιπλοκές

Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (strokes)
Υπολογίζεται ότι το 4% του συνόλου των ασθενών 

με ΔΝ εμφανίζουν ισχαιμικά ή αιμορραγικά αγγειακά 
εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) τα οποία αποτελούν μεί-
ζονα εκδήλωση της ΔΝ23. οι πληθυσμοί που πλήττονται 
περισσότερο είναι τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι ενήλι-
κες. Προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται ο γονότυ-
πος HbSS, η χαμηλή τιμή αιμοσφαιρίνης και υπέρταση. 
τα αιμορραγικά ΑΕΕ έχουν βαρύτερη εικόνα και πτωχό-
τερη πρόγνωση από τις θρομβώσεις. Παλαιότερα τα παι-
διά με ΔΝ εμφάνιζαν τη μεγαλύτερη επίπτωση αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο 
παιδιατρικό πληθυσμό. η χρήση του διακρανιακού υπε-
ρηχογραφήματος (transcranial Doppler-TCD) έχει βοη-
θήσει στον εντοπισμό των παιδιών με αυξημένο κίνδυνο 
για εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων. τα παιδιά αυτά 
μπαίνουν σε πρόγραμμα τακτικών αφαιμαξομεταγγίσε-
ων με σκοπό την ελάττωση του ποσοστού της HbS. ςε 
μεγάλα κέντρα που η στρατηγική αυτή έχει εφαρμοσθεί 
εδώ και πολλά χρόνια, η συχνότητα εμφάνισης αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων έχει υποδεκαπλασιασθεί. καθώς 
η χρόνια μεταγγισιοθεραπεία ενέχει τους γνωστούς κιν-
δύνους της αλλοανοσοποίησης, της αιμοσιδήρωσης και 
των λοιμώξεων, αναζητούνται εναλλακτικοί τρόποι για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος.

ςτα πλαίσια αυτά έχει δοκιμασθεί η υδροξυκαρβα-
μίδη, η οποία όμως, όπως φαίνεται από μελέτες, υπο-
λείπεται σε αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη χρόνια 
αφαιμαξομεταγγισιοθεραπεία σε ότι αφορά την πρόλη-
ψη των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Επίσης, στις 
περιπτώσεις, που παρά τις μεταγγίσεις, το TCD δείχνει 
παθολογική ταχύτητα ροής, ιδιαίτερα όταν τα ευρήματα 
δε βελτιώνονται με τις αφαιμαξομεταγγίσεις, πρέπει να 
εξετάζεται σοβαρά η δυνατότητα αλλογενούς μεταμό-
σχευσης αιμοποιητικών κυττάρων24. η μεταμόσχευση 
προλαμβάνει την επανεμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδί-
ων, αλλά θα ήταν προτιμότερο να εφαρμόζεται πριν την 
εμφάνιση του επεισοδίου, γιατί τότε μειώνεται ο κίνδυνος 
εμφάνισης εγκεφαλικής αιμορραγίας, κατά τη διάρκεια 
της απλασίας που συνοδεύει τη μεταμόσχευση.

Παρά τα μέτρα πρόληψης αυτής της επιπλοκής, αγγει-
ακά εγκεφαλικά επεισόδια εξακολουθούν να συμβαίνουν 
τόσο σε παιδιά όσο και σε ενηλίκους ασθενείς με ΔΝ και 
συνιστάται να αντιμετωπίζονται ως εξής12:

• CT εγκεφάλου για τον αποκλεισμό εγκεφαλικής αι-
μορραγίας και στη συνέχεια, όπου είναι δυνατό, MRI 
εγκεφάλου

• οξυγονοθεραπεία έτσι ώστε να διατηρείται ο κορε-
σμός O2>95%

• αφαιμαξομεταγγίσεις
• σε περίπτωση εμπύρετου: λήψη καλλιεργειών αίμα-

τος και χορήγηση αντιπυρετικών και αντιβιοτικών ευ-
ρέως φάσματος.

