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ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η αηκνξξνθηιία είλαη κηα γελεηηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από απηόκαηε ή παξαηεηλόκελε 

αηκνξξαγία ιόγσ αλεπάξθεηαο ηνπ παξάγνληα VIII ή  ηνπ IX. Η εηήζηα επίπησζε ηεο 

ππνινγίδεηαη ζε 1/5.000 γελλήζεηο αγνξηώλ θαη ν επηπνιαζκόο ηεο εθηηκάηαη ζε 1/12.000. Η 

αηκνξξνθηιία επεξεάδεη θπξίσο ηνπο άλδξεο, αιιά θαη νη γπλαίθεο-θνξείο ησλ κεηαιιάμεσλ πνπ 

πξνθαινύλ ηελ λόζν κπνξεί επίζεο λα εθδειώζνπλ επηόηεξεο γεληθά κνξθέο ηεο λόζνπ 

(ζπκπησκαηηθέο κνξθέο ηεο αηκνξξνθηιίαο Α θαη Β ζε γπλαίθεο θνξείο). Σε γεληθέο γξακκέο, ε 

έλαξμε ηεο αηκνξξαγίαο παξνπζηάδεηαη όηαλ ηα πξνζβεβιεκέλα βξέθε αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ 

λα πεξπαηνύλ. Η ζνβαξόηεηα ησλ θιηληθώλ εθδειώζεσλ εμαξηάηαη από ηνλ βαζκό  ηεο 

αλεπάξθεηαο ηνπ παξάγνληα πήμεο. Εάλ ε βηνινγηθή δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα πήμεο είλαη 

θάησ από 1%, ε αηκνξξνθηιία είλαη ζνβαξή θαη εθδειώλεηαη σο ζπρλή απηόκαηε αηκνξξαγία θαη 

αλώκαιε αηκνξξαγία σο απνηέιεζκα ησλ κηθξνηξαπκαηηζκώλ, ή κεηά από ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ή εμαγσγή δνληηνύ (ζνβαξή αηκνθηιία Α θαη Β). Εάλ ε βηνινγηθή δξαζηηθόηεηα ηνπ 

παξάγνληα πήμεο είλαη κεηαμύ 1% θαη 5%, ε αηκνξξνθηιία είλαη κεηξίσο ζνβαξή κε αλώκαιε 

αηκνξξαγία σο απνηέιεζκα κηθξνηξαπκαηηζκώλ, ή κεηά από ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή εμαγσγή 

δνληηνύ, αιιά ε απηόκαηε αηκνξξαγία είλαη ζπάληα (κεηξίσο ζνβαξή αηκνξξνθηιία Α θαη Β). Εάλ 

ε βηνινγηθή δξαζηηθόηεηα ηνπ παξάγνληα πήμεο είλαη κεηαμύ 5 θαη 40%, ε αηκνξξνθηιία είλαη 

ήπηα, κε κε θπζηνινγηθή αηκνξξαγία σο απνηέιεζκα κηθξνηξαπκαηηζκώλ, ή κεηά από 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ή εμαγσγή δνληηνύ, αιιά απηόκαηε αηκνξξαγία δελ ζπκβαίλεη (ήπηα 

αηκνθηιία Α θαη Β).  Η αηκνξξαγία πην ζπρλά ζπκβαίλεη γύξσ από ηηο αξζξώζεηο (αίκαξζξν) θαη 

ηνπο κύεο (αηκαηώκαηα), αιιά κπνξεί λα εκπιέθεηαη νπνηαδήπνηε ζέζε κεηά από ηξαπκαηηζκό ή 

θάθσζε. Η απηόκαηε αηκαηνπξία είλαη κηα αξθεηά ζπρλή θαη έλα εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθό 

ζεκείν ηεο δηαηαξαρήο.  Η αηκνξξνθηιία κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ θπινζύλδεην ππνιεηπόκελν ηξόπν 

