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Θαλασσαιμία ή Μεσογειακή αναιμία 

• Ονομάζεται και «Θαλασσαιμία» ή νόσος του 
"Cooley"  από τον αμερικανό παιδίατρο 
Cooley που πρώτος περιέγραψε την κλινική 
εικόνα της νόσου το 1925 σε παιδιά 
μεταναστών από Μεσογειακές χώρες  
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Θαλασσαιμίες  

• Ετερογενής ομάδα κληρονομικών αναιμιών 

• Οφείλονται σε μεταλλάξεις οι οποίες 
επιδρούν στη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης 
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1925: Περιγραφή 
Cooley & Lee 

 
1940–1950: 

 Καμινόπετρος, παραλλαγές Hb, 
Κληρονομικότητα  

 

1949–1960: Pauling: Δομή Hb HbS-
Μεταβίβαση κατά Mendel  

1960–1970:  
Weatheral και Clegg 
Σύνθεση αλυσίδων Hb 

1970–1980: Θεραπεία με 
Μεταγγίσεις Αποσιδήρωση: 
deferoxamine 

1980–2000: 
Εμβρυϊκή διάγνωση (Kan) 
Μεταμόσχευση Μυελού 
(Lucarelli) 1981-82 

2000… νεα φάρμακα  
αποσιδήρωσης per os 

2009: Γονιδιακή  Θεραπεία (Leboulch)  σε 
ασθενή με Ε/θαλασσαιμία 

1964 : Συχνές Μεταγγίσεις (Wolman) 
 

Προγεννητική Διάγνωση  1974: 
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Γεωγραφική κατανομή των a- και β-
θαλασσαιμιών 

5 Πάτρα, 22/2/2017 



Κατανομή των φορέων ΜΑ στον Ελλαδικό 
χώρο 

 Το ποσοστό των 
φορέων για τη β-ΜΑ 
και α-ΜΑ στο γενικό 
πληθυσμό είναι 8% 

 Η κατανομή είναι 
ετερογενής και 
ποικίλει σε διάφορες 
περιοχές της χώρας 
από 5-20% 
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Επιδημιολογία Αιμοσφαιρινοπαθειών 

• 7% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι φορείς 
διαφόρων αιμοσφαιρινοπαθειών 
(270.000.000) 

• 500.000 νέες περιπτώσεις ετησίως 
– 300.000 Μεσογειακή αναιμία 

– 200.000 SCD, HbE κλπ 

• 90% Ασία, Ινδία, Μέση Ανατολή 

 

WHO κατά προσέγγιση υπολογισμοί  
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Στοιχεία του Κέντρου ΜΑ  

• Κάθε χρόνο εξετάζονται περί τα 70.000 άτομα 

• Τα ζευγάρια που βρίσκονται σε κίνδυνο είναι 
περί τα 400 

• Χωρίς μέτρα πρόληψης και προγεννητικού 
ελέγχου αναμένεται να γεννιούνται 150 παιδιά 
με ΜΑ το χρόνο 
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         Δομή του μορίου της αιμοσφαιρίνης 

σφαιρική 
μεταλλοπρωτεΐνη  
 
το σπουδαιότερο 
λειτουργικό μόριο των 
ερυθρών 
 
αποτελείται από δύο 
ζεύγη πολυπεπτιδικών 
αλυσίδων 
 
κάθε αλυσίδα είναι 
συνδεδεμένη με ένα 
μόριο αίμης 

HbA 
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Τύποι φυσιολογικών 
Αιμοσφαιρινών 

• πρωτοεμβρυονικές 

• εμβρυϊκή 

• αιμοσφαιρίνες ενήλικα 

 

11 Πάτρα, 22/2/2017 



Πρωτοεμβρυονικές 

– Gower 1 (ζ2ε2), 40% των Hbs 6η εβδομάδα 
 

– Gower 2 (α2ε2) 20-25% των Hbs 6η εβδομάδα 
 

– Portland (ζ2γ2) 20% των Hbs  10η εβδομάδα 
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Eμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη HbF (α2γ2) 

 

