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ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

 

 

• Τα Δρεπανοκυτταρικά Σύνδρομα (Δ.Σ)                    
είναι παθολογικές καταστάσεις που 
χαρακτηρίζονται από την παρουσία της HbS                                                     



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

• Το 1960 :   ανακαλύφθηκε η βλάβη της αλυσίδας της β-σφαιρίνης 

• Το 1977:   η μοριακή βάση της νόσου που είναι  : 

 μία  σημειακή μετάλλαξη (GAG         GTG) του εξονίου 1 του γονιδίου της 
σφαιρίνης, με αποτέλεσμα την αντικατάσταση του γλουταμινικού οξέος 
από βαλίνη στη θέση 6 του πολυπεπτιδίου της σφαιρίνης    (HbS) 

 

 



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

 100.000.000 φέρουν το γονίδιο της 
HbS 

 Ελλάδα: φορείς της HbS είναι 0.53 % 

 

 Υψηλός επιπολασμός της HbS  : 

• Υποσαχάρια Αφρική,      Ισημερινός 

• Μέση Ανατολή ,Μεσόγειος ,Ινδίες 

 

 Υψηλός επιπολασμός για  :  

• HbC :   Δυτική Αφρική 

• HbΕ:    Ινδονησία,Μαλαισία, 
Ταϊλάνδη 

• Όχι Κίνα 
 

 

 



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ  ΣΥΝΔΡΟΜΑ 

• Από  το 1950 έγινε  αντιληπτό ότι οι ετεροζυγώτες της νόσου 
(Δ.Ν) 

    έχουν μεγαλύτερη αντοχή έναντι του πλασμωδίου της 
ελονοσίας ,κυρίως του Pl. Falciparum 

 

• Φαίνεται  ότι η  HbC  και    HbE προσφέρουν  κάποια 
προστασία  έναντι της ελονοσίας 
 

 

 

 

 

 



 

ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ 
Κληρονομείται με το σωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα 



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ  

Περιλαμβάνουν : 
1. Ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία      (HbS/HbS) 
2. Ετεροζυγωτία                 (HbS/HbΑ)   
3. Διπλή ετεροζυγωτία :   
      HbS και HbC     (HbS/HbC)                                 
      HbS και HbΕ     (HbS/HbΕ) 
4.    Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία                                                    

συνδυασμός HbS και β ή δβ-θαλασσαιμίας 
βS/βo- thal   ,     βS/β+- thal  , βS/β++ thal,     βS/δβthal,   βS/HbLepore, 

βS/HPFH  

 
5.    Σπανιότερα HbS/HbD       και    HbS/HbΟArab 

       Συνδυασμός HbS και α-θαλασσαιμίας 
       Συνδυασμός HbS και παραλλαγές α-αλύσεων 

 

 



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ  

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

• Η παθοφυσιολογία των Δ.Σ είναι πολύπλοκη 

 

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

• Αρχικά αν οξυγονωθεί η HbS η διαδικασία 
είναι αναστρέψιμη 

•  Αργότερα  προκαλείται απώλεια αμφικοίλου 
δισκοειδούς σχήματος : 

 μη αναστρέψιμη μετατροπή των ερυθρών σε 
δρεπανοκύτταρα και 

 Μειωμένη πλαστικότητα( έμφρακτα) 

 



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

• Δύο αλληλοκαλυπτόμενοι μηχανισμοί: 
    η δημιουργία δρεπανοκυττάρων οδηγεί σε  

  α) αιμόλυση     και                                                                                                       
β) παράλληλα σε απόφραξη αγγείων                     
και παρεμπόδιση της ροής του αίματος                       
στη μικροκυκλοφορία  

 γ)   ιστική υποξία και νέκρωση 

 δ)  βλάβη των προσβληθέντων ιστών 

 όπως:     Καρδιαγγειακός,   νευρικός,                   
μυοσκελετικός, πνεύμονες και νεφροί. 

