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ΠΕΡιληΨη: H μακροκυττάρωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων αποτελεί συχνά απαντώμενο εύρημα, 
που μπορεί να συνοδεύεται ή όχι από αναιμία. η επίπτωση της μακροκυττάρωσης στο γενικό πληθυσμό 
κυμαίνεται μεταξύ 1.7 – 3.6% ενώ είναι σημαντικά μεγαλύτερη στα ηλικιωμένα άτομα. οι μακροκυτ-
ταρικές αναιμίες διαχωρίζονται αδρά σε δύο κύριες ομάδες, αυτές που δημιουργούνται από διαταραχές 
της σύνθεσης του DNA των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων του μυελού (μεγαλοβλαστικές αναιμί-
ες) και σε αυτές που δεν συνοδεύονται από μεγαλοβλαστοειδείς αλλοιώσεις (μη μεγαλοβλαστικές), οι 
οποίες έχουν ετερογενή αίτια και οφείλονται κυρίως σε κατάχρηση αλκοόλ, ηπατική νόσο, υποθυρεο-
ειδισμό και διάφορες σπανιότερες καταστάσεις. η διερεύνηση της μακροκυτταρικής αναιμίας απαιτεί 
συστηματική προσέγγιση του ασθενούς, η οποία απαραίτητα περιλαμβάνει λεπτομερές ιστορικό, φυσι-
κή εξέταση, εργαστηριακό έλεγχο (γενική εξέταση αίματος, βιοχημικές παράμετροι, αριθμός δικτυοε-
ρυθροκυττάρων) και εξέταση επιχρίσματος περιφερικού αίματος. ςε επιλεγμένες περιπτώσεις αναγκαία 
είναι η διενέργεια μυελογράμματος ή άλλων εξειδικευμένων αιματολογικών εξετάσεων. οι μεγαλοβλα-
στικές αναιμίες εμφανίζουν χαρακτηριστικές μορφολογικές αλλοιώσεις κατά την εξέταση του μυελού 
των οστών αλλά και του περιφερικού αίματος, όπως μεγαλοβλαστοειδής ωρίμανση, γιγάντια μεταμυ-
ελοκύτταρα, υπερκατάτμηση του πυρήνα των ουδετεροφίλων. κυριότερες αιτίες αποτελούν η έλλει-
ψη ή η διαταραχή του μεταβολισμού της βιταμίνης Β12, η έλλειψη ή διαταραχή του μεταβολισμού του 
φυλλικού οξέος, τα μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και συγγενείς ή επίκτητες διαταραχές σύνθεσης των 
νουκλεϊκών οξέων. οι κλινικές εκδηλώσεις της μεγαλοβλαστικής αναιμίας που οφείλεται σε έλλειψη αι-
ματινικών παραγόντων περιλαμβάνουν, εκτός από τα γενικά συμπτώματα της αναιμίας, ικτερική χροιά 
δέρματος και επιπεφυκότων, γλωσσίτιδα, γωνιακή χειλίτιδα και, σπανιότερα, νευροψυχιατρικές βλάβες 
όπως απώλεια της εν τω βάθει αισθητικότητας, σπαστικότητα ή άνοια. τυπικά εργαστηριακά ευρήμα-
τα είναι οι ποικίλου βαθμού κυτταροπενίες, η υπερχολερυθριναιμία και η εκσεσημασμένη αύξηση της 
γαλακτικής αφυδρογονάσης. η θεραπεία συνίσταται σε χορήγηση βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος και, 
εφόσον είναι εφικτό, στην αντιμετώπιση του αιτίου δυσαπορρόφησης, ενώ όσον αφορά στα υπόλοιπα 
αίτια μεγαλοβλαστικής αναιμίας, η θεραπεία είναι αιτιολογική. οι μη μεγαλοβλαστικές μακροκυττα-
ρικές αναιμίες μπορεί να συνοδεύονται από αυξημένο αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων, όπως π.χ. σε αι-
μόλυση ή σε ελαττωμένο ή φυσιολογικό αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων, όπως σε κατάχρηση αλκοόλ, 
ηπατική νόσο, υποθυρεοειδισμό, απλαστική αναιμία, κύηση κτλ. το συχνότερο αίτιο μη μεγαλοβλαστι-
κής μακροκυτταρικής αναιμίας στο δυτικό κόσμο αποτελεί ο αλκοολισμός, που αφενός μεν προκαλεί 
μακροκυττάρωση των ερυθροκυττάρων εξαιτίας διαταραχών του μεταβολισμού των λιπιδίων που συ-
γκροτούν μαζί με τις πρωτεΐνες την ερυθροκυτταρική μεμβράνη, αφετέρου δε συνοδεύεται συχνά από 
ταυτόχρονη έλλειψη φυλλικού οξέος ή βιταμίνης Β12.
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Aνασκόπηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
η μακροκυττάρωση, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια με 

μεγαλύτερο από τον φυσιολογικό όγκο, προσδιορίζεται με 
βάση το μέσο όγκο ερυθροκυττάρων (Mean corspucular 
volume ή MCV), του οποίου τα φυσιολογικά όρια κυ-
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μαίνονται μεταξύ 80 και 100 femtolitres (fl).1,2 ο MCV 
υπολογίζεται με την παρακάτω σχέση: MCV (fl) = [Αι-
ματοκρίτης (%) x 10]/[ερυθροκύτταρα (106/μL)]

η μακροκυττάρωση αποτελεί εύρημα τόσο της γενι-
κής αίματος σε αυτόματο αναλυτή όσο και της εξέτασης 
του περιφερικού επιχρίσματος. το περιφερικό επίχρισμα 
έχει μεγαλύτερη ευαισθησία έναντι του αναλυτή στην εύ-
ρεση μακροκυτταρικών αλλοιώσεων διότι ο MCV αποτε-
λεί το μέσο όρο της καμπύλης κατανομής του μεγέθους 
των ερυθροκυττάρων και δεν αποτυπώνει την ύπαρξη μι-
κρού αριθμού μακροκυττάρων.3

Αν και ο προσδιορισμός του MCV από τους αυτό-
ματους αναλυτές σπανίως είναι λανθασμένος, υπάρχουν 
καταστάσεις όπως η υπεργλυκαιμία, η εκσεσημασμένη 
λευκοκυττάρωση και η ύπαρξη ψυχροσυγκολλητινών 
οι οποίες συχνά προκαλούν ψευδώς αυξημένο MCV4,5. 
Επίσης, δείγματα που παρέμειναν σε θερμοκρασία δω-
ματίου για πολλές ώρες ενδέχεται να εμφανίσουν ψευ-
δώς υψηλό MCV.

