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ΠΕΡιληΨη: η αναιμία της χρόνιας νόσου είναι η δεύτερη σε συχνότητα μορφή αναιμίας. Πρόκειται 
για ήπια νορμόχρωμη νορμοκυτταρική αναιμία, που απαντάται σε πλήθος φλεγμονωδών, λοιμωδών και 
κακοηθών νοσημάτων, επηρεάζοντας δυσμενώς την πρόγνωση αυτών και επιτείνοντας τη νοσηρότητα 
των πασχόντων. η διαταραχή στην ομοιόσταση του σιδήρου, στην παραγωγή της ερυθροποιητίνης και 
στην ανταπόκριση των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων στην τελευταία, καθώς επίσης και η ελαττω-
μένη επιβίωση των ερυθροκυττάρων, αποτελούν τους κυριότερους μηχανισμούς που εμπλέκονται στην 
παθογένεια της αναιμίας χρονίας νόσου. η εψιδίνη είναι ο βασικότερος ρυθμιστής της ομοιόστασης του 
σιδήρου, ενώ πλήθος φλεγμονωδών κυτταροκινών έχουν μελετηθεί για το ρόλο τους στη ρύθμιση των 
διαφόρων σταδίων της ερυθροποίησης. η διάγνωση της νόσου γίνεται με αποκλεισμό άλλων καταστά-
σεων που οδηγούν σε αναιμία, και η θεραπεία της στηρίζεται στην αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσή-
ματος, όπου αυτό είναι εφικτό. η καλύτερη κατανόηση της παθογένειας της νόσου μπορεί να οδηγήσει 
σε πιο ειδικές θεραπείες στοχεύοντας στους μοριακούς μηχανισμούς που εμπλέκονται.
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Aνασκόπηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ο όρος αναιμία της χρόνιας νόσου (ΑΧΝ) χρησιμο-

ποιείται για να ορίσει την αναιμία που παρατηρείται σε 
χρόνια νοσήματα και φλεγμονώδεις καταστάσεις. Απο-
τελεί τη δεύτερη σε συχνότητα μορφή αναιμίας μετά 
τη σιδηροπενική και τη συχνότερη μεταξύ ατόμων με 
χρόνια νοσήματα. Παρατηρείται σε πλήθος παθολογι-
κών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων 
(εμπύημα, πνευμονικό απόστημα, ενδοκαρδίτιδα, ενδο-
κοιλιακά αποστήματα, οστεομυελίτιδα, σηπτική αρθρί-
τιδα, ηπατίτιδες), κακοήθων νοσημάτων (αιματολογικές 
κακοήθειες, συμπαγείς όγκοι), αυτοάνοσων νοσημάτων 
(ρευματοειδής αρθρίτιδα, συστηματικός ερυθηματώδης 
λύκος (ςΕλ), αγγειίτιδες, φλεγμονώδη νοσήματα του 
εντέρου), της χρόνιας νεφρικής νόσου, της συμφορητι-
κής καρδιακής ανεπάρκειας, του AIDS και του γήρατος1.

Πρόκειται τυπικά για ήπια, νορμόχρωμη νορμοκυτ-
ταρική αναιμία, που χαρακτηρίζεται από χαμηλά επίπε-
δα σιδήρου ορού, ελαττωμένο κορεσμό τρανσφερρίνης 
και ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC), μειωμέ-

νο αριθμό σιδηροβλαστών στο μυελό των οστών και αυ-
ξημένο σίδηρο στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (ΔΕς)2. 
οι κυριότεροι μηχανισμοί που εμπλέκονται στην ΑΧΝ 
είναι η διαταραχή στη χρήση του διαθέσιμου σιδήρου για 
την ερυθροποίηση και η κατακράτηση αυτού στο ΔΕς, 
η διαταραχή στην παραγωγή ερυθροποιητίνης (ΕΡο) 
και η ελαττωματική ανταπόκριση των ερυθρών σε αυ-
τήν, καθώς επίσης και η μείωση της επιβίωσης των κυ-
κλοφορούντων ερυθρών3. ςτο κείμενο που ακολουθεί, 
θα περιγραφεί περιληπτικά, καταρχάς, η διαδικασία της 
φυσιολογικής ερυθροποίησης και ακολούθως θα αναλυ-
θεί η παθοφυσιολογία της ΑΧΝ. τέλος θα ανασκοπηθεί 
η διάγνωση και η θεραπεία της ΑΧΝ.

