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Σπάνιος ναι ... Μόνος όχι
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Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος
φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων
παθήσεων αλλά και μεμονωμένων ασθενών στην Ελλάδα. Η Π.Ε.Σ.ΠΑ
ιδρύθηκε το 2003 με στόχο να αναδείξει στη χώρα μας τη σοβαρότητα
των σπανίων παθήσεων, γενετικής ή άλλης αιτιολογίας και να αναπτύξει
δράσεις ενημέρωσης, έρευνας, συγκέντρωσης πληροφοριών,
αλληλοβοήθειας και συντονισμού των συλλόγων ασθενών με σπάνιες
παθήσεις, αλλά και των πολυάριθμων πασχόντων που δεν διαθέτουν
σύλλογο για να τους αντιπροσωπεύει.
Επίσης, είναι αναγνωρισμένο μέλος του EURORDIS, του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού για τις Σπάνιες Παθήσεις και συμμετέχει σε όλες τις
σχετικές δράσεις που συντονίζονται από αυτόν, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 1.000.000 άτομα που ζουν με Σπάνιες
Παθήσεις, οι οποίες ανέρχονται στις 6.000 - 8.000 και η έρευνα, η
επιστημονική γνώση, η θεραπευτική αντιμετώπιση, η κοινωνική και
ασφαλιστική κάλυψη είναι ελλιπείς και άρα απολύτως αναγκαίες.
Η Π.Ε.Σ.ΠΑ πιστεύει ότι εκτός από την ενημέρωση, πρωταρχικό ρόλο
έχει η καταγραφή ασθενών και ασθενειών στη χώρα μας, η οποία θα
βοηθήσει και θα καλύψει πολλές ανάγκες των ασθενών αυτών αλλά και
όλων των εμπλεκομένων με τις Σπάνιες Παθήσεις.
Στην προσπάθεια ενημέρωσης του επιστημονικού και ευρύτερου
κοινού σχετικά με τις σπάνιες ασθένειες η Π.Ε.Σ.ΠΑ εκδίδει το έντυπο
αυτό με στόχο να ακολουθήσει μια σειρά αντίστοιχων ενημερωτικών
εντύπων για σπάνιες παθήσεις, ώστε να επιτύχουμε όσο είναι δυνατόν
την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή αντιμετώπισή τους.
Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ)
Τηλ: 210 7660989 & 210 7600289
Fax: 210 7660991
Τιμοθέου 99-101
162 32 Αθήνα
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Διάγνωση
Η διάγνωση της ΠΝΑ (Παροξυσμικής Νυχτερινής Αιμοσφαιρινουρίας)
μπορεί να κάνει τη ζωή σας να αλλάξει. Ωστόσο, όσο δύσκολα κι αν είναι αυτά
που ακολουθούν, σημαντικό είναι να καταλάβετε ότι δεν είστε μόνοι.
Αν και η ΠΝΑ είναι μια σπάνια ασθένεια, υπάρχουν κι άλλοι άνθρωποι
που καταλαβαίνουν τις δυσκολίες που περνάτε. Ένα παγκόσμιο δίκτυο από
εμπλεκόμενους γιατρούς, νοσηλευτές και ερευνητές εργάζεται σκληρά για την
εύρεση νέων θεραπειών και την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας
για τους ασθενείς με ΠΝΑ. Το Ίντερνετ μπορεί να αποδειχθεί για σας μια
σημαντική πηγή, όπου θα βρείτε πληροφορίες, υποστήριξη και την αίσθηση
της συλλογικότητας με άλλους πάσχοντες από ΠΝΑ. Έγκαιρες πληροφορίες
μπορείτε να παίρνετε από τη διεύθυνση www.PNHSource.eu.

PNH_Broshure.indd 4

2/22/12 3:09 PM

Παροξυσμική νυκτερινή αιμοσφαιρινουρία
Μια ασθένεια που προκαλεί συνεχή καταστροφή των
ερυθρών αιμοσφαιρίων (αιμόλυση)
Η Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) είναι μια επίκτητη
ασθένεια που προκαλεί τη μερική ή ολική καταστροφή των ερυθρών
αιμοσφαιρίων του σώματος μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται αιμόλυση.
