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Β-ΘΑΛΑΑΙΜΙΑ

 Β-θαλασσαιμία: μεταξύ των συχνότερων 

μονογενετικών παθήσεων

 1.5% του πληθυσμού της γης είναι φορείς

 30000 – 60000 γεννήσεις παιδιών/χρόνο

 Κύπρος: συχνότητα 16%

 620 πάσχοντες παγκύπρια

 4 κλινικές



Β-ΘΑΛΑΑΙΜΙΑ

 Απουσία ή μειωμένη σύνθεση των 2 β αλύσεων της Hb

 Χρόνια αναιμία:  αύξηση ερυθροποιητίνης, υπερπλασία μυελού , 
παραμορφώσεις οστών κρανίου και προσώπου,

εξωμυελικές εστίες αιμοποίησης, διόγκωση ήπατος και σπληνός.

 Μεταγγίσεις:  η μόνη αποτελεσματική μέθοδος διόρθωσης 
αναιμίας,  αποφυγής της ατελούς ερυθροποίησης και των 
συνεπειών της όπως είναι ο υπερσπληνισμός.

 Παρόλες τις μεταγγίσεις πολλοί ασθενείς μακροχρόνια εμφανίζουν 
αυξημένες ανάγκες πρόσληψης αίματος και η σπληνεκτομή γίνεται 
απαραίτητη.   



Β-ΘΑΛΑΑΙΜΙΑ

 Νοσηρότητα και θνητότητα: το αποτέλεσμα της 
βαριάς αναιμίας και της υπερφόρτωσης σιδήρου
λόγω των μεταγγίσεων

 ημαντική βελτίωση στην επιβίωση

 Κύριες αιτίες θανάτου

 Η Καρδιακή ανεπάρκεια 

 Αρρυθμίες

 Λοιμώξεις

 Θρομβοεμβολικα επεισόδια



Β-ΘΑΛΑΑΙΜΙΑ

 πληνεκτομή (δεκαετία 1970) αποτελούσε μια συχνή 
στρατηγική στη θεραπεία, για να μειωθούν οι ανάγκες 
των μεταγγίσεων, η υπερφόρτωση Fe και η εξωμυελική 
αιμοποίηση

 Σμήμα Θαλασσαιμίας Γ.Ν.Λάρνακας :69/143 πάσχοντες  
σπληνεκτομημένοι

 Ασθενείς που γεννήθηκαν πριν το 1970: μέση ηλικία 
κατά τη σπληνεκτομή: 12χρ (1-48).

 Ασθενείς που γεννήθηκαν μετά το 1970: μέση ηλικία 
κατά τη σπληνεκτομή: 22χρ (4-37). 

 15 σπληνεκτομές μετά το 1993. Μέση ηλικία κατά τη 
σπληνεκτομή 31 χρ (22-40).



ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΓΙΑ ΠΛΗΝΕΚΣΟΜΗ

1.Αυξηση των ετήσιων αναγκών σε αίμα

> από 1.5 φορές τον αριθμό μεταγγίσεων των

ασθενών με σπληνεκτομή

> 200-220ml ερυθροκυττάρων/Kg .Μ/έτος

Τπο τις προυποθέσεις:

-ίδιο πρόγραμμα μεταγγίσεων(σχήμα)