θαη πεξίπνπ ην 70% ησλ αηκνξνθηιηθώλ έρνπλ ζεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό γηα ηελ λόζν. Η 

λόζνο πξνθαιείηαη από κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην F8 (Xq28) πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ παξάγνληα 

πήμεο VIII, ή ζην γνλίδην F9 (Xq27) πνπ θσδηθνπνηεί ηνλ παξάγνληα πήμεο IX, ηα νπνία 

εκπιέθνληαη ζηνπο ηύπνπο αηκνξξνθηιίαο Α θαη Β, αληίζηνηρα. Η δηάγλσζε γίλεηαη βάζεη ησλ 

δνθηκαζηώλ πήμεο απνθαιύπηνληαο παξαηεηακέλνπο ρξόλνπο πήμεο ηνπ αίκαηνο. Ο ηύπνο θαη ε 

ζνβαξόηεηα ηεο αηκνξξνθηιίαο πξνζδηνξίδνληαη κέζσ εηδηθώλ κεηξήζεσλ ησλ επηπέδσλ ησλ 

παξαγόλησλ  VIII θαη IX. Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ λόζν von 

Willebrand θαη άιιεο αλσκαιίεο πήμεο πνπ νδεγνύλ ζε παξαηεηακέλν ρξόλν πήμεο ηνπ 

αίκαηνο. Η πξνγελλεηηθή δηάγλσζε είλαη εθηθηή κέζσ κνξηαθήο αλάιπζεο ησλ δεηγκάησλ 

ρνξηαθήο ιάρλεο. Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ παξάγνλησλ πήμεο κπνξεί επίζεο λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζε θιεβηθό δείγκα αίκαηνο, θαζώο θαη ζε δείγκα αίκαηνο από ηνλ νκθάιην ιώξν. Η ζεξαπεία 

πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ηε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο κε πιάζκα ή ελαιιαθηηθέο ιύζεηο κε 

παξάγσγα γελεηηθνύ αλαζπλδπαζκνύ. Θεξαπεία κπνξεί λα ρνξεγεζεί κεηά από κηα αηκνξξαγία 

ή γηα ηελ πξόιεςε ηεο αηκνξξαγίαο (σο πξνθπιαθηηθή ζεξαπεία). Η πην ζπρλή επηπινθή είλαη ε 

παξαγσγή αλαζηαιηηθώλ αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ρνξεγνύκελνπ παξάγνληα πήμεο. 
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Χεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, θπξίσο νξζνπεδηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ, αιιά ζα πξέπεη λα δηεμαρζνύλ  ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα. Ιζηνξηθά, ε πνξεία 

ηεο λόζνπ είλαη ζνβαξή θαη,  αλ αθεζεί ρσξίο ζεξαπεία, ε ζνβαξή αηκνξξνθηιία είλαη γεληθά 

κνηξαία θαηά ηελ παηδηθή ειηθία ή ηελ εθεβεία. Η αλεπαξθήο ή ιαλζαζκέλε ζεξαπεία ηνπ 

ππνηξνπηάδνληνο αίκαξζξνπ θαη ησλ αηκαησκάησλ νδεγεί ζε δπζιεηηνπξγία ηεο άξζξσζεο κε 

ζνβαξή αλαπεξία πνπ ζρεηίδεηαη κε δπζθακςία, παξακόξθσζε θαη ηελ παξάιπζε. Ωζηόζν, νη 

ηξέρνπζεο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο επηηξέπνπλ ηελ πξόιεςε απηώλ ησλ  επηπινθώλ θαη ε 

πξόγλσζε είλαη επλντθή: Όζν πξστκόηεξε θαη όζν πην πξνζαξκνζκέλε κε ηελ θιηληθή 

θαηάζηαζε ηνπ αζζελνύο είλαη ε ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο, ηόζν θαιύηεξε είλαη ε πξόγλσζε. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