Η ΠΝΑ είναι μια πολυσύνθετη ασθένεια με μη συγκεκριμένα και απρόβλεπτα
σημεία και συμπτώματα, που συχνά είναι παρόμοια με αυτά άλλων παθήσεων.
Επιπλέον, η ΠΝΑ εκδηλώνεται με μοναδικό τρόπο σε κάθε άτομο. Εάν πάσχετε
από ΠΝΑ, μια σημαντική πρωτεΐνη με προστατευτικό ρόλο ενδέχεται να λείπει
από ορισμένα ή όλα τα ερυθρά σας αιμοσφαίρια. Χωρίς αυτήν την πρωτεΐνη,
ορισμένα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι επιρρεπή σε καταστροφή από ένα μέρος
του αμυντικού συστήματος του οργανισμού σας που αποκαλείται “συμπλήρωμα”.
Παρόλο που δεν μπορείτε να την αισθανθείτε, η αιμόλυση είναι σταθερή,
σιωπηλή, και μπορεί να θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο. Όπως και άλλες χρόνιες
παθήσεις, όπως ο διαβήτης ή η υπέρταση, η ΠΝΑ μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά
προβλήματα υγείας, εάν δεν τύχει της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Κάποια συνηθισμένα συμπτώματα που συνδέονται με την ΠΝΑ είναι ο πόνος
στο στομάχι, η δυσκολία στην κατάποση, η αναιμία, το λαχάνιασμα και το
αίσθημα κόπωσης. Στις σοβαρότερες επιπλοκές συγκαταλέγονται ο σχηματισμός
θρόμβων στο αίμα, η νεφρική ανεπάρκεια και οι βλάβες σε ζωτικά όργανα. Οι
πάσχοντες από ΠΝΑ μπορεί να εκδηλώνουν διαφορετικά συμπτώματα, τα
οποία ενδέχεται να επιδεινωθούν απρόβλεπτα (όπως π.χ. σε περιόδους έντονου
στρες) ή να βελτιώνονται κατά καιρούς. Ωστόσο, η χρόνια αιμόλυση είναι κοινή
σε όλους τους πάσχοντες από ΠΝΑ.
Οι πάσχοντες από ΠΝΑ μπορεί να πάσχουν και από άλλο νόσημα που
επηρεάζει τη λειτουργία του μυελού των οστών, όπως είναι η απλαστική αναιμία
(ΑΑ) ή τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ). Σε αντίθεση με την ΠΝΑ, η
οποία καταστρέφει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα νοσήματα αυτά συχνά προκαλούν
μείωση της παραγωγής κυττάρων του αίματος, περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο
την κατάσταση με την ΠΝΑ. Εάν έχετε ΠΝΑ σε συνδυασμό με ΑΑ ή ΜΔΣ,
συζητήστε με το γιατρό σας - η αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση
όλων των νοσημάτων που πιθανά να υπάρχουν είναι κάτι πολύ σημαντικό.
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Ο ρόλος της αιμόλυσης στην ΠΝΑ
Η αιμόλυση είναι ένας ιατρικός όρος για την καταστροφή των ερυθρών
αιμοσφαιρίων. Η μέτρηση της αιμόλυσης γίνεται με βάση το στοιχείο LDH
(γαλακτική αφυδρογονάση, ένα ένζυμο που περιέχεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια),
και τα αυξημένα επίπεδα LDH αποτελούν δείκτη υπερβολικής αιμόλυσης. Στα υγιή
άτομα, τα χαμηλά επίπεδα αιμόλυσης είναι σταθερά και προκύπτουν φυσιολογικά.
Ωστόσο, στα άτομα με ΠΝΑ υπάρχει υπερβολική αιμόλυση ως αποτέλεσμα
της έλλειψης μιας προστατευτικής επιφανειακής πρωτεΐνης σε μερικά ερυθρά
αιμοσφαίρια ή και σε όλα. Η υπερβολική αυτή αιμόλυση απελευθερώνει τα
τοξικά περιεχόμενα των ερυθρών αιμοσφαιρίων στην κυκλοφορία του αίματος,
γεγονός που στον χρόνο μπορεί να προκαλέσει πολλά από τα συμπτώματα που
συσχετίζονται με την ΠΝΑ και να βλάψει σημαντικά όργανα του σώματός σας.