Νοητικές διαταραχές
τα παιδιά που έχουν υποστεί αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια σε πολύ νεαρή ηλικία συχνά εμφανίζουν άλ-
λοτε άλλου βαθμού έκπτωση των νοητικών λειτουργιών 
τους. Ωστόσο, φαίνεται ότι η πιο συχνή νευρολογική νό-
σος στα παιδιά είναι τα σιωπηλά εγκεφαλικά έμφρακτα, 
όπου παρατηρούνται βλάβες στην MRI χωρίς ιστορικό 
ΑΕΕ, σπασμών ή άλλων νευρολογικών διαταραχών25. τα 
παιδιά αυτά συχνά παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες 
και ίσως διαταραχές συμπεριφοράς. τα παιδιά και οι έφη-
βοι που παρουσιάζουν συχνές επώδυνες κρίσεις ή άλλες 
εκδηλώσεις που δυσχεραίνουν την καθημερινότητά τους 
ωφελούνται από την παρακολούθηση από ομάδα υποστή-
ριξης με συμμετοχή παιδοψυχολόγων.

ςιωπηλά έμφρακτα εμφανίζονται και σε ενηλίκους και 
είναι υπεύθυνα για έκπτωση των ανώτερων λειτουργιών. 
Επίσης, νοητικές διαταραχές που εμφανίζονται σε ασθε-
νείς χωρίς νευρολογική σημειολογία και χωρίς ανιχνεύ-
σιμες βλάβες, με τις συνήθεις απεικονιστικές μεθόδους, 
οφείλονται πιθανόν σε εγκεφαλική υποξία.

Οφθαλμολογικές επιπλοκές
η κυριότερη οφθαλμική επιπλοκή της ΔΝ είναι η υπερ-

πλαστική αμφιβληστροειδοπάθεια (proliferative sickle ret-
inopathy). η ισχαιμία του αμφιβληστροειδούς, λόγω των 
μικροεμφράκτων, προκαλεί την παραγωγή ουσιών που 
προάγουν την αγγειογένεση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
την εμφάνιση νεοαγγειακών σχηματισμών. η παρουσία 
τους μπορεί να οδηγήσει σε αποκόλληση αμφιβληστρο-
ειδούς ή/και αιμορραγία26.

ςτα πρώιμα στάδια η υπερπλαστική αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια δε γίνεται αντιληπτή παρά μόνο μετά από 
οφθαλμολογική εξέταση που περιλαμβάνει μέτρηση της 
οπτικής οξύτητας, βυθοσκόπηση και φλουροαγγειογρα-
φία. γι’ αυτό το λόγο οι ασθενείς με ΔΝ πρέπει σε ετή-
σια βάση να εξετάζονται από οφθαλμίατρο, με σκοπό να 
αντιμετωπισθεί έγκαιρα η παρουσία νεοαγγείωσης και να 
αποτραπεί η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και η αι-
μορραγία. Αυτό μπορεί να γίνει με την εφαρμογή φωτο-
πηξίας με laser. Επίσης, η χορήγηση υδροξυκαρβαμίδης 
δρα προστατευτικά και σε αυτήν την περίπτωση. 

κάθε ασθενής με ΔΝ που διαπιστώνει διαταραχές 
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όρασης πρέπει επειγόντως να εξετάζεται από οφθαλμία-
τρο. το ίδιο ισχύει για ασθενείς αλλά και ετεροζυγώτες 
ΔΝ με οφθαλμικό ή περιοφθαλμικό τραυματισμό, λόγω 
του κινδύνου για εμφάνιση υφαίματος.

Νεφρολογικές επιπλοκές/Δρεπανοκυτταρική 
νεφροπάθεια

οι βλάβες του ουροποιητικού αποτελούν την πιο συ-
χνή χρόνια επιπλοκή της ΔΝ. ςτη μυελώδη μοίρα του νε-
φρού παρατηρείται υποξία, χαμηλό pH και υπέρπυκνο 
περιβάλλον, συνθήκες που ευνοούν τη δρεπάνωση των 
ερυθρών με αποτέλεσμα την απόφραξη των μικρών αγ-
γείων. Υπερδιήθηση, δηλαδή αύξηση του ρυθμού σπει-
ραματικής διήθησης (GFR) >140 mL/min/1.73 m2 έχει 
διαπιστωθεί σε 71% των ασθενών και αποτελεί την πρώ-
τη ένδειξη νεφρικής βλάβης σε ασθενείς με ΔΝ, ενώ μι-
κροαλβουμινουρία σε 37% των ασθενών. κλινικά, αυτό 
εκδηλώνεται με υποσθενουρία από τον πρώτο χρόνο της 
ζωής, ενούρηση και νυκτουρία. ςτη συνέχεια εμφανίζε-
ται μικροαλβουμινουρία και τελικά πρωτεϊνουρία/ νε-
φρωσικό σύνδρομο και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια στο 
ένα τέταρτο των ενηλίκων. οι αναστολείς του μετατρε-
πτικού ενζύμου και ίσως η υδροξυκαρβαμίδη είναι δυνα-
τό, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, να επιβραδύνουν την 
εξέλιξη προς νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου12,27-28,. 
η παρατηρούμενη αιματουρία συνήθως οφείλεται σε νέ-
κρωση των νεφρικών θηλών.

