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Η ανεπάρκεια Α1-αντιθρυψίνησ (AAT) είναι κληρονοµική νÞσοσ. Τα άτοµα που πάσχουν απÞ
ανεπάρκεια AAT έχουν στο αίµα τουσ χαµηλά επίπεδα τησ πρωτεΐνησ AAT και είναι πιο πιθανÞ να
προσβληθούν απÞ πνευµονική νÞσο σε µικρÞτερη ηλικία απÞ άτοµα µε υψηλÞτερα επίπεδα AAT.
Η συνηθέστερη πνευµονική νÞσοσ που µπορεί να προσβάλλει τα άτοµα µε ανεπάρκεια ΑΑΤ είναι
η χρÞνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια (γνωστή και ωσ ΧΑΠ). Θεωρείται Þτι µÞνο 5% περίπου
των ατÞµων µε ανεπάρκεια AAT έχουν διαγνωσθεί. ΑυτÞ σηµαίνει Þτι τα περισσÞτερα άτοµα που
πάσχουν απÞ τη νÞσο αγνοούν Þτι µπορούν να ωφεληθούν απÞ αλλαγέσ στον τρÞπο ζωήσ τουσ
που θα µειώσουν τισ πιθανÞτητεσ να αναπτύξουν πνευµονική νÞσο, ή απÞ ιατρική βοήθεια.
◗

Πώσ προκαλεί πνευµονική νÞσο η έλλειψη τησ AAT;

Η πρωτεΐνη AAT παράγεται στο ήπαρ και διοχετεύεται στο αίµα. Εισέρχεται στουσ πνεύµονεσ
απÞ το αίµα και αποστολή τησ είναι να προστατεύει τον πνευµονικÞ ιστÞ απÞ βλάβη, ιδίωσ απÞ
µια άλλη πρωτεΐνη γνωστή ωσ ουδετεροφιλική ελαστάση, που παράγεται απÞ τα λευκά
αιµοσφαίρια. Η αποστολή τησ ουδετεροφιλικήσ ελαστάσησ είναι να καταστρέφει κατεστραµµένα
κύτταρα και βακτηρίδια. Η AAT την εµποδίζει να επιτεθεί σε υγιή πνευµονικά κύτταρα.
Υγιέσ άτοµο

Μη υγιέσ άτοµο
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ΘωρακικÞ τοίχωµα

ΘωρακικÞ τοίχωµα

ΘωρακικÞ τοίχωµα

NE = ουδετεροφιλικήσ ελαστάση AAT = ανεπάρκεια Α1-αντιθρυψίνησ

◗

Πώσ µπορούν τα γονίδια να προκαλέσουν ανεπάρκεια AAT;

Το DNA µεταφέρει πληροφορίεσ για τη δηµιουργία Þλων των συστατικών στοιχείων του
σώµατÞσ µασ. ∆ιαθέτουµε δύο αντίγραφα ολÞκληρου σχεδÞν του DNA µασ, ένα απÞ κάθε γονέα.
Η ανεπάρκεια AAT προκαλείται απÞ ανωµαλία σε ένα απÞ τα γονίδια του DNA µασ, που λέγεται
SERPINA1. Η ανεπάρκεια AAT καλείται «υπολειπÞµενη» νÞσοσ επειδή χρειάζονται δύο ανώµαλα
(ή παθολογικά) αντίγραφα του γονιδίου για να προκληθεί η νÞσοσ. Τα άτοµα που έχουν ένα
παθολογικÞ και ένα φυσιολογικÞ γονίδιο SERPINA1 ονοµάζονται φορείσ διÞτι µπορούν να
µεταβιβάσουν το παθολογικÞ γονίδιο στα παιδιά τουσ, αλλά δεν πάσχουν τα ίδια απÞ τη νÞσο. Τα
επίπεδα AAT στα άτοµα αυτά είναι συνήθωσ χαµηλÞτερα του φυσιολογικού, αλλά Þχι τÞσο
χαµηλά ώστε να δηµιουργούν σοβαρÞ κίνδυνο για προβλήµατα υγείασ.
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Άνδρασ φορέασ
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ΦυσιολογικÞ

Γυναίκα φορέασ

Φορέασ

Φορέασ

Ανεπάρκεια ΑΑΤ

Τα παιδιά δύο φορέων µπορεί να κληρονοµήσουν δύο φυσιολογικά γονίδια, ένα φυσιολογικÞ
και ένα παθολογικÞ και να γίνουν και τα ίδια φορείσ, ή δύο παθολογικά γονίδια και να
παρουσιάσουν ανεπάρκεια AAT. ΑυτÞ φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα. Αν ένα άτοµο µε δύο
παθολογικά γονίδια αποκτήσει παιδιά, τα παιδιά είτε θα πάσχουν απÞ τη νÞσο, είτε θα είναι
φορείσ, ανάλογα µε τα γονίδια SERPINA1 του άλλου γονέα.
Έχουν βρεθεί αρκετέσ διαφορετικέσ ανωµαλίεσ στο γονίδιο SERPINA1, που οδηγούν στην
παραγωγή διαφορετικών ποσοτήτων τησ πρωτεΐνησ AAT. ΑυτÞ σηµαίνει Þτι η νÞσοσ µπορεί να
είναι πιο βαριά σε ορισµένα άτοµα σε σύγκριση µε άλλα.
◗

