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Ευρήματα από την γεν.αίματος 

• Αναιμία (μικρο, νορμο, μακροκυτταρική). 
• Λευκοκυττάρωση  
• Πολυμορφοπυρήνωση/ στροφή προς τα 

αριστερα. 
• Ηωσινοφιλία (>450/κχ)  - βασιφιλία (>100/κχ). 
• Μονοκυττάρωση(>800/κχ) 
• Λεμφοκυττάρωση(>4.000/κχ) 
• Λευκοπενια 
• Θρομβοκυττάρωση 
• Θρομβοπενία. 



  Aναιμία:  Ορισμός με την τιμή  Hb  
 

• Σύμφωνα με το CDC: 
   γυναίκες Hb < 12g/dl,   άνδρες Hb<13,5g/dl 
 

.  Σύμφωνα με τον WHO: 

Γυναίκες  Hb< 12 g/dl ,     Ανδρες Hb<13 g/dl 
 



Προσέγιση ασθενούς με αναιμία 
• Ιστορικό:  
 - Παρουσία συμπτωμάτων  (αδυναμία/ πυρετός) ή 
 ασυμπτωματική ανεύρεση, σε check up. 
 - ύπαρξη άλλων νοσημάτων/ φαρμακευτική αγωγή 
 
• Αντικειμενική εξέταση: 
 -Παρουσία ευρημάτων (γωνιακή χειλίτιδα, 
 κοιλωνυχία, ίκτερος,  αιματουρία,  μέλαινα, 
 ηπατοσπληνομεγαλία/σπληνομεγαλία, 
 λεμφαδενοπάθεια κλ)  

 .  Υπαρξη  μόνον της  αναιμίας ή και ευρημάτων  απο 
 λευκά/αιμοπετάλια. 
 
 

 



Εξετάσεις για ΔΔ αναιμίας 
• Γεν αίματος, που περιέχει : 
• Μέτρηση  Hb, δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕΚ),  

μέσο όγκο ερυθρών (MCV) μέση συγκέντρωση 
αιμοσφαιρίνης ( MCH) στα ερυθρά, αριθμό και 
τύπο λευκών  (WBC),  αριθμό αιμοπεταλίων 
(PLT). 

• Μέτρηση στον ορό: Fe και φερριτίνη , 
κρεατινίνη, χολερυθρίνη, LDH,  απτοσφαιρίνη, 
CRP, ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού. 

• Γενική ούρων. 



Ταξινόμηση  αναιμίας 
 Με βάση το MCV:  
• <80 fl  =μικροκυτταρική 
• 80-99 fl =νορμοκυτταρική 
• >100 fl    = μακροκυτταρική 
• Με βάση τον αριθμό ΔΕΚ ( manual ): 
• <30.000/μl= χαμηλά  ΔΕΚ, μη παραγωγική  
• 30-80.000/μl =Φυσιολογικά ΔΕΚ 
• >100.000/μl   =αυξημένη, παραγωγική 
• Με τους σύγχρονους αναλυτές, όρια 

φυσιολογικού αριθμού  ΔΕΚ 80-150.000.  
 

 



Τι είναι τα 
δικτυοερυθροκύτταρα(ΔΕΚ)? 

• ΔΕΚ= Νέα ερυθρά  στο αίμα, με μεγαλύτερο 
MCV, που περιέχουν ριβοσώματα και mRNA για 
τις αλυσίδες της Hb.  Παραμένουν ΔΕΚ για ~24 
ώρες. Aναγνωρίζονται ως ΔΕΚ διότι το RNA τους 
χρωματίζεται με ειδικές χρωστικές στούς 
αυτόματους αναλυτές (παλαιότερα  με χρώση 
κυανού του κρεζυλίου,  και μικροσκόπιση, 
manual μέθοδος) 

• Μετρώνται ως απόλυτος αριθμός ΔΕΚ/μl 
=ημερήσια παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων 
 



Αναιμία μικροκυτταρική  (>79 
fl)1. 

• Σιδηροπενική (1η σε συχνότητα  ): 
• Διατροφικής αιτιολογίας 
• Γυναίκες (έμμηνος ρύσις) 
• Λοίμωξη με ελικοβακτηρίδιο πυλωρού. 
• Ελκη /νεοπλάσματα  γαστρεντερικού σωλήνα. 
• Eπι ολικής γαστρεκτομής/αχλωρυδρίας. 
• Βαρη-ιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις 
• Στο 20% της αναιμίας χρονίας νόσου (ΑΧΝ) : 
     Fe  ορού χαμηλός,   Φεριτίνη ορού υψηλή!!!! 