ΕΡυΘΡΟπΟΙΗΣΗ
η ερυθροποίηση ξεκινά στο μυελό των οστών, όπου 

οι πρόδρομες κυτταρικές μορφές της ερυθράς σειράς, ορ-
γανώνονται σε κυτταρικούς σχηματισμούς, τις ερυθρο-
βλαστικές νησίδες4 (Εικόνα 1). οι σχηματισμοί αυτοί 
αποτελούνται από ένα μακροφάγο, με κυτταροπλασμα-
τικές προσεκβολές, οι οποίες περιβάλλουν τους ερυθρο-
βλάστες. οι τελευταίοι διατάσσονται σε ομόκεντρους 
κύκλους γύρω από το μακροφάγο και ωριμάζουν προο-
δευτικά όσο απομακρύνονται από το κέντρο. το κεντρι-
κό μακροφάγο μίας νησίδας διαδραματίζει σημαντικό 



Μ. Ξημέρη et al24

τροφικό αλλά και ρυθμιστικό ρόλο, μέσω έκκρισης αι-
μοποιητικών κυτταροκινών. Παράλληλα, απομακρύνει 
με φαγοκυττάρωση αποβαλλόμενους πυρήνες ερυθρο-
βλαστών, καθώς και μη φυσιολογικούς ερυθροβλάστες. 

η ωρίμανση της ερυθράς σειράς διαχωρίζεται σε EPO-
εξαρτώμενη ερυθροποίηση, κατά την οποία επιβιώνουν, 
πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται οι ερυθρο-
κυτταρικές προβαθμίδες5 (erythroidcolony-formingunits 
(CFU-E), καθώς και οι προερυθροβλάστες που εκφράζουν 
τον υποδοχέα της Ερυθροποιητίνης (EPO-R)) και ακολου-
θεί η EPO-ανεξάρτητη ερυθροποίηση, η οποία εστιάζεται 
κυρίως στην παραγωγή της αιμοσφαιρίνης. η επιβίωση 
των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων είναι στενά συνδε-
δεμένη με την ικανότητά τους να συνθέτουν, επιτυχώς, 
αιμοσφαιρίνη. για τη σύνθεση αυτή απαιτείται σίδηρος. 
Αυτός κυκλοφορεί στο πλάσμα ως σύμπλοκο με την τρα-
σφερρίνη, υποδοχείς της οποίας (TfR) εκφράζονται άφθο-
νοι στους ερυθροβλάστες. κατ αυτόν τον τρόπο σίδηρος 
συνδεδεμένος με τρανσφερρίνη (Tf) προσλαμβάνεται από 
τους τελευταίους. Ακολούθως, ο σίδηρος αποσπάται από 
την τρανσφερρίνη στα ενδοσώματα και οTfR επιστρέφει 
στην κυτταρική μεμβράνη. ο σίδηρος χρησιμοποιείται 
από τους ερυθροβλάστες στα μιτοχόνδρια, προκειμένου 
να παραχθεί αίμη. Όταν πλέον έχει συντεθεί επαρκής πο-
σότητα αιμοσφαρίνης, ο υποδοχεάς τρανσφερρίνης απο-
βάλλεται στο πλάσμα (διαλυτός TfR). O ερυθροβλάστης 
τότε αποβάλλει τον πυρήνα του και εισέρχεται στην κυ-
κλοφορία ως δικτυοερυθροκύτταρο και στη συνέχεια, με 

απώλεια των ριβοσωμάτων, 
των μιτοχονδρίων και άλλων 
κυτταροπλασματικών οργανι-
δίων, μετατρέπεται σε ώριμο 
ερυθρό αιμοσφαίριο. τα ερυ-
θρά αιμοσφαίρια επιβιώνουν 
στο αίμα περίπου 120 ημέρες. 
τα γηρασμένα ερυθροκύττα-
ρα απομακρύνονται από την 
κυκλοφορία μέσω φαγοκυτ-
τάρωσης από τα μακροφάγα, 
κυρίως του σπλήνα. η αιμο-
σφαιρίνη αποδομείται και ο 
σίδηρος αποσπάται από τον 
δακτύλιο της αίμης με τη βο-
ήθεια της οξυγενάσης της αί-
μης. ο σίδηρος εξάγεται από 
τα μακροφάγα μέσω της φερ-
ροπορτίνης (Fpn) και αποδίδε-
ται στην τρανσφερρίνη η οποία 
τον διανέμει στους ερυθροβλά-
στες. η ανακύκλωση του σιδή-
ρου των γερασμένων ερυθρών 
αποτελεί την κύρια πηγή σι-
δήρου για την ερυθροποίηση.

πΑΘΟΦυΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΧν 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι κυριότεροι παθοφυσιο-

λογικοί μηχανισμοί που αναγνωρίζονται στην παθογένεια 
της ΑΧΝ είναι η διαταραχή στη χρήση του διαθέσιμου 
σιδήρου για την ερυθροποίηση και η κατακράτηση αυτού 
στο ΔΕς, η διαταραχή στην παραγωγή ερυθροποιητίνης 
(ΕΡο) και η ελαττωματική ανταπόκριση των ερυθρών σε 
αυτήν, καθώς επίσης και η μείωση της επιβίωσης των κυ-
κλοφορούντων ερυθρών.