η παρουσία μεγάλου μεγέθους ερυθρών αιμοσφαιρί-
ων στην κυκλοφορία δεν υποκρύπτει πάντοτε παθολογι-
κή κατάσταση. για παράδειγμα, στα νεογνά και τα βρέφη 
παρατηρείται φυσιολογικά μακροκυττάρωση6 (MCV: 
≈108fl) ενώ και στην εγκυμοσύνη μπορεί να παρατηρη-
θεί μακροκυττάρωση χωρίς εμφανή αιτία7. ςε κάποιες 
περιπτώσεις ανευρίσκεται υψηλό MCV επανειλημμέ-
νως σε άτομα του ίδιου συγγενικού περιβάλλοντος χω-
ρίς να συνοδεύεται από κάποια άλλη διαταραχή, γεγονός 
που υποδηλώνει γενετική προδιάθεση. η κατάσταση αυ-

τή δεν απαιτεί διερεύνηση ή θεραπευτική παρέμβαση.8,9 

Αντίθετα με τα παραπάνω, η μακροκυτταρική αναιμία 
οφείλεται σε μια ποικιλία ασθενειών και χρήζει περαιτέ-
ρω κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης. η μακρο-
κυτταρική αναιμία χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες, 
τη μεγαλοβλαστική και τη μη μεγαλοβλαστική αναιμία10 
και βασικά στοιχεία στη διερεύνησή της αποτελούν η εξέ-
ταση του μυελού των οστών, η προσεκτική εξέταση της 
μορφολογίας των ερυθρών αιμοσφαιρίων καθώς και των 
άλλων κυτταρικών στοιχείων του αίματος στο επίχρισμα 
αίματος και ο αριθμός των δικτυοερυθροκυττάρων (ΔΕκ).

ςτον πίνακα 1 δίνεται ένας διαγνωστικός αλγόριθ-
μος της μακροκυτταρικής αναιμίας και παρουσιάζονται 
τα κυριότερα αίτια.

ΔΙΑΓνΩΣΤΙΚΗ πΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  
ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΚυΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑνΑΙΜΙΑΣ

η διερεύνηση της μακροκυτταρικής αναιμίας απαιτεί 
συστηματική προσέγγιση του ασθενούς, η οποία απαραί-
τητα περιλαμβάνει λεπτομερές ιστορικό, φυσική εξέταση, 
εργαστηριακό έλεγχο και εξέταση επιχρίσματος αίματος11, 
ενώ σε επιλεγμένες περιπτώσεις αναγκαία είναι η διενέρ-
γεια μυελογράμματος. η αιτιολογική διερεύνηση της μα-
κροκυττάρωσης μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη όταν 
συνυπάρχει ετερόζυγος β θαλασσαιμία ή σιδηροπενία με 
έλλειψη βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος. ςε αυτές τις πε-
ριπτώσεις, η εξέταση του επιχρίσματος αίματος αποκα-

Μακροκυτταρική αναιμία

Μεγαλοβλαστική αναιμία Μη μεγαλοβλαστική αναιμία

Έλλειψη Β12 ή φυλλικούοξέος
•	Διαταραχές μεταβολισμού Β12 

ή φυλλικού οξέος
•	Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
•	Κληρονομικές ή επίκτητες 

διαταραχές σύνθεσης 
νουκλεοτιδίων

Αυξημένα ΔΕΚ

Αιμορραγία
•	Αιμόλυση

Ελαττωμένα ή φυσιολογικά ΔΕΚ

Αίτια:
•	Αλκοόλ
•	Υποθυρεοειδισμός
•	Παθήσεις ήπατος
•	Αναιμία της κύησης
•	Απλαστική αναιμία ή αμιγής 

απλασία ερυθράς σειράς
•	Συγγενείς δυσερυθροποιητικές 

αναιμίες

πίνακας 1. Διαγωστική προσέγγιση μακροκυτταρικής αναιμίας
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λύπτει μικτό πληθυσμό ερυθροκυττάρων αποτελούμενο 
από μικροκύτταρα και μακροκύτταρα και αυξημένο εύ-
ρος κατανομής ερυθρών (RDW). 

Ιστορικό και φυσική εξέταση
το λεπτομερές ιστορικό και η φυσική εξέταση πρέπει 

να έχουν ως σκοπό την ανάδειξη σημείων και συμπτω-
μάτων μιας υποκείμενης, οξείας ή χρόνιας, πάθησης. 
Φάρμακα όπως αντιμικροβιακά, χημειοθεραπευτικά ή 
αντιεπιληπτικά ευθύνονται για πολλές περιπτώσεις μα-
κροκυττάρωσης και επομένως είναι σημαντική η γνώση 
της φαρμακευτικής αγωγής των εξεταζόμενων. Επιπλέ-
ον, η μακροκυττάρωση μπορεί να αποτελεί έναν έμμεσο 
τρόπο που να υποδεικνύει τη συμμόρφωση του ασθενούς 
στη φαρμακευτική του αγωγή12,13. Απαραίτητο επίσης εί-
ναι να γνωρίζουμε τις διατροφικές συνήθειες του ασθε-
νούς καθώς και τη λήψη ή όχι αλκοόλ.

Επίχρισμα αίματος
το επίχρισμα αίματος αποτελεί την πλέον σημαντική 

εξέταση στον προσδιορισμό της αιτίας της μακροκυττάρω-
σης14-15. η παρουσία μακροκυττάρων και οβαλοκυττάρων 
με MCV>115fl, ανισοκυττάρωσης, ποικιλοκυττάρωσης 
και υπερκατάτμητων ουδετερόφιλων υποδεικνύει μια με-
γαλοβλαστική διαταραχή οφειλόμενη σε έλλειψη αιματινι-
κού παράγοντα (φυλλικό οξύ ή βιταμίνη Β12). ςφαιροειδή 
μακροκύτταρα απαντώνται σε πολλές χρόνιες συστημα-
τικές παθήσεις ενώ στοχοκύτταρα είναι χαρακτηριστικά 
ηπατικής νόσου όπως ηπατίτιδας, αποφρακτικού ίκτε-
ρου ή χρόνιου αλκοολισμού16. Όσον αφορά σε ασθενείς 
που εμφανίζουν διαταραχή της ωρίμανσης, υποκατάτμη-
τα και υποκοκκιώδη ουδετερόφιλα και κυτταροπενίες, η 
εξέταση του μυελού των οστών είναι απαραίτητη για να 
αποκλείσει ή να επιβεβαιώσει μια πρωτοπαθή διαταραχή 
όπως π.χ. το μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο.

Αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων
Όταν υπάρχει υπόνοια αιμόλυσης στο επίχρισμα π.χ. 