Σιδηροπενική αναιμία 

• Χαμηλό MCV, MCH. 
• Μειωμένος αριθμός ΔΕΚ, χαμηλή τιμή Fe, και 

φερριτίνης. 
• Τιμή LDH, χολερυθρίνης, CRP, απτοσσφαιρίνης 

φυσιολογικές 
• SOS 1: στέλνεται πάντα εξέταση Fe και φεριτίνης 

ταυτόχρονα. Ποτέ μόνο εξέταση φερριτίνης!!!  
• SOS 2:  Επί σιδηροπενικής αναιμίας συχνά 

ανευρίσκεται και θρομβοκυττάρωση >500.000/μl 
• Διόρθωση της σιδηροπενίας, αιμοπετάλια = κφ 



 Λειτουργίες Fe 

• Μεταφορά οξυγόνου 
– Αιμοσφαιρίνη, Μυοσφαιρίνη 

• Μεταφορά ηλεκτονίων/μεταβολισμός 
       -κυτοχρώματα, πρωτείνες  Fe-S   
• Οξειδο-αναγωγικές αντιδράσεις  
       Fe εξαρτώμενα ένζυμα: 

– Ribonucleotide reductase 
– Amino acid oxidases, Fatty acid desaturases 

κλπ.   
 



Μη αιματολογικές εκδηλώσεις 
σιδηροπενίας 

• O Fe είναι απαραίτητο συνένζυμο της 
ριβονουκλεοτιδικής ρεδουκτάσης, που 
μετατρέπει ριβονουκλεοτίδια σε δεοξυ-
ριβονουκλεοτίδια. 

• Το  DNA περιέχει δεοξυ-ριβονουκλεοτίδια (Α, T, 
C, G).  

• Επί σιδηροπενίας η διαθεσιμότητα  των A,T,C,G 
είναι περιορισμένη, και οι ταχέως 
πολλαπλασιαζόμενοι ιστοί εμφανίζουν δομικές 
βλάβες (έλκη, τριχόπτωση, κοιλωνυχία κλ) 



Ευρήματα σιδηροπενίας. ??? 

Κοιλονυχία 

Γλωσίτιδα 

Γωνιακή   χειλίτιδα 



Αναιμία μικροκυτταρική:  2 

-  Ετερόζυγος  β  μεσογειακή αναιμία . 
 -Χαμηλό MCV, MCH, ΔΕΚ > 100.000/κχ, Fe               
φερριτίνη κφ ή αυξημένες τιμές. 
Ηλεκτροφόρηση Hb = αύξηση της Α2 αιμοσφαιρίνης: 
Προσοχή να μήν συνυπάρχει σιδηροπενία  
-Μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία:  
Αυξηση Α2 και παρουσία S αιμοσφαιρίνης >50% 

 - <10% των ασθενών με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο 
. 
     Συνήθως άτομα >60 ετών, ΔΔ από αιματολόγο        



Αναιμία νορμοκυτταρική (80-99 fl)  

• Αναιμία χρονίας νόσου (ΑΧΝ) :χρόνιες 
λοιμώξεις,  νεοπλασίες,  κολλαγονώσεις, 
αγγειίτιδες, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου κλ). 

• Αναιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας    SOS 
! Μικρές αυξήσεις της κρεατινίνης ορού σε 
λεπτόσωμα , μεγάλης ηλικίας άτομα 
,σημαίνουν μεγάλη μείωση του GFR . 

• Αναιμία καρδιακής ανεπάρκειας 
• Διήθηση μυελού από νεοπλασία. 



Αναιμία νορμοκυτταρική  
• Αναιμία χρονίας νόσου (ΑΧΝ)  80% της ΑΧΝ: 
• χρόνιες λοιμώξεις,  νεοπλασίες, HIV λοίμωξη,  

κολλαγονώσεις, αγγειίτιδες, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου 
κλ). (ΔΕΚ χαμηλά). Fe ορου χαμηλός/ φεριτίνη ορού υψηλή. 

