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Μια κοινότητα ασθενών,

φροντιστών και
επαγγελματιών

υγειονομικής περίθαλψης
που προασπίζουν τα

δικαιώματα των ατόμων που
ζουν με Δρεπανοκυτταρική
Νόσο (SCD) στην Αυστραλία

Χορηγός: 
Γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού 

Συμβουλίου της Πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτώριας
 

Όλα τα φυλλάδια που δημιουργεί η ASCA 
ελέγχονται από αιματολόγο ενηλίκων και παιδιών. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ;

Η δρεπανοκυτταρική νόσος (SCD) αναφέρεται σε μια
ομάδα γενετικών συνθηκών, στις οποίες το
δρεπανοκυτταρικό χαρακτηριστικό κληρονομείται και
από τους δύο γονείς.

Βασικό χαρακτηριστικό του SCD είναι η δυσπλασία των
ερυθρών αιμοσφαιρίων σε «δρεπανόσχημα» κύτταρα
και όχι φυσιολογικά κυκλικά ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό
έχει επιβλαβή επίδραση στην ικανότητα του σώματος
να μεταφέρει οξυγόνο σε ζωτικά όργανα, καθώς και
στην κυκλοφορία του αίματος λόγω της «κολλώδους
και σκληρής» φύσης αυτών των κυττάρων. Κατά
συνέπεια, οι επιπλοκές του SCD περιλαμβάνουν
αναιμία, κρίσεις πόνου, οξύ θωρακικό σύνδρομο και
ποικίλες βλάβες οργάνων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΥΔΡΟΞΥΟΥΡΙΑ;

Η υδροξυουρία, που αναφέρεται επίσης ως
υδροξυκαρβαμίδιο, χρησιμοποιείται στη θεραπεία του
SCD από τη δεκαετία του 1980. Έχει εγκριθεί από την
Υπηρεσία Έγκρισης Θεραπευτικών Αγαθών (TGA) για
χρήση σε παιδιά και ενηλίκους στην Αυστραλία. Η
υδροξυουρία είναι σημαντική στη συνολική διαχείριση
του SCD, επειδή μειώνει τη συχνότητα επιπλοκών,
παρατείνοντας έτσι την επιβίωση.

 
Βιβλιογραφικές αναφορές:

Αυστραλιανή Δημόσια Έκθεση Αξιολόγησης για το Crizanlizumab, TGA (σελ. 6-7), Ιούλιος 2021. 
 Πηγή: Αυστραλιανή δημόσια έκθεση αξιολόγησης για το Crizanlizumab (tga.gov.au)

Υδροξυουρία για τη Δρεπανοκυτταρική Νόσο, Πληροφορίες Θεραπευτικής Αγωγής από την
Αμερικανική Εταιρεία Αιματολογίας. Πηγή:

https://www.hematology.org/-/media/Hematology/Files/Patients/Hydroxyurea- 
Booklet.pdf?la=en&hash=F344E69BF97552F7CB58EFF61C9D8DFD

 

Φυσιολογικά ερυθρά αιμοσφαίρια Δρεπανόσχημα κύτταρα Κύτταρα που εμποδίζουν 
τη ροή του αίματος



Οφέλη για ασθενείς με
δρεπανοκυτταρική νόσοΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ;

Κίνδυνοι και παρενέργειες

Ποιοι πρέπει να πάρουν υδροξυουρία;

Λήψη υδροξυουρίας

Το φάρμακο εισάγει εμβρυική αιμοσφαιρίνη. η
οποία αυξάνει το μέγεθος των ερυθρών
αιμοσφαιρίων και τα διατηρεί πιο στρογγυλά και
πιο ευέλικτα. Μειώνει επίσης την παραγωγή
συγκεκριμένων ανοσοκυττάρων όπως των
ουδετερόφιλων, καθώς και ανώριμων ερυθρών
αιμοσφαιρίων (δικτυoερυθροκυττάρων) και
αιμοπεταλίων. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή
υψηλότεροι αριθμοί λευκών αιμοσφαιρίων
σχετίζονται με υψηλότερη νοσηρότητα και
θνησιμότητα στη δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Τα ουδετερόφιλα και τα δικτυοερυθροκύτταρα
ενισχύουν την απόφραξη των αιμοφόρων αγγείων
επειδή προσκολλώνται στα τοιχώματά τους. Η
μείωση της συγκέντρωσης αυτών των κυττάρων
είναι σημαντική για τη μείωση του σχηματισμού
θρόμβων που σχετίζεται με μια σειρά επιπλοκών
στην SCD, οι οποίες περιλαμβάνουν εγκεφαλικό
επεισόδιο, βλάβες οργάνων και κρίσεις πόνου.