Αν πάσχετε από ΠΝΑ, η αιμόλυση συντελείται συνεχώς - είτε αισθάνεστε
καλά είτε βρίσκεστε σε παροξυσμό, όπως συμβαίνει σε περιόδους στρες ή
λοίμωξης. Στην ΠΝΑ, η υπερβολική και συνεχής αιμόλυση είναι η κύρια αιτία
σημαντικών προβλημάτων υγείας.

Γιατί η αιμόλυση είναι κάτι σημαντικό;
Όταν τα κύτταρα του αίματος καταστρέφονται, τα τοξικά τους περιεχόμενα
απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος σε συγκεντρώσεις που
πιθανόν να μπορούν να προκαλέσουν οποιαδήποτε στιγμή προβλήματα ξαφνικά.
Στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνονται η νεφρική ανεπάρκεια και οι σοβαρές
θρομβώσεις του αίματος, που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες σε ζωτικά
όργανα όπως το ήπαρ, ο εγκέφαλος και οι πνεύμονες.
H αιμόλυση επηρεάζει όμως και το πώς αισθάνεστε. Πολλά άτομα με ΠΝΑ
αναφέρουν ότι ο απρόβλεπτος χαρακτήρας των συμπτωμάτων τους όσον
αφορά τη συχνότητα και τη σοβαρότητα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής τους.
Οι γιατροί πιστεύουν ότι η μείωση της χρόνιας αιμόλυσης αποτελεί σημαντικό
στόχο στη θεραπεία της ΠΝΑ.
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Σημεία και συμπτώματα
Είναι αυτό που αισθάνεστε ΠΝΑ;
Τα συμπτώματα της ΠΝΑ μπορεί να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου,
και διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ο κατάλογος αυτός θα σας βοηθήσει
να αναγνωρίσετε ορισμένα συμπτώματα που πιθανόν να έχετε. Μη νιώθετε
αμηχανία! Εξηγήστε στην ομάδα υγειονομικής φροντίδας σας πώς αισθάνεστε αυτό έχει μεγάλη σημασία για την αντιμετώπιση της ΠΝΑ.

Σημεία και συμπτώματα της ΠΝΑ
Αίσθημα εξάντλησης
Γενική αδυναμία
Πρόβλημα στο να αρχίσω ή να τελειώσω κάποιες εργασίες, γιατί αισθάνομαι
κόπωση
Ανάγκη για ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας
Ανάγκη για βοήθεια στις συνηθισμένες δραστηριότητες
Περιορισμός των κοινωνικών δραστηριοτήτων λόγω κόπωσης
Πρόβλημα σε μεγάλους περιπάτους
Λαχάνιασμα
Λιποθυμία
Κιτρινωπό δέρμα, μάτια (ίκτερος)
Δυσκολία στον ύπνο
Απουσία πείνας
Αίσθημα ναυτίας
Πόνος που σχετίζεται με θρόμβους αίματος
Σκουρόχρωμα ούρα
Κοιλιακός πόνος
Στυτική δυσλειτουργία
Δυσκολία στην κατάποση
Πόνος στην πλάτη
Μπορεί να έχετε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω συμπτώματα αρκετά
συχνά ή μόνο περιστασιακά. Ωστόσο, ενδέχεται να μην αισθανθείτε αμέσως
άλλες πιθανές επιπλοκές, όπως είναι ο σχηματισμός θρόμβων και οι βλάβες των
ζωτικών οργάνων.
