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Εισαγωγικά Ι. 

• Οι μεταγγίσεις ερυθροκυττάρων – απαραίτητες για την επιβίωση αλλά 
και για την εξασφάλιση καλής ποιότητος ζωής σε πολλές παθολογικές 
καταστάσεις,- συνοδεύονται από τον κίνδυνο πιθανών                         
επιπλοκών, άμεσων και απώτερων. 
 

• Η αιμοσιδήρωση αποτελεί σημαντική απώτερη                                          
επιπλοκή, των συστηματικών μεταγγίσεων. 
 

• Νοσήματα – πρότυπα εξαρτώμενα από συχνές μεταγγίσεις αποτελούν τα 
θαλασσαιμικά σύνδρομα, διάφορες αιμοσφαιρινοπάθειες, τα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, η μυελοσκλήρυνση καθώς και 
σπανιότερα συγγενή νοσήματα όπως δυσερυθροποιητικές αναιμίες, 
αναιμία Blackfan-Diamond κ.α. 



Εισαγωγικά ΙΙ. 

• Η γνώση για τις επιπτώσεις της αιμοσιδήρωσης προέρχεται 
κυρίως από τον χώρο της θαλασσαιμίας, και από τον ίδιο 
χώρο έχει αποκτηθεί εμπειρία για την αντιμετώπιση αυτής. 
 

• Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, δυναμικά έχει εισβάλει                 
στον τομέα και ο πληθυσμός των πασχόντων από 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, άλλα αιματολογικά νοσήματα 
με εξάρτηση από μεταγγίσεις- μυελοσκλήρυνση, απλαστική 
αναιμία, καθώς και από οξεία λευχαιμία – ιδίως υποψηφίων 
για μεταμόσχευση. 



Andrews NC. N Engl J Med 1999;341:1986–1995 

Fe προσλαμβανόμενος  

 με την τροφή Κατανομή Κατανομή 
12δάκτυλο 

(Μέσος όρος: 

 1–2 mg/d) 

Μύες 
(μυοσφαιρίνη) 

(300 mg) 

Ήπαρ  

(1000 mg) 

Μυελός των οστών 
(300 mg) Κυκλοφορούντα 

ερυθροκύτταρα 

(Αιμοσφαιρίνη) 
(1800 mg) 

Μακροφάγα ΔΕΣ 

(600 mg) 

απόπτωση κυττάρων βλεννογόνων  

–απώλειες εμμήνου ρύσεως 

Κατά μέσο όρο, 1–2 mg ημερησίως  

Αποθηκευμένος 

σίδηρος 

Λειτουργική  

δεξαμενή σιδήρου 

Απώλεια σιδήρου 

Τρανσφερίνη 

Φυσιολογική κατανομή - αποθήκευση του σιδήρου στον οργανισμό 

Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει πολλούς μηχανισμούς για την απορρόφηση, την 
μεταφορά και την αποθήκευση του σιδήρου, αλλά κανέναν για την αποβολή του  

Τρανσφερίνη 



 



Υπερφόρτωση με σίδηρο από μεταγγίσεις 

200-250 mg Fe 



Πρακτικά όλα τα προβλήματα των μεταγγισιοεξαρτώμενων 
οφείλονται στην υπερφόρτωση με σίδηρο 

Δεδομένου ότι ο οργανισμός δεν διαθέτει μηχανισμό 

απαλλαγής από την περίσσεια του σιδήρου, αν δεν 

εφαρμοσθεί αγωγή αποσιδήρωσης, πάσχων από 

θαλασσαιμία βάρους  60 kg, μεταγγιζόμενος με 45          

μονάδες αίματος ετησίως, προσλαμβάνει  9 g σιδήρου. 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

  Επιβίωση στην ηλικία 20 ετών 

▫ Γεννηθέντες  ’60-’64: 52% 

▫ Γεννηθέντες  ’65-’69: 66% 

▫ Γεννηθέντες  ’70-’74: 88%  

▫ Γεννηθέντες  ’80-’84: 93% 
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Ladis et al., NYAS 2005;1054:445  
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    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 
Μέση τιμή φερριτίνης (μg/L) τα τελευταία 5 χρόνια. 