 



ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

 

 Σήμερα θεωρείται ότι  η ΔΝ είναι μία χρόνια φλεγμονώδης κατάστασης  
σημαντικό ρόλο παίζουν: 

1.  η αφυδάτωση των ερυθρών        που έχει πρωταρχικό ρόλο στο 
φαινόμενο της δρεπάνωσης 

 

2. τα  ερυθρά με HbS, κυρίως νεαρά ΔΕΚ,( αντίθετα από τα φυσιολιγικά 
ερυθρά) έχουν την τάση να προσκολλώνται   στο ενεργοποιημένο 
ενδοθήλιο  με 

 

3. συμμετοχή  πολυμορφοπυρήνων,    μονοκυττάρων,    αιμοπεταλίων,      
μορίων προσκόλλησης,   προφλεγμονωδών κυτοκινών (TNF-α, IL- 1β  IL-8)  

 

4. Οι διαταραχές μεταβολισμού του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) 
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ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ  
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Η ταχύτητα και ο πολυμερισμός της HbS εξαρτάται: 

ενδοκυττάρια συγκέντρωση  της  HbS ,   ΡΗ,    Θο ,    2,3-DPG  και                    
παρουσία άλλων  αιμοσφαιρινών 

 

Ειδικότερα η HbF αποτελεί ισχυρό ανασταλτή του πολυμερισμού της 
αναχθείσας HbS , γιατί τα τετραμερή της HbF (α2γ2)  ή τα υβριδικά 
τετραμερή  α2γβs  δεν μπορούν να ενσωματωθούν  μέσα στα πολυμερή 
της HbS  

 

Οι έχοντες υψηλή HbF όπως Άραβες,Ινδοί, Σενεγαλέζοι  έχουν ηπιότερη 
κλινική εικόνα 



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

• Τα  Δ.Σ έχουν τεράστια ανομοιογένεια στην κλινική εικόνα οφείλεται                                           
στους ποικίλους  πολυμορφισμούς γονιδίων  που εμπλέκονται στην 
φλεγμονώδη αντίδραση, στην κυτταρική αλληλεπίδραση και τη βιολογία του 
ΝΟ 

 

• Η ομόζυγος δρεπανοκυτταρική HbSS  και   μικροδρεπανοκυτταρική βS/βo- thal   
Βαρύτερη εικόνα από 

     μικροδρεπανοκυτταρική HbS/β+ thal   και  μικτή HbSC 

 

 

 Κληρονομική παραμονή της εμβρυικής αιμοσφαιρίνης (HPFH)  ή 

 Απάλειψη ενός ή δύο γονιδίων της α- αλυσίδας 

 Έχουν πολύ ηπιότερη  κλινική εικόνα 

 

 



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
• ΕΠΩΔΥΝΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Οφείλονται σε απόφράξεις αγγείων                                                                                                        
( τριχοειδών και μετατριχοειδών φλεβιδίων) 

 

Είναι η σημαντικότερη εκδήλωση :επηρεάζει την ποιότητα ζωής και οδηγεί 
προοδευτικά σε ανεπάρκεια οργάνων 

Χαρακτηρίζεται από έντονο πόνο και πυρετό 

 

• ΑΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Καταστολή της  ερυθροποίησης                                                                                         
( μείωσηHb> 20% σε σχέση με τη συνήθη τιμή και ΔΕΚ< 50000/κκχ)  

70-100% των περιπτώσεων οφείλεται σε λοίμωξη από παρβοϊό Β19 

 

 

  



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

• ΕΞΑΡΣΗ ΑΙΜΟΛΥΣΗΣ ( ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ) 

Χαρακτηρίζονται από μεγάλη πτώση Hb και αυξημένα  ΔΕΚ>25% 

 

• ΟΞΥ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 

Είναι η συχνότερη αιτία θανάτου και η συχνότερη  αιτία νοσηλείας των 
ενηλίκων .  Ο κίνδυνος εμφάνισής του είναι μεγαλύτερος στο γονότυπο 
βS/βS   και  σχετικά μικρός στο γονότυπο    βS/β+  

 

• ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ 

 μείζονα αιτία θανάτου για τα βρέφη και μικρά παιδιά 

Streptococcuς pneumoniae, Hemophilus Influenzae,Mycoplasma 
pneumoniae,Chlamydia pneumoniae, γρίπη 

 

 



ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 

• ΑΓΓΕΙΑΚΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΑΠΕΙΣΟΔΙΑ 

Συμβαίνουν τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες 

Πρόληψη: η χρόνια  αφαιμαξομεταγγισιοθεραπεία υπερτερεί της υδροξυ 
καρβαμίδης 

• ΣΠΛΗΝΙΚΟΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΣ 

Ταχεία ενδοσπληνική παγίδευση κυττάρων με απότομη πτώση των επιπέδων 
αιμοσφαιρίνης. Οι κρίσεις σχετίζονται με ιογενή ή βακτηριακή λοίμωξη και 
συχνά υποτροπιάζουν 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΣΠΛΗΝΙΑ: λόγω επανειλημμένων θρομβώσεων , κατάργηση 
της λειτουργικότητας του σπληνός με  επιρρέπεια στις λοιμώξεις. 

  

• ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ : η πιο συχνή χρόνια επιπλοκή της Δ.Ν 

• ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ/ΠΡΙΑΠΙΣΜΟΣ 

 

• ΑΣΗΠΤΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ 
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ΟΜΟΖΥΓΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
(βS/βS) 



ΟΜΟΖΥΓΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
(βS/βS) 

• Hb          6.0 – 10.0 g/dL 

•  Ορθόχρωμη Ορθοκυτταρική Αναιμία 

 Ερυθροκυτταρικοί δείκτες (MCV, MCH)  κ.φ. / (MCHC↑, RDW ↑↑) 

 

• Ερυθροκυτταρικοι δείκτες : επηρεασμένοι 

        ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου 

                                

• ΔΕΚ:    2-24%  (μέση τιμή 10%) 

 

 

 



ΟΜΟΖΥΓΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
(βS/βS) 

• Μορφολογία ερυθρών 

• Δρεπανοκύτταρα 

• πολυχρωματόφιλα 

• στοχοκύτταρα,  

• cigar-shaped cells 

• βασεόφιλη στίξη 

• σωμάτια Howell-Jolly 
σωμάτια Pappenheimer                      

• ερυθροβλάστες  10% 

 



ΟΜΟΖΥΓΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
(βS/βS) 

 

• Ηλεκτροφόρηση Hb     ( οξεική κυτταρίνη PH 8.5): 

       HbS  (70-90%)     F ( 2-30%)             ( Α2   <3%            Α = 0) 

• ΝΕΟΓΝΑ:  ασυμπτωματικά, λόγω της Hb F  

      Μετά τον 6 o   μήνα αρχίζουν τα συμπτώματα λόγω αύξησης της HbS  και 
ελάττωσης της Hb F 

        Νεογνική περίοδος:     F  ( 90%)        S ( 8-10%) 

Test Δρεπανώσεως : θετικό  

Λευκά : αυξημένα        ( δυσμενής προγνωστικός παράγοντας στη Δ.Ν)   

Αιμοπετάλια : αυξημένα 

Απτοσφαιρίνες : μειωμένες, Χολερυθρίνη:  έμμεση  αυξημένη 

Ερυθροποιητίνη : μειωμένη 

ΤΚΕ  :   ελαττωμένη 

Μυελός:    Υπερπλασία ερυθράς σειράς  



ΕΤΕΡΟΖΥΓΟΣ ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
(βS/β) 

• Είναι ασυμπτωματική κατάσταση                                                    
με φυσιολογικό προσδόκιμο ζωής 

• Παρουσιάζουν συχνά διαταραχή συγκέντρωσης ούρων και υποσθενουρία 

• Ενίοτε μακροσκοπική αιματουρία, σπληνικό έμφρακτο 

• Καταγράφεται : αυξημένος αριθμός αιφνιδίων θανάτων σε έντονη 
άσκηση 

 οξεία νεφρική ανεπάρκεια και καρδιακές αρρυθμίες  

• Hb                            φυσιολογικά επίπεδα         ή μικρή ελάττωση 

• Αιματολογικοί δείκτες        φυσιολογικοί    

• Μορφολογία ερυθρών       φυσιολογική 

• Ηλεκτροφόρηση Hb         S(40-45%)     Α(50-60%)       (  Α2   <3%          F<2%) 

