
Αναιμία της κύησης

Θεώνη Λεωνιδοπούλου

ΠΕΡιληΨη: η αναιμία αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή της κύησης. ςτην κύηση επιτελούνται φυσι-
ολογικά κάποιες μεταβολές με σκοπό την ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου και την προετοιμασία της μη-
τέρας για τον τοκετό. η δυσανάλογα μεγαλύτερη αύξηση του όγκου του πλάσματος συγκριτικά με την 
αύξηση της μάζας των ερυθροκυττάρων, έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση αναιμίας από αραίωση. η 
φυσιολογική αναμία ή αναιμία από αραίωση της κύησης, παρατηρείται στις περισσότερες γυναίκες και 
συνήθως είναι ορθόχρωμη, ορθοκυτταρική. τα παθολογικά αίτια αναιμίας είναι επίσης συχνά. κυρίως 
συνδέονται με έλλειψη σιδήρου και δευτερευόντως με έλλειψη φυλλικού οξέος. Άλλα λιγότερα συχνά 
αίτια αναιμίας, είναι η έλλειψη της βιταμίνης Β12, κάποιες επιπλοκές της κύησης όπως σήψη, προε-
κλαμψία, οι αιμοσφαιρινοπάθειες, η αιμολυτική αναιμία και σπανιότατα η απλαστική αναιμία. ο Πα-
γκόσμιος οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως αναιμία της κύησης τιμές αιμοσφαιρίνης (Hb) κάτω από 
11 g/dL σε οποιοδήποτε στάδιο της κύησης. το Centers for Disease Control (CDC) ορίζει ως αναιμία 
της κύησης επίπεδα αιμοσφαιρίνης κάτω από 11 g/dL στο πρώτο και τρίτο τρίμηνο της κύησης ή κάτω 
από 10,5 g/dL στο δεύτερο τρίμηνο. οι γυναίκες που εμφανίζουν τιμές αιμοσφαιρίνης κατώτερες από 
τις προαναφερθείσες, θεωρείται ότι χρήζουν διερεύνησης για παθολογικό αίτιο αναιμίας. Από όλες τις 
αναιμίες που διαγιγνώσκονται στην εγκυμοσύνη, το 75% αφορά σε έλλειψη σιδήρου. η σιδηροπενική 
αναιμία αυξάνει τη μητρική και περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα και προκαλεί μακροπρό-
θεσμα επιπλοκές και στο νεογέννητο. οι απαιτήσεις σε σίδηρο αυξάνουν κατά την κύηση και η διαιτη-
τική πρόσληψή του δεν επαρκεί για την ελάττωση της επίπτωσης της σιδηροπενικής αναιμίας. η λήψη 
από του στόματος σκευασμάτων σιδήρου από την αρχή της κύησης ως τον τοκετό, προλαμβάνουν απο-
τελεσματικά την εκδήλωση της σιδηροπενικής αναιμίας. η ένδεια φυλλικού οξέος αποτελεί το δεύτε-
ρο σε συχνότητα αίτιο αναιμίας στην κύηση μετά τη σιδηροπενία. η περί τη σύλληψη και τουλάχιστον 
στο πρώτο τρίμηνο χορήγηση φυλλικού οξέος συστήνεται για την ελάττωση των συγγενών ανωμαλιών 
του νευρικού σωλήνα. Επίσης οι γυναίκες με συγγενείς ή επίκτητες αιμολυτικές αναιμίες και αυτές που 
λαμβάνουν φάρμακα όπως αντιεπιληπτικά έχουν ανάγκη λήψης φυλλικού οξέος. η έλλειψη βιταμίνης 
Β12 είναι σπάνια στην κύηση. οι αποθήκες Β12 της μητέρας είναι 3000 μg και επαρκούν για τις ανά-
γκες του αναπτυσσόμενου εμβρύου που υπολογίζονται στα 50 μg. κατά την εγκυμοσύνη, τα επίπεδα της 
Β12 μειώνονται, ως αποτέλεσμα της αιμοαραίωσης και ορμονικών αλλαγών. μετά τον τοκετό επανέρ-
χονται στο φυσιολογικό χωρίς υποκατάσταση. Άλλες οντότητες, όπως οι αιμοσφαιρινοπάθειες, επίσης 
συμβάλλουν στην εμφάνιση αναιμίας. τα δρεπανοκυτταρικά σύνδρομα και οι θαλασσαιμίες κυρίως δη-
μιουργούν προβλήματα στην εγκυμοσύνη. οι ετερόζυγες μορφές των παραπάνω νοσημάτων δεν προκα-
λούν συνήθως επιπλοκές. το σημαντικότερο είναι να ταυτοποιούνται οι γυναίκες υψηλού κινδύνου να 
εκδηλώσουν επιπλοκές, ώστε να τύχουν ειδικού χειρισμού κατά την πορεία της κύησης και επίσης να 
εντοπισθούν τα ζευγάρια με αυξημένες πιθανότητες απόκτησης παιδιού με σοβαρή νόσο. οι αυτοάνο-
σες διαταραχές είναι συχνές στις γυναίκες. τα αντισώματα δυνατό να διαπεράσουν τον πλακούντα και 
να προκαλέσουν αιμόλυση στο έμβρυο. η θεραπεία με κορτικοειδή είναι αποτελεσματική στην αντιμε-
τώπιση της αιμολυτικής αναιμίας στην κύηση. Απλαστική αναιμία δυνατό να εμφανισθεί κατά την κύ-
ηση και μερικές φορές υποχωρεί αυτόματα μeτά τον τοκετό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Φυσιολογικές μεταβολές των αιματολογικών 
παραμέτρων κατά την κύηση

ςτην κύηση επιτελούνται φυσιολογικές μεταβολές 
στις παραμέτρους του αίματος, που στοχεύουν στην επι-
βίωση του εμβρύου και στην προετοιμασία της μητέρας 
για τον τοκετό. ο ολικός όγκος αίματος αυξάνει από την 
6η εβδομάδα της κύησης για να φθάσει στο μέγιστο 35-
45% των επιπέδων προ κύησης στην 28η-32η εβδομάδα. 
Έτσι ο ολικός όγκος αίματος τελικά αυξάνει κατά 1,5 l 
προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νέου αγ-
γειακού δικτύου του πλακούντα. Υπολογίζεται ότι περί-
που 1 l αίματος περιέχεται στη μήτρα και στα αγγεία της 
μητροπλακουντιακής κυκλοφορίας1,2.

η αύξηση του όγκου αίματος επιτυγχάνεται μέσω 
μεταβολών του όγκου του πλάσματος και της μάζας των 
ερυθρών.

η έκπτυξη του όγκου του πλάσματος, κατά περίπου 
50-80% πάνω από τα προ κύησης επίπεδα, γίνεται προο-
δευτικά και φθάνει στο μέγιστο πριν την 32η-34η εβδομά-
δα της εγκυμοσύνης. η αύξηση του πλάσματος δεν είναι 
η ίδια σε όλες τις γυναίκες και φαίνεται να επηρεάζεται 
από το μέγεθος του εμβρύου, τείνει δε να είναι μεγαλύ-
τερη σε επόμενες κυήσεις και σε πολύδυμες κυήσεις3,4. 

η μάζα των ερυθρών αυξάνει κατά 10-20%, σταθερά 
από το τέλος του πρώτου τριμήνου έως το τέλος της κύη-
σης, ως αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγής ερυθρο-
ποιητίνης που παρατηρείται στην εγκυμοσύνη5. με αυτόν 
τον τρόπο, καλύπτονται οι αυξημένες απαιτήσεις σε οξυ-
γόνο που δημιουργούνται κατά την κύηση. οι γυναίκες 
που λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου θα έχουν μεγαλύ-
τερη αύξηση της μάζας των ερυθρών τους (30%), σε σύ-
γκριση με τις γυναίκες χωρίς σιδηροθεραπεία (10-20%)6. 

