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Australian Sickle 

Cell Advocacy 

Στίγμα Δρεπανοκυτταρικής
Νόσου

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.

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: 
https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/index.html 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ

ΝΟΣΟΥ;

Το Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (SCT) εμφανίζεται
όταν ένα παιδί κληρονομεί ένα γονίδιο δρεπανόσχημου
κυττάρου από τον ένα γονέα και ένα φυσιολογικό γονίδιο
αιμοσφαιρίνης από τον άλλο γονέα. 
Αυτό δεν έχει ως αποτέλεσμα τη δρεπανοκυτταρική
διαταραχή και τα συμπτώματα εκδηλώνονται σπάνια. Ωστόσο,
οι πάροχοι ιατρικών υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνονται
γι’ αυτή την κατάσταση, ιδίως όταν αναλαμβάνουν
συγκεκριμένες ιατρικές διαδικασίες που απαιτούν
αναισθητικά, π.χ. γενικές χειρουργικές επεμβάσεις.
Αν είστε από περιοχή υψηλού κινδύνου και /ή έχετε
οικογενειακό ιστορικό δρεπανοκυτταρικής νόσου, συνιστάται
να κάνετε μια εξέταση αίματος, για να γνωρίζετε αν έχετε το
στίγμα της δρεπανοκυτταρικής νόσου.
Το να γνωρίζετε αν έχετε το στίγμα της δρεπανοκυτταρικής
νόσου, παράλληλα με γενετική συμβουλευτική, θα σας
βοηθήσει να πάρετε τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν θα
προγραμματίσετε να κάνετε οικογένεια. 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Ερυθρά αιμοσφαίρια στα ούρα (μικροσκοπική αιματουρία)
εξαιτίας ζημιάς στα νεφρά (νέκρωση των νεφρικών
θηλωμάτων), λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος,
ουρολιθίαση ή κακοήθειες.  
Πολύ αραιωμένα ούρα (υποσθενουρία), που προκαλούνται από
θρόμβωση στη νεφρική αρτηρία.
Αναστολή της αρτηριακής παροχής στην σπλήνα, την οποία οι
ασθενείς βιώνουν ως πόνο στο αριστερό άνω τεταρτημόριο
του κορμού.  
Θρόμβοι αίματος που σχηματίζονται στις βαθιές φλέβες του
ποδιού (φλεβική θρομβοεμβολή) 

Τα περισσότερα άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο (SCT) δεν έχουν
αγγειοαποφρακτικά συμπτώματα της νόσου και έχουν φυσιολογικό
προσδόκιμο ζωής. Ωστόσο, σε ακραίες περιπτώσεις, όπως
αυξημένη πίεση στην ατμόσφαιρα, χαμηλά επίπεδα οξυγόνου
(μεγάλα υψόμετρα), σοβαρή αφυδάτωση, υποξία, ακραίες
αθλητικές δραστηριότητες, έντονη έκθεση σε θερμότητα, τα άτομα
με δρεπανοκυτταρική νόσο (SCT) ενδέχεται να βιώσουν κρίσεις
πόνου όμοιες με αυτές της νόσου.

Εκτός από κρίσεις πόνου, άλλες καταστάσεις που έχει διαπιστωθεί
ότι σχετίζονται με τη δρεπανοκυτταρική νόσο (SCT)
περιλαμβάνουν:

Συνιστάται τα άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο (SCT) να
αποφεύγουν οποιεσδήποτε ακραίες καταστάσεις, να
παρακολουθούνται οι νεφρικές τους λειτουργίες και να
τροποποιήσουν τον τρόπο ζωής τους για την πρόληψη της
φλεβικής θρομβοεμβολής.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου (SCT) γίνεται με μια απλή
εξέταση αίματος. Άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο να έχουν
Δρεπανοκυτταρική Νόσο (SCT) μπορούν αν μιλήσουν με ένα γιατρό ή με μια
κλινική υγείας για να κάνουν αυτή την εξέταση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
Χρειάζονται περισσότερες έρευνες γι ανα διαπιστωθεί γιατί
μερικά άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο (SCT) έχουν επιπλοκές
και άλλα όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/traits.html

Κίνδυνος για το παιδί: 
Να έχει Δρεπανοκυτταρική Αναιμία:

100%

Να έχει το Στίγμα της
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου: 0%

Ανεπηρέαστο: 0% 

Κίνδυνος για το παιδί: 
Να έχει Δρεπανοκυτταρική Αναιμία:

50%

Να έχει το Στίγμα της
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου: 50%

Ανεπηρέαστο: 0%

Κίνδυνος για το παιδί: 
Να έχει Δρεπανοκυτταρική Αναιμία:

25%

Να έχει το Στίγμα της
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου: 50%

Ανεπηρέαστο: 25%

Κίνδυνος για το παιδί: 
Να έχει Δρεπανοκυτταρική Αναιμία:

0%

Να έχει το Στίγμα της
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου: 100%

Ανεπηρέαστο: 0%

Κίνδυνος για το παιδί: 
Να έχει Δρεπανοκυτταρική Αναιμία:

0%

Να έχει το Στίγμα της
Δρεπανοκυτταρικής Νόσου: 50%

Ανεπηρέαστο: 50%

Όταν και οι δύο γονείς έχουν
Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Δρεπανοκυτταρική νόσος

Δρεπανοκυτταρική νόσος

Όταν ο ένας γονέας έχει
Δρεπανοκυτταρική Νόσο και ο άλλος έχει
το Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου Δρεπανοκυτταρική νόσος

Όταν και οι δύο γονείς έχουν το
Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής

Νόσου

Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

Όταν ο ένας γονέας έχει
Δρεπανοκυτταρική Νόσο

Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής 

Νόσου

Δρεπανοκυτταρική νόσος Ανεπηρέαστο

Όταν ο ένας γονέας έχει το Στίγμα
της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου

Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής 

Νόσου
Ανεπηρέαστο

Ανεπηρέαστο Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής 
Νόσου

 

Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής Νόσου Δρεπανοκυτταρική νόσος

Ανεπηρέαστο Στίγμα της Δρεπανοκυτταρικής 

Νόσου
Δρεπανοκυτταρική 

               νόσος


