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ΠΕΡιληΨη: η αναιμία χρονίας νόσου (ΑΧΝ) αποτελεί την συχνότερη μορφή αναιμίας που εμφανί-
ζεται σε νοσηλευόμενους ασθενείς και τη δεύτερη σε συχνότητα, μετά τη σιδηροπενική παγκοσμίως. 
τελευταία χρησιμοποιείται και ο όρος «αναιμία της φλεγμονής» καθώς αντανακλά καλύτερα την παθο-
φυσιολογία της ΑΧΝ. η ΑΧΝ συνοδεύει πληθώρα παθολογικών καταστάσεων όπως οι οξείες και χρό-
νιες λοιμώξεις, οι φλεγμονώδεις καταστάσεις, τα αυτοάνοσα νοσήματα όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
οι νεοπλασίες (συμπαγείς όγκοι και αιματολογικές κακοήθειες), η χρόνια νεφρική νόσος κ.α. Πρόκειται 
για αναιμία ανοσιακά καθοδηγούμενη που προκύπτει από τη δράση κυτταροκινών και πρωτεϊνών οξείας 
φάσης, με κυριότερη την εψιδίνη. οι κύριοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί που εμπλέκονται στην ΑΧΝ 
είναι οι εξής: α) οι διαταραχές στο μεταβολισμό του σιδήρου (μειωμένη διαθεσιμότητα), β) η ελαττω-
μένη παραγωγή της ερυθροποιητίνης και η αντίσταση των προβαθμίδων της ερυθροποίησης στη δράση 
της ερυθροποιητίνης, γ) η ελαττωμένη ερυθροποίηση, δ) η βραχεία επιβίωση των ερυθροκυττάρων και 
ε) η αιμοφαγοκυττάρωση. η διάγνωση της ΑΧΝ τίθεται εξ αποκλεισμού και θα πρέπει να διαφοροδια-
γνωστεί από άλλες αναιμίες. η αναιμία είναι κατά βάση μέτριας βαρύτητας και δεν απαιτεί θεραπευτι-
κές παρεμβάσεις. Θεραπεία απαιτείται όταν α. ο βαθμός της αναιμίας είναι σοβαρός με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος και να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής του ασθενούς και β. σε μέ-
τρια αναιμία όταν συνυπάρχει στεφανιαία νόσος, αναπνευστική νόσος, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και 
σε ηλικία άνω των 65 ετών. η βάση για την αποτελεσματικότερη θεραπεία είναι η αντιμετώπιση του 
υποκείμενου νοσήματος. Επιπλέον μέθοδοι αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα είναι 
οι μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών, η χρήση της ερυθροποιητίνης και η αποκατάσταση της λει-
τουργικής σιδηροπενίας. την τελευταία δεκαετία, έχοντας κατανοήσει πληρέστερα την παθογένεια της 
ΑΧΝ ξεκίνησε η έρευνα και η ανάπτυξη νέων μορίων με κύριους εκπροσώπους τους ανταγωνιστές της 
εψιδίνης που στόχο έχουν να αποτελέσουν θεραπευτικές λύσεις στην ΑΧΝ.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η αναιμία χρονίας νόσου (ΑΧΝ) αποτελεί την συ-

χνότερη μορφή αναιμίας που εμφανίζεται σε νοσηλευ-
όμενους ασθενείς και τη δεύτερη σε συχνότητα μετά τη 
σιδηροπενική παγκοσμίως.1,2 Περιγράφηκε για πρώτη 
φορά στη δεκαετία του 1930, ενώ το 1950 γίνεται ανα-
φορά στα χαρακτηριστικά της από τους Cartwight και 
Wintrobe.3 την τελευταία δεκαετία χρησιμοποιείται και 
ο όρος «αναιμία της φλεγμονής» που προσδιορίζει κα-
λύτερα την υποκείμενη παθοφυσιολογία της ΑΧΝ και 
συμπεριλαμβάνει την αναιμία της οξέως εγκατεστημέ-

νης βαριάς νόσου που εκδηλώνεται εντός λίγων ημερών 
από την έναρξη της νόσου.4

η ΑΧΝ συνοδεύει πληθώρα παθολογικών καταστάσε-
ων όπως είναι οι οξείες λοιμώξεις (βακτηριακές, μυκητια-
σικές, ιογενείς), οι χρόνιες λοιμώξεις όπως η φυματίωση, 
η νόσος του HIV, οι ηπατίτιδες, η ενδοκαρδίτιδα, οι φλεγ-
μονώδεις καταστάσεις όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, 
ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και οι αγγειίτιδες, 
νεοπλασίες (συμπαγείς όγκοι και αιματολογικές κακοή-
θειες), η χρόνια νεφρική νόσος, η θρόμβωση, ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
το γήρας και το σοβαρό τραύμα.1,5,6 Πρόκειται για αναι-
μία ανοσιακά καθοδηγούμενη, από τη δράση των κυττα-
ροκινών και των πρωτεϊνών οξείας φάσης, με κυριότερη 
την εψιδίνη.7