        ΗΠΙΑ         (<2000)            n: 319  
       ΜΕΤΡΙΑ    (2000 - 4000)   n: 182  
       ΒΑΡΕΙΑ       (>4000)             n: 146  

ΕΠΙΒΙΩΣΗ 647 ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ 

Ladis et al., NYAS 2005; 1054: 445  



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥ                                         
ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Ήπαρ 

79% 

Λεμφαδένες 1.0% 
Δέρμα 0.2% 

Ερυθρός μυελός  0.1%  

Σπλην 3.7% 

Μύες 12.8% 

Νεφρός 0.9% 

Μυοκάρδιο 1.4% 

Πάγκρεας 1.1% 

Autoptic data; from B. Modell, 1976 



H υπερφόρτωση σιδήρου σχετίζεται με 
καρδιακές,  

ηπατικές και ενδοκρινικές επιπλοκές 
Όργανο-στόχος Επιπλοκές 

Yπόφυση Μειωμένη ανάπτυξη, 
στειρότητα 

Θυροειδής Υποπαραθυροειδισμός 

Καρδιά Μυοκαρδιοπάθεια, 
καρδιακή ανεπάρκεια 

Ήπαρ Ίνωση, κίρρωση ήπατος 

Πάγκρεας Διαβήτης 

Γονάδες Υπογοναδισμός 

Υπόφυση 

Παραθυροειδής 
Θυροειδής 
Καρδιά 
Ήπαρ 

 Πάγκρεας 

Γονάδες 

Borgna Pignatti et al. Wintrobe’s Clinical Hematology Vol 42 11th Edition . 
Lippincott Williams&Wilkins. Philadelphia;2004;1319-1365 



Η LIC (Liver Iron Concentration)  
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΙΔΗΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 

ΣΩΜΑ 

Angelucci E et al. N Engl J Med 2000;343:327-331 



ΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΣΤΟ ΗΠΑΡ ? 

Προδιαθέτει σε ίνωση και κίρρωση 

 

Σε συνέργεια με την ηπατίτιδα C (και άλλους 
παράγοντες) προδιαθέτει σε ηπατοχολικές κακοήθειες  

 

Αν δεν μειωθεί σημαντικά ο σίδηρος στο                            
ήπαρ, δεν θα μειωθεί στην καρδιά! 



• Βιοψία ήπατος 

• SQUID (πρακτικά ανύπαρκτο-Μόνο 4 κέντρα παγκοσμίως-
αμφιβολίες για την ακρίβεια των μετρήσεων) 

• MRI – T2* 

• Φερριτίνη – (επηρεάζεται από φλεγμονώδεις νόσους, 
ηπατίτιδα, λοιμώξεις αλλά είναι εύκολη, διαθέσιμη μέθοδος 
και χρήσιμη σε διαχρονική παρακολούθηση)  

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟ 



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ 

Ενδιάμεσος 

κίνδυνος 

Χαμηλός 

κίνδυνος 

Υψηλός 

κίνδυνος 

T2* καρδιάς 
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Πρόκληση: Επαναπροσδιορισμός                                      
επιθυμητών επιπέδων φερριτίνης 

Σήμερα: στόχος η φερριτίνη< 300ng/ml  

ώστε ο ελεύθερος σίδηρος (Non-
transferin-bound iron- NTBI) να παραμένει 
σταθερά χαμηλός. 

Κλάσμα αυτού αποτελεί ο LPI, ιδιαίτερα 
τοξική μορφή σιδήρου, που ευοδώνει την 
δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου. 