αυξημένη πολυχρωμασία, εμπύρηνα ερυθρά, σφαιρο-
κύττταρα ή σχιστοκύτταρα, είναι απαραίτητος ο προσ-
διορισμός του αριθμού των ΔΕκ. ςε περίπτωση που τα 
ΔΕκ είναι αυξημένα, η πιθανότητα αιμόλυσης ή οξείας 
αιμορραγίας είναι μεγάλη. Επιπρόσθετα, ο δείκτης ωρί-
μανσης των δικτυοερυθροκυττάρων μπορεί να βοηθήσει 
στη διαφορική διάγνωση των μεγαλοβλαστικών από τα 
μη μεγαλοβλαστικά αίτια μακροκυττάρωσης. Αυξημένος 
δείκτης ανωριμότητας των ΔΕκ συνιστά πιθανότερη την 
ύπαρξη μεγαλοβλαστικής μακροκυτταρικής αναιμίας ή 
μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου17.

Εξέταση μυελού των οστών
η συνύπαρξη μακροκυττάρωσης και μεγαλοβλαστι-

κών αλλοιώσεων στο μυελό των οστών συνοδεύει συ-
νήθως αναιμία εξαιτίας μη αποδοτικής ερυθροποίησης. 
η κυτταροβρίθεια είναι αυξημένη με διαταραχές πολλα-
πλασιασμού και ωρίμανσης όλων των κυτταρικών σει-
ρών του μυελού. η ερυθρά σειρά χαρακτηρίζεται από 
ερυθροβλάστες μεγάλου μεγέθους με μεγαλοβλαστοειδή 
ωρίμανση, η κοκκιώδης σειρά εμφανίζει γιγάντια μετα-
μυελοκύτταρα ενώ η μη αποδοτική ερυθροποίηση οδη-
γεί σε ενδομυελική αιμόλυση με αύξηση της γαλακτικής 
αφυδρογονάσης και της έμμεσης χολερυθρίνης. Επιπλέ-
ον, ο αριθμός των ΔΕκ είναι ελαττωμένος και αντανα-
κλά την ανεπαρκή ερυθροποίηση. ςοβαρότερου βαθμού 
διαταραχές ωρίμανσης και πολλαπλασιασμού των προ-
γονικών προβαθμίδων του αίματος παρατηρούνται στα 
μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα και στις οξείες μυελογε-
νείς λευχαιμίες. τέλος, σημειώνεται πως οι ασθενείς που 
εμφανίζουν μακροκυττάρωση χωρίς όμως αναιμία ή άλ-
λες αλλοιώσεις στο επίχρισμα δε χρήζουν εξέτασης μυ-
ελού των οστών18.

ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ
οι μεγαλοβλαστικές αναιμίες αποτελούν μια ομά-

δα διαταραχών που χαρακτηρίζονται από την παρουσία 
μεγάλων ερυθροβλαστών καθώς και άλλων διακριτών 
μορφολογικών γνωρισμάτων στα αναπτυσσόμενα ερυ-
θροκύτταρα του μυελού των οστών19. η συνήθης αιτία 
είναι η έλλειψη βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος, ωστό-
σο η μεγαλοβλαστική αναιμία μπορεί να οφείλεται σε 
κληρονομικές ή επίκτητες διαταραχές του μεταβολισμού 
των παραπάνω στοιχείων ή ακόμα και σε διαταραχές στη 
σύνθεση DNA ανεξάρτητα από την ανεπάρκεια βιταμίνης 
Β12 ή του φυλλικού οξέος20. η επίπτωση της μεγαλοβλα-
στικής αναιμίας στο γενικό πληθυσμό παραμένει υψηλή 
και ίσως αγγίζει το 12% των υπερηλίκων στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες21.

Παθοφυσιολογία
το βασικό χαρακτηριστικό των μεγαλοβλαστικών 

αναιμιών είναι η ελαττωματική σύνθεση DNA η οποία 
επηρεάζει τα ταχέως πολλαπλασιαζόμενα κύτταρα στο 
μυελό των οστών και σε άλλους ιστούς. ςυγκεκριμένα, 
διαταράσσεται ο ρυθμός σύνθεσης και πολυμερισμού των 
βασικών υπομονάδων του DNA, των τριφωσφορικών 
νουκλεοτιδίων μέσω της αναστολής της μετατροπής της 
μονοφωσφορικής δεοξυουριδίνης (dUMP) σε μονοφω-
σφορική δεοξυθυμιδίνη (dTMP). Απαραίτητο συνένζυμο 
της αντίδρασης αυτής είναι το 5,10 μεθυλενο-τετραϋδρο-
φυλλικό πολυγλουταμίδιο. ςε περίπτωση έλλειψης βιτα-
μίνης Β12 ή φυλλικού οξέος περιορίζεται η διαθεσιμότητα 
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του ενζύμου αυτού. η μειωμένη παραγωγή τριφωσφορι-
κής δεοξυθυμιδίνης (dTTP) στη μεγαλοβλαστική αναι-
μία επιβραδύνει τη σύνθεση και επιμήκυνση νέων μορίων 
DNA τα οποία συσσωρεύονται στο κύτταρο υπό τη μορφή 
μονοκλωνικών αλύσων. Αυτά αποτελούν σημεία επιρρε-
πή σε μηχανική ή ενζυμική λύση, γεγονός που εμποδίζει 
την ομαλή συσπείρωση και συμπύκνωση της χρωματί-
νης με αποτέλεσμα η αντιγραφή του γενετικού υλικού να 
καθυστερεί και να παρατηρείται ασύγχρονη ωρίμανση 
πυρήνα και κυτταροπλάσματος. Αρκετά από τα κύτταρα 
οδηγούνται σε κυτταρικό θάνατο μέσω απόπτωσης ενώ 
αυτά που επιβιώνουν φέρουν τις χαρακτηριστικές μορφο-
λογικές ανωμαλίες της μεγαλοβλαστοειδούς ωρίμανσης22. 
Ένας εναλλακτικός μηχανισμός που προτείνεται είναι ο 
εξής: η αναστολή μετατροπής της μονοφωσφορικής δε-
οξυουριδίνης (dUMP) σε μονοφωσφορική δεοξυθυμιδί-
νη (dTMP) οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα τριφωσφορικής 
δεοξυουριδίνης (dUTP) στο πυρήνα του κυττάρου και 
σε παθολογική ενσωμάτωση αυτής στο νεοσυντιθέμενο 
DNA. το κύτταρο διαθέτει μηχανισμούς επιδιόρθωσης 
αλλά ελλείψει dTTP ενδέχεται να είναι αναποτελεσμα-
τικοί. Επαναλαμβανόμενοι κύκλοι μη αποδοτικής επιδι-
όρθωσης διαταράσσουν τη διαδικασία σύνθεσης DNA 
και προκαλούν απόπτωση του κυττάρου. Ωστόσο, η με-
γαλοβλαστική αναιμία η οποία προκαλείται από χρήση 
φαρμάκων όπως π.χ. η υδροξυουρία οφείλεται σε άλλους 
μηχανισμούς οι οποίοι θα παρουσιαστούν παρακάτω.