Α) Χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον ορό  
και κατακράτηση σιδήρου στο ΔΕΣ

τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου (Fe) στον ορό σχετίζο-
νται με βακτηριακές6, ιογενείς7,8 και παρασιτικές λοι-
μώξεις. καθώς ο σίδηρος έχει ζωτική σημασία για όλα 
σχεδόν τα παθογόνα, η ελάττωση της συγκέντρωσής του 
στα εξωκυττάρια υγρά, μειώνει τη διαθεσιμότητά του και 
θεωρείται ότι περιορίζει τον πολλαπλασιασμό των παθο-
γόνων που εισβάλλουν στον οργανισμό. Πρόκειται επο-
μένως για μηχανισμό άμυνας έναντι των παθογόνων και 
μάλιστα από τους αρχαιότερους, καθώς έχει παρατηρη-
θεί ακόμα και σε ασπόνδυλους οργανισμούς9. Είναι πλέ-
ον αποδεκτό ότι τα χαμηλά επίπεδα σιδήρου στον ορό 
ασθενών με φλεγμονή είναι αποτέλεσμα μειωμένης απε-
λευθέρωσής του από το ΔΕς, κάτι στο οποίο συμβάλουν 

Εικόνα 1. Οι ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες ωριμάζουν στο μυελό των οστών σε επαφή 
με ένα κεντρικό μακροφάγο. Μόλις ολοκληρωθεί η παραγωγή της αιμοσφαιρίνης αποβάλ-
λουν τον πυρήνα και εισέρχονται στην κυκλοφορία. Τα γερασμένα ερυθρά φαγοκυτταρώ-
νονται από μακροφάγα των ιστών όπου ο Fe ανακυκλώνεται και επιστρέφει στα ερυθρά 
μέσω της τρανσφερρίνης. (Τροποποιημένη από2)
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αρκετές πρωτεΐνες οξείας φάσεως. Aκόμα, οι κυτταροκί-
νες TNF-α IL-1a και IL-6 εμπλέκονται επίσης στη μετα-
κίνηση του σιδήρου από το ΔΕς, χωρίς ωστόσο ο ρόλος 
τους να έχει επαρκώς αποσαφηνισθεί.

η πρόσφατα ανακαλυφθείσα εψιδίνη (Hepc) έχει προ-
καλέσει έντονο ενδιαφέρον αναφορικά με τον ρόλο της 
στην επαγωγή χαμηλών επιπέδων σιδήρου στην ΑΧΝ. 
Πρόκειται για ένα μικρό πεπτίδιο που παράγεται κυρίως 
στα ηπατοκύτταρα και προσδένεται στον υποδοχέα της, τη 
φερροπορτίνη (Fpn), σε απομακρυσμένες θέσεις, όπως τα 
εντερικά κύτταρα του δωδεκαδακτύλου και τα μακροφά-
γα των ιστών. η Hepc είναι ισχυρός ρυθμιστής της ομοι-
όστασης του σιδήρου9 καθώς επάγει την ενδοκυττάρωση 
της Fpn και την αποδόμησή της14. με την πρόσδεσή της 
στην Fpn στην επιφάνεια των κυττάρων η Hepc περιορί-
ζει τη διαιτητική πρόσληψη από τα κύτταρα του εντέρου 
και την απελευθέρωση σιδήρου από τα μακροφάγα10 (Ει-
κόνα 2). η παραγωγή της Hepc ρυθμίζεται από τα επίπε-
δα Fe, έτσι ώστε περισσότερη Hepc να παράγεται από τα 
ηπατοκύτταρα, όταν ο Fe είναι άφθονος, ώστε να περι-

ορίζεται η περαιτέρω απορρόφησή του από τα κύτταρα 
του εντέρου και η απελευθέρωσή του από τις αποθήκες 
του. Αντίθετα, σε ένδεια Fe, τα ηπατοκύτταρα παράγουν 
λιγότερη ή καθόλου Hepc, επιτρέποντας έτσι στον Fe να 
απελευθερωθεί στο πλάσμα. Επιπρόσθετα, η παραγωγή 
της Hepc ρυθμίζεται ομοιοστατικά από τις ανάγκες της 
ερυθροποίησης σε σίδηρο. κατά τη διάρκεια ενεργού 
ερυθροποίησης, η παραγωγή Hepc καταστέλλεται καθι-
στώντας έτσι τον σίδηρο διαθέσιμο για τη σύνθεση της 
αιμοσφαιρίνης. η IL-6 είναι η κύρια κυτταροκίνη που 
επάγει την έκφραση της Hepc15. η IL-6 έχει σχετιστεί με 
την επίπτωση και τη σοβαρότητα της αναιμίας σε πλή-
θος νόσων όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα11, ο ςΕλ12, ο 
καρκίνος των ωοθηκών13. Ενώ θα αναμενόταν τα επίπε-
δα της Hepc να είναι αυξημένα σε αυτούς τους ασθενείς, 
τέτοια δεδομένα δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. το μικρό μέ-
γεθος και η μοναδική δομή της καθιστούν δύσκολη την 
μέτρηση των επιπέδων της Hepc στον ορό και τα ούρα 
και για το λόγο αυτό ελάχιστες μελέτες έχουν εκτιμήσει 
την έκφρασή της σε ασθενείς.