-επίπεδα αιμοσφαιρίνης προ μετάγισης 10g/dl

-απουσία νέων αντισωμάτων

- λοίμωξη



ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΓΙΑ ΠΛΗΝΕΚΣΟΜΗ

 2.πληνομεγαλία συνοδεύομενη από συμπτώματα

- άλγος στο αριστερό υπογάστριον

- πρώιμο αίσθημα κορεσμού

 Κίνδυνος σπληνικής ρήξης

 3.Η θρομβοπενία και λευκοπενία

- παρατηρούνται λόγω της παγίδευσης των

αιμοπεταλίων και λευκοκυττάρων στο διογκωμένο

σπλήνα

- αιτία κλινικών προβλημάτων: συχνές βακτηριακές

λοιμώξεις ή αιμορραγία



ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ

 1.Ολική σπληνεκτομή

- ανοικτή

-λαπαροσκοπική

μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο

μη πρακτική για ασθενείς με μεγάλο σπλήνα

 2.Μερική σπληνεκτομή: υπο εκτίμηση η διάρκεια της

επιτυχίας, ο όγκος σπληνικού ιστού που πρέπει να

διατηρηθεί για να εξασφαλισθεί η ανοσολογική

λειτουργία του,η πιθανότητα επαναδιόγκωσης του

σπλήνα

Διερεύνηση για παρασπληνίδια για όλες τις προσεγγίσεις

3.Εμβολισμός:δεν έτυχε ευρείας αποδοχής



ΦΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΨΠΙΗ

 Εκτίμηση για χολολιθίαση και ταυτόχρονη

χολοκυστεκτομή

 Καλή ευκαιρία για βιοψία ήπατος και εκτίμηση

της ιστολογίας του και της συγκέντρωσης σιδήρου



ΕΠΙΠΛΟΚΕ ΣΗ ΠΛΗΝΕΚΣΟΜΗ

 Αν και σήμερα γίνονται λιγότερες σπληνεκτομές σε 
σχέση με παλαιότερα όπου η σπληνεκτομή ήταν 
σημαντικό μέρος της θεραπείας όλο και περισσότερες 
επιπλοκές αναγνωρίζονται να έχουν σχέση με τη 
σπληνεκτομή:

 Οι πιο ανησυχητικές-Μακροπρόθεσμα: 

οβαρές λοιμώξεις 

Θρομβοεμβολικά επεισόδια (TEE)

Πνευμονική υπέρταση (PHT)

Περιχειρουργικές: αιμορραγία ,ατελεκτασία,υποφρενικό
απόστημα



1.ΛΟΙΜΨΞΕΙ -ΗΧΑΙΜΙΑ

 Κίνδυνος > 30% σε σχέση με τον φυσιολογικό

πληθυσμό ( παλαιότερες μελέτες)

 Ιδιαίτερα οι μικροοργανισμοί με κάψα

-Naisseria της μηνιγγίτιδας

-Αιμόφιλος ινφλουένζα

 υχνότερη λοίμωξη: πνευμονία

 τρεπτόκοκκος της πνευμονίας > 75% 

επιβεβαιωμένων βακτηριακών λοιμώξεων σε

ασπληνικούς ασθενείς



ΛΟΙΜΨΞΕΙ

 Μεγαλύτερος κίνδυνος στη παιδική ηλικία

 Επίσης λοιμώξεις με gram αρνητικά βακτηρίδια( 

ψευδομονάς ,Klebsiella,Echerichia)

 Xαρακτηριστικά : αιφνίδια έναρξη πυρετού,εμέτοι, 

κεφαλαλγία, ταχεία εξέλιξη σε υποτασικό σιόκ και

διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

 Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται 1-4 χρόνια

μετά την σπληνεκτομή

 Εξαρτάται από το ανοσολογικό σύστημα του

ασθενούς



ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ

 Ανοσοπροφύλαξη

 Φημειοπροφύλαξη

 Εκπαίδευση των ασθενών



ΑΝΟΟΠΡΟΥΤΛΑΞΗ

 Εμβολιασμός

 Πρόληψη κατακλυσμιαίας σηψαιμίας

 1. Πνευμονιόκοκκο: 