LPI : Labile  Plasma Iron 

Το τμήμα του συνολικού NTBI που μπορεί να ανιχνευθεί στο 

πλάσμα, να δεσμευτεί από τους χηλικούς παράγοντες και να 

αποβληθεί. Είναι οξειδωτικά ενεργό, διεισδύει στους ιστούς 

και στα όργανα και προκαλεί υπερφόρτωση σιδήρου 

ΝΤΒΙ DCI LPΙ 



Τοξικότητα σιδήρου σε κυτταρικό επίπεδο 

Θάνατος Ίνωση 

Βλάβη οργανιδίων TGF-β 1 

Ενεργοποίηση ριζών υδροξυλίου 

Υπεροξείδωση 
 λιπιδίων 

Ευθραυστότητα λυσοσωματίων 

Καταστροφή ενζύμων 
 Σύνθεση κολλαγόνου 

Αυξημένο  LPI  



Labile Plasma Iron – Labile Cell Iron 
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Η υπερβολική πρόσληψη LPI 

από το κύτταρο, αυξάνει το 

LCI  με αποτέλεσμα την  

κυτταρική βλάβη. 
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Ο ρόλος των χηλικών παραγόντων είναι να απομακρύνουν το LPI 
από το πλάσμα και το LCI από τα κύτταρα  

Το  LPI αποτελείται από 
μορφές  σιδήρου  που 

μεταφέρονται στα κύτταρα 

 
  

Fe 
 
 

Fe 
 



Εξελίξεις στην αντιμετώπιση της θαλασσαιμίας  

*The number of deaths in the 2000–2003 interval represents deaths during 4 

years, and in all the other groups the number of deaths is over 5 years Modell B et al. J Cardiovasc Magn Reson 2008;10:42 

Εκτίμηση σιδήρου 
μυοκαρδίου με T2*  

1999 

Κυκλοφορία 
δεφεριπρόνης 
στην Ευρώπη 

1999 Τακτικές 
μεταγγίσεις 

1970s 

Αποσιδήρωση 

με δεσφεριο-
ξαμίνη 

1980s 

Κυκλοφορία 
δεφερασιροξ  
στην Ευρώπη 

2006 



         ΠΡΟΚΛΗΣΗ:ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  
ΤΟΞΙΚΟΥ  ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΕ ΧΗΛΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Zanninelli et al. Βritish Journal of Haematology, 2009; 147:744-751 

EXJADE DESFERAL 

FERRIPROX 



• Αποσιδήρωση της καρδιάς, του ήπατος και των ενδοκρινών αδένων 

• Μείωση του ελεύθερου σιδήρου καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου 

• Άρα:   συχνές δόσεις (Deferiprone) 

               μακρά χορήγηση (Deferioxamine) 

               καθημερινή χορήγηση (Deferasirox) 

                                          ↓↓ 

 

Ακόμα και όταν η φερριτίνη είναι χαμηλή και το ήπαρ και η καρδιά 
έχουν αποσιδηρωθεί, η αποσιδήρωση πρέπει να συνεχίζεται-με 

προσαρμοσμένες δόσεις!!! 

Στόχος της χηλικής θεραπείας 



Αποσιδήρωση: πού βρισκόμαστε σήμερα 
Ερωτήματα σχετικά με την αποσιδήρωση 

 Πότε πρέπει να αρχίζει η αποσιδήρωση? (ηλικία? 
επίπεδα φερριτίνης? ) 
 

 Πότε πρέπει να διακόπτεται? (επίπεδα φερριτίνης) 
 
 Τι προτείνουμε για έναρξη αποσιδήρωσης? 

(Desferiοxamine? Deferiprone? Deferasirox?) 
 

 Συνδυασμοί?  
 Πρόληψη ή θεραπεία αιμοσιδήρωσης? 