η ΑΧΝ σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα των ασθε-



Αναιμία χρονίας νόσου: Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση 295

νών ιδίως των πασχόντων από χρόνια νεφρική νόσο8, 
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια9 και νεοπλασματι-
κές ασθένειες.10 Ωστόσο δεν έχει αποδειχθεί άμεση επί-
δραση της αναιμίας στη θνητότητα, και είναι πιο πιθανό 
η αναιμία να αντανακλά πιο βαριά ή πιο προχωρημένη 
υποκείμενη νόσο.10

H ΑΧΝ είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα μιας προ-
σαρμοστικής απάντησης του οργανισμού στη φλεγμονή 
με σκοπό την άμυνα. με ερέθισμα τη φλεγμονή, ο ορ-
γανισμός προσπαθεί να περιορίσει τον διαθέσιμο σίδηρο 
που κυκλοφορεί γιατί ο σίδηρος είναι τροφή για τους λοι-
μώδεις παράγοντες.11 ο ελαττωμένος σίδηρος στον ορό 
περιορίζει ή αναστέλλει την ανάπτυξη των μικροοργα-
νισμών για τους οποίους αποτελεί τροφή, όμως ταυτό-
χρονα οδηγεί σε μειωμένη σύνθεση αιμοσφαιρίνης, (της 
οποίας αποτελεί βασικό συστατικό), και αναιμία.12,13 η 
παθοφυσιολογία ωστόσο της ΑΧΝ είναι περισσότερο πο-
λύπλοκη και θα αναλυθεί παρακάτω, σε συνδυασμό με 
τους τρόπους αντιμετώπισής της, τόσο τους καθιερωμέ-
νους όσο και τους νεώτερους υπό μελέτη.

παθοφυσιολογία
η παθοφυσιολογία της ΑΧΝ είναι πολυπαραγοντική 

και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. ςτα πλαίσια της ανοσιακής 
απάντησης του οργανισμού και κατόπιν διέγερσης των 
μονοκυττάρων και των τ-λεμφοκυττάρων, κυτταροκίνες 
και κύτταρα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος (ΔΕς) 
συμβάλλουν μέσα από διάφορα μονοπάτια στην παθογέ-
νεση της ΑΧΝ1 (Εικόνα 1). η αναιμία προκύπτει κυρί-
ως από τη μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων από το 
μυελό των οστών και κατά ένα μικρότερο ποσοστό από 
τη βραχύτερη επιβίωσή τους (Εικόνα 1F).14,15 οι κύριοι 
μηχανισμοί που εμπλέκονται είναι οι εξής: α) οι διαταρα-
χές στο μεταβολισμό του σιδήρου (μειωμένη διαθεσιμό-
τητα), β) η ελαττωμένη παραγωγή της ερυθροποιητίνης 
και η αντίσταση των προβαθμίδων της ερυθροποίησης 
στην ερυθροποιητίνη, γ) η ελαττωμένη ερυθροποίηση, 
δ) η βραχεία επιβίωση των ερυθροκυττάρων και ε) η αι-
μοφαγοκυττάρωση. Δεν είναι ακόμα σαφής η συμβολή 
καθενός από αυτούς τους μηχανισμούς, στο τελικό απο-
τέλεσμα της εμφάνισης ΑΧΝ.

Α. Διαταραχή του μεταβολισμού του σιδήρου
η ΑΧΝ χαρακτηρίζεται από μειωμένη απορρόφηση 

του σιδήρου από το εντερικό επιθήλιο και από παγίδευσή 
του στα μακροφάγα με αποτέλεσμα να μειώνεται ο σίδη-
ρος που κυκλοφορεί στον ορό και να μην είναι επαρκής 
για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης (Hb).16,17 τον κυριό-
τερο ρόλο στις διαδικασίες ομοιοστασίας του σιδήρου 
παίζει η εψιδίνη. Θα περιγραφούν συνοπτικά οι βασικές 
αρχές του μεταβολισμού του σιδήρου ώστε να γίνει πλη-

ρέστερα κατανοητός ο ουσιαστικός ρόλος της εψιδίνης 
στην παθοφυσιολογία της ΑΧΝ.

