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ΠΕΡιληΨη: οι συγγενείς μικροκυτταρικές αναιμίες οφειλόμενες σε διαταραχές μεταβολισμού του 
σιδήρου αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία κληρονομούμενων νοσημάτων με ποικίλη κλινική ετερο-
γένεια. οι αναιμίες αυτές μπορούν αδρά να διακριθούν σε μη-σιδηροβλαστικές και σιδηροβλαστικές. 
οι αναιμίες αυτές είναι ιδιαίτερα σπάνιες αλλά πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη διαφορική διάγνω-
ση ασθενών με επιμένουσα μικροκυτταρική αναιμία, η οποία είτε δεν ανταποκρίνεται στην κατάλληλη 
αγωγή είτε συνδυάζεται με αυξημένη εναπόθεση σιδήρου ενδεικτική ότι ο σίδηρος δεν μπορεί αν χρη-
σιμοποιηθεί. η ύπαρξη σημείων και συμπτωμάτων από άλλα συστήματα (δέρμα, ενδοκρινείς, ήπαρ, 
νευρολογικό) είναι στοιχεία, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. η κατανόηση των παθογενετικών μη-
χανισμών που διέπουν τις κλινικές αυτές οντότητες συνεχώς επεκτείνεται και συμβάλλει στην αποδο-
τικότερη αντιμετώπιση τους.
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Aνασκόπηση

οι συγγενείς μικροκυτταρικές αναιμίες οφειλόμενες 
σε διαταραχές μεταβολισμού του σιδήρου αποτελούν μια 
μεγάλη κατηγορία κληρονομούμενων νοσημάτων με ποι-
κίλη κλινική ετερογένεια. οι ασθενείς αυτοί συχνά πα-
ρουσιάζουν αύξηση της φερριτίνης και/ή του κορεσμού 
τρανσφερρίνης (TSAT) ή χαμηλό κορεσμό τρανσφερρί-
νης σε συνδυασμό με φυσιολογικά επίπεδα φερριτίνης 
(>20μg/L), στοιχεία που υποδηλώνουν κάποια γενετική 
διαταραχή του μεταβολισμού του σιδήρου ή της σύνθε-
ση της αίμης. το οικογενειακό ιστορικό, μια αναιμία, η 
οποία είναι ανθεκτική ή ανταποκρίνεται ατελώς στα συ-
μπληρώματα σιδήρου, και διάφορα άλλα χαρακτηριστι-
κά, όπως νευρολογικές παθήσεις και φωτοευαισθησία του 
δέρματος μπορούν επίσης να αποτελούν ενδεικτικά στοι-
χεία αυτών των διαταραχών. κατά τα τελευταία χρόνια, 
μεταλλάξεις σε γονίδια με ρόλους στο συστηματικό και 
κυτταρικό μεταβολισμό του σιδήρου και τη σύνθεση της 
αίμης έχουν ταυτοποιηθεί, ως εμπλεκόμενα στην παθογέ-
νεση αυτών των γενετικών αναιμιών. οι αναιμίες αυτές 
μπορούν αδρά να διακριθούν σε μη-σιδηροβλαστικές και 

σιδηροβλαστικές. η διαγνωστική προσέγγιση πρέπει να 
περιλαμβάνει κλινικό ιστορικό με έμφαση το οικογενειακό 
ιστορικό και αναζήτηση στοιχείων από άλλα συστήματα 
(δέρμα, ενδοκρινείς, ήπαρ, νευρολογικό), και εργαστηρι-
ακή αξιολόγηση με επικέντρωση τις εξετάσεις σιδήρου. 
Επίχρισμα μυελού των οστών με χρώση σιδήρου χρειά-
ζεται επί ενδείξεων σιδηροβλαστικής αναιμίας. η γονιδι-
ακή ανάλυση συμβάλλει στην επιβεβαίωση της νόσου1-3. 

οι αναιμίες αυτές είναι ιδιαίτερα σπάνιες και περι-
γράφονται στη συνέχεια.