 
 



Για την αιμοσιδήρωση στη θαλασσαιμία 
συμμετέχουν κι άλλοι μηχανισμοί 

• Στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών συμμετοχή στην αιμοσιδήρωση 
έχει και η αυξημένη απορρόφηση σιδήρου, λόγω αναστολής 
σύνθεσης της εψιδίνης, εξαιτίας παραγωγής αυξητικού παράγοντα 
διαφοροποίησης-15 (GDF15) ή άλλων πρωτεϊνών όπως TWSGI 
(Twisted gastrulation protein homolog 1) και ερυθροφερόνης 
(ERFE) από τους ερυθροβλάστες.  
 

• Η έρευνα στρέφεται σήμερα σε νέα μόρια, με στόχο την          
βελτίωση της μη αποδοτικής ερυθροποίησης και την                  
παρεμπόδιση συσσώρευσης σιδήρου, όπως εψιδίνη και     
«παγίδες» των προσδετών του υποδοχέα της ακτιβίνης                
ή/και του GDF11 (luspatercept), που δοκιμάζονται σε κλινικές 
μελέτες, με ενθαρρυντικά αρχικά αποτελέσματα.   
 
 



Πρόκληση: αντιμετώπιση υπερφόρτωσης Fe στην 
ενδιάμεση θαλασσαιμία 

 

• Στην ενδιάμεση θαλασσαιμία που έχουμε αυξημένη 
ερυθροποίηση στον μυελό, η παραγωγή της εψιδίνης μειώνεται, 
με αποτέλεσμα την αυξημένη απορρόφηση και απελευθέρωση 
του σιδήρου ακόμα και με την παρουσία αυξημένων επιπέδων 
σιδήρου στον ορό.  
 

• Φαίνεται πως η δυναμική της αυξημένης ερυθροποίησης είναι πιο 
ισχυρή στο να καταπιέσει την παραγωγή της εψιδίνης, από την 
δυναμική της υπερσιδήρωσης στο να αυξήσει την παραγωγή της.  
 

• Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και στους πάσχοντες με μείζονα 
θαλασσαιμία που δεν μεταγγίζονται με επάρκεια και δεν 
αναστέλλεται η μη αποδοτική τους ερυθροποίηση.   

 



HIF, hypoxia-inducible transcription factor; LIC, liver iron concentration. 

Taher A T et al. Br J Haematol 2011;152:512–523 

↑ Erythropoietin 

↑  Απορρόφηση 
Fe από το έντερο 

↑ Ferroportin 

 Απελευθέρωση 
Fe από τα 

μακροφάγα του 
ΔΕΣ 

  

↑ GDF15 ↑ HIFs 

↓ Hepcidin 

↑ LIC 

 

↓ Serum 

ferritin 

Μη αποδοτική ερυθροποίηση  

Χρόνια αναιμία 

Υποξία 

Μηχανισμοί υπερφόρτωσης με σίδηρο σε μη-
μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς 

 ↑ 



Προϊούσης της ηλικίας αυξάνεται η υπερφόρτωση 
σιδήρου στους NTDT  
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(R=0.653; P<0.001)1 

1Taher AT et al. Br J Haematol 2010;150:486–489 

Περιοδικές μεταγγίσεις 
•  Επεμβάσεις 
•    Κυήσεις 
•    Λοιμώξεις 
 

• Αυξημένη απορρόφηση Fe  
• Μη αποδοτική 

ερυθροποίηση  

+ 



Τι επιπτώσεις έχει η υπερφόρτωση με σίδηρο στην 
ενδιάμεση θαλασσαιμία? 

Πώς υπολογίζεται το φορτίο σιδήρου σε αυτή την 
κατηγορία ασθενών? 