Νεφρολογικές βλάβες εμφανίζουν και τα άτομα με 
στίγμα ΔΝ (ηbAS), κυρίως μειωμένη συμπυκνωτική ικα-
νότητα, αιματουρία και αυξημένη συχνότητα λοιμώξεων.

Πριαπισμός
Χρήζει άμεσης αντιμετώπισης λόγω του μεγάλου κινδύ-

νου δευτεροπαθούς ανικανότητας. η πρόληψη επικεντρώ-
νεται στη αποφυγή της υπεργλοιότητας, με θεραπευτικές 
αφαιμάξεις σε περίπτωση ανόδου του αιματοκρίτη14,29.

Δερματολογικές επιπλοκές/άτονα έλκη
τα άτονα έλκη συχνά επουλώνονται με αργούς ρυθ-

μούς και υποτροπιάζουν. Εκτός από την τοπική θεραπεία, 
μπορεί -για περιορισμένο χρονικό διάστημα- να γίνουν 
αφαιμαξομεταγγίσεις, ώστε να επιταχυνθεί η επούλωση. 
τα άτονα έλκη των ποδιών δεν αποτελούν αντένδειξη για 
θεραπεία με υδροξυκαρβαμίδη και επίσης η υδροξυκαρ-
βαμίδη δεν αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισής τους. ςε 
πρόσφατη μελέτη η εφαρμογή βουτυρικής αργινίνης φαί-
νεται να έχει καλά αποτελέσματα.

Άσηπτη νέκρωση κεφαλής μηριαίου
Φαίνεται να είναι λιγότερο συχνή σε ασθενείς υπό 

μακροχρόνια αγωγή με υδροξυκαρβαμίδη. Προληπτικός 

έλεγχος (screening) με MRI επιτρέπει μια πιο συντηρητι-
κή χειρουργική αντιμετώπιση ούτως ώστε να επιβραδυν-
θεί ή και να αποτραπεί η αρθροπλαστική ισχίου.

Γ. Επιπλοκές σχετιζόμενες με μετάγγιση
Αυτές είναι η ευαισθητοποίηση σε αντιγόνα ερυθρών 

αιμοσφαιρίων και η αιμοσιδήρωση που οφείλεται στις πολ-
λαπλές μεταγγίσεις και διαπιστώνεται με βιοψία ή MRI 
ήπατος. Αντιμετωπίζεται με σκευάσματα αποσιδήρωσης.

ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΡΕπΑνΟΚυΤΤΑΡΙΚΗΣ 
ΑνΑΙΜΙΑΣ

300. 000 άτομα παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και 
το 8% των Αφρο-Αμερικανών είναι φορείς/ετεροζυγώ-
τες της ΔΑ. Ένας φορέας έχει περί το 60% HbA και 40% 
HbS. το στίγμα της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας θεωρεί-
ται ασυμπτωματική κατάσταση και τα άτομα έχουν φυσι-
ολογικό προσδόκιμο ζωής, αν και τόσο σε εργαστηριακό 
όσο και σε κλινικό επίπεδο υπάρχει κάποια επιβάρυνση 
της υγείας κυρίως σε ό,τι αφορά τη μικροκυκλοφορία. οι 
ετεροζυγώτες συχνά παρουσιάζουν διαταραχή της συγκέ-
ντρωσης των ούρων και υποσθενουρία λόγω μικροσκοπι-
κών εμφράκτων στη μυελώδη μοίρα του νεφρού. Ενίοτε, 
τα άτομα εμφανίζουν μακροσκοπική αιματουρία και επί 
πλέον οι γυναίκες, ειδικά στην εγκυμοσύνη, εμφανίζουν 
συχνά λοιμώξεις του ουροποιητικού30.