• Αναιμία χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας     
• SOS ! Μικρές αυξήσεις της κρεατινίνης ορού σε λεπτόσωμα , 

μεγάλης ηλικίας άτομα ,σημαίνουν μεγάλη μείωση του GFR . 
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία 
• Αναιμία καρδιακής ανεπάρκειας 
•  Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα 
• Μικτή αναιμία (σιδηροπενική και μεγαλοβλαστική) 
• Μεγαλοβλαστική αναιμία σε ετεροζυγώτες β-thal 



Αναιμία μακροκυτταρική (>100 fl) 
• Αναιμία με χαμηλά ΔΕΚ 
• Μεγαλοβλαστική αναιμία (Β12 χαμηλή, υψηλή LDH) 
• Υποθυρεοειδισμός 
• Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα. 
• Φαρμακευτική ( υδροξυουρία, μεθοτρεξάτη) 
• Αναιμία με παρουσία  αυξημένων ΔΕΚ: 
• 1.Αυτοάνοση Αιμολυτική αναιμία (Coomb’s + , 

χολερυθρίνη , LDH) 
• 2.Αιμολυτική αναιμία λόγω μεταλικών βαλβίδων,  

μεγάλων αιμαγειωμάτων,  DIC. 
• Κληρονομική σφαιροκυττάρωση 
 

 



Αναιμία μακροκυτταρική 

• Υποθυρεοειδισμός 
• Κίρρωση 
• Αναιμία με παρουσία  αυξημένων ΔΕΚ. 
• Αυτοάνοση Αιμολυτική αναιμία (ΣΕΛ, κλπ) 
• Αιμολυτική αναιμία λόγω μεταλικών 

βαλβίδων, αιμαγειωμάτων. 
• Αναιμία της χρόνιας DIC. 

 



Επιδημιολογικά στοιχεία στην ΑΧΝ 
(2η σε συχνότητα αναιμία) 

 



Παράγοντες συμμετέχοντες στην ΑΧΝ(1) 

 



Παράγοντες συμμετέχοντες στην ΑΧΝ (2) 

 



Παράγοντες συμμετέχοντες στην ΑΧΝ(3) 

 



Διαφορική διάγνωση μεταξύ ΑΧΝ και 
σιδηροπενικής αναιμίας. 

 



Hepcidin (1) 

• Η Hepcidin είναι πεπτίδιο 25 αμινοξέων που 
συντίθεται στα ηπατοκύτταρα. 

• Ο μοναδικός γνωστός στόχος της  Hepcidin είναι 
η σύνδεση με την διαμεμβρανική  πρωτεΐνη  
ferroportin. 

• Η ferroportin εκφράζεται στα μακροφάγα ,στα 
εντεροκύτταρα του δωδεκαδάκτυλου, 
ηπατοκύτταρα και πλακούντα και ο ρόλος της 
είναι η απελευθέρωση Fe από τα κύτταρα αυτά.  



Ηepcidin :κεντρικός ρόλος στην 
ρύθμιση σιδήρου. 

 



Hepcidin (2) 

• H σύνδεση της  Hepcidin με την  Ferroportin 
οδηγεί τελικά στον καταβολισμό του 
συμπλόκου με αποτέλεσμα την διατήρηση 
του Fe ενδοκυτταρίως και τη μείωση των 
επιπέδων του Fe στο πλάσμα και τα βιολογικά 
υγρά.  

•  Τι ρυθμίζει την παραγωγή Hepcidin? 
• Επίπεδα Fe και  επίπεδα IL-6 



 



Hepcidin (3) 

• Η ΑΧΝ θεραπεύεται με συνδυασμό χορήγησης 
ESAs και χορήγηση σιδήρου  με μέτρια 
αποτελέσματα. H οδηγία για IV χορήγηση Fe 
στην ΑΧΝ είναι ????? λόγω της άμεσης 
μεταφοράς Fe στην φερριτίνη!!!  

• Στην ΑΧΝ υπάρχει υπερπαραγωγή της  Hepcidin 
λόγω φλεγμονής (IL-6) που οδηγεί σε 
σιδηροπενία και αναιμία.  

• Ανταγωνιστές της  Hepcidin θα μπορούσαν να 
διορθώσουν την  σιδηροπενία και τελικά την 
ΑΧΝ? 



Ποιό είναι το βιολογικό κέρδος της 
σιδηροπενίας στην ΑΧΝ? 

•  Χρόνια νόσος για την  εξέλιξη και επιβίωση του 
ανθρώπου ήταν οι λοιμώξεις. 

• Αλες αιτίες (νεοπλασίες, κολλαγονώσεις κλ) ήταν 
απλά αποδεκτές απώλειες. 

• Κάθε κύτταρο σε φάση πολλαπλασιασμού 
χρειάζεται Fe για συνθέση DNA. 