ΠÞσο κοινή είναι η ανεπάρκεια AAT;

Στην Ευρώπη, θεωρείται Þτι απÞ 1 στα 1600 ωσ 1 στα 2000 άτοµα πάσχει απÞ ανεπάρκεια AAT,
δηλαδή συνολικά περίπου 125.000 άτοµα.
ΠαρÞλο που η ανεπάρκεια AAT θεωρείται σπάνια νÞσοσ, στην πραγµατικÞτητα είναι απÞ τισ
πιο συχνέσ κληρονοµικέσ νÞσουσ σε µερικά µέρη του κÞσµου, Þπωσ η Ευρώπη. Ο λÞγοσ που ο
κÞσµοσ τη θεωρεί σπάνια είναι διÞτι συχνά δεν αναγνωρίζεται ή διαγιγνώσκεται. Συχνά,
σηµειώνεται µεγάλη καθυστέρηση µέχρι να γίνει η διάγνωση σε άτοµα που έχουν τη νÞσο,
ακÞµα και αφού επισκεφθούν γιατρÞ έχοντασ συµπτώµατα. Μια επιστηµονική µελέτη
διαπίστωσε Þτι η διάγνωση τησ ανεπάρκειασ AAT έγινε κατά µέσο Þρο 7 χρÞνια µετά την
εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων.
Οι λÞγοι που τα περισσÞτερα άτοµα µε ανεπάρκεια AAT είτε δεν διαγιγνώσκονται σωστά, είτε
δεν διαγιγνώσκονται ποτέ είναι µεταξύ άλλων:
• τα συµπτώµατα µπορεί να διαφέρουν πάρα πολύ απÞ άτοµο σε άτοµο,
• τα συµπτώµατα τησ ΧΑΠ ή του άσθµατοσ µπορεί να έχουν πολλέσ άλλεσ αιτίεσ,
• µερικά άτοµα δεν έχουν κανένα απολύτωσ σύµπτωµα.
◗

Ποια είναι τα συµπτώµατα τησ ανεπάρκειασ AAT;

Η ανεπάρκεια AAT µπορεί να προκαλέσει πνευµονικά συµπτώµατα παρÞµοια µε εκείνα που
παρατηρούνται στη ΧΑΠ ή το άσθµα. Τα πρώιµα συµπτώµατα περιλαµβάνουν:
• βήχα,
• υπερέκκριση πτυέλων,
• συριγµÞ.
Τα συµπτώµατα µπορεί στην αρχή να µη παρουσιάζονται συνεχώσ, που σηµαίνει Þτι σε
µερικούσ ασθενείσ που έχουν µÞνο συριγµÞ µπορεί να γίνει λανθασµένη διάγνωση άσθµατοσ.
Πολλά άτοµα που νοσούν δεν έχουν κανένα σύµπτωµα, γεγονÞσ που κάνει τη διάγνωση πολύ
δύσκολη. Συνεπώσ, αν διαπιστωθεί ΧΑΠ σε άτοµα που δεν καπνίζουν ή αν διαπιστωθεί ΧΑΠ σε
νεαρούσ καπνιστέσ (κάτω των 40 ετών), τÞτε ο γιατρÞσ ίσωσ θα πρέπει να υποπτευθεί
ανεπάρκεια AAT.
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Μπορεί ακÞµη να υπάρχουν συµπτώµατα Þπωσ ίκτεροσ, που προκαλείται απÞ την επίδραση τησ
νÞσου στο ήπαρ, ή υποδερµατίτιδα, φλεγµονή του λιπώδουσ στρώµατοσ κάτω απÞ την επιδερµίδα.
◗

Πώσ θα καταλάβει ο γιατρÞσ Þτι πάσχετε απÞ ανεπάρκεια AAT;