Ενίοτε παρατηρείται σπληνικό έμφρακτο το οποίο 
συμβαίνει συνήθως σε μεγάλο υψόμετρο και μπορεί να 
εκδηλωθεί με ήπιο άλγος στο αριστερό υποχόνδριο που 
υφίεται αυτομάτως, ενώ σπανίως μπορεί να οδηγήσει σε 
ρήξη σπληνός. 

Επίσης στους ετεροζυγώτες HbAS καταγράφεται αυ-
ξημένος αριθμός αιφνιδίων θανάτων κατά τη διάρκεια 
έντονης σωματικής άσκησης που αποδίδεται σε ραβδο-
μυόλυση, οξεία νεφρική ανεπάρκεια και καρδιακές αρ-
ρυθμίες, φαινόμενα πυροδοτούμενα από δρεπάνωση και 
απόφραξη των αγγείων31.

ΜΙΚΡΟΔΡΕπΑνΟΚυΤΤΑΡΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ 
η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (HbS β0-thal και 

HbS β+ thal) έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την Ελλάδα 
καθ’ όσον φαίνεται από τα στατιστικά στοιχεία της τελευ-
ταίας δεκαετίας ότι είναι πολύ πιο συχνή στον Ελλαδικό 
χώρο από την ομοζυγωτία της δρεπανοκυτταρικής αναι-
μίας32. ςτο γονότυπο HbS β+ thal η βαρύτητα της νόσου 
εξαρτάται από το ποσοστό της HbA, η οποία κυμαίνεται 
από 3-25%. ο γονότυπος HbS β0-thal έχει παρόμοια βα-
ρύτητα και κλινική εικόνα με τη ΔΝ. ςτο επίχρισμα του 
περιφερικού αίματος παρατηρείται υποχρωμία και μι-
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κροκυττάρωση καθώς και ικανός αριθμός στοχοκυττά-
ρων και δρεπανοκυττάρων.

τα άτομα με HbS και αμοσφαιρινοπάθεια α (-α/αα ή 
–α/-α) έχουν λιγότερο βαριά αναιμία, αλλά η κλινική τους 
εικόνα είναι παρόμοια με την κλασσική ΔΝ.

τα άτομα με HbSC έχουν υψηλότερη τιμή αιμοσφαι-
ρίνης και ηπιότερες αγγειοαποφρακτικές επιπλοκές, αλλά 
παρουσιάζουν σε υψηλό ποσοστό υπερπλαστική αμφιβλη-
στροειδοπάθεια από τη 2η δεκαετία της ζωής. τα ερυθρά 
αιμοσφαίρια είναι μικροκύτταρα με αυξημένη MCHC, 
παρατηρούνται δε αρκετά στοχοκύτταρα και ενδοερυ-
θροκυτταρικοί κρύσταλλοι και σπάνια δρεπανοκύτταρα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕυΡΗΜΑΤΑ - ΔΙΑΓνΩΣΗ
η αναιμία συνήθως είναι ορθόχρωμη, ορθοκυτταρι-

κή με επίπεδα αιμοσφαιρίνης περί τα 8 (εύρος 5-11) g/
dL. η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC) είναι 
φυσιολογική παρά τη σποραδική παρουσία πυκνών δρε-
πανοκυττάρων στο περιφερικό αίμα. ςυχνά παρατηρείται 
ήπια ουδετεροφιλία και θρομβοκυττάρωση, πιθανότα-
τα λόγω της υποβόσκουσας φλεγμονώδους κατάστα-
σης. τα επίπεδα ερυθροποιητίνης είναι χαμηλότερα από 
τα αναλογούντα προς το βαθμό της αναιμίας. λόγω της 
συνεχούς αιμόλυσης σημειώνεται αύξηση των δικτυο-
ερυθροκυττάρων, της γαλακτικής αφυδρογονάσης και 
της έμμεσης χολερυθρίνης και μείωση των απτοσφαιρι-
νών του ορού, ενώ στο μυελό των οστών παρατηρείται 
αντιρροπιστική υπερπλασία της ερυθράς σειράς. η τκΕ 
είναι πάντοτε χαμηλή.