• O Fe είναι απαραίτητο συνένζυμο της 
ριβονουκλεοτιδικής ρεδουκτάσης, που 
μετατρέπει ριβονουκλεοτίδια σε δεοξυ-
ριβονουκλεοτίδια. 



Μη ειδική άμυνα κατά μικροβίων 

• Τα μικρόβια διπλασιάζονται κάθε 20-30 λεπτά 
και έχουν και ανάγκη Fe για συνθέτουν DNA. 

• Η σιδηροπενία που εγκαθίσταται εντός ωρών 
από την έναρξη λοίμωξης, ειμαι σημαντικός, 
άμεσος και μη ειδικός τρόπος μείωσης του 
ρυθμού πολλαπλασιασμού των μικροβίων. 

• Η παραγωγή CRP, οδηγεί στην 
οψωνοποίηση/φαγοκυττάρωσημικροβίων. 

• Ο ασθενής  επιβιώνει μέχρι  την εμφάνιση  
ειδικών αντισωμάτων (ειδική ανοσία) 



Λευκοκυττάρωση>10.000/μl 
ουδετεροφιλία> 7-8.000/μl 

• Χρόνιες λοιμώξεις( οχι με Gram- βακτήρια) 
• Χορήγηση κορτικοειδών, στρες, σ.Cushing 
• Νεοπλασίες (πνεύμονος, εντέρου κλ) που 

εκρίνουν ουσίες με δραστηριότητα G-CSF, GM-
CSF.Συνήθως  στροφή προς τα αριστερά. 

• Παλαιότερα, υπερκείμενα καλιεργειών  από 
καρκινικές κυτταρικές σειρές που παρήγαγαν  
G/GM-CSF χρησιμοποιούνταν για την 
καλλειέργεια μυελού σε ημιστερεά θρεπτικά 
υλικά (μελέτη CFU-GM αποικιών). 



Λεμφοκυττάρωση (>4.000/κχ) 

• Ιογενείς λοιμώξεις (κυρίως σε νεαρές ηλικίες) 
• Οχι στην γραφικότητα να ψάχνουμε για λοιμώδη 

μονοπυρήνωση σε άτομα άνω των 50 ετών.!!! 
• φυματίωση 
• Ηπατίτιδες  
• Υπερθυρεοειδισμός 
• Ανοσοφαινότυπος σε άτομα >50 ετών, προς 

ανίχνευσηυπαρξης μονοκλωνικών Β 
λεμφοκυττάρων ( ΧΛΛ, λεμφώματα χαμηλής 
κακοήθειας). Ατομα ασυμτωματικά. 



Μονοκυττάρωση (>800/κχ) 

• Φυματίωση, βρουκέλλωση,λιστερίωση 
σύφιλη, υποξεία βακτηριακη ενδοκαρδίτις. 

• Νεοπλασίες 
• αγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτιδα 
• Σαρκοείδωση 
• Lipid storage disease. 



Λευκοκυττάρωση/ ηωσινοφιλία 

• Parasitic infections primarily with helminths  
• Certain fungal infections (Allergic 

bronchopulmonary aspergillosis, Coccidiomycosis) 
• Infestations – Scabies 
• Tumor associated  
• Adenocarcinomas 
• Squamous carcinomas 
• Large cell lung carcinomas 
• Transitional cell carcinoma of the bladder 
• Endocrinologic Disorders  
• Hypoadrenalism 

 
 
 



Λευκοκυττάρωση/ ηωσινοφιλία 

• Ιmmunologic  
• Primary Immunodeficiency Diseases (HyperIgE 

syndrome, Omenn's syndrome) 
 

• Allergic or Atopic Diseases  
• Drug hypersensitivity or medication-

associated eosinophilias 
• Atopic diseases 

 
 



Diseases with Organ-restricted involvement 
and marked peripheral eosinophilia 

 
• Skin and subcutaneous diseases  
•   Episodic angioedema with eosinophilia 
•   Eosinophilic cellulitis (Well's syndrome) 
•   Eosinophilic panniculitis 
•   Angiolymphoid Hyperplasia with Eosinophilia 

(and Kimura's Disease) 
•    Eosinophilic Pustular Dermatitis 
•    Cutaneous Necrotizing Eosinophilic Vasculitis 

 