• Test δρεπανώσεως            θετικό 

 

 



ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

(βS/βthal)  

 
 

 

ΕΛΛΑΔΑ: Η μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία είναι συχνότερη από την 
ομόζυγη  δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 

 Ο γονότυπος  βS/βo thal   έχει  παρόμοια  βαρύτητα  και                                    
κλινική εικόνα  με τη  Δ.Ν 

 

 Στο γονότυπο βS/β+ thal    η βαρύτητα της  νόσου εξαρτάται από το 
ποσοστό της HbA, που κυμαίνεται από  3-25% 



ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
(βS/βthal) 

• Hb :  7-12 g/dl  

 

• Ερυθροκυτταρικοί δείκτες   (MCH,MCV,MCHC):   επηρεασμένοι 

• ΔΕΚ:  10-30% 

Μορφολογία ερυθρών:                                                                                               
Υποχρωμία   Μικροκυττάρωση 

Ικανός αριθμός :στοχοκυττάρων και   δρεπανοκυττάρων 

 

• Test δρεπανώσεως:   ΘΕΤΙΚΟ 

• Χολερυθρίνη: αυξημένη 
 

 



ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 
(βS/βthal) 

 Ηλεκτροφόρηση Hb: 

 

• Στο γονότυπο βS/β+ thal                          

       Hb    Α (10-30%)     S (55-75%)         Α2    (3-6%)                F (5-30%) 

 

• Στο  γονότυπο βS/βo thal 

      Hb     Α (0%)           S (85-95%)         Α2    (3-6%)                  F (1-15%) 

   

 

 Test δρεπανώσεως:   ΘΕΤΙΚΟ 
 

 

 



 
 

Πίνακας : Συνδυασμοί αιμοσφαιρινών της  μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ  
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ  
 

HbS/ Hb Lepore  
 

S=60-80%,        A2 :ΚΦ,  
 Lepore = 10-25%  

HbS/  δβ thal  
 

S=60-80%,        A2  ή ΚΦ.,  
F= 10-25% 
 

HbS/HPFH  
 

S=60-80%,         A2  ή ΚΦ. 
F=35% 
 

HbS/  α thal  
 

S <50%,           A2 :ΚΦ,     A=50-60% 
F=1-2% 

HbS/  β0  thal  
 

S=60-80%,       A2 :ΚΦ.         A=0 
F= 1-15% 
 

HbS/ β+  thal 
 

S=60-80%,        A2 :↑,     A=10-30% 
F=5-30% 
 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

• Δοκιμασία δρεπάνωσης 

Μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικό σε μεταγγίσεις,                       
σε χαμηλό ποσοστό HbS,  σε υψηλό ποσοστό HbF 

• Ερυθροκυτταρικοί δείκτες. 

Σε συνύπαρξη HbS και α-ΜΑ έχουμε ελάττωση των δεικτών MCV 
και MCH. Τότε θα αναζητήσουμε τα έγκλειστα HbH 

• Ηλεκτροφόρηση σε οξεική κυτταρίνη pH 8.5 

Πλήρης απουσία HbA παρατηρείται στην: 

  βS/βS,  βS/β0,  βS/βC,  βS/βD,  βS/βO Arab,  βS/HPFH 

 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 Δ.Σ 

1. Σε φορείς παθολογικών αιμοσφαιρινών οι οποίες παρουσιάζουν ίδια 
ηλεκτροφορητική κινητικότητα με την HbS ( Hb:  Lepore, G, D ) 

 

2. Σε περιπτώσεις μικροδρεπανοκυτταρικής αναιμίας με γονότυπο βS/β0 
Ηλεκτροφορητικά δεν διαχωρίζετα 

         από την ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία (βS/βS)                                                                      
(Έχουν και οι δύο HbS HbF, χωρίς Α) 

       Σ’ αυτή την περίπτωση καταφεύγουμε σε μοριακές τεχνικές και σε έλεγχο 
των γονέων 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
 Δ.Σ 

3. Σε κακή εκτίμηση του test δρεπανώσεως 

   σε περιπτώσεις παρουσίας υψηλών επιπέδων HbF 

•  σε συνύπαρξη HbS/HPFH      καθώς και 

•  στον έλεγχο δρεπανοκυτταρικών συνδρόμων στη νεογνική και στην 
πρώτη βρεφική ηλικία. 

