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ΕΡΕΥΝΑ

Από το εργαστήριο στον ασθενή
Η Γονιδιακή Θεραπεία της Θαλασσαιμίας

Η Κύπρος έχει ένα από τα υψηλότερα πο-
σοστά φορέων της θαλασσαιμίας παγκο-
σμίως (12%) και αναγνωρίζεται διεθνώς ως 

πρωτοπόρος για την πρόληψη και τη θεραπεία της 
νόσου. Η θαλασσαιμία είναι θανατηφόρα κληρο-
νομική αναιμία, με βασική αιτία την ανεπάρκεια της 
α- ή β-σφαιρίνης. Παρά την υψηλή ποιότητα των 
ιατρικών υπηρεσιών στην Κύπρο, παρουσιάζονται 
δευτερoγενείς επιπλοκές,  ιδιαίτερα σε πιο ηλικι-
ωμένους ασθενείς, που μειώνουν το προσδόκιμο 
ζωής τους, επιπρόσθετα ο χρόνιος χαρακτήρας 
της διαχείρισης της νόσου, με μεταγγίσεις αίματος 
και φάρμακα για αποσιδήρωση, έχει ως αποτέλε-
σμα τη χαμηλή συμμόρφωση ασθενών προς τη 
θεραπευτική τους αγωγή. Εξάλλου, η μόνη ριζική 
θεραπεία της θαλασσαιμίας είναι η μεταμόσχευση 
μυελού των οστών, η οποία δυστυχώς είναι κατάλ-
ληλη μόνο για ένα μικρό ποσοστό ασθενών λόγω 
ανοσοποιητικών επιπλοκών. Επομένως είναι απα-
ραίτητο να βρεθούν αποτελεσματικές, καθολικές 
και, ιδανικά, μόνιμες θεραπείες για την ασθένεια 
αυτή. Από τις πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται ότι 
η γονιδιακή θεραπεία των προγονικών κυττάρων 
του κάθε ασθενούς, δηλαδή η εισαγωγή γενετικού 
υλικού για την ίαση της νόσου, είναι η πιο ελπιδο-
φόρα λύση. 

Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας της γονιδιακής 
θεραπείας έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Εκτός από 
βελτιστοποιημένες διαδικασίες για την προσθήκη 
λειτουργικών γονιδίων για αντικατάσταση των αντί-
στοιχων ελαττωματικών, έχει εξελιχθεί ραγδαία 
και η κατευθυνόμενη διόρθωση μεταλλάξεων σε 
επίπεδα αποτελεσματικότητας που παρουσιάζουν 
ενδιαφέρον για την κλινική εφαρμογή. Ενώ συγκε-
κριμένες γονιδιακές θεραπείες για άλλες αρρώ-
στιες έχουν ήδη εγκριθεί για κλινική εφαρμογή, 
στην περίπτωση της θαλασσαιμίας η πρώτη κλινι-
κή δοκιμή διεξήχθη μόλις το 2007. Η συγκεκριμέ-
νη δοκιμή θεωρείται επιτυχής και παρά τα γενικά 
προβλήματα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας 
ο μόνος ασθενής που πέρασε από τη διαδικασία 
δεν χρειάζεται πια μεταγγίσεις. Τώρα έχουν ξε-
κινήσει και άλλες κλινικές δοκιμές για γονιδιακή 
θεραπεία της θαλασσαιμίας με περισσότερους 
ασθενείς, πιο ευνοϊκές συνθήκες και επομένως 
με ακόμη καλύτερη προοπτική.  Προς το παρόν, 
όλες οι κλινικές δοκιμές γονιδιακής θεραπείας 
στη θαλασσαιμία βασίζονται στην προσθήκη ενός 

λειτουργικού γονιδίου σφαιρίνης στα ελαττωμα-
τικά κύτταρα του ασθενούς. Η προσθήκη (μέσω 
μοριακού εργαλείου που λέγεται φορέας) γίνεται 
εκτός του ασθενούς και ακολουθεί η χημική προ-
ετοιμασία του ατόμου και η εκ νέου εμφύτευση 
των διορθωμένων κυττάρων στον ασθενή (βλέπε 
εικόνα). 

Εκτός από την άμεση ανάλυση ενός μέρους 
των διορθωμένων κυττάρων, η παρακολούθηση 
του ασθενούς για χρόνια μετά από τη θεραπεία 
είναι απαραίτητη, τόσο για την ασφάλεια του 
ασθενούς όσο και για την εκτίμηση και περαιτέρω 
βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αυτής προσέγ-
γισης και ειδικά του φορέα που αποτελεί το πιο 
σημαντικό στοιχείο της θεραπείας. 

Στο τμήμα Μοριακής Γενετικής Θαλασσαιμίας 
μελετούμε τη διόρθωση θαλασσαιμικών μεταλλά-
ξεων και τη βελτιστοποίηση του φορέα GLOBE, 
που στη βασική του μορφή ήδη εγκρίθηκε για κλι-
νικές δοκιμές γονιδιακής θεραπείας στην Ιταλία. 
Με χορηγήσεις από την ΕΕ και το Ίδρυμα Προ-
ώθησης Έρευνας Κύπρου (ΙΠΕ) γίνονται προσπά-
θειες τροποποίησης του φορέα ώστε να αυξηθεί 
η παραγωγή β-σφαιρίνης και να στοχεύει τύπους 
θαλασσαιμίας που είναι συχνοί στον Κυπριακό 
πληθυσμό. Μακροπρόθεσμος στόχος όλων των 
σχετικών προσπαθειών στο ΙΝΓΚ είναι η ανάπτυξη 
μιας ολοκληρωμένης υποδομής για τη γονιδιακή 
θεραπεία της θαλασσαιμίας και η τοπική προσφο-
ρά της γονιδιακής θεραπείας στην Κύπρο. 
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