Diseases with Organ-restricted involvement 
and marked peripheral eosinophilia 

• Pulmonary diseases  
•    Drug- and toxin-induced eosinophilic lung 

diseases 
•    Helminth associated (Loeffler's syndrome; 

tropical pulmonary eosinophilia) 
•    Chronic eosinophilic pneumonia 
•   Acute eosinophilic pneumonia 
•   Churg-Strauss syndrome 
•   Other vasculitides 

 



SOS. Ηωσινοφιλία >1500/μl   

• Εάν υπάρχουν συμβατά με υπερηωσινοφιλικό 
σύνδρομα κλινικά ευρήματα (πλευριτικές ή 
περικαρδιακή συλλογή , phantom tumors στην 
α/α θώρακος, δύσπνοια, κλ) απαιτείται άμεση 
έναρξη αγωγής με 1mg/kg πρεδνιζολόνη IV 
παράλληλα με την διερεύνηση του αιτίου 
υπερηωσινοφιλίας. 

• Εάν δεν υπάρχουν κλινικά ευρήματα, 
συμπληρώνεται η διερεύνηση και μετά η 
θεραπευτική αντιμετώπιση. 



Λευκοπενία/ουδετεροπενία 

• Κίρρωση 
• ΣΕΛ 
• Φαρμακευτικής Αιτιολογίας 
• Ιδιοπαθής ουδετεροπενία 
• Σε λοίμωξη από Gram- μικρόβια 
• Lipid storage disease. 
• Σε σύνδρομο αιμοφαγοκυττάρωσης. 
• Ουδετερόφιλα σταθερά > 1000/μl = oχι κινδυνος 

μικροβιακών λοιμώξεων . 



Θρομβοκυττάρωση 
 (Αιμοπ>450.000/μl) 

• Επί σιδηροπενίας 
• Χρόνιες λοιμώξεις (όχι με Gram- βακτήρια). 
• Νεοπλασίες ( όταν δεν υπάρχει DIC). 
• Αγγειίτιδες, κολλαγονώσεις.  
• Αιματολογικά μυελουπερπλαστικά 

νεοπλάσματα( ιδ θρομβοκυττάρωση, 
πολυκυτταραιμία, μυελοίνωση) 

• Jak2 V617F, calreticulin, MPL μεταλλάξεις 



Θρομβοπενία (αιμ<100.000/μl) 
• Ανοση θρομβοπενικη πορφύρα: οξεία μορφή ( 

PLT<10.000/μl, χρόνια μορφή PLT 20-100.000/μl) 
• Σε διάχυτη ενδαγγειακή πήξη ( DIC)  λόγω:  
•  Λοίμωξης, συνήθως με gram- βακτήρια, αλλά και με 

Gram+, μύκητες, ιούς κλ. 
•  νεοπλασίας(πνεύμων,στομάχι/πάγκρεας κλ) 
•  ΗΙΤ 
• Δήγμα φιδιού/ εγκαύματα/μαζικό τραύμα. 
• Θερμοπληξία/μεγάλα χειρουργεία/αγγειίτιδες 
• Απόρριψη μοσχεύματος. 
• Επιπλοκές στον τοκετό/ εκλαμψία/ HELLP  

 
 



Θρομβοπενία <100.000/κχ 

• Σε κάθε είδους κίρρωση 
• Σπληνομεγαλία λόγω διηθήσεως του ερυθρού 

πολφού του σπλήνα (όχι του λευκού!) 
• ΣΕΛ, κολλαγονώσεις 
• Σε νόσο ανοσοσυμπλεγμάτων  
• Lipid storage disease. 
• Επί αιμοφαγοκυττάρωσης 
• HIV 



Θρομβοπενία 

• ΗΙΤ 
• Σε κάθε είδους κίρρωση 
• ΣΕΛ, κολλαγονώσεις 
• Σε νόσο ανοσοσυμπλεγμάτων  
• Lipid storage disease. 
• Επί αιμοφαγοκυττάρωσης 
• HIV 
• ψευδοθρομβοπενία 



Συμπεράσματα 

• Η επίπτωση της αναιμίας μόνης ή σε συνδυασμό 
με άλλες διαταραχές  (λευκών /αιμοπεταλίων ) 
είναι συχνή σε πολλά νοσήματα. 

• Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάθε ασθενή  εξωτερικό  
ή ενδονοσοκομιακό γίνεται γ.αίματος, που 
βοηθά διαγνωστικά στην αξιολόγιση/επίλυση  
ποικίλων κλινικών προβλημάτων. 

• Η συμβουλευτική αιματολογία είναι ένα μεγάλο 
κομμάτι της δραστηριότητας ενός αιματολόγου.    
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