 PNEUMOVAX 23-δύναμο

 2 βδομάδες προ σπληνεκτομής και ανα 5 έτη μετά

την σπληνεκτομή

 2. Αιμόφιλο της ινφλουένζας

 3. Μηνιγγιδίκοκκο

 προ σπληνεκτομής

 Σαυτόχρονη χορήγηση σε διαφορετικά σημεία

 Ετήσιος αντιγριππικός εμβολιασμός



ΦΗΜΕΙΟΠΡΟΥΤΛΑΞΗ

 Penicilline 250mg b.d

 Εναλλακτικά Ερυθρομυκίνη,αμοξικιλλίνη

 Εφ’όρου ζωής ή για 5 χρόνια μετά την

σπληνεκτομή

 υμμόρφωση προς την χημειοπροφύλαξη

 Δεν προλαβαίνει όλες τις λοιμώξεις

 ουσιώδης η ταχεία εκτίμηση κάθε εμπύρετης

νόσου



ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

 Καλή ενημέρωση ασθενών και γονιών από τους

γιατρούς για την εκτίμηση ενός εμπύρετου

νοσήματος- αναζήτηση άμεσης ιατρικής προσοχής

 Ενημέρωση για τις λοιμώξεις που σχετίζονται με

ταξίδια

 Προμήθεια κατάλληλων αντιβιωτικών



2.ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΑ

ΕΠΕΙΟΔΙΑ/ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΉ ΤΠΈΡΣΑΗ

υσχέτιση με κατάσταση υπερπηκτικότητας 
(ιδιαίτερα σε σπληνεκτομημένους ασθενείς με 
ενδιάμεση Θαλασσαιμία).

 Παράγοντες κινδύνου: 

 Θρομβοκυττάρωση

 Η προπηκτική κατάσταση των ερυθρών αιμοσφαιρίων

 Η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου

 Η ενδοαγγειακή αιμόλυση και κατανάλωση του NO

 Κληρονομικές και επίκτητες διαταραχές πήξεως



ΤΠΕΡΠΗΚΣΙΚΟΣΗΣΑ

1. Θρομβοκυττάρωση (στοιχεία από το 1966: αυξημένα ποσοστά 
ΣΕΕ σε αιμολυτικές αναιμίες μετά από σπληνεκτομή).
Θρομβοκυττάρωση, συνάθροιση και ενεργοποίηση αιμοπεταλίων 
(ισχυρός, αλλά όχι ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου).

2. Η προπηκτική κατάσταση των ερυθρών αιμοσφαιρίων την Ε.Θ 
η στη M.Θ χωρίς ικανοποιητικές μεταγγίσεις κυκλοφορούν σε 
μεγάλο αριθμό πρόδρομες μορφές ερυθρών αιμοσφαιρίων τα 
οποία λόγω βλάβης στη μεμβράνη τους προκαλούν την έκθεση 
phosphatidylserine, την αύξηση παραγωγής θρομβίνης με 
αποτέλεσμα να συμπεριφέρονται σαν δραστικά αιμοπετάλια. 

Η σπληνεκτομή ευνοεί τη κυκλοφορία των πρόδρομων μορφών 
των ερυθρών αφού δεν απομακρύνονται από τη κυκλοφορία.

3. Ενεργοποίηση του ενδοθηλίου: αυξημένα επίπεδα 
endothelial adhesion molecules. 

Αυξημένα επίπεδα ICAM-1
E-selectin

Von Willebrand factor



ΤΠΕΡΠΗΚΣΙΚΟΣΗΣΑ

4.Ενδοαγγειακή αιμόλυση, κατανάλωση ΝΟ (που 

προέρχεται από το ενδοθήλιο) με αποτέλεσμα 

αγγειοσύσπαση, μείωση ροής αίματος, ενεργοποίηση 

αιμοπεταλίων και αυξημένη έκθεση endothelin -1

5. Κληρονομικές και επίκτητες διαταραχές πήξεως:

●Μειωμένα επίπεδα protein C /

protein S / antithrombin III

● αυξημένα επίπεδα θρομβίνης / 

αντιθρομβίνης



ΤΠΕΡΠΗΚΣΙΚΟΣΗΣΑ

 Πολλές περιγραφές για CVA, DVT, PE, PVT και πιο 

πρόσφατα PHT (λόγω θρόμβωσης της πνευμονικής 

αρτηρίας).