ο TNF-α δεν επάγει την 
έκφραση της Hepc, ωστόσο 
η έκφρασή του έχει σαν απο-
τέλεσμα χαμηλά επίπεδα Fe 
ορού17,18 και αναιμία. το γε-
γονός αυτό υποδηλώνει την 
ύπαρξη μηχανισμών ανεξάρ-
τητων από την Hepc, οι οποί-
οι μπορεί να ρυθμίζουν άλλες 
πρωτεΐνες που εμπλέκονται 
στη χρήση του Fe από τα κύτ-
ταρα και έχουν σαν αποτέλε-
σμα την κατακράτηση αυτού 
από το ΔΕς. η φερριτίνη στα 
μακροφάγα θα μπορούσε ν’ 
αποτελεί έναν τέτοιο πιθανό 
στόχο. μελέτες σε ανθρώπι-
νες κυτταρικές σειρές έχουν 
συσχετίσει την IFN-γ με τη 
συσσώρευση φερριτίνης19. 
Επίσης η IFN-γ φαίνεται να 
καταστέλλει την έκφραση της 
Fpn σε ανθρώπινες κυτταρι-
κές σειρές20. 

Εκτός από την κατακρά-
τηση Fe στο ΔΕς, ένας άλλος 
μηχανισμός μέσω του οποίου 
αναστέλλεται η ερυθροποίηση 
στην ΑΧΝ είναι η μειωμένη 
πρόσληψη του συμπλόκου Fe/
Tfαπό τις ερυθροκυτταρικές 
προβαθμίδες Εδώ εμπλέκεται 
η α1-αντιθρυψίνη, μια άλλη 

Εικόνα 2. Επίδραση της φλεγμονής στην ερυθροποίηση και τον μεταβολισμό του σιδήρου. 
+:διέγερση, - :αναστολή (Τροποποιημένη από37)
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πρωτεΐνη οξείας φάσεως, που ανταγωνίζεται την Tf για 
την πρόσδεση στον TfR, γεγονός που οδηγεί τελικά στη 
μειωμένη απόδοση Fe στα κύτταρα της ερυθράς σειράς21.

Β) Διαταραχή του πολλαπλασιασμού  
των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων  
και ανεπαρκής παραγωγή EPO

Εκτός από τα ανασταλτικά αποτελέσματα της ένδει-
ας σιδήρου στην ερυθροποίηση, η ΑΧΝ χαρακτηρίζεται 
επίσης από διαταραχή της ρύθμισής της τελευταίας από 
την ΕΡο. οποιοδήποτε και αν είναι το αίτιο της αναιμί-
ας, η μείωση της αιμοσφαιρίνης στο αίμα έχει σαν απο-
τέλεσμα την ελάττωση του οξυγόνου στους ιστούς, και 
κατ’ επέκταση την επαγωγή της παραγωγής ΕΡο από 
τους νεφρούς22. καθώς η αναιμία επιδεινώνεται, τα επί-
πεδα της ΕΡο οφείλουν να αυξάνονται προκειμένου να 
διεγείρουν τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση 
των CFU-EKαι των προερυθροβλαστών.

η σύγκριση της παραγωγής ΕΡο σε ασθενείς με φλεγ-
μονή ή κακοήθεια, σε σχέση με ασθενείς σιδηροπενικούς 
ή με πρωτοπαθή διαταραχή της αιμοποίησης23, δεν ανέδει-

ξε συσχέτιση μεταξύ ΕΡο και αναιμίας στους πρώτους. 
Επίσης, τα επίπεδα ΕΡο ήταν χαμηλότερα σε αυτούς σε 
σχέση με ασθενείς με αναιμία άλλης αιτιολογίας. ςε μια 
άλλη μελέτη, οι Ζucker και συν.24 διαπίστωσαν ανεπαρ-
κή παραγωγή EPOσε ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα 
(RA) και λοιμώξεις. Ειδικότερα, οι ασθενείς με φλεγμο-
νή είχαν φυσιολογικά ή αυξημένα επίπεδα ΕΡο, ωστό-
σο η αύξηση αυτή δεν ήταν ανάλογη με τα επίπεδα της 
ΕΡο που παρατηρούνταν σε ασθενείς με ίδιας βαρύτη-
τας αναιμία, οφειλόμενη σε έλλειψη Fe ή φυλλικού24. τέ-
τοιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί όχι μόνον σε ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα (RA), αλλά και σε πάσχοντες 
με AIDS, καρκίνο, τραύμα, φυματίωση και γήρανση.