Ο ρόλος της βιταμίνης Β12 και του φυλλικού 
οξέος στον οργανισμό

η μεθυλκοβαλαμίνη και η αδενοσυλκοβαλαμίνη απο-
τελούν τις δύο ενεργές μορφές της βιταμίνης Β12 (κοβαλα-
μίνης)23. η αδενοσυλκοβαλαμίνη είναι απαραίτητη κατά 
τη μετατροπή του μεθυλ-μαλονικού συνένζυμου Α (CoA) 
σε σουκίνυλοCoA στο μιτοχόνδριο. η μεθυλκοβαλαμίνη 
είναι αναγκαίος συμπαράγοντας στη μετατροπή της με-
θειονίνης σε ομοκυστεϊνη από το ένζυμο συνθετάση της 
μεθειονίνης, αντίδραση πρωταρχικής σημασίας κατά την 
οποία το μεθυλτετραϋδροφυλλικό οξύ (μεθυλ-THF) με-
τατρέπεται σε τετραϋδροφυλλικό οξύ (THF). 

ο βασικός ρόλος του φυλλικού οξέος είναι η μεταφο-
ρά ανθρακικών ομάδων σε διάφορα οργανικά υποστρώ-
ματα. η κύρια μορφή είναι το τετραϋδροφυλλικό οξύ 
(THF) το οποίο μέσω του μεταβολίτη 5,10 μεθυλενο-
THF αφενός προάγει τη μετατροπή της dUMP σε dTMP 
από τη θυμιδιλική συνθετάση και αφετέρου συμμετέχει 
στις αντιδράσεις σύνθεσης των πουρινών αποτελώντας 
έτσι ένα αναντικατάστατο μεταβολίτη στη σύνθεση του 
DNA. ςε έλλειψη βιταμίνης Β12, το μεθυλ-THF δεν με-
τατρέπεται σε THF και το κύτταρο αδυνατεί να συνθέ-
σει τους δομικούς λίθους του DNA24.

Ομοιόσταση της βιταμίνης Β12  
και του φυλλικού οξέος

η βιταμίνη Β12 προσλαμβάνεται με την τροφή και δεν 
μπορεί να παραχθεί από τον ανθρώπινο οργανισμό. οι 
κυριότερες πηγές της είναι το κρέας και τα ζωικά προϊό-
ντα. μετά τη λήψη της τροφής, η βιταμίνη Β12 συνδέεται 
με τον παράγοντα R, μια γλυκοπρωτεΐνη που βρίσκεται 
στο γαστρικό και σε άλλα υγρά του σώματος. μόλις το 
σύμπλεγμα αυτό βρεθεί στο δωδεκαδάκτυλο με τη συμ-
μετοχή παγκρεατικών ενζύμων και του αλκαλικού περι-
βάλλοντος, η κοβαλαμίνη απελευθερώνεται και συνδέεται 
με τον ενδογενή παράγοντα (IF). O IF είναι μια γλυκο-
πρωτεΐνη η οποία εκκρίνεται από τα τοιχωματικά κύτ-
ταρα του σώματος και του άντρου του στομάχου. ςτη 
συνέχεια, το σύμπλεγμα ενδογενούς παράγοντα – κοβα-
λαμίνης μεταφέρεται στον τελικό ειλεό όπου ο IF ενώ-
νεται με την κουμπουλίνη, έναν υποδοχέα στη μεμβράνη 
των εντεροκυττάρων, και την αμνιονλεσίνη (amnionless), 
μια πρωτεΐνη που σταθεροποιεί τη παραπάνω σύνδεση 
και προάγει την ενδοκύττωση της κοβαλαμίνης25,26. Πε-
ρίπου 6 ώρες αργότερα, η βιταμίνη Β12 εμφανίζεται στην 
πυλαία κυκλοφορία συνδεδεμένη με την τρανσκοβαλα-
μίνη ιι. τα κύτταρα του οργανισμού λαμβάνουν την βι-
ταμίνη Β12 μέσω υποδοχέων της τρανσκοβαλαμίνης ιι27. 

το φυλλικό οξύ περιέχεται κυρίως στα πράσινα λα-
χανικά, στα φασόλια και στους ξηρούς καρπούς, στα 
γαλακτοκομικά και το κρέας. η απορρόφησή του είναι 
αποτελεσματικότερη εάν μετατραπεί από πολυγλουταμι-
κό φυλλικό οξύ, που είναι το κύριο φυλλικό οξύ των τρο-
φών, σε μονογλουταμικό, αντίδραση που καταλύεται από 
ειδικά ένζυμα στο εντερικό επιθήλιο της νήστιδας. Εκεί 
μετατρέπεται σε μεθυλ-THF προκειμένου να μεταφερ-
θεί στην κυκλοφορία όπου και εμφανίζεται 15-20 λεπτά 
μετά την απορρόφησή του28-29. η έλλειψη της βιταμίνης 
Β12 οφείλεται συνήθως σε δυσαπορρόφηση και σπανιό-
τερα σε μειωμένη πρόσληψη με τη διατροφή και σε δι-
αταραχές στη μεταφορά και τη χρησιμοποίησή της από 
τους ιστούς. τα κυριότερα αίτια ανεπάρκειας Β12 παρου-
σιάζονται στον πίνακα 2. οι αιτίες ανεπάρκειας φυλλικού 
οξέος περιλαμβάνουν τη μειωμένη πρόσληψη με τη δια-
τροφή, τη μειωμένη απορρόφησή του, τη χρήση ουσιών 
που παραβλάπτουν το μεταβολισμό και τη χρησιμοποίη-
σή του, τις αυξημένες απώλειες και ορισμένα συγγενή νο-
σήματα διαταραχής του μεταβολισμού του (Πίνακας 3)30. 

