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Φυσιολογικές τιμές :  
 αιματοκρίτης :  άνδρες 47+5% 
   γυναίκες 42+5% 
 αιμοσφαιρίνη : άνδρες 16+2 γρ 
   γυναίκες 14+2 γρ 
 μέσος όγκος : 80-96 fl 



Αναιμία  
Μοντέλο αιμοποίησης αρχέγονου κυττάρου 



Αναιμία  
διαφοροποίηση ερυθράς σειράς 
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Αναιμία 
Ερυθροποιητίνη (EPO) 

 Ερυθροποιητίνη : γλυκοπρωτεϊνική ορμόνη 35-kd που 

παράγεται κυρίως από το νεφρό (περισωληναριακά κύτταρα), 

  Ερέθισμα για την παραγωγή της είναι η ιστική υποξία  

ευαίσθητη πρωτεϊνη - «μηχανή» στο νεφρό (που περιέχει 

αίμη)  παραγωγή EPO. 

 Συνδέεται με ειδικούς υποδοχείς και δρά στις πρόδρομες 

μορφές της ερυθράς σειράς (κυρίως BFU-E) οδηγώντας στην 

παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, 



Χαρακτηριστικά ερυθροκυττάρων ανάλογα με την ηλικία  
 
 
Ηλικία  ελάχιστη  Hb (g/dl) Μέσος όγκος ερυθρών (fl)  Fetal Hb (%) 

 
γέννηση  14.0   100–130   55–90 
1 mo  12.0  90–110    50–80 
2 mo  10.5  80–100    30–55 
3–6 mo  10.5  75–90    5–25 
6 mo–1 yr 11.0  70–85    <5 
1–4 yr  11.0  70–85    <2 
4 yr–εφηβεία 11.5  75–90    <2 
Ενήλικη  12.0  80–95    <2 
Ενήλικος 14.0  80–95    <2 
  



TABLE 27.6. Typical Hemoglobin and Mean Corpuscular Volume Values in Adults 
with Certain Anemias  
 
 
Condition   Hb Concentration (g/dl)  MCV (fl) 
 
Normal men    16 (14–18)  89 (80–100) 
Normal women   14 (12–16)  89 (80–100) 
Iron deficiency anemia    8 (4–12)  74 (55–85) 
Anemia of chronic diseases 10 (8–13)  85 (75–95) 
ß-Thalassemias minor  12 (9–14)  68 (55–75) 
ß-Thalassemias major   (2–7)    (48–72) 
Hemoglobin H disease  9 (7–11)   70 (53–88) 
Hemoglobin E trait (AE)  14 (12–17)  73 (71–78) 
Homozygous hemoglobin E (EE) 12 (11–15)   64 (58–76) 
Hemoglobin C disease (CC) 10 (7–14)   77 (55–93) 
Congenital sideroblastic anemia 6 (4–10)    77 (49–104) 
Acquired sideroblastic anemia 10 (7–12)   104 (83–118) 



Δικτυοερυθροκύτταρα 

• Πρόδρομες μορφές ερυθρών αιμοσφαιρίων 

• Χρόνος ζωής ~48-72 ώρες, 

• Απύρηνα κύτταρα 

• Απόλυτος αριθμός (ΔΕΚ*RBC) 

• Διόρθωση ΔΕΚ 

• Διορθωμένα ΔΕΚ=ΔΕΚ*HCT/45 



Αναιμία της ηλικίας 



Αναιμία της ηλικίας 



ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΎΤΤΑΡΑ 

ΑΝΑΙΜΙΑ 
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ΜΑΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕς 



Αναιμία 
Υπόχρωμη μικροκυτταρική 



Διαταραχές του μεταβολισμού του σιδήρου 
   σιδηροπενική αναιμία 
   αναιμία χρονίας νόσου 
Διαταραχές σύνθεσης αιμοσφαιρίνης 
   θαλασσαιμίες 
   Hemoglobin E (AE, EE, E-ß-thalassemia) 
   Hemoglobin C (AC, CC)  
   Ασταθείς αιμοσφαιρίνες 
Σιδηροβλάστικές αναιμίες 
   Κληρονομική σιδηροβλαστική αναιμία 
      X-linked 
      αυτοσωματική 
   Επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία 
      ανθεκτική αναιμία με δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες 
      κακοήθειες 
      μυελουπερπλαστικά σύνδρομα 
   αναστρέψιμη επίκτητη σιδηροβλαστική αναιμία 
      αλκοολισμός 
      φάρμακα (isoniazid, chloramphenicol) 
Δηλητηρίαση με μόλυβδο (συνήθως νορμοκυτταρική) 

Αναιμία 
Υπόχρωμη μικροκυτταρική 











Αναιμία – σιδηροπενική αναιμία 

Αναιμία – υποχρωμία και μικροκυττάρωση, 
Χαμηλός σίδηρος ορού, (ημερήσια διακύμανση, μέρα-μέρα, μέθοδοι-τεχνική)  
αυξημένη σιδηροδεσμευτική ικανότητα, 
Χαμηλός κορεσμός σιδηροφιλίνης (σίδηρος/TIBC), 
Ελαττωμένη φεριτίνη. 

