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::  Zespół Beta-talasemia pośrednia 
 
Orpha number: ORPHA 231222 
 

 
STRESZCZENIE 
 
Beta-talasemia (BT) pośrednia jest formą BT (sprawdź ten termin) charakteryzującą się łagodną 
do umiarkowanej niedokrwistością, która nie wymaga transfuzji lub wymaga jej okazjonalnie. BT 
jest szeroko rozpowszechniona w krajach basenu Morza Śródziemnego, Środkowym 
Wschodzie, Centralnej Azji, Indiach, Południowych Chinach, Północnej Afryce i Południowej 
Ameryce. Rocznie objawowych przypadków beta-talasemii jest około 1/100 000 urodzeń na 
świecie i 1/10 000 urodzeń w EU. Częstość występowania beta-talasemii pośredniej jest 
nieznana. BT pośrednia obejmuje szerokie spektrum kliniczne, z cięższymi przypadkami 
występującymi między 2 a 6 rokiem życia z niedokrwistością, powiększeniem śledziony, a 
czasami także wątroby, a także z opóźnieniem wzrostu i rozwoju. W innych przypadkach, 
pacjenci nie przejawiają żadnych objawów do osiągnięcia dorosłości, tylko łagodną 
niedokrwistość. Częsty jest rozrost szpiku, z możliwością erytropoezy pozaszpikowej, co 
prowadzi do charakterystycznych deformacji kości i twarzy, osteoporozy z patologicznymi 
złamaniami kości długich i formowaniem się erytropoetycznych mas, najpierw w śledzionie, 
wątrobie, węzłach chłonnych, klatce piersiowej i kręgosłupie. Rzadziej rozrost szpiku może 
powodować problemy neurologiczne (ucisk rdzenia kręgowego z paraplegią). U pacjentów mogą 
rozwijać się wrzody kończyn dolnych i kamica żółciowa. W porównaniu do BT ciężkiej  istnieje 
zwiększone ryzyko zakrzepicy żylnej, zwłaszcza po splenektomii. Rzadko występuje 
przedawkowanie żelaza hipogonadyzm, hipotyreoidyzm i cukrzyca, mimo że pacjenci są w 
grupie ryzyka. Z powodu wysokiego rzutu serca i nadciśnienia płucnego może dojść do zajęcia 
serca, ale funkcja skurczowa lewej komory z reguły zostaje zachowana. BT  pośrednia  jest 
wywoływana przez małe i/lub nieme mutacje w genie <HBB>(11p15.p) kodującym beta łańcuchy 
hemoglobiny (Hb) w sposób homozygotyczny lub heterozygotyczny. Diagnoza opiera się na 
objawach klinicznych, badaniu hematologicznym (poziom Hb między 7 a 10 g/dl, średnia 
objętość krwinki (MCV) pomiędzy 50 a 80 fl oraz średnia masa hemoglobiny w krwince 
czerwonej (MCH) pomiędzy16 a 24 pg), badaniu hemoglobiny i molekularnym badaniu 
genetycznym. Diagnostyka różnicowa jest z reguły prosta i obejmuje wrodzoną niedokrwistość 
sideroblastyczną, wrodzone niedokrwistości dyserytropoetyczne oraz inne schorzenia z wysokim 
poziomem HBF (takie jak młodzieńcza białaczka mielomonocytowa i niedokrwistość 
aplastyczna; sprawdź te terminy). Dziedziczenie jest najczęściej autosomalne recesywne, 
rzadko opisywano formy autosomalne dominujące (dominująca beta-talasemia; sprawdź ten 
termin). Poradnictwo genetyczne zapewnia informację, dla pacjentów i par zagrożonych 
ryzykiem ( jeśli obydwoje są nosicielami) odnośnie modelu dziedziczenia choroby i fenotypu 
klinicznego. Jednakże nie zawsze jest bezpośrednia korelacja genotyp-fenotyp, diagnostyka 
prenatalna przeprowadzana jest w wybranych przypadkach. Leczenie jest objawowe. 
Suplementacja kwasem foliowym może zostać zastosowana, aby zapobiec niedoborom 
powodowanym nadaktywnością szpiku kostnego. Leczenie pozaszpikowych erytropoetycznych 
mas opiera się na radioterapii, transfuzjach lub hydroksykarbamidzie. Główne wskazania do 
splenektomii to powiększenie śledziony, pogarszająca się niedokrwistość (niewyjaśniona przez 
przemijające czynniki takie jak infekcja) czasem związana z leukopenią i/lub trombocytopenią, 
opóźnieniem wzrostu i chorobą serca. Przeciążenie żelazem kontroluje się za pomocą terapii 
chelatacyjnej. Odpowiednia terapia przeciwzakrzepowa musi być wprowadzona przed operacją 
chirurgiczną, aby zapobiec zakrzepicy. Pacjentki w ciąży wymagają wielokierunkowego 
podejścia od lekarzy specjalizujących się w leczeniu talasemii. Rokowanie jest z reguły dobre 
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przy odpowiednim monitorowaniu i leczeniu choroby. Pacjenci z reguły nie mają ciężkiej 
hemosiderozy i są mniej podatni na choroby serca związane z przeciążeniem żelazem. 
Jednakże przeżywalność mogą zmniejszać nadciśnienie płucne, komplikacje zakrzepowe, 
sepsa po splenektomii i rozwój raka wątroby.  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 
informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 
wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 
diagnozowania lub leczenia. 

 
 
 