• ανιχνεύεται από τις πρώτες εβδομάδες της 
εμβρυϊκής ζωής 

• αποτελεί το σύνολο των Hbs το 3ο μήνα 
κύησης  

• κατά τη γέννηση αποτελεί το 80-85%  του 
συνόλου των Hbs  

• μετά το 1ο έτος τα επίπεδα HbF συνήθως <2% 
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Αιμοσφαιρίνες ενήλικα 

• HbA (α2β2) ποσοστό 98% 
–η σύνθεση αρχίζει τη 10η εβδομάδα 

– παραγωγή έως 32η εβδομάδα 

–κατά τη γέννηση 15-20% των Hbs  

• Hb A2 (α2δ2) ποσοστό 2% 
– ίχνη 3ομήνα κύησης 

–μέγιστο ποσοστό (2-3%) 6ο μήνα ζωής   
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Θαλασσαιμίες 
• Ομάδα κληρονομικών ασθενειών με μεγάλη ετερογένεια. 

Οφείλονται σε περισσότερες από 200 μεταλλάξεις για τη β-ΜΑ 
και περισσότερες από 120 μεταλλάξεις για την α-ΜΑ. 
Μεταβιβάζονται με υπολειπόμενο αυτοσωμικό χαρακτήρα. 
Χαρακτηρίζονται από πλήρη ή μερική αναστολή της σύνθεσης 
των σφαιρινικών αλύσεων που απαρτίζουν το μόριο της HbA 
(α2β2) 

• Σοβαρότερες είναι οι α- και β-θαλασσαιμίες και ορίζονται 
ανάλογα με την αλυσίδα που δεν παράγεται 

• Συχνές επίσης είναι η δβ-ΜΑ με μειωμένη σύνθεση των δ και β 
αλυσίδων και σπανιότερες οι γ-ΜΑ, γδβ-ΜΑ, δ-ΜΑ και η εγδβ-
ΜΑ 
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        Κλινική κατάταξη θαλασσαιμιών  

Σιωπηλοί φορείς (α ή β-
ΜΑ) 

Αιματολογικά φυσιολογικοί 

Ετερόζυγος α ή β- ΜΑ Ήπια αναιμία, υποχρωμία, μικροκυττάρωση 

Αιμοσφαιρινοπάθεια Η Μετρίως σοβαρή αιμολυτική αναιμία, ίκτερος, 
σπληνομεγαλία  

Εμβρυϊκός ύδρωπας (α-
θαλασσαιμία) 

Θάνατος κατά την κύηση λόγω σοβαρής 
αναιμίας 

Μείζων θαλασσαιμία 

(νόσος Cooley) 

Σοβαρή αναιμία εξαρτώμενη από μεταγγίσεις, 
υστέρηση ανάπτυξης, σπληνομεγαλία, 
έκπτυξη μυελού, σκελετικές ανωμαλίες  

Ενδιάμεση θαλασσαιμία Μη εξαρτώμενη από μεταγγίσεις 
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α-θαλασσαιμία 

Χαρακτηρίζεται από 

– μείωση (α+) 

– ή πλήρη αναστολή (α0) 

   της σύνθεσης των α-αλυσίδων της 
αιμοσφαιρίνης  
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Τύποι α-θαλασσαιμίας 

Τύπος  Αιμοσφαιρινικό και αιματολογικό profile 

α1 5-10% Hb Bart’s κατά τη γέννηση, ήπιες αιματολογικές 
διαταραχές 

α2 
1-2% Hb Bart’s κατά τη γέννηση, καμία αιματολογική 
διαταραχή  

αCS 
1-3% Hb Constant Spring, 2-5% Hb Bart’s κατά τη γέννηση 

α1α2 
Αιμοσφαιρινοπάθεια Η (HbH 5-30%) 

α1αCS 
Εικόνα ανάλογη με την αιμοσφαιρινοπάθεια Η (HbH+HbCS 2%) 

αCSαCS 
HbCS 5% 

α1α1 
Εμβρυοπλακουντικός ύδρωψ 18 Πάτρα, 22/2/2017 



Κλινική κατάταξη  
α-θαλασσαιμικών συνδρόμων 

Εργαστηριακά ευρήματα Profile Hbs 

Σιωπηλός φορέας  

(α-thal-2) 

Hb            κφ. 