Άλλα αίτια μεγαλοβλαστικής αναιμίας 
ορισμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα όπως η υδρο-

ξυουρία, η 6-μερκαπτοπουρίνη και η αρασυτίνη παρε-
μποδίζουν την αντιγραφή του DNA είτε λόγω μειωμένης 
παραγωγής νουκλεοτιδικών προβαθμίδων είτε λόγω ανα-
στολής της δράσης της DNA πολυμεράσης και προκαλούν 
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μεγαλοβλαστικές αλλοιώσεις με φυσιολογικά επίπεδα Β12 
και φυλλικού οξέος31. Επίσης, τα φάρμακα που χρησιμο-
ποιούνται στη HIV λοίμωξη (αναστολείς της αντίστρο-
φης μεταγραφάσης) εμπλέκονται στη σύνθεση του DNA 
και οδηγούν σε μακροκυττάρωση με μεγαλοβλαστικές 
αλλοιώσεις, συνήθως χωρίς αναιμία32. μεγαλοβλαστική 
αναιμία παρατηρείται και στην οροτική οξυουρία όπου 
η διαταραχή οφείλεται σε ελαττωματική λειτουργία των 
ενζύμων της οδού βιοσύνθεσης των πουρινών33. ςυνοδεύ-
εται από ανοσολογική ανεπάρκεια και αντιμετωπίζεται 
με χορήγηση ουριδίνης34,35. μια ακόμη περίπτωση μεγα-

λοβλαστικής αναιμίας που δεν οφείλεται σε ανεπάρκεια 
Β12 ή φυλλικού και απαντά στη θειαμίνη είναι το σπά-
νιο οικογενές σύνδρομο που οφείλεται σε γενετική ανω-
μαλία του μεταφορέα της θειαμίνης36 και συνδυάζεται 
με σακχαρώδη διαβήτη, κώφωση και παρουσία δακτυ-
λιοειδών σιδηροβλαστών στο μυελό. μεγαλοβλαστική 
αναιμία είναι δυνατόν να παρατηρηθεί και στα μυελο-
δυσπλαστικά σύνδρομα (μΔς) χωρίς ωστόσο ακόμη να 
έχει αποσαφηνιστεί η παθοφυσιολογία αυτής της διατα-
ραχής. οι δυσπλαστικές αλλοιώσεις της ερυθράς σειράς 
στο μυελό των οστών περιλαμβάνουν μεγαλοβλαστικές 
μεταβολές, ανωμαλίες του πυρήνα, κατάτμηση του πυ-
ρήνα, πολυπύρηνους ερυθροβλάστες, πυρηνικές γέφυρες, 
κενοτόπια και ενίοτε δακτυλιοειδείς σιδηροβλάστες. ςτο 
επίχρισμα αίματος ανευρίσκονται ποικίλες μορφολογικές 
αλλοιώσεις των ερυθροκυττάρων όπως μακροκύτταρα, 
οβαλοκύτταρα, μικροκύτταρα, σχιστοκύτταρα, βασίφι-
λη στίξη, σωμάτια Howell – Jolly και εμπύρηνα ερυθρά. 
ςτην περίπτωση των μΔς η αναιμία συνοδεύεται από 
υποκατάτμητα ουδετερόφιλα και όχι υπερκατάτμητα όπως 
συμβαίνει σε έλλειψη βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος37.

Κλινικά ευρήματα μεγαλοβλαστικής αναιμίας
κόπωση και κακουχία είναι τα κύρια κλινικά χαρα-

κτηριστικά στις πιο σοβαρές περιπτώσεις αναιμίας, ενώ 
επίσης παρατηρείται ανορεξία, απώλεια βάρους, διαρρο-
ϊκές κενώσεις ή δυσκοιλιότητα. οι ασθενείς εμφανίζουν 
συχνά γλωσσίτιδα, γωνιακή χειλίτιδα, ίκτερο, βλάβες στο 
επιθήλιο του αναπνευστικού και του ουροποιητικού συ-
στήματος38. Αιμορραγική διάθεση μπορεί να προκύψει 
ως αποτέλεσμα θρομβοπενίας και ευπάθεια στις λοιμώ-
ξεις λόγω διαταραχής της κοκκιώδους σειράς. ςοβαρή 
επιπλοκή της έλλειψης βιταμίνης Β12 και σπανίως του 
φυλλικού οξέος αποτελεί η βλάβη του νευρικού συστήμα-
τος. Πρόκειται για συμμετρική αισθητική κυρίως βλάβη, 
συνοδεύεται από απώλεια της παλαισθησίας και παραι-
σθησίες στα κάτω άκρα και τα δάκτυλα των χεριών ενώ 
μπορεί να υπάρχει μυϊκή αδυναμία και σπαστικότητα.39. 
ο ασθενής μπορεί επίσης να παρουσιάζει νευροψυχια-
τρικές διαταραχές («μεγαλοβλαστική παραφροσύνη»), 
άνοια και διαταραχές της όρασης. ςτα βρέφη, η έλλειψη 
Β12 μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της διανοητικής 
ανάπτυξης40. Επιπλέον, η υπερομοκυστεϊναιμία η οποία 
προκύπτει εξαιτίας έλλειψης Β12 και φυλλικού οξέος εί-
ναι υπεύθυνη για μια σειρά σοβαρών κλινικών εκδηλώ-
σεων. Έτσι, η ένδεια φυλλικού οξέος κατά την κύηση 
μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές ανάπτυξης του νωτι-
αίου σωλήνα και του εγκεφάλου, όπως εγκεφαλοκήλη, 
δισχιδή ράχη, χειλεοσχιστία και υπερωιοσχιστία. η χο-
ρήγηση Β12 και φυλλικού σε μερικές από τις καταστάσεις 
αυτές δρα προφυλακτικά.

πίνακας 2. Αίτια ανεπάρκειας Βιταμίνης B12 
•	Ελαττωμένη πρόσληψη
 Πτωχή δίαιτα, Έλλειψη ζωικών προϊόντων
 Αυστηρή χορτοφαγία

•	Δυσαπορρόφηση
 Έλλειψη ενδογενούς παράγοντα (κακοήθης αναι-

μία, ολική γαστρεκτομή, ατροφική γαστρίτιδα)
 Υπερανάπτυξη βακτηριδίων
 Σύνδρομο τυφλής έλικας
 Λοίμωξη με Diphyllobothrium latum
 Εντερική νόσος (εκτομή ειλεού, νόσος Crohn, κοι-

λιοκάκη)
 Συγγενής εκλεκτική δυσαπορρόφηση (σύνδρομο 

Imerslund-Grasbeck)

•	Διαταραχή στη χρήση
 Συγγενείς ελλείψεις ενζύμων
 Έλλειψη τρανσκοβαλαμίνης ΙΙ

πίνακας 3. Αίτια ανεπάρκειας φυλλικού οξέος
•	Ελαττωμένη πρόσληψη
 Κακή διατροφή

•	Δυσαπορρόφηση
 Τροπικό sprue
 Εντερική νόσος (νόσος Crohn, κοιλιοκάκη)