ςτη ρύθμιση της παραγωγής ΕΡο σε απάντηση στην 
υποξία φαίνεται ότι εμπλέκονται και οι κυτταροκίνες25. 
Ειδικότερα, ηIL-1β έχει δειχθεί ότι μειώνει την ανταπό-
κριση στην ΕΡο στην υποξία26 ενώ τόσο η IL-1β όσο και 
ο TNF-α, προάγουν την παραγωγή GATA-bindingprotein-2 
και NFκβ, καταστέλλοντας έτσι τη μεταγραφή της ΕΡο27.
Αντίθετα, η IL-6 και η IFN-γ δε φαίνεται έχουν ρόλο στη 
ρύθμιση της παραγωγής της ΕΡο.

Εκτός από την ανεπαρκή παραγωγή ΕΡο, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις ΑΧΝ έχει επίσης αναφερθεί και μειωμέ-

νη ανταπόκριση των κυττάρων 
της ερυθράς σειράς στη διαθέ-
σιμη ΕΡο28. Αυτό έχει παρα-
τηρηθεί χαρακτηριστικά στην 
ΑΧΝ που σχετίζεται με τον 
καρκίνο. Ειδικότερα, αν και τα 
επίπεδα της ΕΡο είναι επαρ-
κώς αυξημένα στους ασθε-
νείς με κακοήθειες, εντούτοις 
η σύνθεση της αίμης δεν εί-
χε την αναμενόμενη αύξηση.

ςτην ελάττωση του πολ-
λαπλασιασμού και της 
διαφοροποίησης των ερυθρο-
κυτταρικών προβαθμίδων που 
παρατηρείται σε φλεγμονώδεις 
καταστάσεις σημαντικό ρό-
λο φαίνεται ότι διαδραματί-
ζουν οι κυτταροκίνες (Εικόνα 
3). οι πρωιμότερες δεσμευμέ-
νες για την ερυθρά σειρά προ-
βαθμίδες είναι οι BFU-E και 
οι πιο ώριμες οι CFU-E. μό-
νο οι CFU-E χρειάζονται την 
παρουσία ΕΡο για να πολλα-
πλασιαστούν και να διαφορο-
ποιηθούν, καθώς οι BFU-E δεν 
εκφράζουν EpoR. Εν προκει-
μένω ο TNF-α καταστέλλει 
την ερυθροκυτταρική ανάπτυ-
ξη και διαφοροποίηση από τις 

Εικόνα 3. Ρύθμιση των διαφόρων σταδίων της ερυθροποίησης από φλεγμονώδεις κυττα-
ροκίνες. Κάποιες έχουν άμεση ανασταλτική δράση στον πολλαπλασιασμό των ερυθροκυτ-
ταρικών προβαθμίδων, ενώ άλλες δρουν μέσω ελλάτωσης των επιπέδων της EPO, διατα-
ράσσοντας την απελευθέρωση σιδήρου από τα μακροφάγα ή επηρεάζοντας την επιβίωση 
των ερυθρών. (Τροποποιημένη από1).
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CFU-E και BFU-E29,30. Ακόμα, σε ασθενείς με RA που 
έλαβαν αγωγή με anti-TNFa παρατηρήθηκε ευόδωση 
της ερυθροποίησης με αύξηση του αριθμού των BFU-E31 
και της τιμής της αιμοσφαιρίνης, με παράλληλη ελάττω-
ση των επιπέδων ΕΡο και IL-632. Επιπρόσθετα, η IFN-γ 
αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση 
της ερυθράς σειράς μειώνοντας την έκφραση των stem 
cell factor (SCF) και EpoR33, ενώ παράλληλα επάγει και 
την απόπτωση, αυξάνοντας την έκφραση του Fas στις 
ερυθροκυτταρικές προβαθμίδες34,35. Άλλες κυτταροκίνες 
που έχουν επίσης συσχετιστεί με καταστολή της ερυθρο-
ποίησης είναι η IL-1β μέσω της επαγωγής IFN-γ και η 
IFN-β με μηχανισμό που δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί.

Γ) Διαταραχή της επιβίωσης των ερυθρών
η ΑΧΝ χαρακτηρίζεται επίσης από μειωμένη επιβί-