Επίσης το μέγεθος του εμβρύου και οι πολύδυμες κυήσεις 
συνεπάγονται μεγαλύτερες τιμές μάζας ερυθρών3. η μάζα 
των ερυθρών ελαττώνεται απότομα στον τοκετό ως απο-
τέλεσμα της απώλειας αίματος7. τα επίπεδα προ κύησης 
αποκαθίστανται περίπου τρεις εβδομάδες μετά τον τοκετό.

Αναιμία από αραίωση  
(Φυσιολογική αναιμία της κύησης)

η μεγαλύτερη αύξηση στον όγκο του πλάσματος συ-
γκριτικά με αυτή της μάζας των ερυθρών, έχει ως αποτέ-
λεσμα αιμοαραίωση, που εκδηλώνεται κλινικά ως αναιμία, 
η οποία ονομάζεται φυσιολογική αναιμία της κύησης. η 
αναιμία είναι συνήθως ορθόχρωμη ορθοκυτταρική. Όμως, 
δυνατό να είναι και μακροκυτταρική αφού ο μέσος όγκος 
ερυθρών (MCV), αυξάνεται φυσιολογικά στην κύηση 
κατά περίπου 4 fl. Έτσι, μια φυσιολογική τιμή MCV δεν 
αποκλείει σιδηροπενία, όπως μια ήπια αυξημένη δεν συ-
νεπάγεται έλλειψη Β12 ή φυλλικού8. η μείωση της τιμής 

της αιμοσφαιρίνης (Hb) λόγω των προαναφερθεισών με-
ταβολών φθάνει τις χαμηλότερες τιμές της στο τέλος του 
δεύτερου τριμήνου (πέφτει κατά 1-2g/dL) και αυξάνεται 
ξανά στο τρίτο τρίμηνο6.

το φαινόμενο της αιμοαραίωσης καθιστά το αίμα λι-
γότερο πυκνό ώστε να ρέει ευκολότερα στη μητροπλα-
κουντιακή κυκλοφορία και να διευκολύνεται η διάχυση 
ουσιών και οξυγόνου στον πλακούντα. Επιπρόσθετα προ-
στατεύει τη μητέρα από την αιμορραγία κατά τον τοκετό 
και μετά από αυτόν. ςε ένα φυσιολογικό τοκετό, η απώλεια 
αίματος είναι περίπου 500 ml, ενώ σε μία καισαρική τομή 
υπολογίζεται στα 1000 ml. η υπερογκαιμία βοηθά τη γυ-
ναίκα να αντιρροπήσει αυτή την οξεία απώλεια αίματος. 
μετά τη γέννηση, ο όγκος του πλάσματος ελαττώνεται 
λόγω διούρησης, ο αιματοκρίτης αυξάνει και ο συνολι-
κός όγκος αίματος επιστρέφει στα προ κυήσεως επίπεδα.

η αναιμία αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή της κύη-
σης. η επίπτωση της αναιμίας στην εγκυμοσύνη ποικίλει 
από 18-25% στις ανεπτυγμένες χώρες έως περίπου 52% 
στις αναπτυσσόμενες χώρες9.

η χαμηλότερη φυσιολογική τιμή αιμοσφαιρίνης σε 
υγιή μη έγκυο γυναίκα ορίζεται στα 12g/dl10. ο Παγκό-
σμιος οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει ως αναιμία της 
κύησης επίπεδα αιμοσφαιρίνης (Hb) κάτω από 11g/dL σε 
οποιοδήποτε στάδιο της εγκυμοσύνης11. τα US Centers 
for Disease Control (CDC) με δεδομένη τη φυσιολογική 
αναιμία από αραίωση λόγω της αύξησης του όγκου του 
πλάσματος που μεγιστοποιείται στο δεύτερο τρίμηνο, 
ορίζει ως αναιμία της κύησης τιμές αιμοσφαιρίνης κάτω 
από 11 g/dL στο πρώτο και τρίτο τρίμηνο και κάτω από 
10,5 g/dL στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης.12 Ως αναιμία 
μετά τον τοκετό σύμφωνα με τη WHO ορίζεται όταν η 
αιμοσφαιρίνη είναι κάτω από 10 g/dL.

η φυσιολογική αναιμία της κύησης λόγω αιμοαραίω-
σης είναι ξεχωριστή από την ανάπτυξη σοβαρής αναιμί-
ας που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών. το πλέον συχνό 
παθολογικό αίτιο αναιμίας είναι η σιδηροπενία και η ανε-
πάρκεια φυλλικού οξέος. Αναιμία μπορεί όμως να εκδηλω-
θεί και στο πλαίσιο επιπλοκών της κύησης όπως σήψης, 
προεκλαμψίας, οξείας αιμορραγίας, μικροαγγειοπαθη-
τικής αιμολυτικής αναιμίας, λοίμωξης, αλλά και άλλων 
νοσημάτων όπως συγγενών και επίκτητων αιμολυτικών 
αναιμιών, ςΕλ, διήθησης μυελού από αιματολογικά νο-
σήματα ή απλασία μυελού.

Σιδηροπενική Αναιμία
η σιδηροπενική αναιμία είναι το συνηθέστερο αιμα-

τολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες πα-
γκοσμίως. Από όλες τις αναιμίες που διαγιγνώσκονται 
στην κύηση, το 75% οφείλεται σε έλλειψη σιδήρου13.

η διατροφική έλλειψη σιδήρου διαφέρει μεταξύ των 
γυναικών των αναπτυσσόμενων και των ανεπτυγμένων 
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χωρών14. Ενώ στις πρώτες η σιδηροπενική αναιμία απο-
τελεί τον κανόνα με επίπτωση 52%, στις δυτικές κοι-
νωνίες, λόγω καλύτερης διατροφής, αφορά το 25% των 
γυναικών που δεν λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου και 
κάτω από το 5% αυτών που παίρνουν >40 mg δισθενούς 
σιδήρου την ημέρα14,15.

οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτες στην ανάπτυξη υποκλινικής σιδηροπενίας ή 
και σιδηροπενικής αναιμίας λόγω απώλειας αίματος με 
την έμμηνο ρύση και εξαιτίας των κυήσεων. Πολλές γυ-
ναίκες ήδη από την έναρξη της εγκυμοσύνης βρίσκονται 
έτσι σε αρνητικό ισοζύγιο σιδήρου.

ςτην κύηση οι απαιτήσεις σε σίδηρο είναι σημαντικά 
αυξημένες, ως αποτέλεσμα της αύξησης της μάζας των 
ερυθρών της μητέρας, των αυξημένων αναγκών του ανα-
πτυσσόμενου εμβρύου και του πλακούντα, καθώς και της 
αιμορραγίας κατά τον τοκετό. οι συνολικές απαιτήσεις 
σε σίδηρο σε μία εγκυμοσύνη, μαζί με την απώλεια αί-
ματος στον τοκετό υπολογίζονται σε περίπου 1240 mg16. 

για το θηλασμό χρειάζεται επιπλέον 1 mg σιδήρου ημε-
ρησίως. κάθε επόμενη κύηση επιβαρύνει την έλλειψη 
σιδήρου. για την αντικατάσταση του σιδήρου, που δα-
πανήθηκε σε κάθε κύηση, απαιτούνται 2 έτη φυσιολογι-
κής διαιτητικής πρόσληψής του17.

το ποσό του σιδήρου που απαιτείται αυξάνεται στα-
διακά κατά την πορεία της εγκυμοσύνης από 0,8 mg/ημέ-
ρα το πρώτο τρίμηνο, σε 7,5 mg/ημέρα το τρίτο τρίμηνο 
(μέσος όρος 4,4 mg/ημέρα)17. το μεγαλύτερο ποσό χρη-
σιμοποιείται για την έκπτυξη της μάζας των ερυθρών. 
το έμβρυο προσλαμβάνει σίδηρο από τον ορό της μη-
τέρας μέσω ενός συστήματος ενεργητικής μεταφοράς 
του πλακούντα κυρίως τις τέσσερις τελευταίες εβδομά-
δες της κύησης18.