 



HbS/HbC 

• Άτομα με HbS/HbC έχουν σε σχέση με Δ.Ν:  

1. υψηλότερη τιμή αιμοσφαιρίνης 

2.  ηπιότερες αγγειοαποφρακτικές επιπλοκές 

3. αλλά έχουν υψηλότερο ποσοστό  υπερτασικής 
αμφιβληστροπάθειας 



ΔΙΠΛΟΣ ΕΤΕΡΟΖΥΓΩΤΗΣ 
 HbS/HbC 

Περιφερικό αίμα παρατηρούνται: 

• ερυθροκυτταρικοί κρύσταλλοι 
δίκην μικρού γαντιού 

•  αρκετά στοχοκύτταρα 

•  σπάνια δρεπανοκύτταρα 

• Τα ερυθρά είναι μικροκύτταρα με 
αυξημένη MCHC 



Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης                            
σε οξεική κυτταρίνη pH 8.5  



Ετερόζυγος δρεπανοκυτταρική αναιμία (βS/β) SA 
 Χρωματογράφημα αιμοσφαιρινών σε ce-HPLC 

S A 



Ομόζυγος δρεπανοκυτταρική αναιμία (βS/ βS) 
 Χρωματογράφημα αιμοσφαιρινών σε ce-HPLC.  



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ : 

 

1. Καλή ενυδάτωση 

2. Μεταγγίσεις ( διατήρηση Hb έως 12g/dl)                                                      
(   HbS,    ερυθροποίηση ) 

3. Πρόληψη και καταπολέμηση λοιμώξεων 

4. Αναλγησία και αντιφλεγμονώδη:   σε επώδυνες κρίσεις 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Παράγοντες που παρεμποδίζουν την αφυδάτωση,               
που έχει πρωταρχικό ρόλο στην δρεπάνωση 

 

• Η  εισπνοή του ΝΟ                                                                                   
έχει ευεργετικήεπίδραση στον πόνο των 
αγγειοαποφρακτικών κρίσεων 

 

• Αντιφλεγμονώδη:                                                        
κορτικοειδή,σουλφασαλαζίνη,στατίνες, ανακουφίζουν από 
τον πόνο,αλλά με την διακοπή τους παρατηρείται υποτροπή 



ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Μεγάλη πρόοδος:  υδροξυκαρβαμίδη      (υδρόξυουρία)                 
που έχει την ιδιότητα να αυξάνει τα επίπεδα της HbF : 

•  μειώνει επεισόδια  επώδυνων  κρίσεων και θωρακικών 
συνδρόμων 

• Αυξάνει Hb,MCV 

• Μειώνει : ουδετερόφιλα,ΔΕΚ,LDH με συνέπεια λιγότερες 
μεταγγίσεις και λιγότερες μέρες νοσηλείας 

 





ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

• Αλλογενής μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων:                                              
είναι η μόνη ριζική θεραπεία, εφαρμόζεται σε επιλεγμένες 
περιπτώσεις, <16 χρ., σχετικά υψηλή θνησιμότητα 

 

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

• Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature, κατάφεραν να διορθώσουν τη γενετική βλάβη 
χρησιμοποιώντας την ισχυρή νέα μέθοδο γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR-Cas9.   
ΟΚΤ.2016 

 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature20134.html


ΠΡΟΓΝΩΣΗ 

Το προσδόκιμο επιβίωσης αυξήθηκε λόγω :   

         σημαντικής μείωσης της παιδικής θνησιμότητας                  
λόγω εμβολιασμών έναντι του πνευμονιόκοκκου  και 
προφυλακτική χορήγηση πενικιλλίνης 

 

• Μέσος όρος ζωής: 42-48 ετών  : Ελλάδα 

 

• Αίτια θανάτου:                                                                                             
ηπατική ανεπάρκεια,                        

     αναπνευστικές επιπλοκές                                                                    
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια                           



 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