ωση των κυκλοφορούντων ερυθροκυττάρων, χωρίς αυτό 
να είναι αποτέλεσμα αιμόλυσης. Mελέτες υπολογισμού 
της επιβίωσης των ερυθρoκυττάρων έχουν δείξει ότι ση-
μασμένα ερυθροκύτταρα από φυσιολογικούς δότες είχαν 
μικρότερο χρόνο επιβίωσης σε ασθενείς με χρόνια νοσή-
ματα, ενώ αντίθετα ερυθροκύτταρα από δότες με φλεγ-
μονώδη νοσήματα είχαν φυσιολογική επιβίωση σε υγιείς 
λήπτες36. η πιο πιθανή εξήγηση για τα αποτελέσματα αυ-
τά θα ήταν η αύξηση στη διακίνηση των ερυθρών από 
το ΔΕς των ασθενών. Είναι δυνατόν φλεγμονώδεις κυτ-
ταροκίνες να έχουν ρόλο στη ρύθμιση της «εποπτείας» 
από τα μακροφάγα των κυκλοφορούντων ερυθρών, ελατ-
τώνοντας την «ανοχή» των πρώτων στις διαταραχές που 
εμφανίζουν τα ερυθρά καθώς γηράσκουν. Δεν έχει απο-
δειχθεί μέχρι σήμερα, ωστόσο, απόλυτη συσχέτιση του 
παραπάνω φαινομένου με συγκεκριμένες κυτταροκίνες, αν 
και ο TNF-a και η IL-1 φαίνεται να εμπλέκονται σχετικά.

ΔΙΑΓνΩΣΗ
η διάγνωση της ΑΧΝ δεν είναι πάντα εύκολη και προ-

ϋποθέτει τον αποκλεισμό αναιμίας οποιασδήποτε άλλης 
αιτιολογίας37. ςυχνά συνυπάρχουν καταστάσεις όπως αι-

μοσφαιρινοπάθειες, ελλείψεις αιματινικών παραγόντων, 
αιμορραγία ή αιμόλυση, φλεγμονή ή διήθηση του μυε-
λού των οστών και χρήση φαρμάκων, που επηρεάζουν 
την αιματολογική εικόνα καθιστώντας δύσκολη τη διά-
γνωση. τυπικά, ωστόσο, πρόκειται για αναιμία χαμηλής 
έως μέτριας βαρύτητας, ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική, με 
χαμηλό αριθμό δικτυοερυθροκυττάρων. ςυνήθως ανευρί-
σκονται αυξημένοι δείκτες φλεγμονής όπως η CRP και η 
τκΕ, ουδετεροφιλία ή θρομβοκυττάρωση. Είναι σημαντι-
κή η διαφορική διάγνωση της ΑΧΝ από τη σιδηροπενική 
αναιμία αν και συχνά μπορεί να συνυπάρχουν. ο σίδηρος 
ορού και ο κορεσμός τρανσφερρίνης είναι ελαττωμένα και 
στις δύο καταστάσεις, ωστόσο τα επίπεδα τρανσφερρίνης 
ορού είναι ελαττωμένα στη σιδηροπενική αλλά φυσιολο-
γικά ή αυξημένα στην ΑΧΝ (πίνακας 1). η μέτρηση της 
φερριτίνης έχει μικρή αξία καθώς εκτός από δείκτης των 
αποθηκών σιδήρου είναι και πρωτεΐνη οξείας φάσης και 
αυξάνεται σε φλεγμονώδεις καταστάσεις. Βέβαια πολύ 
χαμηλές τιμές φερριτίνης θέτουν τη διάγνωση της σιδη-
ροπενικής αναιμίας. η μέθοδος εκλογής για την εκτίμη-
ση των αποθηκών σιδήρου παραμένει η χρώση Perl των 
επιχρισμάτων μυελού των οστών, ωστόσο το μυελόγραμ-
μα και η οστεομυελική βιοψία έχουν κατά τα άλλα περι-
ορισμένη διαγνωστική αξία όσον αφορά στην ΑΧΝ, για 
το λόγο αυτό προτιμώνται άλλες διαγνωστικές μέθοδοι, 
μη επεμβατικές. Χρήσιμο εργαλείο για τη διάγνωση της 
ΑΧΝ είναι ο λόγος του διαλυτού υποδοχέα τρανσφερρί-
νης ορού (sTfR) προς τον δεκαδικό λογάριθμο της φερ-
ριτίνης ορού (Πίνακας 1). τιμές <1 ανευρίσκονται στην 
ΑΧΝ ενώ τιμές >2 δείχνουν ανεπάρκεια σιδήρου αναξαρ-
τήτως της παρουσίας ΑΧΝ (Εικόνα 4)38. η μέτρηση των 
επιπέδων εψιδίνης ορού ή ούρων θα μπορούσε επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για τη διαφοροδιάγνωση ιδίως της αμι-
γούς ΑΧΝ από τη συνυπάρχουσα με σιδηροπενική, καθώς 
αυξημένα επίπεδα αναμένονται μόνο στην ΑΧΝ και σε 
κάθε άλλη περίπτωση μειωμένα ή φυσιολογικά, ωστόσο 
δεν υπάρχει μέχρι σήμερα μέθοδος μέτρησης της εψιδί-
νης κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί στην καθ’ ημέρα 
πράξη. ο growth differentiation factor 15 (GDF-15), είναι 
μια ορμόνη της ερυθροποίησης που ανευρίσκεται ιδιαί-