Στην ενδιάμεση θαλασσαιμία τα επίπεδα φερριτίνης 
υποεκτιμούν το φορτίο σιδήρου σε σύγκριση με την 

MRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• LIC correlated with serum ferritin levels in patients with TI (R=0.64; P<0.001) 
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1Taher A Tet al. Haematologica 2008;93:1584–1586; 2Musallam KM, Taher AT. N Engl J Med 2011;364:1476 
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Η LIC παρόμοια 
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φερριτίνη 
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ενδιάμεση 

n=74 n=65 



Η φερριτίνη ορού υποεκτιμά το φορτίο σιδήρου όπως 
αυτό υπολογίζεται με SQUID σε NTDT 

• Serum ferritin and LIC were 
statistically significant, but ferritin 
was a poor predictor for LIC in non-
transfused NTDT 

• Serum ferritin levels were 
significantly lower (P<0.001) in 
non-transfused NTDT patients than 
in other groups, despite similar LIC 
values 

• Due to underestimation of LIC by 
ferritin levels, chelation treatment 
may be delayed in non-transfused 
NTDT patients 

SCD, sickle cell disease 

Pakbaz Z et al. Pediatr Blood Cancer 2007;49:329–332 

Median values of SF:LIC ratio together with 
their interquartile ranges for patients with 
SCD, transfused thalassemia (Tx-Thal) and 

non-transfused thalassemia (nTx-Thal) 
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Η φερριτίνη και η LIC (υπολογιζόμενη με βιοψία ήπατος) 

Η LIC στην μείζονα β-θαλασσαιμία δεν διέφερε από αυτήν της 
ενδιάμεσης, ενώ τα επίπεδα φερριτίνης ήταν σημαντικά 

χαμηλότερα στην ενδιάμεση.  

*LIC normal range is 0.3–1.4 mg/g dry wt 

HCV, hepatitis C virus 

Origa R et al. Haematologica 2007;92:583–588 

β-TM β-TI    P-value 

Male:female 11:11 14:8  0.5 

Age, years 23±10 20±5  0.08 

HCV-positive, % 73 16  <0.0001 

Spleen present, % 100 14  <0.0001 

Mean Hb, g/dL 11.3±0.3 8.8±1.1  <0.0001 

LIC, mg Fe/g dw* 11.8±7 11.3±6  0.39 

Serum ferritin, ng/mL 2,748±2,510 627±309  0.0001 



 Οι πάσχοντες από ενδιάμεση θαλασσαιμία που δεν 
μεταγγίζονται ή δεν υποβάλλονται σε θεραπεία 

αποσιδήρωσης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών  

Taher AT et al. Blood 2010;115:1886–1892 
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Hydroxyurea 

Μεταγγίσεις 

Αποσιδήρωση 

Μέσος όρος 
επιπλοκών 

0.83 1.31 1.30 2.00 0.85 2.02 2.43 1.54 

Μελέτη OPTIMAL CARE (584 ασθ) 



Απουσία καρδιακής υπερφόρτωσης σιδήρου, παρά την 
ηπατική αιμοσιδήρωση (εκτίμηση με Τ2*) 

20 ασθενείς με ενδιάμεση 
θαλασσαιμία, ελάχιστα ή καθόλου 

μεταγγισμένοι 

Χωρίς συσχέτιση με Hb (P=0.23) ή 
επίπεδα φερριτίνης (P=0.78) 

Origa R et al. Haematologica 2008;93:1095–1096 

Patient 
Age 

(years) 
Genotype Hb (g/dL) 

Serum 
ferritin 
(ng/mL) 

LIC  
(mg Fe/g 

dw) 

Heart 
T2* (ms) 