Φεριτίνη : πρωτείνη αποθήκευσης σιδήρου,  
 παραγωγή από το ήπαρ, 
 πρωτείνη οξείας φάσεως, 
 ελαττωμένη σε σιδηροπενία, 
 αλλά και : υποθυρεοειδισμό, σκορβούτο, 

Αποθήκες σιδήρου : μακροφάγα μυελού οστών, βιοψία ήπατος, 
  

Εκδήλωση απώλειας αίματος (γεννητικό, πεπτικό, ουροποιητικό) 

    



Αποθηκευμένος σίδηρος 

μεταφερόμενος σίδηρος 

Σίδηρος ερυθρών αιμ.  

Σίδηρος πλάσματος 

Κορεσμός τρανσφερίνης 

Αποθηκευμένος σίδηρος 

Ερυθρά αιμοσφαίρια 

TIBC 

Αποθήκες μυελού 

φεριτίνη 

Αναιμία 
σιδηροκινητική 



Αναιμία 
Υπόχρωμη μικροκυτταρική  

Διαφορική διάγνωση 

Σίδηρος ορού TIBC κορεσμός φεριτίνη 
 

Σιδηροπενία 
 

Ετερόζυγη 
 

Αναιμία ΧΝ 
 

ΣΙΔΗΡΟΒΛ 



Αναιμία – σιδηροπενική αναιμία 
Αναιμία – υποχρωμία και μικροκυττάρωση, 

Χαμηλός σίδηρος ορού, αυξημένη σιδηροδεσμευτική ικανότητα 
Χαμηλός κορεσμός σιδηροφιλίνης (σίδηρος/TIBC), 

Ελαττωμένη φεριτίνη. 

ΔΕΚ Ηβ = κφ 
Άνδρες >13,5 γρ 
Γυνάικες > 12 γρ 

6 μήνες ή 
Φεριτίνη > 50 

Σίδηρος 160 – 200 mgr/day 

Ηβ > 1 γρ 

6 μήνες 

2 μήνες 

1 μήνας 

Λόγοι αποτυχίας θεραπείας με σίδηρο 
 μη προσαρμογή στην θεραπεία, 
 μη απορρόφηση του σιδήρου, 
 άλλη διάγνωση, 
 συνεχιζόμενη απώλεια αίματος 
 κακή συνταγογράφηση (δοση ή μορφή). 



Αναιμία 
αναιμία χρονίας νόσου 

 Αναιμία χρονίας νόσου 
 Στην αρχή νορμόχρωμη νορμοκυτταρική, μετά υπόχρωμη μικρο- 
 Ελαττωματική απάντηση μυελού, 
 «Ελαττωμένα» επίπεδα ΕΠΟ, 
Μη απελευθέρωση του σιδήρου από τις αποθήκες, 
 Ελαφρά ελάττωση της ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
Έκλυση κυτταροκινών (ΤNFa, TGFb, IL-6) με μυελοκατασταλτική 

δράση στο μυελό, 
 Χαμηλός σίδηρος ορού, χαμηλή TIBC, φυσιολογικός κορεσμός και 

φυσιολογική ή αυξημένη φεριτίνη 



Αναιμία 
Μακροκυτταρική αναιμία (MCV > 100 fl) 

 

Μεγαλοβλαστικές 
Έλλειψη βιταμίνης Β12 
Έλλειψη φυλικού οξέος 

Μη Μεγαλοβλαστικές 
Ηπατοπάθεια 
Υποθυρεοειδισμός 
Φάρμακα 
Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (σιδηροβλάστική αναιμία) 

Ψευδείς μακροκυτταρώσεις 
Δικτυοερυθροκυττάρωση 
Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 







Αναιμία με αυξημένη παραγωγή ερυθροκυττάρων 
 μεθαιμορραγική αναιμία 
    αιμολυτική αναιμία 
Ελαττωμένη έκκριση ερυθροποιητίνης 
    βλάβη στο σημείο παραγωγής 
        νεφρική: χρονία νεφρική ανεπάρκεια, 
        ηπατική: αναιμία ηπατικής νόσου, 
Ελαττωματικό ερέθισμα (ελαττωμένες ανάγκες ιστών για οξυγόνο) 
   αναιμία ανεπάρκειας ενδοκρινών 
   διαταραχές απορρόφησης,  
   αναιμία χρονίας νόσου 
Αναιμία με ελαττωματική απάντηση του μυελου 
 Υποπλασία μυελού 
 απλασία μυεολύ 
           επίκτητη απλασία ερυθράς σειράς 
           παροδική ερυθροβλαστοπενία παιδιών 
           παροδική απλαστική κρίση με αιμόλυση 
        απλαστική αναιμία (πανκυτταροπενία) 
Διηθητικές νόσοι του μυελού 
 λευχαιμία 
 μυέλωμα  
Άλλες μυελοφθισικές αναιμίαες 
 μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα  
    δυσερυθροποιητικές αναιμίες 
Iron deficiency (early)  