για να ανταποκριθεί ο οργανισμός της γυναίκας στα 
παραπάνω, κινητοποιείται σίδηρος από τις αποθήκες και 
αυξάνει η απορρόφησή του από το γαστρεντερικό. Πτώ-
ση της φερριτίνης κάτω από 12 μg/L διεγείρει την απορ-
ρόφηση, η οποία έως και τριπλασιάζεται στο δεύτερο 
μισό της κύησης19.

η μέση ημερήσια πρόσληψη σιδήρου σε μία δυτικού 
τύπου δίαιτα είναι 15 mg. Από αυτά τελικά απορροφάται 
περίπου 1 mg. η αύξηση του απορροφούμενου σιδήρου 
φαίνεται, ωστόσο, ότι δεν αρκεί για την κάλυψη των με-
γάλων αναγκών της κύησης.

η σιδηροπενική αναιμία αυξάνει τη μητρική νοσηρό-
τητα και θνησιμότητα. τα συμπτώματα καλύπτουν ένα ευ-
ρύ φάσμα που κυμαίνεται από αίσθημα εύκολης κόπωσης, 
ευερεθιστότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, στην απλή σιδη-
ροπενία, έως αδυναμία, ταχυκαρδία και δύσπνοια κατά την 
άσκηση, κεφαλαλγία, δυσφαγία, pica, συχνές λοιμώξεις, 
στην έκδηλη αναιμία. τα κλινικά σημεία περιλαμβάνουν 
ωχρότητα, γλωσσίτιδα, γωνιακή χειλίτιδα, κοιλονυχία. ςε 
βαριά αναιμία υπάρχει κίνδυνος συμφορητικής καρδιακής 
ανεπάρκειας από την οποία κινδυνεύει η ζωή της εγκύου.

Εκτός από τη μητέρα, η σιδηροπενική αναιμία επη-
ρεάζει και το κύημα. Ειδικότερα, η αναιμία συνεπάγεται 
συνθήκες υποξίας στους ιστούς του πλακούντα, που προ-
καλούν αυξημένη παραγωγή ενδοθηλιακού αυξητικού 
αγγειακού παράγοντα (VEGF), που με τη σειρά του προ-
καλεί αυξημένη αγγειογένεση και αύξηση του συνδετικού 
ιστού, η οποία οδηγεί σε υπερτροφία του πλακούντα. η 
υπερτροφία του πλακούντα, συνδέεται με μειωμένη λει-
τουργικότητά του, με αποτέλεσμα επιβράδυνση της ενδο-
μήτριας ανάπτυξης του εμβρύου (IUGR)20. ςιδηροπενία 
στα δύο πρώτα τρίμηνα της κύησης διπλασιάζει τον κίν-
δυνο πρόωρου τοκετού και τριπλασιάζει την πιθανότητα 
χαμηλού βάρους γέννησης21. Νεογνά μητέρων με σιδηρο-
πενική αναιμία έχουν χαμηλό Apgar score στη γέννηση22 

και έχουν και τα ίδια έλλειψη σιδήρου, που συνεπάγε-
ται διαταραχές στην ανάπτυξη και στη συμπεριφορά23.

οι εργαστηριακοί δείκτες για τη διάγνωση της σιδη-
ροπενικής αναιμίας στην κύηση πρέπει να εκτιμώνται 
στα πλαίσια των αλλαγών που υφίστανται κατά την πε-
ρίοδο αυτή. η μέτρηση της αιμοσφαιρίνης χρησιμοποιεί-
ται ευρέως ως πρωταρχικός δείκτης για τη διάγνωση της 
αναιμίας, αλλά στερείται ειδικότητας για τη διαπίστωση 
της σιδηροπενίας και δίνει πληροφορίες μόνο σε λειτουρ-
γικό επίπεδο. η μείωση των τιμών των ερυθροκυτταρι-
κών δεικτών (MCV και MCHC) που συναντάται νωρίς 
στη σιδηροπενία εκτός κύησης, δεν είναι τόσο αξιόπιστη 
στην κύηση. Αυτό, γιατί το MCV, όπως προαναφέρθηκε, 
αυξάνεται φυσιολογικά στην εγκυμοσύνη, λόγω της πα-
ρουσίας περισσότερων νεαρών ερυθρών από την εντατι-
κοποίηση της ερυθροποίησης. Έτσι μια φυσιολογική τιμή 
MCV δεν αποκλείει την σιδηροπενία. Επί μικροκυτταρι-
κών υπόχρωμων δεικτών, στην κύηση πρέπει να διερευ-
νηθεί τυχόν ύπαρξη θαλασσαιμίας.

κατά τη διάρκεια της κύησης παρατηρείται μια σταδι-
ακή ελάττωση των τιμών της φερριτίνης ορού που φθάνει 
στο ναδίρ την 35η-38η εβδομάδα, ακολουθούμενη από ήπια 
αύξηση πριν τον τοκετό. οι διακυμάνσεις αυτές οφείλο-
νται στην αιμοαραίωση. Όμως, εξακολουθεί να υπάρχει 
κλινικά συσχέτιση μεταξύ της φερριτίνης ορού και του 
σιδήρου. η φερριτίνη είναι ο καλύτερος δείκτης για την 
εκτίμηση του βαθμού της σιδηροπενίας στην κύηση. Επί-
πεδα φερριτίνης κάτω από 12 μg/L στην κύηση, θεωρού-
νται ενδεικτικά σιδηροπενικής αναιμίας. ςε γυναίκες με 
λοίμωξη ή φλεγμονή, η φερριτίνη, ως πρωτεΐνη οξείας 
φάσης, μπορεί να είναι ψευδώς αυξημένη, οπότε πρέπει 
να μετράται η CRP για επιβεβαίωση16. οι διαλυτοί υπο-
δοχείς τρανσφερρίνης (sTfR) εμφανίζουν 100% ειδικό-
τητα στην ταυτοποίηση της σιδηροπενικής αναιμίας στην 
κύηση και προτείνονται ως η εξέταση εκλογής ιδίως σε 
ψευδώς υψηλές τιμές φερριτίνης, λόγω υποκείμενης κα-
τάστασης24. η εξέταση όμως δεν είναι διαθέσιμη σε όλα 
τα κέντρα. για πρακτικούς λόγους η αιμοσφαιρίνη και 
η φερριτίνη αρκούν για τη διάγνωση της σιδηροπενικής 
αναιμίας στις περισσότερες γυναίκες.
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για τη θεραπεία της σιδηροπενικής αναιμίας η χορή-
γηση από του στόματος σκευασμάτων σιδήρου είναι ένας 
αποτελεσματικός, φθηνός και αποτελεσματικός τρόπος 
πλήρωσης των ελλειμάτων.