Ο γιατρÞσ που νοµίζει Þτι κάποιοσ ίσωσ να πάσχει απÞ ανεπάρκεια AAT θα πάρει δείγµατα
αίµατοσ και θα κάνει κάποιεσ εργαστηριακέσ εξετάσεισ που µετρούν την ποσÞτητα τησ AAT στο
αίµα. Μπορεί ακÞµη να γίνει και γονιδιακÞσ έλεγχοσ για το γονίδιο SERPINA1.
Επειδή η ανεπάρκεια AAT είναι γενετική και κληρονοµική, είναι πιθανÞ και οι συγγενείσ των
ατÞµων µε τη νÞσο να είναι φορείσ ή να πάσχουν απÞ τη νÞσο. Εποµένωσ, τα µέλη τησ
οικογένειασ θα πρέπει να ενηµερωθούν και να εξετασθούν και αυτά. Επίσησ, καλÞ είναι ίσωσ να
εξετασθούν οι σύντροφοι των ασθενών για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πιθανÞτητα κάποιο απÞ
τα παιδιά τουσ να έχει ανεπάρκεια AAT.
Τι µπορείτε να κάνετε για να αποφύγετε την πνευµονική νÞσο, αν έχετε ανεπάρκεια AAT;

Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορούν να κάνουν τα άτοµα µε ανεπάρκεια ΑΑΤ για να
µειώσουν τισ πιθανÞτητεσ προσβολήσ απÞ πνευµονική νÞσο ή να επιβραδύνουν την πορεία τησ.
Τα περισσÞτερα αποτελούν προσπάθεια αποφυγήσ βλάβησ των πνευµÞνων διÞτι δεν θα υπάρχει
αρκετή AAT για να τουσ προστατεύσει.
• Ùχι κάπνισµα. Το κάπνισµα είναι ιδιαίτερα επιβλαβέσ στα άτοµα µε ανεπάρκεια AAT,
καθώσ οι πνεύµονέσ τουσ έχουν λιγÞτερη προστασία.
• Αποφυγή περιοχών µε έντονη ρύπανση, λÞγου χάρη µένοντασ µακριά απÞ δρÞµουσ
υψηλήσ κυκλοφορίασ κατά τισ ώρεσ αιχµήσ (για περισσÞτερεσ πληροφορίεσ δείτε το
ενηµερωτικÞ δελτίο του ELF 'Ατµοσφαιρική ρύπανση και πνεύµονεσ').
• ΠρÞληψη βακτηριακών και ιογενών λοιµώξεων, µε την αποφυγή ατÞµων που είναι
αδιάθετα και µε προσοχή στην ατοµική υγιεινή.
• Υιοθέτηση ισορροπηµένησ διατροφήσ, πλούσιασ σε πρωτεΐνεσ και βιταµίνεσ (για
περισσÞτερεσ πληροφορίεσ δείτε το ενηµερωτικÞ δελτίο του ELF '∆ιατροφή και πνεύµονεσ').
• Εκτέλεση αναπνευστικών ασκήσεων σύµφωνα µε τισ συστάσεισ του γιατρού σασ.
◗

Πώσ θεραπεύεται η ανεπάρκεια AAT;

Η ανεπάρκεια AAT µπορεί να ελεγχθεί αλλά Þχι και να ιαθεί πλήρωσ. ΩστÞσο, η πρώιµη (ή
έγκαιρη) διάγνωση έχει µεγάλη σηµασία ώστε η αγωγή να αρχίσει το συντοµÞτερο δυνατÞ.
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◗

◗

Γενικά θεραπευτικά µέτρα για πνευµονική βλάβη
Τα θεραπευτικά µέτρα που θα µπορούσαν να συστηθούν για άλλα αναπνευστικά
προβλήµατα, Þπωσ το άσθµα ή η ΧΑΠ, περιλαµβάνουν τα εξήσ:
• ΕισπνεÞµενα βρογχοδιασταλτικά.
• Κορτικοστεροειδή.
• ΣυµπληρωµατικÞ οξυγÞνο.
• Πνευµονική αποκατάσταση (παρακάτω).
◗

Θεραπεία αντικατάστασησ τησ ΑΑΤ
Η θεραπεία αύξησησ (αντικατάστασησ) διατίθεται σε ορισµένεσ
ευρωπαϊκέσ χώρεσ και έχει υποστηριχθεί Þτι θα µπορούσε να
αποτελέσει περιορισµένη 'ριζική θεραπεία' για τη νÞσο. Η αγωγή
περιλαµβάνει µια εβδοµαδιαία δÞση AAT, η οποία αυξάνει το επίπεδο
τησ AAT στο αίµα και τουσ πνεύµονεσ. ΜÞλισ το επίπεδο αυξηθεί
αρκετά η AAT θα αρχίσει να προστατεύει τουσ πνεύµονεσ. ΩστÞσο
οι ασθενείσ θα πρέπει να κÞψουν το κάπνισµα και να αποφεύγουν
τουσ ατµοσφαιρικούσ ρύπουσ. Μερικέσ µελέτεσ υποστήριξαν Þτι η
θεραπεία αντικατάστασησ βοηθά να επιβραδυνθεί η εξέλιξη του
εµφυσήµατοσ που αποτελεί ένα απÞ τα συστατικά στοιχεία τησ ΧΑΠ.
ΩστÞσο, δεν υπάρχει ακÞµα κλινική µελέτη που να το αποδεικνύει.
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◗