 Πραγματική συχνότητα ΣΕΕ: άγνωστη

 1972. Logothetis: 20% παροδικά αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια

 Παρόμοιες αναφορές: Sinniah 1977, Manfre 1999, B. 

Pignatti 1998,Taher 2009

 Cappellini 2000: 29% ασθενών με Ε.Θ παρουσίασαν 

DVT, PE, PVT. (μεγάλο ποσοστό με σπληνεκτομή).

 Taher 2006: μεγάλη πολυκεντρική 8860 ασθενείς: 

συχνότητα ΣΕΕ: 0.9% στη Μ.Θ και 4% στη Ε.Θ. 94% 

με Ε.Θ. και θρόμβωση είχαν σπληνεκτομή.



ΤΠΕΡΠΗΚΣΙΚΟΣΗΣΑ

 Μεγάλη ποικιλία στα αποτελέσματα που 

αντανακλούν τις διαφορές στο σχεδιασμό των 

μελετών, την ετερογένεια των διαφόρων ομάδων ως 

προς τις μεταγγίσεις, ιδιαίτερα στη Ε.Θ όπου 

υπάρχει σύγχυση για τις ανάγκες των ασθενών σε 

αίμα και τα επίπεδα της επιθυμητής 

αιμοσφαιρίνης για να προληφθούν επιπλοκές όπως 

οι θρομβώσεις και η πνευμονική υπέρταση. 



ΦΌΛΙΑ(1):

 Η σπληνεκτομή συνεχίζει να αποτελεί 
συνηθισμένη στρατηγική στη θεραπεία της 
θαλασσαιμίας. 

 Αν και η επιβίωση των ασθενών με 
θαλασσαιμία έχει 

 βελτιωθεί, είναι αναγνωρισμένο ότι 
ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας είναι 
εκτεθειμένοι σε σημαντικές επιπλοκές που
σχετίζονται με τη σπληνεκτομή.

 Η σπληνεκτομή από μόνη της ή σε 
συνδυασμό με άλλους παράγοντες μπορεί 
να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο για TEE, 
PHT και σοβαρές λοιμώξεις. 



ΦΌΛΙΑ(2):

 Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ανάγκη για 
εκτίμηση του κινδύνου στις πιο ευαίσθητες 
ομάδες των ασθενών με Ε.Θ που δεν 
μεταγγίζονται τακτικά. 

 Μέχρι να υπάρξουν προοπτικές μελέτες που 
να εκτιμούν τις διάφορες προσεγγίσεις για 
πρόληψη και θεραπεία αυτών των 
καταστάσεων,  ενδείκνυται η χορήγηση 
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης  ενώ η 
χορήγηση μικρής δόσης ασπιρίνης σε όλους 
τους ασθενείς με σπληνεκτομή θα ήταν μια 
χρήσιμη τακτική (Aspirin 75 mg/kg )



ΦΌΛΙΑ(3):

Σα επεισόδια των λοιμώξεων θα μπορούσαν επίσης 
να προληφθούν εάν παίρνονταν τα κατάλληλα 
μέτρα με τους εμβολιασμούς και τη χορήγηση 
πενικιλλίνης. 

Υαίνεται επίσης ότι χρειάζεται να αναθεωρηθούν 
τα κριτήρια για σπληνεκτομή η οποία πρέπει να 
περιοριστεί στις πιο βαριές περιπτώσεις. 

Οι στρατηγικές για αποφυγή του υπερσπληνισμού 
επομένως και της σπληνεκτομής πρέπει επίσης να 
αναθεωρηθούν λαμβάνοντας υπόψιν τις νέες 
εξελίξεις που αφορούν αφενός την ασφάλεια των 
μεταγγίσεων αίματος, αφετέρου τις περισσότερες 
επιλογές για αποσιδήρωση. 