Δισκία δισθενούς σιδήρου προτιμώνται έναντι του 
τρισθενούς σιδήρου, που απορροφάται πολύ λιγότερο. 
η συνιστώμενη δόση στοιχειακού σιδήρου είναι 100-200 
mg ημερησίως, για τη θεραπεία της ήπιου βαθμού σιδη-
ροπενικής αναιμίας (Hg 9-10,5 g/dL). Αναμένεται αύξη-
ση της τιμής της αιμοσφαιρίνης κατά 1g/dL μετά από 14 
ημέρες θεραπείας25. Eπί επίτευξης Hg >10 g/dL συνεχί-
ζεται η χορήγηση ως έχει. Αν η αιμοσφαιρίνη φθάσει σε 
φυσιολογικά επίπεδα, μπορεί να μειωθεί η δόση σε 60-
80 mg ημερησίως σαν συντήρηση. τα ενδοφλέβια σκευ-
άσματα σιδήρου βελτιώνουν ταχύτερα την αιμοσφαιρίνη 
σε σχέση με τα από του στόματος χορηγούμενα. Δίνονται 
μόνο στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο της κύησης, για να 
αποφευχθεί η μετάγγιση ερυθρών σε μέτρια έως βαριά 
σιδηροπενική αναιμία (Hg <9 g/dL) και σε δυσανεξία ή 
σε αποτυχία των από του στόματος σκευασμάτων26. Ανα-
συνδυασμένη ερυθροποιητίνη έχει χορηγηθεί σε δύσκο-
λες περιπτώσεις αναιμίας στην κύηση, σε δόση 50-200 
IU/Kg δύο με τρεις φορές την εβδομάδα. Δε διαπερνά 
τον πλακούντα, αλλά μπορεί να προκαλέσει υπέρταση 
και θρόμβωση στη μητέρα. Έχει συγχορηγηθεί με ενδο-
φλέβιο σίδηρο σε ανθεκτική σιδηροπενική αναιμία και 
αποτελεί εναλλακτική θεραπευτική λύση αντί της μετάγ-
γισης27. οι μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών έχουν 
απόλυτη ένδειξη σε οξεία απώλεια αίματος. Δεν ενδεί-
κνυνται στη σιδηροπενική αναιμία.

με δεδομένο ότι μόνο το 20% των γυναικών αναπα-
ραγωγικής ηλικίας έχουν αποθήκες σιδήρου πάνω από 
500 mg, το 40% έχουν σίδηρο 100-500 mg και το υπό-
λοιπο 40% δεν έχει αποθέματα σιδήρου, είναι εμφανές 
ότι η πλειονότητα των γυναικών θα καταστούν σιδηροπε-
νικές ή θα εμφανίσουν έκδηλη αναιμία κατά την πορεία 
της κύησης28. η προφυλακτική χορήγηση σιδήρου, ανε-
ξαιρέτως σε όλες τις γυναίκες που κυοφορούν, αποτελεί 
αντικείμενο διαφωνίας, αφού δεν είναι αποδεδειγμένο ότι 
βελτιώνει την έκβαση της κύησης. Από τους διεθνείς ορ-
γανισμούς προτείνεται προφυλακτική χορήγηση σιδήρου 
και φυλλικού οξέος στις αναπτυσσόμενες χώρες όπου η 
επίπτωση της αναιμίας είναι μεγάλη. ςτις ηΠΑ, το Amer-
ican College of Obstetricians and Gynecologists και το 
Centers for Disease Control and Prevention συστήνουν 
τη λήψη 30 mg στοιχειακού σιδήρου ημερησίως, ως προ-
φύλαξη ρουτίνας σε όλες τις γυναίκες ανεξάρτητα από 
την επάρκεια των αποθηκών τους σε σίδηρο29. Υπάρχουν, 
από την άλλη, επιφυλάξεις για τη χορήγηση σιδήρου σε 
γυναίκες χωρίς έλλειψή του. Αυτές περιλαμβάνουν: α) το 
ενδεχόμενο αιμοσυμπύκνωσης λόγω υπερβολικής ερυ-
θροποίησης, γεγονός που συνεπάγεται πλακουντιακή δυ-
σλειτουργία και χαμηλό βάρος γέννησης, β) παραγωγή 
ελεύθερων ριζών λόγω της περίσσειας σιδήρου, με αποτέ-

λεσμα οξειδωτικές βλάβες στον πλακούντα γ) επιβάρυν-
ση των γυναικών με αιμοχρωμάτωση22. ςε άλλες χώρες 
(πχ Αγγλία) η προσέγγιση είναι εξατομικευμένη. γίνεται 
εκτίμηση των αποθηκών σιδήρου, συνήθως με μέτρη-
ση των επιπέδων φερριτίνης στο πρώτο τρίμηνο, οπότε 
εντοπίζονται οι γυναίκες με χαμηλές ή κενές αποθήκες 
και σε αυτές χορηγείται προφυλακτικά σίδηρος (φερρι-
τίνη <30-50 μg/L)22. ςε μία πρόσφατη ανασκόπηση30 της 
Cohrane database που συμπεριέλαβε 43 μελέτες με 27402 
γυναίκες, που τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν προφυλακτι-
κά σίδηρο ή όχι, κατεδείχθη ότι η προφυλακτική χορή-
γηση σιδήρου μείωσε το ποσοστό αναιμίας της μητέρας 
και τη σιδηροπενία στην κύηση. Επίσης, τα νεογνά των 
γυναικών στο σκέλος της λήψης σιδήρου είχαν μεγαλύ-
τερο βάρος γέννησης

Μεγαλοβλαστική αναιμία
η έλλειψη φυλλικού οξέος και/ή βιταμίνης Β12 προ-

καλούν μεγαλοβλαστική αναιμία. ςυνήθως τίθεται η υπο-
ψία επί παρουσίας μακροκυτταρικών ερυθρών. Όπως 
προαναφέρθηκε, πάντως, στην κύηση χρήζει προσοχής 
η εκτίμηση των ερυθροκυτταρικών δεικτών, λόγω φυσι-
ολογικής αύξησης του MCV, αλλά και επειδή μπορεί να 
συνυπάρχει σιδηροπενία που θα ελαττώσει το MCV δίνο-
ντας ορθοκυτταρικούς δείκτες. η μελέτη του επιχρίσμα-
τος αίματος θα δώσει στοιχεία που θα διευκολύνουν τη 
διάγνωση (υπερκατάτμητα ουδετερόφιλα, μακροκύτταρα, 
ή/και μικροκύτταρα επί ταυτόχρονης έλλειψης σιδήρου).

1) Ανεπάρκεια φυλλικού οξέoς
η ανεπάρκεια φυλλικού οξέος είναι το συχνότερο αί-

τιο μεγαλοβλαστικής αναιμίας στην κύηση. οι ανάγκες 
σε φυλλικό οξύ αυξάνονται κατά την εγκυμοσύνη σε πε-
ρίπου 400μg την ημέρα, εξαιτίας των απαιτήσεων του 
αναπτυσσόμενου εμβρύου και του αυξημένου καταβολι-
σμού του φυλλικού, με αποτέλεσμα προοδευτική μείωση 
των επιπέδων του, προϊούσης της κύησης. Αυτό, σε συν-
δυασμό με ανεπαρκή διατροφική του πρόσληψη μπορεί 
να οδηγήσουν σε μακροκυτταρική αναιμία.

η επίπτωση της ανεπάρκειας φυλλικού είναι <5% στις 
ανεπτυγμένες χώρες και μπορεί να φθάσει στο 0,5% όπου 
εφαρμόζονται προγράμματα προφυλακτικής χορήγησής 
του. η διάγνωση της ανεπάρκειας του φυλλικού οξέος 
δεν πρέπει να στηρίζεται μόνο στη μέτρηση των επιπέδων 
του στον ορό, καθώς αυτά επηρεάζονται από τη διατρο-
φή και άλλους παράγοντες. Πιο αξιόπιστος διαγνωστι-
κός δείκτης είναι η μέτρηση της ομοκυστεϊνης ορού, σε 
συνδυασμό με τη μέτρηση του μεθυλμαλονικού οξέος.

η ήπια έλλειψη φυλλικού οξέος συνδέεται με συγ-
γενείς ανωμαλίες του νευρικού σωλήνα31, οπότε συνι-
στάται προφύλαξη ρουτίνας με φυλλικό σε δόση 400μg 
ημερησίως στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. η σύγκλιση 
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του νευρικού σωλήνα επιτελείται ως την τέταρτη εβδο-
μάδα μετά τη σύλληψη, όταν οι περισσότερες γυναίκες 
αγνοούν ότι κυοφορούν. ιδανικά, η λήψη φυλλικού θα 
έπρεπε να αρχίζει πριν τη σύλληψη και να συνεχίζεται 
σε όλο το πρώτο τρίμηνο σε δόση 400μg ημερησίως32,33. 