Χειρουργική θεραπεία για προσβεβληµένουσ πνεύµονεσ
Η µεταµÞσχευση πνεύµονα είναι µια επιλογή για άτοµα µε ανεπάρκεια AAT που πάσχουν απÞ
σοβαρή πνευµονική νÞσο. Υπάρχει δυνατÞτητα µεταµÞσχευσησ του ενÞσ ή και των δύο
πνευµÞνων, και σε ορισµένεσ περιπτώσεισ οι ασθενείσ υποβάλλονται και σε µεταµÞσχευση
καρδιάσ. Ο αριθµÞσ των µεταµοσχεύσεων πνεύµονα έχει αυξηθεί σηµαντικά στα τελευταία 15
χρÞνια.
Μια άλλη επέµβαση, η χειρουργική µείωση του Þγκου των πνευµÞνων, µπορεί να βοηθήσει
ορισµένουσ ασθενείσ µε ανεπάρκεια AAT και πνευµονική νÞσο. Παρά το γεγονÞσ Þτι η
χειρουργική µείωση του Þγκου των πνευµÞνων δεν µπορεί να αντικαταστήσει τη µεταµÞσχευση
πνεύµονα, εντούτοισ µπορεί να βοηθήσει τουσ ασθενείσ µέχρι να καταστεί δυνατή η
µεταµÞσχευση πνεύµονα, διÞτι µπορεί να περιορίσει τα συµπτώµατα και να βελτιώσει την ανοχή
στην άσκηση.
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◗

Χρήσιµεσ ιστοσελίδεσ

Το ∆ιεθνέσ Μητρώο Α1 (Alpha One International Registry)
Το µητρώο είναι διεθνήσ ερευνητικÞσ οργανισµÞσ που καλύπτει 16 χώρεσ, κυρίωσ στην Ευρώπη.
Τα κέντρα στισ χώρεσ συγκεντρώνουν πληροφορίεσ σχετικά µε την ανεπάρκεια AAT
προκειµένου να βελτιώσουν την πρÞοδο των ερευνών.
www.aatregistry.org
∆ήλωση ATS/ERS: ΠρÞτυπα για τη διάγνωση και την αντιµετώπιση ατÞµων µε ανεπάρκεια AAT
Το κείµενο αυτÞ αναλύει διεξοδικά τον τρÞπο µε τον οποίο οι γιατροί θα πρέπει να
αναγνωρίζουν και να θεραπεύουν την ανεπάρκεια AAT.
www.thoracic.org/sections/publications/statements/pages/respiratory-disease-adults/alpha1.html
◗

Οµάδεσ υποστήριξησ ασθενών

Alfa Europe
Η Alfa Europe αποτελεί συνασπισµÞ οµάδων σε 11 κράτη, αφιερωµένων στη βελτίωση τησ ζωήσ
των ατÞµων µε ανεπάρκεια AAT.
www.alfaeurope.org
Ίδρυµα Alpha-1
Το ίδρυµα είναι οργανισµÞσ των ΗΠΑ που παρέχει πηγέσ σε ασθενείσ, ιατρούσ και επιστήµονεσ.
www.alphaone.org
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Το ELF είναι ο δηµÞσιοσ εκπρÞσωποσ τησ
Ευρωπαϊκήσ Πνευµονολογικήσ Εταιρείασ (ERS),
ενÞσ µη κερδοσκοπικού ιατρικού οργανισµού µε
πανω απÞ 8.000 µέλη σε περισσÞτερεσ απÞ 100
χώρεσ. Το ELF ασχολείται µε την υγεία των
πνευµÞνων σε πανευρωπαϊκÞ επίπεδο, και
συγκεντρώνει κορυφαίουσ ιατρικούσ ειδήµονεσ
στην Ευρώπη για την ενηµέρωση των ασθενών και
την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά µε τισ
αναπνευστικέσ νÞσουσ.

Το παρÞν ενηµερωτικÞ δελτίο συντάχθηκε µε
τη βοήθεια των M. Luisetti και B. Balbi. Το
ενηµερωτικÞ δελτίο βασίστηκε στο ακÞλουθο
άρθρο του M. Luisetti: Diagnosis and management
of α 1-antitrypsin deficiency. Breathe 2007; τÞµοσ 4:
σελίδεσ 38–46.
∆υνατÞτητα ηλεκτρονικήσ λήψησ στο
www.ersnet.org/ers/lr/browse/viewPDF.aspx?
id_attach=17735.