πίνακας 1. Χρήση εργαστηριακών εξετάσεων για τη διαφορική διάγνωση της ΑΧΝ (Τροποποιημένο37)

Σιδηροπενία  
χωρίς αναιμία 

Αναιμία χρονίας νόσου  
(ΑΧΝ) 

Σιδηροπενική 
Αναιμία (ΣΑ) ΑΧΝ / ΣΑ 

Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογική Μειωμένη Μειωμένη Μειωμένη 
Δείκτες φλεγμονής Αρνητικοί Αυξημένοι Αρνητικοί Αυξημένοι 
Φερριτίνη Χαμηλή Φυσιολογική/Αυξημένη Χαμηλή Φυσιολογική 
Πηλίκο sTFR/ log φερριτίνης Αυξημένο Μειωμένο Αυξημένο Αυξημένο
Hepc ορού Μειωμένη Αυξημένη Μειωμένη Φυσιολογική 
GDF-15 Φυσιολογικός Αυξημένος Φυσιολογικός Αυξημένος
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τερα αυξημένη στη β-θαλασσαιμία και στη συγγενή δυ-
σερυθροποιητική αναιμία, και αναστέλλει την έκφραση 
της Hepc, συμβάλλοντας έτσι στην υπερφόρτωση σιδή-
ρου που παρατηρείται στα νοσήματα αυτά. Ασθενείς με 
ΑΧΝ και ΑΧΝ και σιδηροπενία, εμφανίζουν σημαντικά 
υψηλότερα επίπεδα GDF-15 από τους ασθενείς με σιδη-
ροπενική αναιμία (Πίνακας 1)37. Δεν υπάρχουν επομένως 
συγκεκριμένα εργαστηριακά διαγνωστικά κριτήρια για τη 
διάγνωση της ΑΧΝ, αλλά θα πρέπει μάλλον να συνεκτι-
μώνται αρκετοί παράγοντες. οι αναμενόμενες τιμές των 
επιμέρους εργαστηριακών εξετάσεων στην ΑΧΝ φαίνο-
νται στον πίνακα 1. ςτην εικόνα 4, τέλος, προτείνεται 
ένας αλγόριθμος για τη διάγνωση ΑΧΝ.

ΘΕΡΑπΕΙΑ
η αναιμία που παρατηρείται στα πλαίσια ΑΧΝ εί-

ναι συχνά ήπια και δεν απαιτεί θεραπευτικές παρεμβά-
σεις. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που η διόρθωση της 
αναιμίας είναι απαραίτητη, όπως όταν υπάρχει επιβάρυν-
ση του καρδιαγγειακού συστήματος και επιδείνωση της 
ποιότητας ζωής. η αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσή-
ματος συνήθως αρκεί για την αποκατάσταση της αιματο-
λογικής εικόνας, δεν είναι ωστόσο πάντα εφικτή, όπως σε 
περιπτώσεις ανίατων κακοηθών νοσημάτων ή στη χρό-
νια νεφρική νόσο, οπότε είναι απαραίτητες διαφορετικές 
θεραπευτικές στρατηγικές. ςημαντική είναι επίσης και η 
αντιμετώπιση παραγόντων που συνεισφέρουν στην επι-
δείνωση της αναιμίας όπως οι διαιτητικές ελλείψεις πα-

ραγόντων της αιμοποίησης.
η μετάγγιση συμπυκνω-

μένων ερυθρών αιμοσφαιρίων 
είναι μια εύκολα διαθέσιμη, 
ταχεία και αποτελεσματική θε-
ραπευτική επιλογή για ασθε-
νείς με σοβαρή συμπτωματική 
αναιμία, ωστόσο το αίμα πα-
ραμένει πολύτιμη και ακρι-
βή πηγή και οι μεταγγίσεις 
έχουν επιπτώσεις όπως η υπερ-
φόρτωση με σίδηρο, η αλλο-
ανοσοποίηση και δυνητικά 
η μετάδοση λοιμογόνων πα-
ραγόντων. Όσον αφορά στην 
ΑΧΝ η χρήση της μετάγγισης 
σαν θεραπευτική επιλογή θα 
πρέπει να περιορίζεται στους 
ασθενείς με σοβαρή ή απειλη-
τική για τη ζωή αναιμία. 