•	Αυξημένες ανάγκες
 Κύηση, Γαλουχία, Βρεφική ηλικία
 Υπερθυρεοειδισμός
 Αιμολυτική αναιμία
 Αποφολιδωτική δερματίτιδα

•	Φάρμακα
 Αντιεπιληπτικά, Σουλφασαλαζίνη
 Ανταγωνιστές φυλλικού οξέος

•	Διάφορα
 Ηπατική νόσος, Αλκοολισμός
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Εργαστηριακά ευρήματα
ο μέσος όγκος ερυθρών είναι συνήθως πάνω από 

110fL εκτός εάν συνυπάρχει σιδηροπενία ή ετερόζυγη 
μεσογειακή αναιμία οπότε είναι χαμηλότερος ή ακόμη 
και εντός των φυσιολογικών ορίων. ςτις περιπτώσεις αυ-
τές όμως το εύρος κατανομής των ερυθρών (RDW) είναι 
αυξημένο. τα δικτυοερυθροκύτταρα είναι ελαττωμένα, 
σημαντικό στοιχείο στη διαφορική διάγνωση μεταξύ με-
γαλοβλαστικής αναιμίας και αιμολυτικής αναιμίας με μα-
κροκυττάρωση. μπορεί να υπάρχει λευκοπενία και μέτρια 
θρομβοπενία με τον αριθμό των αιμοπεταλίων να υπερ-
βαίνει συνήθως τα 40×109/L. ο θάνατος των κυττάρων 
εντός του μυελού λόγω της μη αποδοτικής ερυθροποίη-
σης έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της γαλακτικής αφυ-
δρογονάσης (LDH) του ορού η οποία μπορεί να ανέλθει 
σε επίπεδα μέχρι και 10.000IU/L. Επίσης, μπορεί να πα-
ρατηρηθεί έμμεση υπερχολερυθριναιμία, ουροχολινογό-
νο στα ούρα, ελάττωση της απτοσφαιρίνης, 

Επίχρισμα αίματος
ςτο περιφερικό επίχρισμα χαρακτηριστικό εύρημα 

αποτελούν τα ωοειδή μακροκύτταρα που κάνουν την εμ-
φάνισή τους πολύ πριν την εκδήλωση της αναιμίας ενώ 
αργότερα εμφανίζεται ανισοκυττάρωση, ποικιλλοκυτ-
τάρωση, εμπύρηνα ερυθρά, σωμάτια Howell-Jolly και 
δακτύλιοι Cabot. τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα 
εμφανίζονται υπερκατάτμητα με περισσότερους από πέ-
ντε λοβούς.

Μυελός των οστών
ςτο μυελό των οστών ασθενών με σοβαρού βαθμού 

αναιμία παρατηρείται συνήθως αύξηση της κυτταροβρί-
θειας με υπεροχή των άωρων μορφών αφού οι ωριμότε-
ρες μορφές αποπίπτουν. το πιο χαρακτηριστικό εύρημα 
είναι η καθυστέρηση της ωρίμανσης του πυρήνα των ερυ-
θροβλαστών σε σχέση με το κυτταρόπλασμα (ασύγχρονη 
ωρίμανση). ςυγκεκριμένα, παρατηρούνται ερυθροβλά-
στες μεγαλύτεροι του φυσιολογικού, με άωρο πυρήνα και 
ανώμαλη κατανομή χρωματίνης. Χαρακτηριστικά ευρή-
ματα αποτελούν επίσης τα γιγαντιαία μεταμυελοκύττα-
ρα και τα μεγαλύτερα του φυσιολογικού πολυπλοειδικά 
μεγακαρυοκύτταρα. 

Διάγνωση της μεγαλοβλαστικής αναιμίας λόγω 
έλλειψης βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος

η διάγνωση της έλλειψης Β12 βασίζεται στα χαρακτη-
ριστικά ευρήματα του περιφερικού επιχρίσματος και του 
μυελού των οστών και στο προσδιορισμό της βιταμίνης 
στο αίμα. τα επίπεδα της βιταμίνης Β12 προσδιορίζονται 
με ανοσοενζυμικές μεδόδους (ELISA). οι φυσιολογικές 

τιμές κυμαίνονται μεταξύ 160-200ng/l μέχρι 1000ng/l. 
ςτους ασθενείς με μεγαλοβλαστική αναιμία εξαιτίας έλ-
λειψης Β12 τα επίπεδα αυτής είναι συνήθως κάτω των 
100ng/l. η μέτρηση των επιπέδων του μεθυλμαλονικού 
οξέος και της ομοκυστεϊνης ορού αποτελούν ευαίσθη-
τες μεθόδους διάγνωσης της ανεπάρκειας Β12 και φυλλι-
κού, ωστόσο η αύξηση αυτών και σε άλλες παθολογικές 
καταστάσεις (νεφρική ανεπάρκεια, αλκοολισμός) περιο-
ρίζουν τη χρησιμότητά τους42. ο προσδιορισμός του φυλ-
λικού οξέος πραγματοποιείται επίσης με ανοσοενζυμικές 
μεθόδους (ELISA) και τα φυσιολογικά επίπεδα είναι με-
ταξύ 2 και 15μg/l. το φυλλικό οξύ του ορού αυξάνεται 
στις περιπτώσεις βαριάς έλλειψης βιταμίνης Β12 λόγω της 
αδυναμίας μετατροπής του μεθυλTHF σε THF. Αυξημέ-
να επίπεδα φυλλικού οξέος έχουν παρατηρηθεί σε σύν-
δρομο τυφλής έλικας, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ενεργό 
ηπατική νόσο ή και σε αιμολυμένο δείγμα ορού. Αντίθε-
τα, η μέτρηση του φυλλικού οξέος των ερυθρών αποτε-
λεί τον πλέον αξιόπιστο δείκτη των αποθηκών φυλλικού 
οξέος του οργανισμού.

Θεραπεία
Θεραπεία πρέπει να χορηγηθεί στους ασθενείς που εμ-

φανίζουν τις χαρακτηριστικές μορφολογικές αλλοιώσεις 
της μεγαλοβλαστικής αναιμίας από έλλειψη Β12 ακόμη 
και επί απουσίας αναιμίας. Χρησιμοποιείται το σκεύα-
σμα υδροξυκοβαλαμίνης 1000μg ημερησίως ενδομυικώς 
για τις πρώτες 7 μέρες, ακολούθως εβδομαδιαίως για 4 
εβδομάδες και έπειτα μηνιαίως εφ’όρου ζωής εφόσον η 
δυσαπορρόφηση δεν οφείλεται σε αναστρέψιμο αίτιο. 
ςτις πρώτες 6-8 ημέρες αναμένεται αύξηση του αριθμού 
των ΔΕκ, μείωση της τιμής της γαλακτικής αφυδρογο-
νάσης και της χολερυθρίνης ενώ ταυτόχρονα παρατηρεί-
ται αύξηση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων και 
των αιμοπεταλίων. η τιμή της αιμοσφαιρίνης φθάνει τα 
φυσιολογικά επίπεδα εντός δύο μηνών από την έναρξη 
της θεραπείας43.