1.  Μη Σιδηροβλαστικές Αναιμίες, λόγω 
χαμηλής διαθεσιμότητας/ελαττωμένης 
κυκλοφορίας σιδήρου

1α.  Σιδηροανθεκτική αναιμία σιδηροπενική 
αναιμία (IRIDA), λόγω διαταραχής  
στο γονίδιο TMPRSS6

το γονίδιο TMPRSS6 (ομιμ 609.862) κωδικοποιεί 
την ματριπτάση-2 (μια πρωτεάση της σερίνης στην κυτ-
ταροπλασματική μεμβράνη), που ανιχνεύει την έλλειψη 
σιδήρου και μπλοκάρει τη μεταγραφή της εψιδίνης, μέσω 
της διάσπασης της αιμοτζουβελίνης (hemojuvelin-HJV). 
μεταλλάξεις στο γονίδιο TMPRSS6, μπορούν να προκα-
λέσουν ανεξέλεγκτη παραγωγή εψιδίνης, προκαλώντας 
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μείωση του κυκλοφορούντος σιδήρου και των αποθηκών 
του σιδήρου, με αποτέλεσμα μικροκυτταρική, υπόχρωμη 
αναιμία. το γονίδιο κλωνοποιήθηκε αρχικά σε ποντίκια 
MASK, ένα προϊόν της N-αιθυλο-Ν-nitrosourea μεταλ-
λαξιγένεσης. τα TMPRSS6 νοκ-άουτ ποντίκια έχουν 
παρόμοιο φαινότυπο, που χαρακτηρίζεται από μέτρια 
αναιμία-εμφανιζόμενη άμεσα μετά γένεση, απώλεια τρι-
χωτού του κορμού και μειωμένη απορρόφηση σιδήρου4-7. 

οι περισσότεροι ασθενείς με IRIDA παρουσιάζονται 
στην παιδική ηλικία με μικροκυτταρική αναιμία, (η οποία 
τείνει να γίνει λιγότερο σοβαρά με την αύξηση της ηλικί-
ας), σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικά χαμηλό κορεσμό 
τρανσφερρίνης (TSAT) και χαμηλά προς κανονικά επί-
πεδα φερριτίνης. η εψιδίνη του ορού είναι δυσανάλογα 
υψηλή, δεδομένης της χαμηλής στάθμης του σιδήρου του 
σώματος. κατά συνέπεια, η αναλογία εψιδίνης: TSAT εί-
ναι υψηλή. ςε απουσία φλεγμονής, η αυξημένη αναλογία 
εψιδίνης: TSAT είναι ειδική για IRIDA, ενώ μια χαμηλή 
αναλογία εψιδίνης: φερριτίνης είναι χαρακτηριστική σε 
πολλές γενετικές διαταραχές αιμοχρωμάτωσης8,9.

οι περισσότερες ασθενείς είναι ομοζυγώτες ή διπλοί 
ετεροζυγώτες για παθολογική μετάλλαξη, ενώ η κλινική 
σημασία της ετεροζύγου μορφής είναι υπό διερεύνηση. 
Ή διαταραχή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα διαδομένη, ενώ 
έχουν περιγραφεί ασθενείς και από τον Ελληνικό χώρο10.

οι περισσότεροι ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στην 
χορήγηση σιδήρου από το στόμα11. ςειρές ασθενών δεί-
χνουν ότι η επαναλαμβανόμενη χορήγηση ενδοφλέβιου 
σιδήρου (σίδηρος με σακχαρόζη ή γλυκονικού σιδήρου) 
βελτιώνουν την αναιμία και τη φερριτίνη και, σε μικρό-
τερο βαθμό, τον MCV και τον TSAT. Παρόλα αυτά, η 
συνεχή προσπάθεια επιδιόρθωσης των επιπέδων της αι-
μοσφαιρίνης στα φυσιολογικά πλαίσια, μπορεί να θέσει 
σε κίνδυνο τον ασθενή για αιμοσιδήρωση, και για αυτό 
συνιστάται να παρακολουθούνται τα επίπεδα φερριτίνης 
και να μην χορηγείται σίδηρος όταν η φερριτίνη είναι 
>500 μg/L. ο ρόλος της ΕΡο στη θεραπεία της ιΡιΔΑ εί-
ναι αμφισβητούμενος. Δραστικές ουσίες που ελαττώνουν 
την εψιδίνη εκτιμάται ότι θα βοηθούσαν σημαντικά12-14. 

1β. Υπο/α-τρανσφερριναιμία 
η υποτρανσφερριναιμία είναι μια σπάνια ασθένεια, 

κληρονομούμενη με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρό-
πο εξαιτίας μεταλλάξεων στο γονίδιο της τρανσφερρί-
νης (OMIM19000). Ανεπάρκεια τρανσφερίνης οδηγεί σε 
ελαττωμένα επίπεδα προσφερόμενου προς ερυθροποίη-
ση σιδήρου με αποτέλεσμα υπόχρωμη, μικροκυτταρική 
αναιμία και υψηλές συγκεντρώσεις του μη-συνδεδεμένου 
με τρανσφερίνη σιδήρου, με επακόλουθη αιμοσιδήρωση 
στους διάφορους ιστούς. οι ασθενείς παρουσιάζουν σε 
μικρή ηλικία σοβαρή αναιμία, υπολειπόμενη ανάπτυξη 
και ήπια νοητική υστέρηση. ςτη πορεία εμφανίζουν ση-