Μεταβολισμός σιδήρου
η απορρόφηση του σιδήρου γίνεται στο δωδεκαδά-

κτυλο, όπου παρουσία του κυτοχρώματος b (cytB) ο σί-
δηρος ανάγεται από την τρισθενή στην δισθενή του μορφή 
και μεταφέρεται στα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου 
μέσω του μεταφορέα δισθενών μετάλλων (DMT1) (Ει-
κόνα 1C). Εισέρχεται στο πλάσμα από τη μοναδική οδό 
εξόδου του σιδήρου που διαθέτουν τα κύτταρα, τη φερ-
ροπορτίνη. Ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού ο σί-
δηρος είτε αποθηκεύεται ως φερριτίνη ή εξέρχεται στην 
κυκλοφορία μέσω της φερροπορτίνης. η φερροπορτίνη, 
που είναι η μοναδική οδός εξόδου του σιδήρου από τα 
κύτταρα είναι ταυτόχρονα και ο υποδοχέας της εψιδίνης. 
καθώς εξέρχεται οξειδώνεται από δισθενή σε τρισθενή 
με τη δράση της σερουλοπλασμίνης και στη συνέχεια δε-
σμεύεται στην τρασνφερρίνη.18,19

Η εψιδίνη
η εψιδίνη παίζει καταλυτικό ρόλο στο μεταβολισμό 

του σιδήρου. Είναι ένα μικρό πεπτίδιο 25 αμινοξέων 
που παράγεται στο ήπαρ και αποβάλλεται στα ούρα. το 
υπεύθυνο γονίδιο για την παραγωγή της είναι το HAMP 
(hepcidin antimicrobial peptide) που βρίσκεται στο χρω-
μόσωμα 19. κύτταρα – στόχοι της είναι τα κύτταρα της 
ψηκτροειδούς παρυφής του εντέρου, τα μακροφάγα του 
ΔΕς και τα ηπατοκύτταρα (Εικόνα 1Β και 1C). ςυν-
δέεται με τον υποδοχέα της, τη φερροπορτίνη, η οποία 
μετά τη σύνδεση με την εψιδίνη φωσφορυλιώνεται, εν-
δοκυτταρώνεται και τελικά αποδομείται.20 Έτσι ο σίδη-
ρος παραμένει παγιδευμένος στα κύτταρα (μακροφάγα 
και ηπατοκύτταρα) με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα επί-
πεδα της φερριτίνης,21 ενώ αναστέλλεται και η εντερική 
του απορρόφηση του αφού η εψιδίνη μπλοκάρει και τη 
φερροπορτίνη των κυττάρων του εντερικού επιθηλίου.22