ςτο επίχρισμα του περιφερικού αίματος παρατηρού-
νται ποικιλοκυττάρωση, ολίγα στοχοκύτταρα και ενίο-
τε δρεπανοκύτταρα ή κύτταρα δίκην λέμβου. λόγω της 
λειτουργικής ασπληνίας παρατηρούνται επίσης σωμάτια 
Howell-Jolly. ςτη μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία υπάρ-
χει εκσεσημασμένη μικροκυττάρωση και υποχρωμία ενώ 
στη διπλή ετεροζυγωτία HbSC έντονη στοχοκυττάρωση.

η HbS ανιχνεύεται με την ηλεκτροφόρηση αιμοσφαι-
ρίνης ή την υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης (high 
performance liquid chromatography-HPLC). οι ασθενείς 
με ομοζυγωτία HbSS και οι διπλοί ετεροζυγώτες HbSC ή 
HbS β0 στερούνται HbA, ενώ οι έχοντες διπλή ετεροζυ-
γωτία HbS β+ εμφανίζουν δυσχέρειες στη διάγνωση λόγω 
της παρουσίας της HbA. ςτα νεογνά χρησιμοποιείται ηλε-
κτροφόρηση ή χρωματογραφία, αλλά καθώς τα αποτελέ-
σματα συχνά είναι αμφίβολα ο έλεγχος επαναλαμβάνεται 
μετά από 2μήνες. για τον προγεννητικό έλεγχο χρησιμο-
ποιείται η αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης (PCR).

οι παλαιότερες και απλούστερες μέθοδοι διάγνω-
σης, δηλαδή η δοκιμασία δρεπάνωσης και η δοκιμασία 
διαλυτότητας της αιμοσφαιρίνης δε θεωρούνται αξιόπι-
στες μέθοδοι33.

Προ- και περιγεννητικός έλεγχος
με τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους υπάρχει 

δυνατότητα έγκαιρης προγεννητικής ανίχνευσης της 
νόσου. ςτην Ελλάδα υπάρχουν ειδικά κέντρα προγεν-
νητικού ελέγχου, όπου θα πρέπει να κατευθύνονται οι 
ενδιαφερόμενοι34.

Όσον αφορά στην περιγεννητική διάγνωση, στην Ελ-
λάδα δεν έχει καθιερωθεί ο μαζικός έλεγχος ρουτίνας των 
νεογνών (screening) για τη ΔΝ31. Πάντως νεογνά γονέων 
με ΔΝ και ατόμων που ανήκουν σε πληθυσμιακές ομάδες 
με υψηλό επιπολασμό της ΔΝ πρέπει να εξετάζονται, για 
να διαπιστωθεί εάν πάσχουν από τη νόσο. ςε κάθε πε-
ρίπτωση το βρέφος επανεξετάζεται σε ηλικία 1-2 μηνών 
και οι γονείς ενημερώνονται αναλόγως.

ΘΕΡΑπΕΙΑ 
λόγω της ποικιλίας των παθολογικών καταστάσε-

ων που συσχετίζονται με τη ΔΝ οι πάσχοντες θα πρέπει 
να παρακολουθούνται από υπηρεσίες υγείας με εμπειρία 
στο χειρισμό της νόσου παράλληλα με εξειδικευμένο ια-
τρικό προσωπικό.

ςτα γενικά μέτρα αντιμετώπισης της νόσου περι-
λαμβάνονται καλή ενυδάτωση – ή αποφυγή αφυδάτω-
σης- ανάλογα με την κλινική εικόνα συχνές μεταγγίσεις 
για διατήρηση ικανοποιητικής τιμής αιμοσφαιρίνης έως 
12g/dL και χαμηλού ποσοστού HbS, πρόληψη, καθώς και 
έγκαιρη και στοχευμένη καταπολέμηση των λοιμώξεων, 
αναλγησία και αντιφλεγμονώδης θεραπεία για τις επώ-
δυνες κρίσεις35. Ωστόσο, η μείζων πρόοδος είναι η έντα-
ξη της υδροξυκαρβαμίδης (υδροξυουρία) στη θεραπεία 
των ασθενών με ΔΝ.