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Διάγνωση της ΠΝΑ
Η έγκαιρη διάγνωση βοηθάει στην αντιμετώπιση της ΠΝΑ
Αν έχετε πρόσφατα διαγνωσθεί με Παροξυσμική Νυχτερινή Αιμοσφαιρινουρία
(ΠΝΑ), ενδέχεται να αισθάνεστε πολύ μεγάλη ταραχή - ή ακόμη και σύγχυση,
θυμό ή φόβο. Τι είναι η ΠΝΑ; Πώς και γιατί την έπαθα; Πώς μπορώ να την
αντιμετωπίσω;
Η ΠΝΑ ενδέχεται να είναι δύσκολη στον εντοπισμό, και ορισμένες φορές
για τη διάγνωσή της χρειάζονται αρκετά χρόνια. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια
η γνώση για την ΠΝΑ έχει αυξηθεί κατά πολύ, ενώ πρόοδος έχει σημειωθεί και
στις δυνατότητες θεραπείας. Οι νέες αυτές ανακαλύψεις μπορούν να βοηθήσουν
εσάς και την ομάδα υγειονομικής περίθαλψής σας στην ενεργή αντιμετώπιση της
ΠΝΑ - έτσι ώστε να παραμείνετε υγιείς.
Η ΠΝΑ επηρεάζει τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά, και τα συμπτώματα
ενδέχεται να διαφέρουν από τον έναν ασθενή στον άλλον. Η πρόγνωση της
εξέλιξης της ασθένειας δεν είναι εφικτή τη στιγμή της διάγνωσης, δεδομένου
ότι η ΠΝΑ παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις. Επιπλέον, πολλοί ασθενείς
ενδέχεται να αντιμετωπίζουν υποκείμενα προβλήματα, όπως είναι η απλαστική
αναιμία (ΑΑ) ή τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ), τα οποία πιθανόν να
μειώνουν την παραγωγή αιμοσφαιρίων και να περιπλέκουν ακόμα περισσότερο
την κατάσταση με την ΠΝΑ.
Ο γιατρός σας μπορεί να εκτελέσει ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις για να
διαπιστώσει την παρουσία ΠΝΑ, εάν υπάρχουν σχετικές υποψίες. Η μέτρηση
της γαλακτικής αφυδρογονάσης (LDH) σε τακτική βάση είναι ένας από τους
καλύτερους τρόπους για να παρακολουθήσετε το βαθμό καταστροφής των
ερυθρών αιμοσφαιρίων ως αποτέλεσμα της υπερβολικής αιμόλυσης που
συσχετίζεται με την ΠΝΑ. Μια γενική εξέταση αίματος είναι επίσης μια
σημαντική εργαστηριακή εξέταση που μπορεί να βοηθήσει στη σωστή διάγνωση.
Η ομάδα υγειονομικής περίθαλψής σας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει κι άλλες
εξετάσεις για να αξιολογήσει την κατάστασή σας, στις οποίες περιλαμβάνονται οι
εξετάσεις της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη, των αιμοπεταλίων και των λευκών
αιμοσφαιρίων -που αποτελούν όλα μέρος της γενικής εξέτασης αίματος - καθώς
και η εξέταση της κρεατινίνης και άλλες εξετάσεις. Τέλος, η κυτταρομετρία ροής
θεωρείται η τυπική διαγνωστική εξέταση για την ΠΝΑ.
Κατά την αξιολόγηση της ΠΝΑ, δεν θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη μόνο
τις εργαστηριακές σας τιμές, αλλά και τα σημεία και τα συμπτώματά σας, έτσι
ώστε να έχετε μια πληρέστερη εικόνα της πάθησής σας. Ο δικός σας ρόλος στη
διάγνωση της πάθησής σας, αλλά και στην αντιμετώπισή της, είναι σημαντικός.
Έχει μεγάλη σημασία να συζητάτε με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψής σας
όλα τα σημεία και τα συμπτώματα που εκδηλώνετε.
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Κυτταρομετρία ροής,
η τυπική διαγνωστική εξέταση για την ΠΝΑ
H κυτταρομετρία ροής είναι μια εξελιγμένη εργαστηριακή τεχνική που
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό και τον έλεγχο των κυττάρων. Η
κυτταρομετρία ροής θεωρείται η τυπική διαγνωστική εξέταση για την
επιβεβαίωση της ΠΝΑ, και στις περισσότερες περιπτώσεις έχει αντικαταστήσει
την ανάγκη διεξαγωγής παλαιότερων εξετάσεων, όπως η δοκιμασία Ham και η
δοκιμασία σακχαρόζης για την αιμόλυση. Οι γιατροί μπορούν με τη χρήση αυτής
της τεχνικής να προσδιορίσουν την ακριβή αναλογία παθολογικών κυττάρων
ΠΝΑ στο αίμα σας.
