
Τι είναι αναιµία; 



   Αναιµία είναι η κατάσταση κατά την οποία η 
τιµή της αιµοσφαιρίνης, του αιµατοκρίτη και 
ίσως των ερυθρών αιµοσφαιρίων βρίσκονται, 
κατά µονάδα όγκου αίµατος, κάτω από τα 
φυσιολογικά όρια, για το φύλο και την ηλικία του 
ατόµου. 



   Η αναιµία είναι αποτέλεσµα (σύµπτωµα ή 
σηµείο) νόσου και όχι νόσος. 

   25 – 35 % των παθολογικών εισαγωγών σε 
νοσοκοµείο είναι δυνατόν να παρουσιάζει 
αναιµία. 

   Στο σύνολο των αναιµιών εκείνες που 
οφείλονται σε πρωτοπαθή πάθηση του 
αιµοποιητικού ιστού αποτελούν τη µειονότητα. 



   Στόχος της διερεύνησης είναι η διαπίστωση της 
αιτιολογίας της αναιµίας ώστε αφενός να τεθεί ή 
να συµπληρωθεί η διάγνωση της βασικής 
νόσου και αφετέρου να γίνει δυνατή η σωστή 
αντιµετώπιση. 



   Στη διαγνωστική διαδικασία, µετά το ιστορικό 
και τη κλινική εξέταση χρήσιµη είναι η 
µορφολογική κατάταξη βάσει της µορφολογίας 
των ερυθρών και των ερυθροκυτταρικών 
δεικτών, σε νορµοκυτταρική, µικροκυτταρική και 
µακροκυτταρική αναιµία. 



 

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι απαραίτητος 

                1.   για την επιβεβαίωση της διάγνωσης 

                2.   για το βαθµό της αναιµίας 

                3.   για παρακολούθηση της πορείας 

 

Πρέπει να ελέγχονται τα λευκά και τα αιµοπετάλια 

 

Εξέταση του µυελού των οστών: 

         Απλή και βασικά ακίνδυνη εξέταση. ∆εν υπάρχει λόγος να γίνεται όταν 
δεν περιµένουµε πληροφορίες χρήσιµες για την επίλυση του 
προβλήµατος της αναιµίας του πάσχοντος. 

 

Βασική απλή εξέταση που προηγείται στην εργαστηριακή διερεύνηση της  

αναιµίας είναι η γενική αίµατος µε δικτυοερυθροκύτταρα και η επίστρωση  

περιφερικού αίµατος (πλακάκι). 



 

Ερυθροκυτταρικοί δείκτες 

               MCV                 Hct % x 10               fl 

                                   ερυθρά (x 106 / µl) 

               MCH                 Hb g/dl x 10              pg 

                                   ερυθρά (x 106 / µl) 

               MCHC               Hb g/dl x 100            g/100ml ερυθρών 

                                               Hct % 

 

Αναιµία ορθόχρωµη ορθοκυτταρική 

             MCV 80 – 95 fl               MCH>27pg               MCHC>31g/dl 

 

Αναιµία υπόχρωµη µικροκυτταρική 

             MCV <80 fl                     MCH<27pg               MCHC<31g/dl 

 

Αναιµία µακροκυτταρική 

             MCV >100 fl                   MCH>27pg               MCHC>31g/dl 



Αρχική αξιολόγηση αναιµίας 



Η αναιµία συνοδεύεται από  

άλλες αιµατολογικές διαταραχές; 
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Σιδηροπενική  αναιµία 

    Αναπτύσσεται όταν ελαττωθούν τα αποθέµατα 

σιδήρου στις αποθήκες του οργανισµού. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα να καθυστερεί η σύνθεση της 

αιµοσφαιρίνης στον ερυθροβλάστη, σε σχέση µε τη 

σύνθεση του DNA, ο ερυθροβλάστης να διαιρείται για 

µία ακόµη φορά στην προσπάθειά του να δώσει 

ερυθροκύτταρα γεµάτα αιµοσφαιρίνη. Έτσι 

παράγονται ερυθροκύτταρα µικρού µεγέθους 

(µικροκύτταρα) και πτωχά σε αιµοσφαιρίνη 

(υπόχρωµα). 



 

Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από: 

 

1. τις γενικές εκδηλώσεις αναιµίας 

   ωχρότητα δέρµατος, προσώπου και παλαµών, 

ωχρότητα βλεννογόνων, χειλέων και επιπεφυκότων 

 

2. τις ειδικές εκδηλώσεις 

    επιθηλιακές αλλοιώσεις, ατροφική γαστρίτις µε  

αχλωρυδρία, κοιλωνυχία, σπληνοµεγαλία στο 10%  

των περιπτώσεων και υποθερµία µε µυϊκή αδυναµία 



Εργαστηριακά ευρήµατα 

1. Ερυθροκύτταρα µικρότερα του φυσιολογικού και ωχρά µε 

συνυπάρχουσα άλλοτε άλλου βαθµού ανισο-ποικιλοκυττάρωση 
 

2. Η MCHC είναι 32g/dl και ενίοτε χαµηλότερη του 28 g/dl 
 

3. Ο µέσος όγκος ερυθρών (MCV) είναι ελαττωµένος 
 

4. Τα λευκοκύτταρα είναι συνήθως φυσιολογικά 
 

5. Ο αριθµός των αιµοπεταλίων συνήθως είναι αυξηµένος 
 

6. Ο σίδηρος ορού είναι ελαττωµένος 
 

7. Η δεσµευτική ικανότης του σιδήρου είναι αυξηµένη 
 

8. Η φερριτίνη ορού είναι ελαττωµένη 



   ∆εν πρέπει να ξεχνά κανείς ιατρός ότι 
σιδηροπενία σηµαίνει χρόνια απώλεια 
αίµατος µέχρις αποδείξεως του εναντίου. 



    Η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση θα βασιστεί 

στην καλή λήψη ιστορικού, την επιµελή κλινική 

εξέταση και την προσεκτική εργαστηριακή διερεύνηση. 

Η αιτία της σιδηροπενικής αναιµίας ανευρίσκεται σε 

ποσοστό 80 – 85 % των περιπτώσεων και µόνον όταν 

γίνει αιτιολογική διάγνωση επιβάλλεται έναρξη 

θεραπείας. 





                    Η θεραπεία θα βασισθεί: 
 

1. στην καταπολέµηση του αιτίου 
 

2. Στη χορήγηση σιδήρου 

     Ο σίδηρος δίδεται είτε από του στόµατος είτε παρεντερικώς. 

Από του στόµατος δίδεται υπό µορφή δισκίων θειικού 

σιδήρου σε δόση 1 δισκίο (300 mg) δύο ή τρεις φορές την 

ηµέρα πριν το φαγητό. 

       Η ολική δόση Fe σε γραµµάρια υπολογίζεται βάσει του τύπου: 

 

       (15 – τιµή Hb ασθενούς) g/dl x βάρος σώµατος kg x 3 



Κοιλωνυχία 

Γλωσσίτιδα 