Ερυθρά     κφ. 

1-2% Hb Bart’s 
(κατά τη γέννηση)  

Hb A 

Ετερόζυγος  

α-Θαλασσαιμία (α-thal-1) 

Ήπια αναιμία, 
μικροκυττάρωση 
υποχρωμία 

5-10% Hb Bart’s 
(κατά τη γέννηση)  

Hb A 

Αιμοσφαιρινοπάθεια Η Αναιμία, θραύσματα 
ερυθρών, υποχρωμία, 
μικροκυττάρωση, 
έγκλειστα ερυθρών 

5-30% HbΗ 

Hb A 

Εμβρυϊκός ύδρωπας Μη συμβατός με τη 
ζωή 

Κυρίως Hb Bart’s 

Ελάχιστη HbH & 
Portland 
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α- θαλασσαιμία  
Χαρακτηρίζεται από 

μείωση (α+) 
ή πλήρη αναστολή (α0) 

   της σύνθεσης των α-αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης  
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      Παθοφυσιολογία των α-θαλασσαιμιών 

β-αλυσίδες 

α-αλυσίδες 

β4 HbH ( διαλυτή και δεν καθιζάνει στο μυελό) 
γ4 Hb Bart’s (εμβρυϊκή και νεογνική περίοδο) 
  

η αναιμία στην α-θαλασσαιμία οφείλεται περισσότερο στην 
αιμόλυση παρά στη μη αποδοτική  ερυθροποίηση 

στην αδυναμία παραγωγής α-αλύσεων 
στην εμβρυϊκή περίοδο παράγονται οι 
HbPortland (γ2ζ2) και Hb Bart’s γ4    
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Αιμοσφαιρινοπάθεια Η 





 





Hb Bart’s (hydrops fetalis) 





 





β-Θαλασσαιμία 
 Χαρακτηρίζεται από 

– μείωση (β+) 

– ή πλήρη αναστολή (β0) 

   της σύνθεσης των β-αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης  



Γόνοι της β-θαλασσαιμίας 

Γόνοι  Αιμοσφαιρινικό profile 

β0 HbA2,  HbF κφ 

β0 Dutch HbA2 ,  HbF  

β+ βαρύς HbA2 ,  HbF κφ 

β+ ήπιος HbA2 ,  HbF κφ 

β+ σιωπηλός HbA2 κφ,  HbF κφ 
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Αιματολογικοί φαινότυποι β και δβ Μεσογειακής αναιμίας 

Ετερόζυγοι Ομόζυγοι 

Τύποι β & δβ ΜΑ  Hb A2(%) Hb F 
(%) 

Hb A (%) Hb F 
(%) 

β0 

Υψηλή Α2 > 3.6 < 4.0 0 100 

Υψηλή Α2+F (>4%) > 3.6 > 4.0 0 100 

β+ (υψηλή Α2) 

Βαρύς > 3.6 < 4.0 < 40.0 > 60.0 

Ήπιος 

α) Negro > 3.6 < 4.0 40 – 70  30 – 60  

β)Mediterranean (β++) > 3.6 < 4.0 70 – 85  15 – 30  

β++ φυσιολογική Α2 & F 

Τύπος 1 (β++) 

(σιωπηρός) 
< 3.6 < 3.0 

Τύπος 2 (β+ ή β0) < 3.6 < 3.0 100 

δβ         

Υψηλή F < 3.6 4 – 20  0 100 

δβ (Lepore) Hb Lepore 8-10 Hb Lepore 8-10 80 
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Γόνοι δβ και άλλων σπανιότερων 
μορφών ΜΑ 

Γόνοι Αιμοσφαιρινικό profile 

(δβ)0 (HbF) HbA2 κφ,  HbF  

(δβ)0 HbA2 κφ,  HbF κφ 

(δβ)0 Lepore HbA2 κφ,  HbF κφ, HbLepore (15%) 