Προφυλακτική θεραπεία με φυλλικό ενδείκνυται σε 
γυναίκες με χρόνιες αιμολυτικές αναιμίες ή όταν λαμβά-
νουν φάρμακα που ανταγωνίζονται το φυλλικό (π.χ. αντι-
επιληπτικά) σε δόση 5 mg ημερησίως.

ςε αποδεδειγμένη αναιμία από έλλειψη φυλλικού 
οξέος χορηγείται από το στόμα φυλλικό σε δόση 5 mg 
τρεις φορές την ημέρα. ςε αυτή την περίπτωση, πρέπει 
να αποκλεισθεί η έλλειψη Β12, αφού η λήψη φυλλικού 
βελτιώνει την αναιμία, αλλά επιδεινώνει τις νευρολογικές 
εκδηλώσεις που συνδέονται με την έλλειψη Β12. ςτις γυ-
ναίκες που εμφανίζουν ανεπάρκεια φυλλικού οξέος καλό 
είναι να παρέχονται διατροφικές συμβουλές για εμπλουτι-
σμό της διατροφής τους με τροφές πλούσιες σε φυλλικό.

2) Ανεπάρκεια βιταμίνης Β12
η έλλειψη βιταμίνης Β12 είναι σπάνια στην κύηση. 

η πρόσληψη και απορρόφηση της Β12 (περίπου 4μg στις 
περισσότερες δυτικού τύπου δίαιτες) υπερβαίνει τις ημε-
ρήσιες ανάγκες (1μg) και οι αποθήκες της βιταμίνης στον 
οργανισμό είναι περίπου 3mg, οπότε σε τουλάχιστον 5 
έτη εκδηλώνεται έλλειψή της. η κύηση δεν επηρεάζει τις 
αποθήκες της Β12 της μητέρας, αφού το αναπτυσσόμενο 
έμβρυο απαιτεί περίπου 50μg βιταμίνης Β1234.

η έλλειψη βιταμίνης B12 κλινικά εκδηλώνεται με αναι-
μία και ενδεχόμενα με νευροψυχιατρικές διαταραχές. η 
εμμένουσα έλλειψη Β12 συνδέεται επιπλέον με υπογο-
νιμότητα. η Β12 συμμετέχει στην ανάπτυξη νέων ιστών, 
έτσι οι γυναίκες με έλλειψή της μπορεί να μην έχουν ωορ-
ρηξία ή ένα γονιμοποιημένο ωάριο να μην αναπτύσσε-
ται και να καταλήγει σε αποβολ35. η ήπια έλλειψη είναι 
συμβατή με καλή έκβαση της κύησης, αλλά το νεογνό 
έχει χαμηλή Β12. Αυτό γίνεται αντιληπτό ως καθυστέ-
ρηση της ανάπτυξης και αναιμία του παιδιού. η έγκαι-
ρη έναρξη θεραπείας περιορίζει τη νευρολογική βλάβη. 

το συνηθέστερο αίτιό της έλλειψης B12 στο γενικό 
πληθυσμό, η κακοήθης αναιμία, απαντάται σπάνια στις 
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Άλλα αίτια περιλαμ-
βάνουν τη γαστρεκτομή, την εκτομή ειλεού, σύνδρομα 
δυσαπορρόφησης, τη νόσο Crohn, την τροπική στεατόρ-
ροια, την κατάχρηση αλκοόλ. Ένδεια της βιταμίνης λόγω 
ανεπαρκούς διατροφικής πρόσληψης παρατηρείται μόνο 
σε αυστηρά φυτοφάγα (vegans) άτομα, που αποφεύγουν 
εντελώς τις τροφές ζωϊκής προέλευσης.

κατά την κύηση παρατηρείται μια «φυσιολογική» 
ελάττωση των επιπέδων της Β12, κατά 30-50%36. Αυτό 
συμβαίνει παρά την επαρκή σε βιταμίνη Β12 διατροφή 
και μπορεί να οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, 
όπως η αύξηση του όγκου του πλάσματος της μητέρας, 

οι ορμονικές αλλαγές της εγκυμοσύνης, και η μεταφορά 
στο έμβρυο. Αυτές οι χαμηλές τιμές της Β12, δεν αντι-
στοιχούν σε πραγματική ένδεια και δεν συνοδεύονται 
από αλλαγές στα επίπεδα της ομοκυστεϊνης και του με-
θυλμαλονικού οξέως, ούτε και από αναιμία.36 Αμέσως 
μετά τον τοκετό τα επίπεδα της Β12 αποκαθίστανται 
στο φυσιολογικό, χωρίς θεραπεία υποκατάστασης. κα-
λό είναι να αποφεύγεται ο προσδιορισμός της Β12 στη 
διάρκεια της κύησης, με δεδομένο ότι οι τιμές αναφοράς 
των εργαστηρίων αφορούν στο γενικό πληθυσμό. μό-
νο επί κλινικών συμπτωμάτων και αναιμίας να ζητού-
νται επίπεδα Β12. ςυνήθως τιμές κάτω από 130 ng/ml, 
μαζί με μακροκυττάρωση και/ή νευρολογικά συμπτώ-
ματα χρήζουν θεραπείας. Επειδή οι περισσότεροι μηχα-
νισμοί που οδηγούν σε ανεπάρκεια της Β12 αφορούν 
καταστάσεις δυσαπορρόφησης, η θεραπεία συνίσταται 
σε παρεντερική χορήγησή της. Δίδεται υδρόξυκοβαλα-
μίνη ή κυανοκοβαλαμίνη 1mg ημερησίως τρεις φορές 
την εβδομάδα, για δύο εβδομάδες και μετά ανά τρίμη-
νο. Επί νευρολογικών εκδηλώσεων μπορεί να απαιτού-
νται μεγαλύτερες δόσεις.

Αιμοσφαιρινοπάθειες
οι αιμοσφαιρινοπάθειες είναι ομάδες ετερογενών κλη-

ρονομικών νοσημάτων, με ποικίλη γεωγραφική κατανομή, 
στα οποία η σύνθεση της αιμοσφαιρίνης των ερυθροκυτ-
τάρων μπορεί να είναι κατασταλμένη, ελλιπής ή ελαττω-
ματική. Εν προκειμένω, η κύηση μπορεί να επιφυλάσσει 
επιπλοκές τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου, οπότε 
είναι αναγκαία η επίβλεψη από αιματολόγο που γνωρίζει 
το χειρισμό των αιμοσφαρινοπαθειών. 