Η κυτταρομετρία ροής χρησιμοποιεί πολυσύνθετα υπολογιστικά όργανα
για τη διέλευση σε νηματική ροή μεμονωμένων κυττάρων από ένα σημείο
όπου προσπίπτει μια ακτίνα laser. Εκεί σημαίνονται με φθοριόχρωμα και στη
συνέχεια αναλύονται. Για την εξέταση για ΠΝΑ απαιτείται ένα μικρό δείγμα
αίματος του ασθενή. Τα κύτταρα του αίματος τύπου ΠΝΑ εντοπίζονται με τη
χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων ή FLAER (φθορίζουσας αερολυσίνης). Τα
μονοκλωνικά αντισώματα προσδένονται στις πρωτεΐνες με άγκυρα GPI (όπως η
CD59), οι οποίες είναι προσδεδεμένες στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων.
Η FLAER προσδένεται στις ίδιες τις άγκυρες GPI. Ορισμένες φορές, για την
εξαγωγή ακριβούς αποτελέσματος απαιτούνται πολλαπλές εξετάσεις.
Η εξέταση FLAER γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, δεδομένου ότι η ευαισθησία
της είναι ιδιαίτερα υψηλή. Χρησιμοποιεί μια φθοριωμένη βακτηριακή πρωτεΐνη
που συνδέεται στην ίδια την άγκυρα GPI. Δεδομένου ότι συνδέεται στην άγκυρα
GPI, αναγνωρίζει όλες τις πρωτεΐνες που είναι προσδεδεμένες στην επιφάνεια
του κυττάρου μέσω αυτού του μηχανισμού αγκύρωσης. Τα ελαττωματικά
κύτταρα που δεν διαθέτουν άγκυρες GPI και τις προστατευτικές πρωτεΐνες
χαρακτηρίζονται ως κύτταρα τύπου ΠΝΑ.
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι όλα τα εμπορικά εργαστήρια εξετάσεων διαφέρουν
και το καθένα θα έχει τις δικές του τιμές αναφοράς για μια θετική εξέταση ΠΝΑ.

Μάθετε την LDH σας
Μία από τις σημαντικότερες εργαστηριακές τιμές ονομάζεται LDH (γαλακτική
αφυδρογονάση, ένα ένζυμο που βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια). Με τη
μέτρηση της LDH, ο γιατρός μπορεί να προσδιορίσει το βαθμό της αιμόλυσης
στο σώμα σας. Η γνώση της αρχικής σας LDH και η παρακολούθησή της με
την πάροδο του χρόνου βοηθάει εσάς και το γιατρό σας να παρακολουθείτε
καλύτερα την εξέλιξη της ΠΝΑ. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
βοήθεια στην αξιολόγηση του κινδύνου δημιουργίας σοβαρών επιπλοκών που
συσχετίζονται με την ΠΝΑ.
Μιλήστε στο γιατρό σας για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα.
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Ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές θεραπείας
για την ΠΝΑ;
Υπάρχουν αρκετές επιλογές θεραπείας διαθέσιμες για τα άτομα με ΠΝΑ.
Στην πορεία, θα αναπτύξετε μαζί με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψής σας
ένα σχέδιο που θα είναι το καλύτερο για σας. Οι ακόλουθες προσεγγίσεις
χρησιμοποιούνται συχνότερα για την ΠΝΑ: όλα τα σημεία και τα συμπτώματα
που εκδηλώνετε.

Υποστηρικτικές θεραπείες:
Ορισμένες από τις υποστηρικτικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται επί
του παρόντος για βοήθεια στην ανακούφιση των συμπτωμάτων της ΠΝΑ
περιλαμβάνουν τις μεταγγίσεις και τα αντιπηκτικά.