1 26 β39/β39 9.0 650 6.9 44.0 

2 30 β39/β39 8.2 811 50.4 

3 34 β39/β39 9.2 422 44.3 

4 18 β39/β39 9.5 465 4.3 50.5 

5 24 β39/β39 9.2 540 8.2 61.0 

6 59 β39/β39 8.4 211 41.0 

7 24 β39/β39 9.5 246 1.7 38.3 

8 51 β39/β39 9.6 304 36.1 

9 51 β39/β39 8.8 339 1.0 39.3 

10 43 β39/β39 8.0 3,320 27.9 38.0 

11 29 β39/β6(-A) 8.2 280 35.0 

12 29 β39/β6(-A) 7.9 633 4.6 49.5 

13 26 β39/δβ 13.3 318 1.4 50.1 

14 33 β39/δβ 8.5 170 1.2 38.0 

15 43 β39/δβ 9.3 990 43.0 

16 35 β39/βsilent 6.9 70 42.0 

17 37 β39/βsilent 8.2 800 38.0 

18 32 β39/βIVSI1–6 6.9 265 2.2 41.9 

19 28 β39/β-87 8.3 210 1.9 41.5 

20 54 β-/βααα/αα 9.9 119 43.7 

Mean
SD 

37.2
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1.3 
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Οι ασθενείς με ενδιάμεση θαλασσαιμία μπορεί να 
αναπτύξουν σοβαρή ηπατική σιδήρωση αν δεν λάβουν 

θεραπεία αποσιδήρωσης 

1Taher AT et al. Am J Hematol 2010;85:288–290;2Origa R et al. Haematologica. 2007;92:583–588;3 Musallam 
KM et al. Haematologica 2011;96:1605–1612 

1.8 mg/g dw  

Normal Liver Iron Level 

6 mg/g dw  

7 mg/g dw  
 Pulmonary hypertension 
 Hypothyroidism 
 Hypogonadism 
 Endocrine/bone complications  

9 mg/g dw  

RISK THRESHOLDS3 

 Thrombosis 
 Vascular complications 

 Osteoporosis 

Mean age±SD  β-TI  β-TM 

Taher et al 2010 

n 

Age (years) 

LIC (mg Fe/g dry wt) 

 

19 

32.8 ± 7.9 

15.0 ± 7.4 

 

19 

33.0 ± 7.4 

15.7 ± 9.9 

Origa et al 2007 

n 

Age (years) 

LIC (mg Fe/g dry wt)  

 

22 

20.0 ± 5.0 

11.3 ± 6 

 

22 

23.0 ± 10.0 

11.8 ± 7 



Morbidity  
absent 
Morbidity  
present 

Επίδραση της LIC στη νοσηρότητα  
ασθενών με ενδιάμεση θαλασσαιμία 

L
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g
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e
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 d
w

) 

Musallam K et al. Haematologica.2011;96:1605–1612 

P = 0.027 P = 0.490 P = 0.245 P = 0.682 
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168 Ασθ. από Λίβανο και Ιταλία  



Ασθενείς με LIC>5 εμφανίζουν μεγαλύτερη 
νοσηρότητα σε σύγκριση με αυτούς με LIC<5  

1Musallam KM et al. Presented at ASH 2012, abstract 1024; 2Musallam KM et al. Presented at ASH 2012, abstract 1021  

Relative risk of morbidity2: 

 

SF(ng/mL): >300 vs ≤300  

8.00 
 (95% CI: 1.92–33.38) 

 

SF(ng/mL): >600 vs ≤600  

14.00  
(95% CI: 2.73–71.86) 

 



Taher AT et al. Am J Hematol 2013;88(5):409-15.  

Θεραπεία αποσιδήρωσης σε ασθενείς με NTDT 



Η φερριτίνη ορού ως προγνωστικός παράγων της LIC  για 

καθορισμό της θεραπείας αποσιδήρωσης  με deferasirox 

ασθενών με NTDT. (n= 130) 

Thresholds 
End of treatment 

PPV NPV 

LIC ≥3 mg Fe/g dw 

SF cut-off of 300 ng/mL 86.1 40.0 

• SF >300 is 86.1% was predictive of LIC ≥3 →13.9% risk of over treating with LIC <3 
• SF <300 is 40% predictive of LIC <3 →60% probability of sub-optimal treatment when LIC ≥3 

LIC ≥5 mg Fe/g dw 

SF cut-off of 800 ng/mL 91.7 53.6 

• SF >800 is 91.7% was predictive of LIC ≥5→8.3% risk of treatment (who should not be treated) with LIC <5 
• SF <800 is 53.6% predictive of LIC <5 →46.4% probability of no treatment  (who should receive treatment) when LIC ≥5 