η έλλειψη του φυλλικού οξέος αντιμετωπίζεται με 
per os χορήγησή του σε δόσεις 5–15mg/ημέρα. Πριν 
την έναρξη θεραπείας υποκαταστάσεως φυλλικού οξέος, 
οφείλουμε να αποκλείσουμε τη συνύπαρξη έλλειψης βι-
ταμίνης Β12 διότι σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει κίνδυ-
νος εμφάνισης ή επιδείνωσης νευρολογικών διαταραχών 
από την έλλειψη της Β12. Θεραπεία διάρκειας 4 μηνών 
είναι συνήθως αρκετή για την πλήρωση των αποθηκών 
του οργανισμού. 

ΜΗ ΜΕΓΑΛΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ
Περιλαμβάνει αίτια μακροκυτταρικής αναιμίας που 

δεν παρουσιάζουν τις χαρακτηριστικές μεγαλοβλαστο-
ειδείς αλλοιώσεις στο μυελό των οστών αλλά ούτε τα 
ωοειδή μακροκύτταρα στο περιφερικό επίχρισμα. Δια-
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κρίνονται σε δύο ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των δι-
κτυοερυθροκυττάρων (Πίνακας 1). 

ΜΑΚΡΟΚυΤΤΑΡΙΚΗ ΑνΑΙΜΙΑ  
ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΄Η ΦυΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΚ
Ηπατική νόσος/αλκοολισμός

οι πιο συχνές αιτίες μη μεγαλοβλαστικής μακροκυτ-
ταρικής αναιμίας είναι η ηπατική νόσος και η κατάχρη-
ση αλκοόλ. οι διαταραχές στο μεταβολισμό των λιπιδίων 
που συνοδεύουν την ηπατική νόσο έχουν ως αποτέλεσμα 
μεταβολές στο μέγεθος και το σχήμα των ερυθρών αι-
μοσφαιρίων. η μακροκυττάρωση μπορεί να αποτελεί το 
αρχικό εύρημα στις περιπτώσεις αυτές και να ακολουθεί 
η ανάπτυξη στοχοκυττάρων και ακανθοκυττάρων. ςτην 
περίπτωση αυτή το πρόβλημα εντοπίζεται στον παθο-
λογικό εμπλουτισμό της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης 
με μόρια χοληστερόλης που υπό φυσιολογικές συνθή-
κες έχουν ως κύριο ρόλο τον περιορισμό των κινήσεων 
των διαμεμβρανικών πρωτεϊνών. η αυξημένη εναπόθεση 
μορίων χοληστερόλης καθιστά τα μόρια δύσκαμπτα στο 
πέρασμά τους από τη μικροκυκλοφορία του σπληνός με 
συνέπεια την παραμόρφωσή τους σε ακανθοκύτταρα44. 

η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί συχνά σε μακρο-
κυττάρωση με MCV που κυμαίνεται μεταξύ 100 – 110fl. 
ςτην παθογένεση της αναιμίας εμπλέκεται η απευθεί-
ας τοξική δράση του αλκοόλ στο μυελό των οστών45, η 
ανταγωνιστική δράση της αιθανόλης έναντι του φυλλι-
κού οξέος και η χαμηλή πρόσληψη φυλλικού οξέος με 
την τροφή που παρατηρείται στον αλκοολισμό46. η αποχή 
από το αλκοόλ διορθώνει ταχέως το μέσο όγκο ερυθρών 
σε χρονικό διάστημα περίπου μιας εβδομάδας. 

Υποθυρεοειδισμός
Περίπου 20 – 60% των ατόμων με υποθυρεοειδισμό 

εμφανίζουν αναιμία η οποία μπορεί να είναι μικροκυττα-
ρική, νορμοκυτταρική ή μακροκυτταρική. η μακροκυτ-
ταρική αναιμία οφείλεται συνήθως σε δυσαπορρόφηση 
βιταμίνης Β12 ή/και φυλλικού οξέος ή κακή διατροφή. 
Έχει παρατηρηθεί ότι η επίπτωση της αναιμίας από έλ-
λειψη Β12 στον υποθυρεοειδισμό είναι 20 φορές μεγαλύ-
τερη από το γενικό πληθυσμό47. ςτους υποθυρεοειδικούς 
ασθενείς μπορεί να υπάρχει μακροκυττάρωση χωρίς απα-
ραίτητα να συνοδεύεται με αναιμία σε ποσοστό έως 55% 
γεγονός που οφείλεται ενδεχομένως στην ανεπάρκεια των 
θυρεοειδικών ορμονών καθαυτών χωρίς έλλειψη αιματι-
νικών παραγόντων48.

ΣυΓΓΕνΕΙΣ ΔυΣΕΡυΘΡΟπΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΑνΑΙΜΙΕΣ

Αποτελούν ομάδα κληρονομικών διαταραχών της 

ερυθροποίησης. Παρουσιάζουν ποικίλη βαρύτητα και 
χαρακτηρίζονται από χρόνια αναιμία, μη αποδοτική 
ερυθροποίηση και μορφολογικά χαρακτηριστικά δυσε-
ρυθροποίησης. Αρχικά περιγράφηκαν τρεις τύποι (ι-ιιι) 
συγγενών δυσερυθροποιητικών αναιμιών, ωστόσο τα τε-
λευταία χρόνια έχουν περιγραφεί τέσσερις επιπρόσθετοι 
τύποι (IV – VII). η κυριότερη μορφολογική αλλοίωση 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι η μακροκυττάρωση. τη 
συναντούμε στη συγγενή δυσερυθροποιητική αναιμία τύ-
που ι και ιιι και σε αυτές θα αναφερθούμε. 