δ0 HbA2 =0% 

(γ0) Kenya  HbA2 κφ,  HbF  

HPFH Ελληνικός τύπος HbF(10-20%) Αγ 

Νέγρικος τύπος HbF(25-35%) ΑγGγ 
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Κληρονομική παραμονή της εμβρυϊκής 
αιμοσφαιρίνης (HPFH) 

 Ετερογενής ομάδα που χαρακτηρίζεται από 

• Παραμονή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης στην 
ενήλικο ζωή 

• Έλλειψη σημαντικών αιματολογικών ανωμαλιών   
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Παθοφυσιολογία β-θαλασσαιμίας 

β-αλυσίδες 
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Περίσσεια α- και β- αλυσίδων 
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Συνέπειες θαλασσαιμικής βλάβης 

• Μη αποδοτική ερυθροποίηση 

• Περιφερική αιμόλυση 

– Οξειδωτική επίδραση ελευθέρων ριζών 

– Εμφάνιση νέων αντιγόνων 

– Αναστροφή λιπιδίων της μεμβράνης 
(φωσφοσερίνη θρομβογόνα) 

– Δέσμευση του ΝΟ  

• Διαταραχές στο μεταβολισμό του Fe 

 

 

αναιμία  
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Διαταραχές στο μεταβολισμό του Fe 

• Αυξημένη απορρόφηση Fe 

– Έλεγχος από την εψιδίνη (κύριος ρυθμιστής) 

• Δευτεροπαθής αιμοσιδήρωση από τις 
μεταγγίσεις 
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Κλινικές μορφές θαλασσαιμιών στον 
Ελληνικό πληθυσμό  

Ασυμτωματικές μορφές 

– Ετεροζυγώτες α, β, δ, (δβ), (δβ)Lepore 

– Διπλοί ετεροζυγώτες α και β θαλασσαιμίας 

– Κληρονομική παραμονή της HbF (HPFH) 
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Κλινικές μορφές θαλασσαιμιών στον 
Ελληνικό πληθυσμό 

• Ενδιάμεσες μορφές θαλασσαιμίας 
– Σπανίως ετεροζυγώτες α ή β-θαλασσαιμίας 

– Ομοζυγώτες ελαφρών γόνων θαλασσαιμίας 

– Διπλοί ετεροζυγώτες ελαφρών γόνων β- 
θαλασσαιμίας 

– Ομόζυγος (δβ)(F) θαλασσαιμία 

– Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία (βS/βthal) 

– Αιμοσφαιρινοπάθεια Η 

– Αιμοσφαιρινοπάθεια α1αCS 
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Κλινικές μορφές θαλασσαιμιών στον 
Ελληνικό πληθυσμό 

• Βαρειές μορφές θαλασσαιμίας 

– Ομοζυγώτες βαρέων γόνων β-θαλασσαιμίας 

– Διπλοί ετεροζυγώτες βαρέων γόνων β-
θαλασσαιμίας 

– Ομοζυγώτες (δβ-Lepore) 

– Εμβρυοπλακουντικός ύδρωπας 
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Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Μεσογειακής Αναιμίας και 

Αιμοσφαιρινοπαθειών στην Ελλάδα 

Ξεκίνησε το 1974.  

Η Προγεννητική Διάγνωση εφαρμόζεται 
στην Ελλάδα από το 1977 
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Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 

• παρέχει υπηρεσίες μέσω της Κεντρικής 
Μονάδας Προληψης και της Μονάδας 
Προγεννητικού Ελέγχου του Κέντρου 
Μεσογειακής Αναιμίας και των 21 Μονάδων 
Πρόληψης που βρίσκονται ανά τη χώρα κυρίως 
όπου η συχνότητα είναι αυξημένη  
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Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 

Το Εθνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει  

• ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τον κόσμου, αυτή 
πραγματοποιείται μέσω των ΜΜΕ, τριπτύχων, ενημερωτικών 
μαθημάτων στους μαθητές κλπ.  

• την ασφαλή και δωρεάν διάγνωση των φορέων  

• την παροχή γενετικών ονμβουλών.  