LIC ≥7 mg Fe/g dw 

SF cut-off of 2000 ng/mL 100 59.5 

• SF >2000 is 100% was predictive of LIC ≥7 →100% dose escalation 
• SF <2000 is 59.5% predictive of LIC <7 → 40.5% probability of sub-optimal treatment when LIC ≥7 

End-of-treatment predictive value of SF cut-offs or clinically relevant LIC 

thresholds used to guide treatment decisions in THALASSA SF threshold of <300 ng/mL 
was the most appropriate 
threshold to withhold treatment  

• SF >800 ng/mL was the most 

appropriate threshold for 
treatment initiation  

• SF threshold of >2000 ng/mL 
was the most appropriate 
threshold for dose escalation  

If carefully considered, SF 
could guide ICT management  
in cases where LIC monitoring 

by MRI is limited 
Taher AT et al. Presented at EHA 2013 Abst S1171 

SF, serum ferritin; PPV, positive predictive value; NPV, negative predictive value;  
I CT, iron chelation therapy; MRI, magnetic resonance imaging. 



Από Νοέμβριο 2016 στην Ευρώπη ( Μάρτιο 2015 Αμερική):                           
Νέα μορφή δεφεράσιροξ – ίδια σύνθεση- 
λιγότερες παρενέργειες από το πεπτικό  

 film-coated tablets (FCT) dispersible tablets (DT) 

Once-daily oral suspension Once-daily, film-coated tablets 

Restrictions on taking with food1 

Multistep preparation that 
may conflict with daily 
activities1  

Large amount of “chalky” liquid makes 
administration a challenge  
 Tolerability issues (mostly GI)1 

No preparation or mixing required 
For patients who are unable to swallow whole 
tablet, it may be crushed and sprinkled on  
soft food2 

Does not contain lactose and sodium 
lauryl sulfate2 

Food is optional 
May be taken with or without a light meal2 

1Taher AT et al. ASH 2016 accepted for presentation at ASH 2016; 2EU SPC 



Πρόκληση : ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΧΗΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Εντατικοποίηση αποσιδήρωσης σε περιπτώσεις ανεπαρκούς 
αποτελέσματος με μονοθεραπεία, ιδίως σε καρδιακή 
ανεπάρκεια 

 
Δεσφεριοξαμίνη + Δεφεριπρόνη  
 
Δεσφεριοξαμίνη + Δεφεράσιροξ 
 
Δεφεριπρόνη + Δεφεράσιροξ 





Τι μάθαμε για την ενδιάμεση θαλασσαιμία 
 Οι ενδιάμεσες μορφές θαλασσαιμίας συχνά απαιτούν  
τακτικές μεταγγίσεις για  την αποφυγή πολλών επιπλοκών της νόσου. 
 
 Υπερφόρτωση με σίδηρο προκύπτει όχι μόνο από τις μεταγγίσεις, 
     αλλά και λόγω αυξημένης απορρόφησης σιδήρου από το έντερο. 

 
 Η εκτίμηση του βαθμού της σιδήρωσης πρέπει να γίνεται με                                    

χρήση της LIC μέσω MRI και όχι μόνο με τα επίπεδα φερριτίνης,  
     που υποεκτιμούν το πρόβλημα.  
 
 Η συστηματική αποσιδήρωση προστατεύει και αυτούς                                                    

τους ασθενείς από πολλές σοβαρές επιπλοκές. 
 

 Η αποτελεσματικότητα  και η ασφάλεια του Deferasirox και σε αυτόν τον 
πληθυσμό έχει αποδειχθεί από πρόσφατες πολυκεντρικές μελέτες. 