μάδια υπερφόρτωσης σιδήρου με ηπατομεγαλία και ενδο-
κρινοπάθειες, εναπόθεση σιδήρου στο δέρμα, και μερικές 
φορές θανατηφόρα, μυοκαρδιοπάθεια15-17. Αντιμετώπιση 
γίνεται με συστηματικές χορηγήσεις πλάσματος και πι-
θανόν αποσιδήρωση18. Ένα σκεύασμα αποτρανσφερρί-
νης βρίσκεται σε αρχικές κλινικές δοκιμές. 

1γ. Ασερουλοπλασμιναιμία
H ασερουλοπλασμιναιμία είναι μια σπάνια ασθένεια 

κληρονούμενη με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρόπο, 
που οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο της σερουλο-
πλασμίνης (CP) (OMIM 604290)19. η σερουλοπλασμίνη 
εκκρίνεται στο πλάσμα και μεταφέρει το 95% του κυκλο-
φορούντος στο πλάσμα χαλκού, ενώ είναι απαραίτητη για 
τη μετατροπή του δισθενούς σιδήρου σε τρισθενή και τη 
σύνδεση του με την τρανσφερρίνη. 

η κλινική εικόνα αποτελεί συνδυασμό συσσώρευσης 
σιδήρου στα διάφορα όργανα και κυρίως ήπαρ, πάγκρε-
ας, και κεντρικό νευρικό σύστημα σε συνδυασμό με μια 
ήπια κατά κανόνα μκροκυτταρική αναιμία. Έναρξη της 
νόσου εμφανίζεται συνήθως κατά την τέταρτη ή την πέ-
μπτη δεκαετία της ζωής με νευροεκφυλιστικά συμπτώ-
ματα. Εργαστηριακά καταδεικνύεται απουσία ή πολύ 
χαμηλά επίπεδα σερουλοπλασμίνης ορού σε συνδυασμό 
με χαμηλό επίπεδα χαλκού και σιδήρου, και υψηλή φερ-
ριτίνη και αυξημένη ηπατική συγκέντρωση σιδήρου. η 
θεραπεία έγκειται κυρίως στη χορήγηση αποσιδήρωσης, 
μια και η αναιμία δεν είναι τόσο σοβαρή που να χρειάζε-
ται αντιμετώπιση20-23. 

1δ.  Αναιμία με συστηματική υπερφόρτωση 
σιδήρου λόγω διαταραχών του γονιδίου 
SLC11A2 (DMT1)

 το γονίδιο SLC11A2 (OMIM 600523) κωδικοποιεί 
τη DMT1, μια κυτταρική μεμβρανική πρωτεΐνη που με-
ταφέρει το σίδηρο. Παθολογική DMT1 προκαλεί κυρίως 
μειωμένη απορρόφηση του σιδήρου από τα εντεροκύττα-
ρα. η αναιμία οφείλεται στην ελαττωμένη απελευθέρωση 
σιδήρου από το σύμπλεγμα τρανσφερρίνη/υποδοχέας-
τρανσφερρίνης προς τα μιτοχόνδρια μια και η πρωτεΐ-
νη DMT1 εκφράζεται στη μεμβράνη των ενδοσωμάτων 
στους ερυθροβάστες24. η νόσος είναι ιδιαίτερα σπάνια 
και κληρονομείται με αυτοσωματικό υπολειπόμενο τρό-
πο. η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική με ποικίλα απο-
τελέσματα25-27. 

2. Συγγενείς Σιδηροβλαστικές Αναιμίες
η σύνθεση της αίμης και των συμπλόκων Fe-S γίνεται 