Αναιμία 
Μνορμοκυτταρική αναιμία (MCV 80-96 fl) 



Αναιμία 
Δικτυοερυθροκύτταρα αυξημένα 

 

Οξεία απώλεια αίματος 
Αιμολυτική αναιμία 
Ανοσολογικής αρχής (άμεση Coombs θετική) 
Ιδιοπαθής 
δευτεροπαθής 

Μη ανοσολογικής αρχής (άμεση Coombs αρνητική), 
Αιμοσφαιρνοπάθειες 
Θαλασσαιμίες 
Σηψαιμία 
Θερμότητα 
Φάρμακα 
Μικροαγγειοπαθητικές αιμολυτικές αναιμίες (TTP, DIC), 
Διαταραχές μεμβράνης ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
Διαταραχές ενδοερυθροκυτταρικών ενζύμων, 
Θερμική βλάβη 



Αναιμία  
Θεραπευτικές παρεμβάσεις 

Ενδείξεις για μετάγγιση: 
Βελτίωση της μεταφοράς οξυγόνου στους ιστούς σε 

περιπτώσεις ιστικής υποξίας. 
Οχι για βελτίωση όγκου (κρυσταλλοειδή διαλύματα), 
Κριτήρια για μετάγγιση, 

Ηβ < 7-8 γρ/dl, 
Κλινική αξιολόγηση του ασθενούς, 
Συμπτωματική αναιμία, 
Ισχαιμική καρδιακή νόσος : Ηβ > 9 γρ/dl. 

Μεταγγίσεις 



Αυτόλογη προκατάθεση αίματος 

Πιθανότητα μετάγγισης > 50%, 

Αναμενώμενη απώλεια αίματος > 1 lt 

Αρχική τιμή Ηβ > 11 gr/dl, 

Αφαίρεση 2-3 μονάδων, (ανάλογα με το χρόνο) 

• Πλεονεκτήματα 
– Μεταδιδόμενα νοσήματα 

• Αλλοανοσοποίηση 

• Όχι μετάδοση ιογενών λοιμ. 

– Συμβατό αίμα 
• Αλλοαντσώματα 

• Λιγότερη ανάγκη για 
αιμοδότες. 

• Μειονεκτήματα 
– Κίνδυνος επιμόλυνσης 

– Κίνδυνος αύξησης όγκου 
αίματος 

– Κίνδυνος μη φύλαξης αίματος 
– λάθος διαχέιρηση, 

– Υψηλό κόστος – συχνές 
ιατρικές επισκέψεις 



Καταστάσεις που μπορούν να εκληφθούν σαν αιμολυτική αναιμία  
 
 
Αναιμία και δικτυοερυθροκυττάρωση 
   αιμορραγία 
   ανάπλαση από έλλειψη σιδήρου, φυλικού ή Β12, 
   ανάπλαση από ανεπάρκεια μυελού 
Αναιμία και ίκτερος 
   μη αποδοτική ερυθροποίηση (ενδομυελική αιμόλυση) 
   αιμορραγία σε κοιλότητα ή ιστό 
Ικτερος χωρίς αναιμία 
   ελλειμματική σύνδεση χολερυθρίνης 
    Crigler-Najjar syndrome 
    Gilbert syndrome 
Διήθηση μυελού (μυελοσκλήρυνση, μεταστατική νόσος) 
Μυοσφαιρινουρία 



Στρατηγικές «οικονομίας» αίματος  

 

Αυτόλογη προκατάθεση αίματος, 

Οξεία ισοογκαιμική αιμοαραίωση, 

Διεγχειρητική διάσωση ερυθρών αιμοσφαιρίων, 

Χρήση υποκαταστάτων αίματος, 

Χρήση ερυθροποιητίνης. 