Προαγωγή σύνθεσης εμβρυϊκής σφαιρίνης 
-Υδροξυκαρβαμίδη 

Είναι γνωστό ότι αυξημένα επίπεδα της HbF μειώνουν 
τη βαρύτητα των εκδηλώσεων της ΔΝ. Αυτό συμβαίνει 
επειδή η παρουσία της HbF καθυστερεί ή και αποτρέπει 
τον πολυμερισμό της HbS καθώς τα τετραμερή α2γ2 ή τα 
α2γβs δεν ενσωματώνονται μέσα στα πολυμερή. η παρα-
τήρηση ότι άτομα που αναπλάθουν από μυελική απλασία 
έχουν αυξημένα επίπεδα HbF έδωσε την ώθηση για να 
βρεθούν παράγοντες προς αυτή την κατεύθυνση. Δοκιμά-
σθηκαν αρκετά μυελοκατασταλτικά φάρμακα και τελικά 
καθιερώθηκε η υδροξυουρία, η οποία έκτοτε χορηγείται 
κυρίως για την ιδιότητά της να αυξάνει τα επίπεδα της HbF.

η εμπειρία των τελευταίων 25 ετών απέδειξε ότι η 
υδροξυκαρβαμίδη μειώνει τα επεισόδια επώδυνων κρί-
σεων και θωρακικών συνδρόμων, αυξάνει τη συγκέντρω-
ση αιμοσφαιρίνης και το MCV και μειώνει το αριθμό 
των ουδετεροφίλων, των ΔΕκ και της LDH με αποτέλε-



Α. Μεγαλακάκη και Μ. Σταμούλη86

σμα λιγότερες μεταγγίσεις και λιγότερες νοσηλείες36,37. 
το φάρμακο χορηγείται σε άτομα με βαριά κλινική ει-
κόνα, παιδιά άνω των 5 ετών, χωρίς εμφανή τοξικότη-
τα τουλάχιστον όσον αφορά στο ρυθμό ανάπτυξης, και 
σε ενηλίκους. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η αποτελεσμα-
τικότητα και η ασφάλεια χορήγησης σε βρέφη και νήπια 
ηλικίας 9-18 μηνών38. γενικά στη δόση που χρησιμοποι-
είται- κλιμακωτά 20-35 mg/kg ημερησίως – αποδείχθη-
κε ελάχιστα τοξικό, πλην της γνωστής μυελοτοξικότητας 
και των δερματολογικών προβλημάτων. τα άτονα έλκη 
δεν αποτελούν αντένδειξη για την υδροξυουρία. τα άτο-
μα αναπαραγωγικής ηλικίας θα πρέπει να τη διακόπτουν 
πριν την προγραμματισμένη τεκνοποίηση. τέλος, πολλα-
πλές μελέτες απέτυχαν να αποδείξουν σαφή συσχέτιση 
με δευτεροπαθή ανάπτυξη οξείας λευχαιμίας. Πρέπει να 
αναφερθεί επίσης ότι η υδροξυουρία φαίνεται ότι έχει πολ-
λαπλή ευεργετική δράση στη ΔΝ, γιατί υπάρχουν ενδεί-
ξεις ότι δρα στο ενδοθήλιο των αγγείων αναστέλλοντας 
την προσκόλληση των λευκοκυττάρων, στο οξειδωτικό 
stress, στην υπερπηκτικότητα, ενώ παράλληλα αυξάνει τα 
επίπεδα του οξειδίου του αζώτου και τροποποιεί την έκ-
φραση πολλών γονιδίων των ερυθρών αιμοσφαιρίων39-43.

Εκτός από την υδροξυουρία υπάρχουν και άλλοι πα-
ράγοντες που, μέσω διαφόρων μηχανισμών, αυξάνουν το 
ποσοστό της HbF. μεταξύ αυτών είναι o υπομεθυλιωτι-
κός παράγοντας decitabine, ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί 
σε άτομα που δεν ανταποκρίθηκαν στην υδροξυουρία. η 
χορήγησή του σε σειρά ενηλίκων ασθενών μείωσε τα αγ-
γειοαποφρακτικά επεισόδια και αύξησε την τιμή της αι-
μοσφαιρίνης καθώς και τον αριθμό των αιμοπεταλίων44.

το βουτυρικό και άλλα λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου 
αναστέλλoυν την αποακετυλίωση των ιστονών (HDAC) 
και προάγει τη σύνθεση της γ αλυσίδας. ςτα πλαίσια κλι-
νικών δοκιμών η χορήγησή του κατά ώσεις 6 ημερών ανά 
μήνα είχε ευνοϊκά αποτελέσματα. Παρόμοια δράση έχουν 
επιδείξει και άλλοι HDAC αναστολείς.