η CDA τύπου ι έχει αναφερθεί σε περισσότερους 
από 150 ασθενείς σε δυτική Ευρώπη και μέση Ανατο-
λή, κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο χα-
ρακτήρα και το υπεύθυνο γονίδιο που ταυτοποιήθηκε το 
2002 βρίσκεται στο χρωμόσωμα 15. κλινικά εκδηλώνε-
ται με αναιμία, ηπατοσπληνομεγαλία, ίκτερο και χολολι-
θίαση ενώ μπορεί να συνυπάρχουν συγγενείς σκελετικές 
ανωμαλίες όπως δυσμορφίες των άκρων, του θώρακα και 
της σπονδυλικής στήλης. η αιμοσφαιρίνη κυμαίνεται με-
ταξύ 6.5 – 11.5gr/dL και ο μέσος όγκος ερυθρών από 90 
έως 115fl. ςτο περιφερικό επίχρισμα ανευρίσκεται ανι-
σοκυττάρωση, ποικιλλοκυττάρωση, μακροκυττάρωση 
ενώ στο μυελό των οστών ανευρίσκονται χαρακτηριστι-
κές αλλοιώσεις που οδηγούν στη διάγνωση (υπερπλασία 
της ερυθράς σειράς, μεγαλοβλαστοειδείς αλλοιώσεις των 
ερυθροβλαστών με διαπυρηνικές συνδέσεις χρωματίνης 
και διπύρηνοι ερυθροβλάστες σε ποσοστό 3–7%). Ένα 
επιπρόσθετο χαρακτηριστικό της νόσου είναι η έμμεση 
υπερχολερυθριναιμία όπως επίσης και η αύξηση της γα-
λακτικής αφυδρογονάσης49. 

η CDA τύπου ιιι αποτελεί το σπανιότερο τύπο και έχει 
εντοπιστεί σε τρεις μεγάλες οικογένειες σουηδικής κατα-
γωγής και σε κάποιες σποραδικές περιπτώσεις. η νόσος 
κληρονομείται με τον αυτοσωματικό επικρατούντα χα-
ρακτήρα ενώ το υπεύθυνο γονίδιο εδράζεται επίσης στο 
γονίδιο 15. ςυνήθως η αναιμία είναι ήπια ή μέτρια. τον 
τύπο αυτόν συνοδεύει αυξημένη συχνότητα λεμφοϋπερ-
πλαστικών νοσημάτων (πολλαπλού μυελώματος ή μο-
νοκλωνικής γαμμαπάθειας). ςτο επίχρισμα του αίματος 
παρατηρείται μακροκυττάρωση, ανισοκυττάρωση ή βα-
σεόφιλη στίξη ενώ στο μυελό των οστών χαρακτηριστικό 
εύρημα αποτελούν οι γιγάντιοι, πολυπύρηνοι ερυθροβλά-
στες50. η αντιμετώπιση των συγγενών δυσερυθροποιη-
τικών αναιμιών περιλαμβάνει μεταγγίσεις αίματος σε 
περιπτώσεις βαρείας αναιμίας, χορήγηση φυλλικού οξέ-
ος για αναπλήρωση των απωλειών λόγω μη αποδοτικής 
ερυθροποίησης και αντιμετώπιση της αιμοσιδήρωσης. 
Όσον αφορά στη CDA τύπου ι έχει παρατηρηθεί βελτί-
ωση της αναιμίας και της μακροκυττάρωσης με τη χρή-
ση ιντερφερόνης – Α. 

ΛΟΙπΕΣ πΕΡΙπΤΩΣΕΙΣ 
Αυτές περιλαμβάνουν την απλαστική αναιμία, την κύ-
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ηση, τις αιμολυτικές αναιμίες και την αμιγή απλασία της 
ερυθράς σειράς, το πολλαπλούν μυέλωμα, τις παραπρω-
τεϊναιμίες και την οξεία λευχαιμία (ερυθρολευχαιμία)51,52 .

ΜΑΚΡΟΚυΤΤΑΡΙΚΗ ΑνΑΜΙΑ ΜΕ υψΗΛΑ ΔΕΚ
Παρατηρείται σε περιπτώσεις περιφερικής καταστρο-

φής των ερυθροκυττάρων ή οξείας αιμορραγίας53. ο προσ-

διορισμός των δικτυοερυθροκυττάρων είναι απαραίτητος 
όταν υπάρχει υπόνοια αιμόλυσης στο περιφερικό επίχρι-
σμα. η παρουσία δικτυοερυθροκυττάρων σε ποσοστό > 
10% του συνολικού αριθμού των ερυθροκυττάρων υπο-
δηλώνει αυξημένη ερυθροποίηση στο μυελό συνέπεια 
μεγάλης απώλειας στην περιφέρεια. τα ΔΕκ λόγω του 
αυξημένου μεγέθους τους οδηγούν σε υψηλή τιμή του 
MCV και χαρακτηρίζουν την αναιμία ως μακροκυτταρική.
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ABSTRACT: Macrocytosis of red blood cells is an often encountered laboratory finding which may be 
accompanied or not from anemia. The prevalence of macrocytosis in the general population ranges from 
1.7% to 3.6%, whereas it is significantly higher in older patients. Macrocytic anemias are largely clas-
sified as those resulting from disorders of DNA synthesis in the bone marrow erythrocyte progenitors 
(megaloblastic anemias) or those that are not associated with megaloblastoid abnormalities, which have 
heterogeneous etiology and are caused primarily by alcoholism, liver disease and hypothyroidism (non-
megaloblastic anemias). The evaluation of the patient with macrocytosis requires a systemic approach. 
A comprehensive history and physical examination followed by appropriate laboratory studies that in-
clude a complete blood count, a peripheral blood smear and reticulocyte count are all mandatory. In se-
lected cases, a bone marrow examination and/or specialized hematologic work up may be necessary. 
Megaloblastic anemias share specific bone marrow and peripheral blood features, such as asynchronous 
nuclear/cytoplasmic maturation, giant metamyelocytes, hypersegmented neutrophils. The causes of meg-
aloblastic anemia include deficiency of vitamin B12 and/or folate, inherited and acquired abnormalities 
affecting the metabolism of these vitamins, the myelodysplastic syndromes and other defects in DNA 
synthesis. The clinical features of megaloblastic anemia due to vitamin B12/folate deficiency apart from 
the general manifestations of anemia include glossitis, angular cheilitis, jaundice and neuropsychiatric 
disturbances. Typical hematological findings include pancytopenia, accumulation of unconjugated bili-
rubin in plasma and raised serum lactate dehydrogenase. Treatment is based mainly on cobalamin and 
folate administration, whereas in the rest cases of megaloblastic anemia the therapeutic strategy is di-
rected towards the primary cause. Non-megaloblastic macrocytic anemias may be accompanied by in-
creased reticulocyte counts, e.g. hemolysis, hemorrhage or by normal or decreased reticulocyte counts 
as occurs in alcoholism, liver disease, hypothyroidism and various bone marrow disorders). The most 
common form of nonmegaloblastic macrocytic anemia results from alcoholism. Alcohol interferes with 
lipid metabolism, causing defects in lipid synthesis and affecting the formation of the erythrocyte mem-
brane, while deficiency of either vitamin B12 or folate often coexists.
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