Πρόκληση: μειωμένη απορρόφηση Fe 
Παρεμβάσεις για μείωση της μη αποδοτικής ερυθροποίησης 

Επαγωγή HbF – (με HU)→→Μείωση ανισορροπίας αλύσεων 

 

Επαγωγή ωρίμανσης ερυθράς σειράς –(με EPO)  

 

Μείωση δυσερυθροποίησης -( με JAK2 αναστολείς) →→  

    Μείωση  σπληνομεγαλίας-  μη αποδοτικής ερυθροποίησης 

     Έμμεσα  →→ αύξηση εψιδίνης (άρα μείωση της υπερφόρτωσης σιδήρου) 

Δεσμευτικά  (traps) υποδοχέων ακτιβίνης 

Στέρηση σιδήρου ( με τρανσφερρίνη, mini-εψιδίνες, σε συνδυασμούς με 
χηλικούς παράγοντες) 

 







Next generation research and therapy in red blood cell diseases 
Russo et al,  haematologica | 2016; 101(5) 

Μέλη της υπεροικογένειας του transforming growth factor beta (TGF-β) 

 activins (A-B), growth differentiation factors (GDFs), και bone morphogenetic proteins 
(BMPs): πιθανοί ρυθμιστές της ερυθροποίησης, της ομοιοστασίας του σιδήρου  και           
της γονιδιακής έκφρασης. 

Πρόσφατες μελέτες ανέδειξαν τον ρόλο του sotatercept (activin receptor IIA (ActRIIA) 
ligand trap (ACE-011) και του luspatercept modified ActR type IIB (ActRIIB) ligand trap 
(ACE-536) στην ρύθμιση των τελικών σταδίων της ερυθροποίησης. Δρουν μέσω 
αναστολής του GDF11 (ρυθμιστής ερυθροποίησης) και σε πειραματικά μοντέλα 
ποντικών με ενδιάμεση θαλασσαιμία, επέτυχαν: διαφοροποίηση της ερυθράς 
σειράς, μείωση της μη αποδοτικής ερυθροποίησης, διόρθωση της αναιμίας και 
περιορισμό της υπερφόρτωσης με σίδηρο. 

Κλινικές μελέτες φάσης  II ανέδειξαν την σημασία των μορίων που παγιδεύουν τον 
προσδέτη στον υποδοχέα της ακτιβίνης με χορήγηση  sotatercept σε ενήλικες με β-
θαλασσαιμία και σε μεταγγισιοεξαρτώμενους DBA  ασθενείς. 
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   LUSPATERCEPT - ΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ 

NCT02604433 

Το Luspatercept αυξάνει την αιμοσφαιρίνη και μειώνει το φορτίο 
των μεταγγίσεων σε ενήλικες πάσχοντες από β-θαλασσαιμία 

(αποτελέσματα φάσης II) 



 
Hepcidin agonists as therapeutic tools 
Carla Casu, Elizabeta Nemeth and Stefano Rivella 
Blood 2018  
 









May 2019 



Συμπερασματικά: 

• Οι μεταγγίσεις - πηγή ζωής για συγκεκριμένα νοσήματα - 
δημιουργούν προβλήματα λόγω υπερφόρτωσης με σίδηρο. 

• Η λειτουργία όλων των ζωτικών οργάνων παραβλάπτεται, όχι 
μόνο από την εναπόθεση σιδήρου, αλλά –κυρίως- από την 
δημιουργία ελευθέρων ριζών οξυγόνου από τον ελεύθερο 
σίδηρο και το οξειδωτικό stress που προκύπτει. 

• Η θεραπεία με χηλικούς παράγοντες είναι απαραίτητη στους 
μεταγγισιοεξαρτώμενους ασθενείς, και ο στόχος σήμερα 
είναι να προλαμβάνεται η αιμοσιδήρωση. 

•  Nέοι παράγοντες αναμένεται να παρεμποδίζουν την 
υπερφόρτωση με σίδηρο, μέσω καινοτόμων μηχανισμών 
δράσης. 



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας! 