Το φάρμακο αυξάνει τον μέσο όρο όγκου των
αιμοσφαιρίων στην κυκλοφορία του αίματός μας.
Αυτό βοηθά στην ενυδάτωση και μειώνει την
αιμόλυση καθώς και τη δρεπάνωση των ερυθρών
αιμοσφαιρίων βελτιώνοντας τη ροή του αίματος
σε σημαντικά όργανα.   

Η υδροξυουρία έχει πολλαπλούς μηχανισμούς
δράσης στη δρεπανοκυτταρική νόσο:

Η υδροξυουρία μειώνει τις επιπλοκές που
προκαλεί η SCD και αυξάνει το προσδόκιμο
ζωής για άτομα με SCD.

Το φάρμακο μειώνει τη συχνότητα των:

Κρίσεων πόνου
Επεισοδίων οξέος θωρακικού συνδρόμου
Μεταγγίσεων αίματος
Νοσηλειών σε νοσοκομείο
Βλαβών σε όργανα
Εγκεφαλικών επεισοδίων

Δρεπανοκυτταρική Νόσο Τύπου SS
Βήτα Μηδέν Μεσογειακή Αναιμία (Θαλασσαιμία)
δρεπανοκυτταρική

Η υδροξυουρία μπορεί να βελτιώσει τη διαχείριση
της δρεπανοκυτταρικής νόσου σε άτομα που
πάσχουν από οποιαδήποτε μορφή της. Αυτό
περιλαμβάνει και άτομα που δεν έχουν σοβαρά
συμπτώματα.

Διαφορετικοί τύποι SCD αντιδρούν διαφορετικά στο
φάρμακο. Για συμβουλές σχετικά με την καλύτερη
θεραπευτική αγωγή για τον δικό σας τύπο SCD,
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. 

Οι ειδικοί συνιστούν ανεπιφύλακτα την υδροξυουρία
σε άτομα με: 

Εκτεταμένη έρευνα έχει αποδείξει ότι το φάρμακο
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό σε άτομα που
έχουν αυτούς τους δύο τύπουςδρεπανοκυτταρικής
νόσου.

ήπια απώλεια ή αραίωση των μαλλιών
μαύρισμα των νυχιών στα δάχτυλα των χεριών
ήπια ναυτία

Η υδροξυουρία είναι μια ασφαλή θεραπευτική
αγωγή, που έχει εγκριθεί για χρήση σε ενηλίκους
και παιδιά από την Υπηρεσία Έγκρισης
Θεραπευτικών Αγαθών (TGA) στην Αυστραλία,
καθώς και από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία
Έγκρισης Φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Οι περισσότεροι άνθρωποι που παίρνουν
υδροξυουρία έχουν λίγες παρενέργειες, ωστόσο
ενδέχεται να εμφανιστούν ήπιες παρενέργειες,
όπως:

Πιο σοβαρές παρενέργειες είναι πολύ σπάνιες.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε νέα συμπτώματα μετά
τη λήψη υδροξυουρίας ή ανησυχείτε για το πώς θα
επηρεάσει τη γονιμότητά σας, συμβουλευτείτε τον
γιατρό σας.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη συνιστώμενη
συνταγή που έχει ορίσει ο γιατρός σας και ότι
παίρνετε το φάρμακο κάθε μέρα. Καλός τρόπος για
να τηρείτε το πρόγραμμα λήψης των φαρμάκων σας
είναι μια συσκευή ειδοποίησης ή η οργάνωση ενός
κουτιού χαπιών. 

Ρωτήστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν
πάρετε άλλα φάρμακα παράλληλα με την
υδροξυουρία.

Κάνετε τακτικά εξετάσεις αίματος, για να
παρατηρήσετε τις αλλαγές και τις επιδράσεις του
φαρμάκου. Αυτές οι εξετάσεις θα ελέγχουν τα
επίπεδα αιμοσφαιρίνης, το μέγεθος των ερυθρών
αιμοσφαιρίων σας και τον αριθμό των
ουδετεροφίλων σας. 