• την παροχή ασφαλούς και δωρεάν προγεννητικού ελέγχου 
στα ζευγάρια που βρίσκονται σε κίνδυνο  
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Για την πρόληψη της νόσου  
 

• 1ο βήμα: Πριν οι μελλοντικοί γονείς φέρουν στον 
κόσμο ένα παιδί, πρέπει να γνωρίζουν αν είναι φορείς 
της θαλασσαιμίας 

• 2ο βήμα: Εάν διαπιστωθεί ότι και οι δύο γονείς είναι 
φορείς της νόσου, διερευνάται περαιτέρω η 
πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί με μεσογειακή 
αναιμία 

• 3ο βήμα: Εάν διαπιστωθεί η πιθανότητα το ζευγάρι να 
αποκτήσει παιδί με μεσογειακή αναιμία, όταν 
ξεκινήσει η κύηση, εξετάζεται το έμβρυο για να 
διαπιστωθεί αν νοσεί (προγεννητικός έλεγχος)  
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Τι πρέπει να γνωρίζουν τα ζευγάρια 
όταν ζητούν τον έλεγχο για Μ.Α.  

• Όταν στο ζευγάρι κανένας δεν είναι φορέας της Μ.Α. δεν υπάρχει 
περίπτωση να γεννηθεί παιδί με Μεσογειακή Αναιμία (φορέας ή 
άρρωστος) 

• Όταν στο ζευγάρι ο ένας μόνο είναι φορέας της ανωμαλίας και ο άλλος δεν 
έχει καμία σχετική κληρονομική ανωμαλία, τότε τα παιδιά τους σε ποσοστό 
50% δηλαδή 1 στα 2 παιδιά θα είναι φορέας δηλαδή γερό άτομο, όπως και 
ο ένας γονιός του, αλλά θα πρέπει να το γνωρίζει πριν κάνει και αυτό 
οικογένεια 

• Όταν στο ζευγάρι είναι και οι δύο Φορείς τότε υπάρχει ο κίνδυνος σε 
ποσοστό 25%, δηλαδή 1 στα 4 παιδιά να γεννηθεί με βαριά αναιμία δηλ. τη 
Μεσογειακή 

• Ο κίνδυνος του 25% ισχύει για κάθε παιδί και δεν ακολουθεί καμία σειρά 
και καμία προτίμηση    
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Προγεννητική Διάγνωση 

• Η Προγεννητική Διάγνωση εφαρμόζεται στη 
χώρα μας από το 1977 και έχει διαγνωστική 
μόνο αξία και όχι Θεραπευτική, γίνεται στη 10" 
-12"  εβδομάδα της κύησης (στο πρώτο τρίμηνο 
της εγκυμοσύνης) και στηρίζεται στην εξέταση 
του εμβρύου με μεΛέτη και χρήση μοριακών 
τεχνικών στο DΝΑ   
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στον προεμφυτευτικό έλεγχο  
 

• Ο προεμφυτευτικός έλεγχος αφορά τη 
διάγνωση ασθενειών, όπως η μεσογειακή 
αναιμία, και γίνεται στο πλαίσιο της 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, πριν από τη 
φάση της μεταφοράς του 
γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα 
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Στην Ελλάδα  

Ο προεμφυτευτικός έλεγχος πραγματοποιείται 

• στο Εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» 

•  καθώς και σε ορισμένα ιδιωτικά κέντρα 
εξωσωματικής γονιμοποίησης  
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προεμφυτευτικός έλεγχος 

• Η μέθοδος είναι ασφαλής για το έμβρυο 

• Τα αποτελέσματα της διάγνωσης συνήθως 
δίνονται εντός 4 - 12 ωρών 

• τα τελευταία 5 χρόνια εφαρμόζεται μια νέα 
τεχνική ελέγχου του γονιμοποιημένου ωαρίου 
κατά την πέμπτη ημέρα μετά τη γονιμοποίησή 
του    
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στον προγεννητικό έλεγχο  
 

• O προγεννητικός έλεγχος είναι μια 
διαγνωστική εξέταση που γίνεται στο 
πρώτο τρίμηνο ή στο δεύτερο τρίμηνο 
της κύησης 
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