Οι μεταγγίσεις συνιστώνται σε περιόδους σοβαρής μείωσης της
αιμοσφαιρίνης, όταν ο οργανισμός σας δεν μπορεί να δημιουργήσει αρκετά νέα
ερυθροκύτταρα, ώστε να αντικαταστήσει αυτά που χάθηκαν από την αιμόλυση.
Μπορούν να εφαρμοσθούν σε περιοδική βάση, όταν το επίπεδο αιμοσφαιρίνης
σας μειωθεί σταθερά.
Ο γιατρός σας ενδέχεται να σας συνταγογραφήσει αντιπηκτικά για τη μείωση
του κινδύνου θρόμβωσης ή ενδέχεται να χρειαστεί διάλυση ενός θρόμβου σε
περίπτωση που έχει σχηματιστεί.

Αναστολή συμπληρώματος:
Όταν παραμένει χωρίς ρύθμιση, το συμπλήρωμα ενδέχεται να οδηγήσει σε
διάφορες σοβαρές παθήσεις, προκαλώντας βλάβες σε πολλαπλά όργανα. Οι
αναστολείς του συμπληρώματος είναι χημικές ενώσεις που συνδέονται με τα
ένζυμα στο σύστημα συμπληρώματος. Ο ρόλος τους είναι η καταστολή ή η
μείωση της δραστηριότητας του συμπληρώματος.

Μεταμόσχευση μυελού των οστών:
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών (ΜΜΟ) είναι η μόνη γνωστή μέθοδος
που μπορεί να θεραπεύσει την ΠΝΑ. Περιλαμβάνει την αντικατάσταση των
ελαττωματικών αιμοποιητικών κυττάρων με νέα υγιή κύτταρα δότη. Ωστόσο,
οι μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, τους
οποίους θα πρέπει να συζητήσετε με το γιατρό σας.
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι τα συμπτώματα της ΠΝΑ ενδέχεται να
διαφέρουν από τον έναν ασθενή στον άλλον, και η αντιμετώπιση της δικής σας
ΠΝΑ ενδέχεται να είναι αποτελεσματική για σας, αλλά όχι για κάποιο άλλο
άτομο. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο είναι τόσο σημαντικό να συζητήσετε
τις επιλογές θεραπείας με το γιατρό σας.
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Η ζωή με την ΠΝΑ
Η ζωή με την ΠΝΑ μπορεί να παρουσιάζει δυσκολίες. Μπορεί να επιβαρύνει
τον οργανισμό σας και την ποιότητα ζωής σας, διακόπτοντας σχέδια με τους
φίλους και την οικογένεια, αλλά και την εργασία. Ωστόσο, υπάρχει βοήθεια, και
καθημερινά σημειώνεται πρόοδος στις θεραπείες και την ενημέρωση για την
πάθηση. Ο γιατρός σας ενδέχεται να έχει κάνει ήδη πολλές εξετάσεις για να
καταλήξει στη διάγνωσή σας. Οι εξετάσεις αυτές μετρούν διάφορα συστατικά
στο αίμα σας.
Η ακόλουθη ενότητα σας παρέχει συμβουλές για τον τρόπο ζωής, οι οποίες
μπορούν να σας βοηθήσουν στην καθημερινή σας ρουτίνα, καθώς και συμβουλές
για το πώς να μιλήσετε στους φίλους και την οικογένεια για την πάθησή σας.

Τα μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν τη διαφορά
Μερικές συμβουλές για τον τρόπο ζωής που μπορεί να βοηθήσουν
Η ζωή με τη παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία (ΠΝΑ) ενδέχεται να είναι
δύσκολη, με δεδομένη τη σοβαρότητα και τη σπανιότητα του νοσήματος.
Εδώ θα βρείτε μερικά πράγματα που μπορούν να σας διευκολύνουν στην
καθημερινή σας ζωή.

Κρατάτε ένα ημερολόγιο των συμπτωμάτων σας. Η τήρηση ημερολογίου θα σας
βοηθήσει να προσδιορίσετε το πόσο αποτελεσματικές είναι για σας οι υπάρχουσες θεραπείες.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άλλες θεραπείες που μπορεί να σας βοηθήσουν στο μέλλον.
