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::  Zespół Beta-talasemia major 
 
Orpha number: ORPHA 231214 
 

 
STRESZCZENIE 
 
Beta-talasemia (BT) major to ciężka, wcześnie występująca forma beta-talasemii (sprawdź ten 
termin) charakteryzująca się anemią wymagającą regularnych transfuzji czerwonych krwinek. 
Rocznie występuje 1/100 000 urodzeń na świecie i 1/10 000 urodzeń w Europie. Częstość 
występowania tej formy nie jest znana. Początek choroby następuje w okresie niemowlęcym z 
ciężką anemią, zaburzeniem wzrostu i postępującą bladością. Mogą pojawić się trudności w 
karmieniu, biegunka, drażliwość, nawracające ataki gorączki i postępujące zwiększanie się 
obwodu brzucha wywołane splenomegalią i hepatomegalią. Nieleczeni lub niewystarczająco 
poddawani transfuzjom pacjenci wykazują opóźnienie wzrostu, bladość, żółtaczkę, słabe 
umięśnienie, koślawe kolana, wrzody na nogach, formowanie się guzów z powodu 
pozaszpikowej hematopoezy, zmiany szkieletowe obejmujące deformacje kości długich kończyn 
dolnych i typowe zmiany twarzoczaszki takie jak uwypuklenie czaszki, wystające kości 
policzkowe, obniżenie podstawy nosa, tendencja do skośnogórnego ustawienia szpar 
powiekowych oraz przerost szczęki, który powoduje odsłonięcie górnych zębów. U pacjentów, 
którzy regularnie otrzymują transfuzje, wzrost i rozwój są w normie, ale mogą rozwinąć się 
komplikacje wynikające z przeciążenia żelazem, która powoduje opóźnienie wzrostu, zaburzenia 
lub opóźnienie dojrzewania płciowego. Późniejsze następstwa nadmiernej podaży żelaza to 
kardiomiopatia rozstrzeniowa, arytmie, zwłóknienie i marskość wątroby, cukrzyca oraz 
niewydolność przytarczyc, tarczycy, przysadki i rzadziej nadnerczy. Inne komplikacje to 
powiększenie śledziony, zakrzepica żylna i osteoporoza. BT jest spowodowana mutacjami 
punktowymi lub rzadziej delecjami w genie <HBB> (11p15.5), prowadzącymi do redukcji (beta+) 
lub braku (beta0) syntezy łańcuchów beta hemoglobiny (HB). Mutacje powodujące BT major są 
homozygotyczne lub heterozygotyczne. Diagnoza jest prawdopodobna u dzieci młodszych niż 2 
lata, z ciężką anemią mikrocytarną, łagodną żółtaczka i powiększeniem wątroby i śledziony. 
Badanie krwi wykazuje zmniejszony poziom hemoglobiny (<7g/dl), średnią objętość krwinki 
czerwonej (MCV).50,70 fl oraz średnią masę hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH) 
>12<20pg, anizopoikilocytozę oraz obecność erytroblastów w rozmazie krwi obwodowej. 
Badanie hemoglobiny i molekularne badanie genetyczne potwierdzają diagnozę. 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). 
Diagnostyka prenatalna jest możliwa przez wykonanie amniopunkcji. Obydwa allele wywołujące 
chorobę muszą zostać zidentyfikowane przed wykonaniem badań prenatalnych. Dziedziczenie 
jest autosomalne recesywne. Poradnictwo genetyczne zapewnia informacje dla pacjentów i par 
zagrożonych ryzykiem (jeśli obydwoje są nosicielami) odnośnie modelu dziedziczenia i 
przekazywania choroby. Możliwa jest diagnostyka przedimplantacyjna dla rodzin, u których 
zidentyfikowano mutacje wywołujące chorobę. Leczenie opiera się na trwających całe życie 
transfuzjach w celu  wyrównania niedokrwistości, hamowaniu erytropoezy i blokowaniu 
wchłaniania żelaza w przewodzie pokarmowym, co ma miejsce u pacjentów nie poddających się 
transfuzji, z powodu zwiększonej, jednakże nieefektywnej erytropoezy. Chelatację żelaza należy 
rozpocząć po 10-15 transfuzjach lub gdy poziom ferrytyny przekroczy 1000ng/ml. Leczenie 
powinno obejmować powikłania wynikające z przeciążenia żelazem (opóźnienie wzrostu, 
opóźnienie dojrzałości płciowej, hipogonadyzm, hipopara- i hipotyroidyzm, cukrzyca i 
osteoporoza). Może być wymagane usunięcie śledziony. Transplantacja szpiku to obecnie 
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jedyne, możliwe ostatecznie leczenie. Ostatnio pierwszy pacjent był skutecznie leczony terapią 
genową. Pacjenci, którzy nie są poddawani regularnym transfuzjom i chelatacji żelaza 
najczęściej umierają przed końcem drugiej lub trzeciej dekady życia, a przeżywalność jest 
wyższa u pacjentów regularnie poddawanych transfuzji i chelatacji. Najczęstszą przyczyną 
śmierci są powikłania kardiologiczne.  
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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. 

 
 
 