στα μιτοχόνδρια. ςτο πρώτο στάδιο της σύνθεσης της αί-
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μης, συντίθεται 5-αμινολεβουλινικό οξύ (ALA) από γλυκί-
νη και ηλεκτρυλ-συνένζυμο Α, από το ένζυμο συνθετάση 
2 της d-ALA (ALAS2) ενδομιτοχονδριακά. η SLC25A38 
πρωτεΐνη βρίσκεται στη μιτοχονδριακή μεμβράνη και πι-
θανώς είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή της γλυκίνης στα 
μιτοχόνδρια και μπορεί επίσης να εξάγει ΑLΑ στο κυτ-
ταρόπλασμα. η συνθετάση uroporphyrinogen III (Uros) 
είναι το τέταρτο ένζυμο της οδού σύνθεσης της αίμης, 
υπεύθυνο για τη μετατροπή του υδροξυμεθυλοχολάνη 
(ημΒ) σε uroporphyrinogen III, μια φυσιολογική πρό-
δρομο της αίμης. ςτο τελευταίο βήμα, η ferrochelatase 
(FECH), που βρίσκεται στο μιτοχονδριακό διαμεμβρα-
νικό χώρο, είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση του Fe2+ 
στην PPIX, για το σχηματισμό της αίμης. το GATA1 εί-
ναι κρίσιμο για τη φυσιολογική ερυθροποίηση, τη γο-
νιδιακή έκφραση της σφαιρίνης, και την ανάπτυξη των 
μεγακαρυοκυττάρων. Ρυθμίζει επίσης την έκφραση του 
UROS και ALAS2 στους ερυθροβλάστες. το ένζυμο 
γλουταρεντοξίνη-5 (GLRX5) παίζει ένα ρόλο στη σύν-
θεση των Fe-S συμπλεγμάτων, τα οποία μεταφέρονται 
στο κυτταρόπλασμα, πιθανώς μέσω του ABCB7 μετα-
φορέα (Εικόνα 1) [βλέπε άρθρο Παλαιολόγου-Χατζηνι-
κολάου, ιδίου τεύχους. 

Διαταραχές στην ενδοκυττάρια παραγωγή της αίμης ή 
την ενσωμάτωση του σιδήρου στην αίμη μέσω της σύν-
θεσης των συμπλόκων σιδήρου-θείου (Fe-S), οδηγούν σε 
υπόχρωμη, μικροκυτταρική αναιμία. ςτη συνέχεια, παρου-
σιάζονται διαταραχές που οφείλονται σε μεταλλάξεις σε 
γονίδια που συμμετέχουν σε αυτόν τον κύκλο. Χαρακτη-
ριστικά ευρήματα στο μυελό των οστών των ασθενών αυ-
τών είναι οι δακτυλιοειδείς ερυθροβλάστες (Εικόνα 2)28.

2α.  Σιδηροβλαστική αναιμία λόγω 
διαταραχών του γονιδίου SLC25A38 

το γονίδιο SLC25A38 (OMIM 610819) κωδικοποιεί 
πρωτεΐνη στην εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων 
με πιθανή λειτουργία την εισαγωγή γλυκίνης στα μιτο-
χόνδρια. η νόσος κληρονομείται με αυτοσωματικό υπο-
λειπόμενο τρόπο και εμφανίζεται ακόμα και σε νεογνική 
ηλικία με σοβαρή υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία με 
αυξημένα επίπεδα φερριτίνης και σιδήρου. οι ασθενείς 
είναι κατά κανόνα μεταγγισοεξαρτώμενοι, ενώ έχουν πε-
ριγραφεί και περιστατικά που θεραπεύτηκαν με αλλογενή 
μεταμόσχευση μυελού των οστών29. Ασθενείς με συγκε-

Εικόνα 1. Ενσωμάτωση του σιδήρου και σύνθεση αίμης στο μιτοχόνδριο. Με έντονη σήμανση σε μπλε φόντο τα μόρια που ενο-
χοποιούνται στην εμφάνιση σιδηροβλαστικής αναιμίας.



Συγγενείς μικροκυτταρικές αναιμίες οφειλόμενες σε διαταραχές μεταβολισμού του σιδήρου 281

κριμένη μετάλλαξη και καταγωγή περιοχή της κρήτης 
έχουν αντιμετωπισθεί και στην Ελλάδα (Ακ, προσωπι-
κή εμπειρία)29,30.

2β.  Φυλοσύνδετη σιδηροβλαστική αναιμία 
λόγω διαταραχών του γονιδίου ABCB7

το γονίδιο ABCB7 (OMIM 300135) στο χρωμόσωμα 
Χ κωδικοποιεί πρωτεΐνη στην εσωτερική μεμβράνη των 
μιτοχονδρίων, που πιθανόν εξάγει το σύμπλοκο Fe-S. με-
ταλλάξεις στο ABCB7 προκαλούν ήπια μικροκυτταρική 
αναιμία ήπια σε συνδυασμό με αταξία δεδομένου ότι το 
ABCB7 εκφράζεται και στην παρεγκεφαλίδα.

η αναιμία κατά κανόνα δεν χρήζει θεραπείας31-34.