Μην παραλείπετε να αναφέρετε στο γιατρό σας τα φάρμακα που παίρνετε ή
προτίθεστε να πάρετε. Αναφέρετε στο γιατρό σας κάθε φάρμακο (συνταγογραφούμενο
ή μη) και φυτικό φαρμακευτικό προϊόν, καθώς και κάθε διατροφικό συμπλήρωμα ή βιταμίνη
που παίρνετε.
Ενημερώστε το γιατρό σας προτού υποβληθείτε σε κάποια επεμβατική
διαδικασία (π.χ. οδοντιατρικές εργασίες, κολονοσκόπηση). Αν χρειάζεται να
χειρουργηθείτε ή να υποβληθείτε σε ειδικές ιατρικές διαδικασίες, ο γιατρός σας ενδέχεται
να κρίνει σκόπιμο να συνταγογραφήσει ένα αντιβιοτικό πριν από τη διαδικασία, ώστε να
προληφθεί τυχόν μόλυνση.
Έχετε το νου σας στο επίπεδο δραστηριότητάς σας, ώστε να αποφεύγετε την
εξάντληση. Συντάξτε έναν κατάλογο των πραγμάτων που πρέπει να κάνετε, και εστιάζετε
πρώτα στα σημαντικότερα.
Τρώτε υγιεινά και πίνετε πολύ νερό. Η σωστή διατροφή είναι σημαντική για όλους,
αλλά ιδιαίτερα για τα άτομα με χρόνιες ασθένειες. Αν παρέχετε στον οργανισμό σας τα
θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται, μπορείτε να τον βοηθήσετε να λειτουργεί σωστά. Αν δεν
είστε βέβαιοι για το ποια φαγητά πρέπει να τρώτε ή να αποφεύγετε, ρωτήστε το γιατρό ή
τον νοσηλευτή που σας παρακολουθεί. Μπορούν να σας βοηθήσουν να καταρτίσετε ένα
πρόγραμμα διατροφής που είναι κατάλληλο για σας.
Ζητήστε βοήθεια. Η κατάστασή σας προκαλεί ιδιαίτερο στρες στον οργανισμό σας,
και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ συχνό φαινόμενο να “πνίγεται” κανείς από τις
καθημερινές δραστηριότητες. Ζητήστε υποστήριξη από την οικογένεια και τους φίλους είναι σημαντικό για την υγεία σας.
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Επικοινωνία με άλλους για την ΠΝΑ
Η συζήτηση για το νόσημά σας μπορεί να μειώσει την ανησυχία και το φόβο
που αντιμετωπίζετε.
Αν έχετε πρόσφατα διαγνωσθεί με παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία
(ΠΝΑ), εδώ θα βρείτε μερικούς λόγους, για τους οποίους το να μιλάτε στους
άλλους για το νόσημά σας μπορεί να είναι σημαντικό.
Βοήθεια στις καθημερινές εργασίες. Η ΠΝΑ μπορεί να εξαντλήσει την
ενέργεια που χρειάζεστε για τις καθημερινές σας δραστηριότητες. Μη φοβάστε
να ζητήσετε βοήθεια.
Συναισθηματική υποστήριξη. Η αντιμετώπιση μιας χρόνιας πάθησης είναι κάτι
που χρειάζεται πολλή συναισθηματική υποστήριξη. Ιδανικά, αν εξηγήσετε στους
αγαπημένους σας ανθρώπους την πάθησή σας, θα μπορέσουν να καταλάβουν
καλύτερα τι περνάτε.
Εδώ θα βρείτε μερικές προτεινόμενες απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις
σχετικά με την ΠΝΑ, που ενδέχεται να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες, όταν συζητάτε
με την οικογένεια και τους φίλους σας.
Η ΠΝΑ είναι κληρονομική;
Η ΠΝΑ δεν είναι κληρονομική πάθηση. Το γεγονός ότι πάσχετε εσείς δεν
σημαίνει ότι και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς σας θα την έχει ή θα την
εμφανίσει.
Μπορώ να κολλήσω ή να μεταδώσω την ΠΝΑ;
Η ΠΝΑ δεν είναι μεταδοτική. Κανείς δεν μπορεί να προσβληθεί από ΠΝΑ λόγω
της επαφής μαζί σας.