Περίπου 5% του πληθυσμού παγκοσμίως είναι φορείς 
ή νοσούν από κάποιο είδος αιμοσφαιρινοπάθειας37. ςτη 
χώρα μας η συχνότητα φορέων β-μεσογειακής αναιμίας 
κυμαίνεται από 8% έως 15%. οι φορείς Δρεπανοκυττα-
ρικής νόσου ακολουθούν με συχνότητα 1% έως 1,5%39.
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι κάθε χρόνο γεννιούνται 
365000 παιδιά με δρεπανοκυτταρική νόσο (70%) ή με με-
σογειακά σύνδρομα (30%)38. ςε πολλές χώρες εφαρμόζο-
νται προγράμματα πρόληψης των αιμοσφαιρινοπαθειών, 
με την διενέργεια προγεννητικού ελέγχου στα ζευγάρια 
που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν προκειμένου να εντο-
πισθούν οι φορείς ή και σε ορισμένες περιπτώσεις (SC, 
Sβ+, β ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία) αδιάγνωστοι, ασυ-
μπτωματικοί ασθενείς (SC, Sβ+, β ενδιάμεση μεσογειακή 
αναιμία).40 Όταν το ζευγάρι έχει πιθανότητες γέννησης 
πάσχοντος παιδιού γίνεται προγεννητική διάγνωση εί-
τε με λήψη δείγματος χοριακής λάχνης (CVS) κατά την 
10η-12η εβδομάδα κύησης ή με αμνιοπαρακέντηση μετά 
την 15η εβδομάδα. Επί πάσχοντος εμβρύου ενημερώνο-
νται οι γονείς και ανάλογα αποφασίζεται τερματισμός 
της κύησης ή όχι.
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Δρεπανοκυτταρική νόσος
η εμφάνιση επιπλοκών στην κύηση στις γυναίκες με 

δρεπανοκυτταρική νόσο (ΔΝ) συνδέεται άμεσα με την 
βαρύτητα της νόσου. Έτσι η ομόζυγη δρεπανοκυτταρική 
αναιμία (HbSS) και η HbSβο θαλασσαιμία συνοδεύονται 
από συχνές επιπλοκές, σε αντίθεση με τις ηπιότερες Hb-
SC και HbSβ+ θαλασσαιμία, όπου ο κίνδυνος επιπλοκών 
είναι χαμηλότερος. Παρά τις δυνητικές επιπλοκές, ωστό-
σο, περίπου το ένα τέταρτο αυτών των κυήσεων διαδράμει 
χωρίς προβλήματα. η ετερόζυγη κατάσταση (HbAS) συ-
νήθως δεν επηρεάζει την κύηση και είναι σημαντική μόνο 
στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου. Έχει, ωστόσο, 
ανακοινωθεί διπλάσια επίπτωση λοιμώξεων του ουρο-
ποιητικού41 και προεκλαμψίας42 στις γυναίκες με φορεία 
της ΔΝ. Απόλυτες αντενδείξεις για εγκυμοσύνη στη ΔΝ 
είναι η βαριά πνευμονική υπέρταση και η καρδιακή ανε-
πάρκεια. η γονιμότητα των γυναικών με ΔΝ συνήθως εί-
ναι φυσιολογική43. 

ορισμένες γυναίκες εμφανίζουν περιοδικές αγγειο-
αποφρακτικές κρίσεις σε όλη την κύηση, αλλά στις πε-
ρισσότερες οι επιπλοκές εμφανίζονται κυρίως στο τρίτο 
τρίμηνο και στη λοχεία44. οι επιπλοκές της μητέρας περι-
λαμβάνουν επώδυνες κρίσεις, οξύ θωρακικό σύνδρομο, 
πνευμονική εμβολή, λοιμώξεις, θρομβώσεις, πνευμονι-
κή υπέρταση, προεκλαμψία, αγγειακό εγκεφαλικό επει-
σόδιο, αυξημένη μητρική θνητότητα45. 

οι επιπλοκές του εμβρύου περιλαμβάνουν αποκόλ-
ληση πλακούντα,ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης 
(IUGR), χαμηλό βάρος γέννησης, πρόωρη ρήξη υμένων, 
πρόωρο τοκετό, αυτόματες αποβολές, αύξηση περιγεν-
νητικής θνησιμότητας46 

με τη διαπίστωση της κύησης η γυναίκα πρέπει να 
υποβληθεί σε εργαστηριακό έλεγχο με γενική αίματος, 
ΔΕκ, ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, φερριτίνη, φυλλικό 
οξύ, βιοχημικές εξετάσεις, ιολογικό έλεγχο για ηπατίτιδες 
και HIV, να γίνει πλήρης φαινότυπος των ερυθρών και 
ταυτοποίηση αλλοαντισωμάτων. γίνεται ακόμα εκτίμη-
ση, με υπερηχογράφημα καρδιάς, της λειτουργικότητας 
της αριστερής κοιλίας και των πιέσεων των πνευμονικών 
αγγείων. τέλος, απαραίτητη για την εκτίμηση της βαρύ-
τητας της νόσου είναι η λήψη ιστορικού αναφορικά με 
τη συχνότητα και αντιμετώπιση των κρίσεων, τις μεταγ-
γίσεις, τις προηγούμενες κυήσεις, ή τις ενδείξεις για χρό-
νια βλάβη οργάνων.

οι περισσότερες γυναίκες λαμβάνουν ήδη κάποια 
φαρμακευτική αγωγή. η υδροξυουρία χορηγείται για τη 
βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου, μέσω αύξησης 
των επιπέδων της HbF. το φάρμακο εμφανίζει τερατο-
γόνο δράση σε πειραματόζωα47. ςυνιστάται η διακοπή 
της χορήγησής του τουλάχιστον 3 μήνες πριν τη σύλλη-
ψη. Αν διαπιστωθεί κύηση υπό θεραπεία με υδροξυου-
ρία πρέπει το φάρμακο να διακόπτεται άμεσα48. η λήψη 
οπιοειδών αναλγητικών, χωρίς αλλαγή της δόσης, μπορεί 

να συνεχισθεί στην κύηση, αφού δεν έχει διαπιστωθεί ότι 
προκαλούν συγγενείς ανωμαλίες49. ςυνεχίζεται επίσης η 
χορήγηση φυλλικού οξέος σε δόση 5 mg ημερησίως σε 
όλη την κύηση, ενώ σίδηρος δίδεται μόνο στις γυναίκες 
με χαμηλές ή οριακές τιμές φερριτίνης. 

η έγκυος χρήζει στενής παρακολούθησης και συ-
στήνεται αυξημένη πρόσληψη υγρών, αντιμετώπιση της 
υπερεμεσίας προς αποφυγή αφυδάτωσης, εγρήγορση 
για αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων προεκλαμψίας, 
έγκαιρη αντιμετώπιση των επώδυνων κρίσεων, έλεγχος 
για ύπαρξη λοίμωξης. το έμβρυο εκτός από την καρδιο-
τοκογραφική παρακολούθηση και το βιοφυσικό προφίλ 
του, μετά την 28η εβδομάδα πρέπει να υποβάλλεται σε 
μέτρηση της ροής της ομφαλικής αρτηρίας με Doppler. 
τα παθολογικά ευρήματα από το Doppler σχετίζονται με 
μικρά για την ηλικία κύησης έμβρυα50.

ο ρόλος της προφυλακτικής μετάγγισης αίματος πα-
ραμένει υπό αμφισβήτηση, αν και είναι γενικά αποδε-
κτό ότι στην ανεπίπλεκτη κύηση στη ΔΝ δεν απαιτείται 
μετάγγιση. μία τυχαιοποιημένη μελέτη, όπου οι έγκυες 
με ομόζυγο ΔΝ ελάμβαναν προφυλακτικές μεταγγίσεις 
από την αρχή της κύησης ώστε να διατηρούν Hb μεταξύ 
10 – 11 g/dL, δεν κατέδειξε μείωση των επιπλοκών της 
κύησης ή του εμβρύου, συγκριτικά με γυναίκες που με-
ταγγίζονταν επί ενδείξεων51. ςτο ίδιο συμπέρασμα κατέ-
ληξαν επόμενες αναδρομικές μελέτες44,52. Ενδείξεις για 
μετάγγιση στις γυναίκες με ΔΝ αποτελούν τα επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης κάτω από 6 g/dL, η μείωση αιμοσφαιρί-
νης κατά 20% από τις συνήθεις τιμές, το οξύ θωρακικό 
σύνδρομο, η υποξαιμία, η προεκλαμψία - εκλαμψία, η 
επικείμενη χειρουργική επέμβαση, οι συχνές επώδυνες 
κρίσεις, η σηψαιμία, η δίδυμη κύηση. οι απλές μεταγ-
γίσεις χρησιμοποιούνται σε Hg <6 g/dL, ενώ οι αφαιμα-
ξομεταγγίσεις (ΑΦμ) με στόχο την ελάττωση της HbS 
<50% όταν Hg = 8-10 g/dL53.