Εργαστηριακά ευρήματα αιμόλυσης  
 
Επιτάχυνση καταστροφής ερυθρών 
   ελάττωση ζωής ερυθρών αιμοσφαιρίων 
   αυξημένος καταβολισμός αίμης 
      αυξημένη έμμεση χολερυθρίνη 
      αυξημένη παραγωγή μονοξειδίου του άνθρακα 
      αυξημένη απέκκριση ουροχολινογόνου 
   αυξημένη LDH 
   ελάττωση απτοσφαιρίνης ορού 
   Σημεία ενδοαγγειακής αιμόλυσης 
      αιμοσφαιριναιμία, αιμοσφαιρινουρία 
      αιμοσιδηρινουρία, μεθαιμαλβουναιμία 
      ελαττωμένη αιμοπηξίνης ορού 
   ελάττωση γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης 
   πτώση στο επίπεδο αιμοσφαιρίνης σε ρυθμό > 1.0 g/dl/εβδ 
Επιτάχυνση ερυθροποίησης 
   Γενική αίματος 
      δικτυοερυθροκυττάρωση, μακροκυττάρωση 
   επίχρισμα περιφερικούαίματος 
      πολυχρωματοφιλία, βασεόφιλη στίξη 
      εμπύρηνα ερυθρά 
   μυελός οστών (υπερπλασία ερυθράς) 
   σιδηροκινητική (αυξημένη διακίνηση σιδήρου ορού) 



Μητρικά κύτταρα 

Σύνθεση αιμοσφαιρίνης 

Πρόδρομα                                              
Ερυθροκύτταρα BFU-E+ 
υποδοχείς ΕΡΟ (CFU-E)  
(BFU-E, CFU-E) 

Δικτυοερυθροκύτταρα 

Ερυθρά αιμοσφαίρια 

Διέγερση 
 ερυθροποιητίνης 

ΕΡΟ 

Αναιμία  
Μοντέλο αιμοποίησης αρχέγονου κυττάρου 



Επιπλοκές των μεταγγίσεων 

 Ενοχοποίηση για ανοσοκαταστολή : 
  Υποτροπή κακοήθων όγκων, 
  Αυξημένη συχνότητα περιεγχειρητικών λοιμώξεων, 
  Ενεργοποίηση και επαναδραστηριοποίηση ιών, 

 Αλλοανοσοποίηση : 
  ερυθροκυτταρικά αντιγόνα  οξείες και επιβραδυνόμενες 

αιμολυτικές αντιδράσεις, 
  λεμφοκυτταρικά αντιγόνα  πυρετικές αντιδράσεις και 

πνευμονικές διηθήσεις (σ. TRALLI), 
  αιμοπεταλιακά αντιγόνα  θρομβοπενία μετά από μετάγγιση, 
  πρωτεϊνες πλάσματος  αλλεργικές αντιδράσεις. 

 Μετάδοση λοιμωδών παραγόντων. 
 Αλλες επιπλοκές : 

  υπερφόρτωση κυκλοφορίας, σήψη, δηλητηρίαση από κιτρικά,  



Επιπλοκή Κίνδυνος ανά μονάδα 
Ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις 1:1001,2 

Βακτηριακή λοίμωξη 1:2,5002 

Ιογενής ηπατίτιδα 1:5,0001,2 

Αιμολυτική αντίδραση 1:6,0001,2 

Ηπατίτις B 1:63,0003,4 

Ηπατίτις C 1:103,0003,4 

Λοίμωξη HTLV I/II 1:200,0002,4 

HIV/AIDS 1:420,0002,4 

Σοβαρή βλάβη πνεύμονα 1:5,0001,2,6 

Αναφυλαξία 1:500,0001,2 

Θανατηφόρα αιμολυτική αντίδραση 1:600,0001,2 

Νόσος μοσχεύματος εναντίον ξενιστή Σπάνια2 

Ανοσοκαταστολή Αγνωστη2,3,5  

1. Schmidt AH et al. Clin Orthop. 1998;357:68-73. 2.Klein HG. Am J Surg. 1995;170(suppl):21S-26S. 

3. Blumberg N, Heal JM. Am J Med. 1996;101:299-308. 4. Schreiber GB et al. N Engl J Med. 1996;334:1685-1690. 

5.Bierbaum BE et al. J Bone Joint Surg Am. 1999;81:2-10. 6. Kokkini, TATM, 2002, V4, N2:58-61 

 

Επιπλοκές των μεταγγίσεων 





TABLE 28.2. Stages in the Development of Iron Deficiency  

 

  

   Stage 1 (Prelatent) Stage 2 (Latent) Stage 3 (Anemia) 

 

Bone marrow iron  Reduced  Absent  Absent 

Serum ferritin  Reduced  <12 µg/L  <12 µg/L 

Transferrin saturation Normal  <16%  <16% 

Free erythrocyte protoporphyrin, zinc protoporphyrin 

   Normal  ?  ? 

Serum transferrin receptor Normal  ?  ? 

Reticulocyte hemoglobin content Normal  ?  ? 

Hemoglobin  Normal  Normal  Reduced 

Mean corpuscular volume Normal  Normal  Reduced 

Symptoms   Fatigue, malaise Pallor,   pica, epithelial changes 

  

ncreased; ?, decreased. 