2γ.  Φυλοσύνδετη σιδηροβλαστική αναιμία 
λόγω διαταραχών του γονιδίου ALAS2
μεταλλάξεις στο γονίδιο ALAS2 (OMIM 301300), 

που βρίσκεται στην Χ χρωμόσωμα, αποτελούν την πιο 

συχνή γενετική μορφή σιδηροβλαστικής αναιμίας. η μει-
ωμένη σύνθεση της αίμης, οδηγεί και σε μιτοχονδριακή 
υπερφόρτωση με σίδηρο καθώς και αναποτελεσματική 
ερυθροποίηση, που ακολουθείται από αυξημένη εντερι-
κή απορρόφηση σιδήρου και τελικά αιμοσιδήρωση ορ-
γάνων35,36.

η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από ήπια υπόχρωμη, 
μικροκυτταρική αναιμία σε συνδυασμό με αιμοσιδήρω-
ση. οι ασθενείς κατά κανόνα ανταποκρίνονται σε χορή-
γηση βιταμίνης Β6 (πυριδοξίνη), αρχικά σε δόση 50 - 200 
mg/ημέρα. η αντιμετώπιση της αιμοσιδήρωσης, κυρίως 
με αφαιμάξεις, μπορεί να βελτιώσει και τη αναιμία1,3. 

2δ.  Σιδηροβλαστική αναιμία λόγω 
διαταραχών του γονιδίου GLRX5

το γονίδιο GLRX5 (OMIM 6095588) εκφράζεται κυ-
ρίως στους πρώιμους ερυθροβλάστες και είναι απαραίτη-
το για τη βιοσύνθεση των συμπλόκων Fe-S. 

Είναι πολύ σπάνια διαταραχή και έχει αναφερθεί 1 
ασθενής με προϊούσα αναιμία και αιμοσιδήρωση σε με-
γάλη ηλικία37.

2ε. Ερυθροποιητική Πρωτοπορφυρία 
η ερυθροποιητική πρωτοπορφυρία μπορεί να οφείλε-

ται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο FECH (OMIM 612386), 
που κωδικοποιεί τη φερροχελατάση ή σε μεταλλάξεις στο 
γονίδιο ALAS2 (OMIM 301300) που οδηγούν σε υπερ-
παραγωγή πρωτεΐνης. και στις 2 καταστάσεις υπάρχει 
εναπόθεση ελεύθερης πρωτοπορφυρίνης IX. H κλινι-
κή εικόνα είναι επώδυνη φωτοευαισθησία, ερύθημα, και 
τσούξιμο και το κάψιμο του δέρματος σε έκθεση στον 
ήλιο, που εμφανίζεται στην παιδική ηλικία. ςε ασθενείς 
με σοβαρά συμπτώματα, υπάρχουν ηπατικές διαταραχές, 
ενώ 20-60% των ασθενών παρουσιάζουν μικροκυτταρική 
αναιμία. η αντιμετώπιση γίνεται με αποφυγή σε έκθεση 
στο φως και αντιμετώπιση του ηπατικού προβλήματος38-41.

οι συγγενείς μικροκυτταρικές αναιμίες οφειλόμενες σε 
διαταραχές μεταβολισμού του σιδήρου και της σύνθεσης 
της αίμης είναι σπάνιες αλλά πολύ συχνά παρουσιάζουν 
διαγνωστικό και θεραπευτικό δίλημμα. η κατανόηση των 
παθογενετικών μηχανισμών και η χρήση μοριακών τεχνι-
κών έχει βοηθήσει στην καλύτερη ταξινόμηση, πιο έγκαι-
ρη διάγνωση και αρτιότερη θεραπευτική προσέγγιση. 

Εικόνα 2. Δακτυλιοειδείς ερυθροβλάστες σε βρέφος με σιδη-
ροβλαστική αναιμία λόγω διαταραχών του γονιδίου SLC25A38 
(Ιδία περίπτωση-ΑΚ).
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ABSTRACT: Congenital microcytic anemias caused by disorders of iron metabolism consist a large group 
of hereditary disorders with significant clinical heterogeneity. These anemias can be distinguished as no-
sideroblastic and sideroblastic. These disorders are quite rare, but it should be taken into account in the 
differential diagnosis of patients with persistent microcytic anemia, which either do not respond to ap-
propriate treatment or is associated with signs of iron accumulation, suggestive of inability to utilize ex-
isting iron. The occurrence of signs or symptoms from other organs like the skin, liver, nervous system 
and endocrine glands needs to be taken into consideration . The understanding of pathogenetic mecha-
nism underlying these clinical entities is expanding and is contributing to more efficacious treatment. 
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