τέλος, ο ανοσομετατρεπτικός παράγοντας πομαλιδο-
μίδη ευνοεί την ερυθροποίηση, την παραγωγή F κυττά-
ρων και τη σύνθεση HbF σε CD34+ κύτταρα, φαίνεται 
δε να συνεργεί με την υδροξυουρία.

Άλλοι θεραπευτικοί παράγοντες
η αποσαφήνιση ικανού μέρους της παθοφυσιολογίας 

της ΔΝ έχει καταστήσει αρκετά μόρια και μηχανισμούς 
ελκυστικούς θεραπευτικούς στόχους.

η αφυδάτωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων παίζει πρω-
ταρχικό ρόλο στο φαινόμενο της δρεπάνωσης. για να απο-
τραπεί αυτό μελετάται σε πειραματικό επίπεδο το μόριο 
senicapoc το οποίο αναστέλλει την πρωτεΐνη Gárdos, η 
οποία βρίσκεται στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη, όπως 
και σε πολλά άλλα κύτταρα. Αυτή η ειδική πρωτεΐνη, η 
Gárdos channel, συσχετίζεται με την αυξημένη ανταλλαγή 

ιόντων, ειδικά K, Ca, Cl και την απώλεια κ και ύδατος. 
Προς την ίδια κατεύθυνση, της παρεμπόδισης της αφυ-
δάτωσης του ερυθροκυττάρου, σε άλλες μελέτες δοκιμά-
ζεται η συστηματική χορήγηση μαγνησίου.

το οξείδιο του αζώτου αποτελεί θύμα της ενδοαγγει-
ακής αιμόλυσης που είναι βασικός παράγων της παθογέ-
νεσης των επιπλοκών της ΔΝ. για να αναπληρωθούν οι 
απώλειες και να αποκατασταθούν οι πολύπλοκες βιοχη-
μικές μεταβολές έχουν δοκιμασθεί αρκετές μέθοδοι και 
παράγοντες εμπλεκόμενοι στο μεταβολισμό του Νο. η 
εισπνοή Νο φάνηκε να έχει ευεργετική επίδραση στον 
πόνο των αγγειοαποφρακτικών κρίσεων. η αργινίνη χο-
ρηγήθηκε σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση με αμφί-
βολα αποτελέσματα. με αρκετές επιφυλάξεις λόγω της 
υποτιθέμενης πιθανότητας εμφάνισης πριαπισμού χορη-
γήθηκε sildenafil σε ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, 
χωρίς να καταδειχθεί αποτελεσματικότητα. Παραδόξως, 
φάνηκε ότι παρόμοιοι με το sildenafil παράγοντες έχουν 
μάλλον ευεργετική επίδραση σε ασθενείς που εμφανί-
ζουν πριαπισμό. Άλλο μόριο που σχετίζεται με το Νο 
και δοκιμάζεται σε ασθενείς με ΔΝ είναι η τετραϋδροβι-
οπτερίνη, η οποία φαίνεται να βελτιώνει τη λειτουργία 
του ενδοθηλίου.

Παράγοντες που δοκιμάζονται για την αντιφλεγμο-
νώδη δράση τους είναι οι στατίνες, η σουλφασαλαζίνη 
και τα κορτικοστεροειδή, τα οποία προσφέρουν μεν ανα-
κούφιση από τον πόνο, αλλά με τη διακοπή τους παρα-
τηρείται υποτροπή.

οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους και ορισμένοι 
αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες φαίνεται ότι καθιστούν 
τις επώδυνες κρίσεις ηπιότερες.

τέλος, την προσοχή των ερευνητών στη Νιγηρία έχουν 
τραβήξει σκευάσματα από βότανα, τα οποία υποτίθεται 
ότι αναστέλλουν την δρεπάνωση και έχουν ευεργετική 
επίδραση στις επώδυνες κρίσεις45.

Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών 
κυττάρων

H αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών 
κυττάρων είναι προς το παρόν ο μόνος τρόπος ριζικής θε-
ραπείας της ΔΝ και όταν εφαρμόζεται σε επιλεγμένες πε-
ριπτώσεις έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Ένδειξη έχουν 
άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών με αρχόμενη βλάβη ορ-
γάνου όπως ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες, οι νεφροί και οι 
οφθαλμοί ή άτομα με υψηλές ανάγκες σε μεταγγίσεις. 
καταλληλότεροι δότες θεωρούνται οι συγγενείς συμβα-
τοί δότες, αλλά μοσχεύματα από άλλες πηγές έχουν χρη-
σιμοποιηθεί με εξ ίσου καλά αποτελέσματα46-49. Ωστόσο, 
λόγω της σχετικά υψηλής θνησιμότητας και των απώτε-
ρων επιπλοκών της μεταμόσχευσης γίνεται προσεκτική 
επιλογή των υποψηφίων.
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Γονιδιακή θεραπεία
Θεωρητικά η εισαγωγή ενός γονιδίου που θα περιόρι-

ζε την HbS στο 70-80% θα είχε πολύ καλά κλινικά αποτε-
λέσματα. Προς το παρόν η γονιδιακή θεραπεία είναι στα 
σπάργανα καθώς έχουν γίνει ικανοποιητικές προσπάθειες 
σε μοντέλα ποντικών, αλλά η εφαρμογή στον άνθρωπο 
έχει ακόμα αρκετές –και συχνά απροσδόκητες- δυσχέρειες. 
Πάντως αναφέρεται ένας ασθενής με θαλασσαιμία στον 
οποίον εφαρμόσθηκε γονιδιακή θεραπεία με επιτυχία50,51.

πΡΟΓνΩΣΗ
την τελευταία δεκαετία το προσδόκιμο επιβίωσης των 

ασθενών έχει επιμηκυνθεί, καθώς μειώθηκε σημαντικά η 
παιδική θνησιμότητα μετά από την ευρεία εφαρμογή των 
εμβολιασμών εναντίον του πνευμονιοκόκκου και άλλων 
μικροβίων και την προφυλακτική χορήγηση πενικιλίνης. 
ο μέσος όρος ζωής των ομοζυγωτών κυμαίνεται σε 42-
48 έτη και στην Ελλάδα τα κύρια αίτια θανάτου είναι η 
ηπατική ανεπάρκεια, οι αναπνευστικές επιπλοκές και τα 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια32.

Sickle cell disease - Νew insights
by Ekaterini Megalakaki1, Maria Stamouli2

1Department of Hematology, Metaxa Hospital, Piraeus, Greece, 22nd Department of Internal Medicine 
Propaedeutic, Attikon University Hospital, Haidari, Greece

ABSTRACT: Sickle cell disease (SCD) is one of the most frequent hemoglobinopathies worldwide and 
the first inherited disorder to be studied at the molecular level. SCD is characterized by the presence 
of hemoglobin S (HbS). HbS tends to polymerize and deform red blood cells into an irreversible sickle 
shape. SCD affects multiple organs. Its primary manifestations are hemolysis, vasoocclusion and sus-
ceptibility to infection. As has been demonstrated in recent years, pathophysiology of the disease, in ad-
dition to sickling of red blood cells and vascular occlusion, also includes red cell dehydration, chronic 
nitric oxide depletion, inflammation and endothelial dysfunction. Diagnosis is established by hemoglobin 
electrophoresis. Prenatal diagnosis is available through direct detection of the mutation responsible for 
SCD. SCD has long been known to have a remarkably variable clinical course. Its heterogeneity could 
be attributed to genetic polymorphisms, a hypothesis that is currently under investigation. The compli-
cations of SCD involve many organs and appear very early in life. Hemolytic anemia, aplastic episodes, 
painful crises and vasoocclusive phenomena gradually lead to organ dysfunction which is often severe. 
Hydroxycarbamide is known to increase ηbF percentage and protects red blood cells from ηbS polym-
erization. It has been demonstrated in many studies that hydroxycarbamide improves the clinical course 
of the disease. At the same time, new knowledge concerning the pathophysiology of SCD has given way 
to many new agents that are currently under investigation for therapeutic use. For the moment allogene-
ic hemopoietic stem cell transplantation (though not available or appropriate for all patients) is the only 
curative approach while gene therapy is still the object of intensive research. Early diagnosis and coun-
seling of both the patient and its family, including immunizations and prophylaxis with penicillin, have 
significantly improved life expectancy as well as quality of life.
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