Τι είναι η ΠΝΑ;
Η ΠΝΑ είναι μια επίκτητη κατάτασταση που προκαλεί τη μερική ή ολική
καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων του σώματος μέσω μιας διαδικασίας που
ονομάζεται αιμόλυση. Η ΠΝΑ είναι μια πολυσύνθετη ασθένεια με μη συγκεκριμένα
και απρόβλεπτα σημεία και συμπτώματα, που συχνά είναι παρόμοια με αυτά
άλλων παθήσεων. Επιπλέον, η ΠΝΑ εκδηλώνεται με μοναδικό τρόπο σε κάθε
άτομο. Εάν πάσχετε από ΠΝΑ, μια σημαντική πρωτεΐνη με προστατευτικό ρόλο
ενδέχεται να λείπει από ορισμένα ή από όλα τα ερυθρά σας αιμοσφαίρια. Χωρίς
αυτήν την πρωτεΐνη, τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι ευαίσθητα σε καταστροφή από
ένα στοιχείο της άμυνας του οργανισμού σας που αποκαλείται “συμπλήρωμα”.
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Επικοινωνία με άλλους για την ΠΝΑ
Γιατί η ΠΝΑ μου προκαλεί τέτοια κόπωση;
Η αιμόλυση, δηλαδή η συνεχής καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων, μπορεί
να προκαλέσει μεταξύ άλλων κόπωση, δεδομένου ότι τα κατεστραμμένα ερυθρά
αιμοσφαίρια χάνουν την ικανότητα να μεταφέρουν οξυγόνο στα διάφορα μέρη
του σώματος.
Γιατί τα συμπτώματά μου είναι τόσο ασταθή; Μερικές μέρες αισθάνομαι
μια χαρά, και άλλες πολύ άσχημα.
Αν πάσχετε από ΠΝΑ, η χρόνια αιμόλυση συμβαίνει συνεχώς - είτε αισθάνεστε
καλά είτε βιώνετε κάποιον παροξυσμό, όπως συμβαίνει σε περιόδους στρες
ή λοίμωξης. Η ΠΝΑ είναι μια πολυσύνθετη ασθένεια με μη συγκεκριμένα και
απρόβλεπτα σημεία και συμπτώματα, που συχνά είναι παρόμοια με αυτά άλλων
παθήσεων. Τα συμπτώματα μπορούν να μεταβάλλονται με την πάροδο του
χρόνου και διαφέρουν από τον έναν ασθενή στον άλλον.
Τα άτομα με ΠΝΑ ενδέχεται να πάσχουν και από άλλα νοσήματα, όπως είναι
η απλαστική αναιμία (ΑΑ) ή τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ). Αντίθετα
με την ΠΝΑ, η οποία καταστρέφει τα ερυθρά αιμοσφαίρια, οι παθήσεις αυτές
ενδέχεται να προκαλέσουν μείωση της παραγωγής των κυττάρων του αίματος,
περιπλέκοντας ακόμα περισσότερο την κατάσταση με την ΠΝΑ. Όλοι αυτοί οι
παράγοντες ενδέχεται να προκαλέσουν την αστάθεια των συμπτωμάτων σας.
Η ΠΝΑ είναι θανατηφόρα ασθένεια;
Η ΠΝΑ είναι μια σοβαρή ασθένεια, η αντιμετώπιση της οποίας θα πρέπει να
ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν. Αν δεν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, ενδέχεται
να οδηγήσει σε απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές, όπως είναι η θρόμβωση και
οι βλάβες στα ζωτικά όργανα. Όπως συμβαίνει και με άλλες χρόνιες παθήσεις,
υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε
την ΠΝΑ ως μέρος της ζωής σας.
Θυμηθείτε ότι δεν είστε μόνοι. Όσο περισσότερα άτομα ενημερώσετε
για τη διάγνωσή σας, τόσο περισσότερα άτομα θα είναι διαθέσιμα για να σας
στηρίξουν όταν το χρειαστείτε.
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Σπάνιος ναι ... Μόνος όχι
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Ευγενική χορηγία
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