οι επώδυνες κρίσεις αντιμετωπίζονται, όπως και εκτός 
κύησης, με εντατική ενυδάτωση, αναλγησία, αντιβιοτι-
κά επί υπόνοιας λοίμωξης, ανάπαυση, θερμό περιβάλλον. 
το οξύ θωρακικό σύνδρομο, χαρακτηρίζεται από πυρετό, 
ταχύπνοια, λευκοκυττάρωση και πνευμονικές διηθήσεις 
και εκδηλώνεται στο 20% των κυήσεων στη ΔΝ46. κυρί-
ως είναι αγγειοαποφρακτικό φαινόμενο και απαντά καλά 
στις μεταγγίσεις. Αντιμετωπίζεται με ενυδάτωση, ευρέως 
φάσματος αντιβιοτικά που περιλαμβάνουν και μακρολί-
δη, οξυγόνο, βρογχοδιασταλτικά. μεταγγίσεις απλές ή 
ΑΦμ γίνονται επί υποξαιμίας, ή κλινικής επιδείνωσης.

Προς το παρόν, παρά τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνι-
σης θρομβωτικού επεισοδίου σε ασθενείς με αιμοσφαι-
ρινοπάθειες, η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής κατά την 
κύηση συνιστάται μόνο σε γυναίκες με ιστορικό θρόμβω-
σης. ςτη λοχεία δίνεται προφύλαξη με LMWH σε όλες 
τις γυναίκες για 6 εβδομάδες.

ο φυσιολογικός τοκετός προτιμάται διότι αποφεύγο-
νται οι επιπλοκές της μετεγχειρητικής περιόδου54. η και-
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σαρική τομή γίνεται μόνο επί μαιευτικών ενδείξεων. η 
γενική αναισθησία αποφεύγεται λόγω δυνητικών επιπλο-
κών όπως οξύ θωρακικό συνδρόμο και επιλέγεται εφόσον 
προηγηθεί ΑΦμ ή απλές μεταγγίσεις. η επισκληρίδιος 
αναισθησία συνήθως προτιμάται.

Μεσογειακή αναιμία
οι γυναίκες με φορεία α ή β μεσογειακής αναιμίας 

(μΑ)55, με αιμοσφαιρινοπάθεια η (ηbη) και με ήπιες 
μορφές ενδιάμεσης θαλασσαιμίας μπορούν να αντιμε-
τωπισθούν ως φυσιολογικές κυήσεις. η αναιμία δυνατό 
να επιδεινωθεί λόγω του φαινομένου της αιμοαραίωσης. 
ςίδηρος χορηγείται μόνο σε έλλειψή του.

η HbBarts είναι ασύμβατη με τη ζωή και το έμβρυο 
πεθαίνει ενδομητρίως στις 34-40 εβδομάδες ή αμέσως 
μετά τη γέννηση. η μητέρα μπορεί να αναπτύξει «mir-
ror syndrome», δηλαδή βαριά προεκλαμψία, πολυϋδρά-
μνιο, αιμορραγία56. η β μείζων μεσογειακή αναιμία και 
οι σοβαρές μορφές ενδιάμεσης θαλασσαιμίας, είναι κλι-
νικά σημαντικές στην κύηση και χρήζουν χειρισμό από 
ομάδα ειδικών.

η αιμοσιδήρωση οδηγεί σε υπογοναδοτροφικό υπο-
γοναδισμό, με αποτέλεσμα προβλήματα γονιμότητας 
που δυνατό να χρήζουν υποβοηθούμενης αναπαραγω-
γής57. μικρός αριθμός κυήσεων έχουν ανακοινωθεί στη 
βιβλιογραφία σε αυτές τις γυναίκες. το 50% των κυήσε-
ων αυτών ενεπλάκη με ενδομήτριο θάνατο, ενδομήτρια 
καθυστέρηση ανάπτυξης, πρόωρο τοκετό58.

Επιτυχείς κυήσεις έχουν ανακοινωθεί με υποστήριξη 
μεταγγίσεων για διατήρηση Hb πάνω από 10g/dL και στε-
νή παρακολούθηση της μητέρας και του εμβρύου59. ςτη 
β μείζονα μΑ στόχος είναι η διατήρηση, με τις μεταγγί-
σεις, αιμοσφαιρίνης πάνω από 10 g/dL, σε όλη την κύη-
ση, για την καλή έκβαση μητέρας και κυήματος. ςτην β 
ενδιάμεση μΑ η τακτική που ακολουθείται στα διάφορα 
κέντρα ως προς τις μεταγγίσεις διαφέρει, αφού δεν έχει 
μελετηθεί η σχέση μεταξύ αιμοσφαιρίνης και έκβασης 
της κύησης σε αυτή την ομάδα ασθενών. Άλλοι μεταγ-
γίζουν τις γυναίκες με Hb <10 g/dL, ενώ άλλοι σε βαριά 
αναιμία ή σε ένδειξη ενδομήτριας καθυστέρησης ανά-
πτυξης (IUGR)60.

η υπερφόρτωση με σίδηρο, αφορά επίσης την καρδιά, 
το ήπαρ, τους ενδοκρινείς αδένες. Πριν τη σύλληψη πρέ-
πει να γίνει καρδιολογική εκτίμηση με υπερηχογράφημα 
και τ2 MRI, δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης ή ρύθμιση 
αγωγής σε διαβήτη, αντιμετώπιση θυρεοειδικής δυσλει-
τουργίας, ιολογικός έλεγχος για ηπατίτιδες και HIV και 
ρύθμιση της αποσιδήρωσης.

ςυστήνεται η διακοπή χορήγησης των χηλικών πα-
ραγόντων με τη διαπίστωση της κύησης. ο ρυθμός συσ-
σώρευσης του σιδήρου στην εγκυμοσύνη είναι χαμηλός, 
το φάρμακο που έχει περισσότερο μελετηθεί στην κύη-
ση είναι η δεσφερριοξαμίνη. Επαναχορηγούνται μετά τον 

τοκετό. Έχουν ανακοινωθεί περιστατικά γυναικών που 
λάμβαναν δεσφερριοξαμίνη κατά το δεύτερο και τρίτο 
τρίμηνο της κύησης, χωρίς να παρατηρηθεί τερατογόνα 
δράση στα έμβρυα.61

το ποσοστό διενέργειας καισαρικής τομής είναι αυ-
ξημένο στις γυναίκες με θαλασσαιμία, λόγω κεφαλο-
πυελικής δυσαναλογίας, ως αποτέλεσμα του χαμηλού 
αναστήματος της μητέρας και του φυσιολογικά αναπτυσ-
σόμενου εμβρύου62.

το συχνότερο αίτιο θανάτου στους θαλασσαιμικούς 
ασθενείς είναι η καρδιακή ανεπάρκεια εξαιτίας της ενα-
πόθεσης σιδήρου στο μυοκάρδιο. οι καρδιαγγειακές αλ-
λαγές που συμβαίνουν στην κύηση, η αναιμία, η αύξηση 
του όγκου του πλάσματος και της καρδιακής παροχής, 
μπορεί να επιδεινώσουν ή να επισπεύσουν την καρδια-
κή ανεπάρκεια. Έχει ανακοινωθεί στη βιβλιογραφία εξαι-
ρετικά υψηλό ποσοστό μητρικής θνησιμότητας ασθενών 
με μείζονα μΑ και γνωστή εναπόθεση σιδήρου στο μυο-
κάρδιο62. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν καλύτερα αποτε-
λέσματα ως προς την έκβαση της κύησης σε γυναίκες με 
β μείζονα μΑ, όταν προηγείται επιθετική αποσιδήρωση 
και δεν υπάρχει καρδιακή ανεπάρκεια60.

Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ)
η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία (ΑΑΑ) είναι σπά-

νια στην κύηση, με επίπτωση 1:50000 κυήσεις.63 η κύη-
ση δρα ως εκλυτικός παράγοντας στην εκδήλωση ΑΑΑ, 
αφού η συχνότητά της είναι τετραπλάσια σε σύγκριση με 
μη έγκυες γυναίκες ίδιας ηλικίας.

η νόσος μπορεί να προϋπάρχει και να υποτροπιά-
ζει στην κύηση ή να εμφανίζεται για πρώτη φορά. Εί-
ναι δυνατό να επιδεινώνεται η αιμόλυση με την πρόοδο 
της κύησης και σε ορισμένες περιπτώσεις υφίεται μετά 
τον τοκετό. ςε επόμενες κυήσεις συχνά επανεμφανίζεται 
ΑΑΑ64. ςτην ΑΑΑ ο κυριότερος κίνδυνος είναι η αιφνί-
δια πτώση της αιμοσφαιρίνης, που συνεπάγεται συμπτω-
ματική αναιμία και αυτόματη αποβολή του κυήματος.

η αντιμετώπιση στοχεύει στη διατήρηση κατάλλη-
λης τιμής της αιμοσφαιρίνης, με μεταγγίσεις συμπυκνω-
μένων ερυθρών (όταν αυτό απαιτείται) και με χορήγηση 
ειδικής θεραπείας. ςε περίπτωση μετάγγισης πρέπει με 
προσοχή να αποκλεισθεί τυχόν αλλοαντίσωμα, αφού τα 
αυτοαντισώματα στον ορό της μητέρας μπορεί να καλύ-
ψουν την ύπαρξή του. Θεραπεία πρώτης γραμμής αποτε-
λούν τα κορτικοειδή. ςυνήθως χορηγείται από το στόμα 
πρεδνιζολόνη σε δόση 1-2 mg/kg βάρους σώματος, που 
προοδευτικά την μειώνουμε με ρυθμό 5-10mg/kg ανά 
εβδομάδα, έως μια ελάχιστη δόση συντήρησης που απαι-
τείται για να ελέγχεται η αιμόλυση64. Αυτό γίνεται για να 
ελαχιστοποιηθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες των μεγά-
λων δόσεων κορτικοειδών στη μητέρα (υπέρταση, σακ-
χαρώδης διαβήτης, οστεοπόρωσης), σε παρατεταμένη 
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χορήγηση. ςε αποτυχία ή αντένδειξη των κορτικοειδών, 
δίνεται ενδοφλέβια γ σφαιρίνη (IvIg). Επιπρόσθετα, χο-
ρηγείται φυλλικό οξύ σε δόση 5mg ημερησίως, για την 
πρόληψη της ένδειας φυλλικού, ως αποτέλεσμα της αυ-
ξημένης αιμοποίησης. η αιμόλυση είναι προθρομβωτική 
κατάσταση, οπότε πρέπει να γίνεται εκτίμηση του κιν-
δύνου ανάπτυξης φλεβοθρόμβωσης (VTE) και ανάλογα 
χορήγησης θρομβοπροφύλαξης.

ςε αιμόλυση μέσω IgG αντισωμάτων, αυτά μπορεί 
να μεταφερθούν διαπλακουντιακά στο έμβρυο, συνήθως 
όμως δεν προκαλείται αναιμία ενδομητρίως. τα νεογνά 
κατά κανόνα έχουν μόνο άμεση Coombs θετική χωρίς 
αναιμία, ενώ αν συνυπάρχει αιμολυτική αναιμία είναι 
ήπια, αυτοπεριοριζόμενη και είναι σπανιότατο να απαι-
τηθεί θεραπεία63.

Απλαστική αναιμία
η απλαστική αναιμία μπορεί να εκδηλωθεί για πρώ-

τη φορά στη διάρκεια της κύησης ή να προϋπάρχει ως 
υποκείμενο νόσημα65. η κύηση δρα ευοδωτικά στην εμ-
φάνισή της μέσω ανασταλτικής δράσης στην αιμοποίη-
ση, των οιστρογόνων και άλλων ορμονών66.

η αντιμετώπιση συνίσταται σε υποστηρικτική αγωγή 
με μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών και αιμοπεταλί-
ων και χορήγηση αυξητικών παραγόντων της λευκής σει-
ράς. ςε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται κυκλοσπορίνη67.

η μητρική θνησιμότητα κυμαίνεται από 20-50% και 
αποδίδεται σε βαριά αιμορραγία ή λοίμωξη68,69. ςτις εμ-
βρυικές επιπλοκές περιλαμβάνονται ενδομήτριος θάνα-
τος στο ένα τρίτο των περιπτώσεων και πρόωρος τοκετός 
λόγω χοριοαμνιονίτιδας70.

Ένα ποσοστό 50-70% των γυναικών με επαγώμενη 
από την κύηση απλαστική αναιμία, που κατορθώνουν να 
επιβιώσουν, εμφανίζουν αυτόματη ύφεση της νόσου, ενώ 
το υπόλοιπο ποσοστό απαιτεί θεραπεία με αντιθυμοκυτ-
ταρική σφαιρίνη (ATG), ανοσοκαταστολή και/ή μεταμό-
σχευση αιμοποιητικών κυττάρων65,71.

Anemia in pregnancy
by Theoni Leonidopoulou

Hematology Clinic, Sismanogleio General Hospital, Athens, Greece

ABSTACT: Anemia is the most common complication of pregnancy. Pregnancy is associated with nor-
mal physiological changes that assist fetal development and prepares the mother for delivery. The greater 
increase in plasma volume than in red cell mass results in a dilutional anemia. Physiological or dilutional 
anemia of pregnancy is seen in most women and is often normochromic and normocytic. Pathological 
anemias are also common. They are almost always related to nutritional deficiencies, particularly iron 
deficiency or folic acid deficiency. Minor causes of anemia are vitamin B12 deficiency, pregnancy as-
sociated complications, such as sepsis, preeclampsia, hemoglobinopathies, hemolytic anemia, aplasia. 
The WHO defines anemia in pregnancy as an hemoglobin value below 11g/dl at any point during preg-
nancy. The Centers for Disease Control has defined anemia in pregnancy as hemoglobin levels less than 
11g/dl in the first and third trimesters or less than 10,5 g/dl in the second trimester. Women with values 
less than these are considersd to have a pathological anemia. Of all anemias diagnosed in pregnancy, 
75% are due to iron deficiency. Iron deficiency anemia (IDA) is associated with increased maternal and 
perinatal morbidity and mortality and long term adverse effects in the newborn. Requirements for ab-
sorbed iron increase during pregnancy and dietary measures are inadequate to reduce the frequency of 
IDA. Oral iron supplements from early pregnancy to delivery, efficiently prevent IDA. Folic acid defi-
ciency is the second most common cause of anemia in pregnancy after iron deficiency. Periconceptual 
folic acid is advised to reduce the incidence of neural tube defects. It should be continued throughout at 
least the first trimester. Folate prophylaxis should be considered in at risk groups such as those on an-
ticonvulsants and with chronic hereditary or acquired red cell disorders. Deficiency of vitamin B12 is 
rare in pregnancy. Maternal cobalamin stores are about 3000μg, more than adequate for the developing 
fetus whose requirement is around 50 μg. During late pregnancy, B12 levels fall as a result of hemodi-
lution and hormonal changes. After delivery levels return rapidly to normal without supplementation. 
Other disorders, such as hemoglobinopathies, also contribute to the high prevalence of anemia world-
wide. Problems of pregnancy are nearly always restricted to sickle cell disorders and the thalassemias. 
Pregnancy in heterozygotes for any of these conditions is usually not accompanied by complications. In 
the management of hemoglobinopathies, it is important to identify women who require special manage-
ment or prophylaxis to overcome the extra hematological stress of pregnancy and couples whose off-
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