η χρήση της Ερυθροποι-
ητίνης σε ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα στηρίζεται στο γε-
γονός της διαταραχής της πα-

ραγωγής Ερο που τους χαρακτηρίζει, καθώς επίσης και 
στην ελαττωμένη ανταπόκριση των ερυθροκυτταρικών 
τους προβαθμίδων στη διαθέσιμη EPO. η ανθρώπινη ανα-
συνδυασμένη EPO χρησιμοποιείται ευρέως στη χρόνια 
νεφρική νόσο, σε ασθενείς με κακοήθη νοσήματα που 
υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία καθώς επίσης και σε 
ασθενείς με HIV που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική 
αντι-ρετροίκή αγωγή39. η δοσολογία ωστόσο της EPO θα 
πρέπει να είναι η ελάχιστη δυνατή ώστε να εξασφαλίζει 
αποφυγή μεταγγίσεων αλλά να μην στοχεύει σε μεγαλύ-
τερη αύξηση των τιμών της Hb, καθώς αυξάνεται ο κίν-
δυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων, ενώ δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με συγκεκριμένες κακο-
ήθειες όπως του μαστού, κεφαλής –τραχήλου και ο μη 
μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα, καθώς σε αυ-
τούς τα καρκινικά κύτταρα εκφράζουν EPOR και υπάρχει 
η πιθανότητα η EPO να δρα προστατευτικά προάγοντας 
την ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων. Όσον αφορά 
στα φλεγμονώδη νοσήματα, η θέση της EPO είναι πε-
ριορισμένη, κυρίως λόγω των σύγχρονων αντιφλεγμο-
νωδών και ανοσοτροποποιητικών παραγόντων οι οποίοι 
έχουν αλλάξει τη φυσική πορεία των νοσημάτων αυτών.

η αναγνώριση της λειτουργικής σιδηροπενίας στην 
παθογένεια της ΑΧΝ, και τα νέα πιο ασφαλή σκευά-
σματα παρεντερικού σιδήρου, έχουν επαναπροσδιορίσει 
την χρήση της σιδηροθεραπείας στην αντιμετώπιση της 
ΑΧΝ. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, συχνά η ΑΧΝ και η σι-
δηροπενική αναιμία συνυπάρχουν, οπότε είναι απαραί-
τητη η διόρθωση του σιδήρου, ενώ σιδηροπενία συχνά 

Εικόνα 4. Αλγόριθμος διαφορικής διάγνωσης ΑΧΝ και σιδηροπενικής αναιμίας. (Τροπο-
ποιημένη από37).
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αναπτύσσεται με τη χρόνια χρήση EPO, περιορίζοντας 
μάλιστα την ανταπόκριση στην ορμόνη. ςτην περίπτωση 
αυτή συνιστάται περιοδικός έλεγχος των αποθηκών σιδή-
ρου, ωστόσο δεν συνιστάται η χορήγηση σιδήρου προ-
κειμένου να επιτευχθούν καλύτερες ανταποκρίσεις στην 
EPO39.Υπάρχει επίσης η υπόθεση ότι η χορήγηση ενδο-
φλέβιου σιδήρου θα μπορούσε να υπερκεράσει το σκό-
πελο την κατακράτησης αυτού από το ΔΕς, μέσω άμεσης 
πρόσδεσης στην τρανσφερρίνη, χωρίς μεσολάβηση των 
μακροφάγων. Δεν υπάρχουν όμως invitro δεδομένα που 
να στηρίζουν επαρκώς την υπόθεση αυτή. μόρια που δο-
κιμάζονται και ίσως αποτελέσουν το μέλλον στη θερα-

πεία της ΑΧΝ είναι αντισώματα έναντι της εψιδίνης και 
αντισώματα έναντι του υποδοχέα της IL-640. 

η ΑΧΝ συμβάλλει σημαντικά στη νοσηρότητα εκα-
τομμυρίων ασθενών με φλεγμονώδη, κακοήθη και λοιμώ-
δη νοσήματα. τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική 
πρόοδος στην κατανόηση της παθογένειας της νόσου, ει-
δικά όσον αφορά στο ρόλο της εψιδίνης στη διαταραχή 
της χρήσης του σιδήρου, η οποία χαρακτηρίζει την ΑΧΝ. 
οι γνώσεις αυτές αναμένεται να αξιοποιηθούν στο μέλ-
λον, προκειμένου να αναπτυχθούν ειδικότερες θεραπείες 
που θα στοχεύουν στα μοριακά μονοπάτια που εμπλέκο-
νται στην παθογένεια της νόσου.

Anemia of chronic disease
by μaria Ximeri, Stavroula Kiriakaki, Charalampos Pontikoglou

Hematology Clinic, University Hospital of Heraklion, University School of Medicine, Crete, Greece

ABSTRACT: Anemia of chronic disease (ACD) is the second most common form of anemia, seen in a 
variety of inflammatory, infective and malignant diseases. ACD is usually mild, normocytic and normo-
chromic anemia and is a comorbid condition, associated with poor outcomes. Changes in iron homeosta-
sis, reduced EPO production, blunted marrow erythroid response to EPO and decreased erythrocyte life 
span are the main pathogenic features of ACD. Hepcidin is a key regulator of iron homeostasis, while 
the effects of cytokines at the various stages of erythropoiesis and turnover have also been studied. Di-
agnosis requires exclusion of other conditions leading to anemia. Treatment is directed mainly at the 
underlying disease, when this is possible. Better understanding of the pathogenesis of ACD may lead to 
development of more specific treatments targeting the molecular pathways involved.
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