η σύνθεση της εψιδίνης επηρεάζεται από α. τα επίπε-
δα σιδήρου του οργανισμού, β. την ερυθροποιητική δρα-
στηριότητα του μυελού των οστών, γ. την περιεκτικότητα 
του αίματος σε οξυγόνο μέσω της δράσης των πρωτεϊ-
νών HIFs (hypoxia inducible factors) και δ. την παρουσία 
φλεγμονωδών κυτταροκινών μέσω του σηματοδοτικού μο-
νοπατιού Interleukin (IL)-6-JAK-STAT. 23-25 η παραγωγή 
της εψιδίνης με βάση τα επίπεδα σιδήρου γίνεται μέσω 
ρυθμιστικών μηχανισμών στους οποίους εμπλέκονται οι 
υποδοχείς 2 της τρανσφερρίνης (TfR2) που λειτουργούν 
ως «αισθητήρες» του σιδήρου ορού και των BMP6 (bone 
morphogenetic protein 6), HJV (hemojuvelin) και MT-
2 (matriptase-2) που λειτουργούν ως «αισθητήρες» του 
ενδοκυττάριου σιδήρου. η σύνδεση της BMP6 με τους 
υποδοχείς BMPR1 και BMPR2 στην επιφάνεια του ηπα-
τοκυττάρου ενεργοποιεί τη φωσφορυλίωση του καταρ-
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Εικόνα 1. Παθοφυσιολογία της αναιμίας χρονίας νόσου. A. Το αρχικό ερέθισμα είναι μια φλεγμονώδης αντίδραση που μέσω της 
διέγερσης και ενεργοποίησης των μονοκυττάρων και των Τ-λεμφοκυττάρων οδηγεί στην έκκριση κυτταροκινών (TNFα, IFNγ, IL-
6, IL-1β). B. Οι κυτταροκίνες, και κυρίως η IL-6, διεγείρουν την παραγωγή της εψιδίνης από το ηπατοκύτταρο. C. Η απορρόφη-
ση του σιδήρου από τις τροφές γίνεται στο δωδεκαδάκτυλο. Παρουσία του κυτοχρώματος b (cytB) ανάγεται από την τρισθενή 
στην δισθενή του μορφή και έπειτα μεταφέρεται στα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου μέσω του μεταφορέα δισθενών μετάλ-
λων (DMT1) . Οξειδώνεται ξανά στην τρισθενή του μορφή από την ηφαιστίνη για να εξέλθει στο πλάσμα από τη μοναδική οδό 
εξόδου του σιδήρου που διαθέτουν τα κύτταρα, τη φερροπορτίνη. Στα κύτταρα του εντερικού επιθηλίου η εψιδίνη μπλοκάρει 
τη φερροπορτίνη. Αυξημένα επίπεδα εψιδίνης λόγω της φλεγμονής οδηγούν σε μειωμένη απελευθέρωση σιδήρου στο πλά-
σμα. D. Τα μακροφάγα μέσω της φαγοκυττάρωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων εξασφαλίζουν σίδηρο ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται από τα μιτοχόνδρια για την πρωτεϊνοσύνθεση. Ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού είτε αποθηκεύεται ως φερριτίνη ή 
εξέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω της φερροπορτίνης. Η φερροπορτίνη, που είναι η μοναδική οδός εξόδου του σι-
δήρου από τα κύτταρα είναι ταυτόχρονα και ο υποδοχέας της εψιδίνης. Αυξημένα επίπεδα εψιδίνης λόγω της φλεγμονής οδη-
γούν σε παγίδευση του σιδήρου στα μακροφάγα και μειωμένη απελευθέρωση του στο πλάσμα. F. Η μειωμένη διαθεσιμότητα 
του σιδήρου, λόγω της μειωμένης απορρόφησης και της παγίδευσής του στα μακροφάγα, οδηγεί σε μειωμένη ερυθροποίηση. 
Επιπλέον, κυτταροκίνες, όπως ο TNF-α και η IFN-γ, επηρεάζουν άμεσα την ερυθροποίηση αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό 
των προβαθμίδων της ερυθράς σειράς, αυξάνοντας την απόπτωση τους και μειώνοντας την έκφραση των υποδοχέων της ερυ-
θροποιητίνης. Ε. Κυτταροκίνες, όπως η IL-1 και o TNF-a οδηγούν σε μειωμένη παραγωγή ερυθροποιητίνης από το νεφρό. G. Οι 
κυτταροκίνες μπορεί επίσης να επηρεάζουν την επιβίωση των κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων και αυτό να διεγείρει 
την αιμοφαγοκυττάρωση τους από τα μακροφάγα του σπληνός. (TNFα: tumor necrosis alpha, IFNγ: interferon gamma, IL-6: in-
terleukin-6, IL-1β: interleukin-1 beta, DMT-1: divalent metal transporter-1, cytB: κυτόχρωμα Β, Epo: erythropoietin).

ράκτη SMAD και τη μεταγραφή του γονιδίου HAMP της 
εψιδίνης (Εικόνα 2). η πρωτεΐνη BMP6 αυξάνεται όταν 
υπάρχει υπερεπάρκεια σιδήρου και αναστέλλεται σε πε-
ρίπτωση χαμηλών αποθηκών του. η MT-2 κατακερμα-
τίζει την HJV και συνεπώς εμποδίζει την επίδραση του 
συμπλέγματος BMP6-SMAD στην επαγωγή του γονιδίου 

της εψιδίνης. το σηματοδοτικό μονοπάτι BMP6-SMAD 
αποτελεί και στόχο θεραπευτικής παρέμβασης. η ΑΧΝ 
συνδέεται πάντα με ένα υποκείμενο νόσημα που είναι κά-
ποια φλεγμονώδης αντίδραση. η φλεγμονώδης αντίδρα-
ση που μπορεί να είναι μια φλεγμονή (οξεία ή χρόνια), 
ένα αυτοάνοσο νόσημα, ή μια κακοήθεια, λειτουργείσαν 
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ερέθισμα για την παραγωγή της εψιδίνης, μέσω της IL-6 
κυρίως και του σηματοδοτικού μονοπατιού JAK-STAT 
(Εικόνα 1A και 1Β).26,27 ςε εθελοντές δύο ώρες μετά την 
ενδοφλέβια έγχυση IL-6 παρατηρήθηκε 5 έως 7 φορές αύ-
ξηση στα επίπεδα της εψιδίνης των ούρων,1 ενώ ποντίκια 
στα οποία έλειπε η IL-6 δεν μπορούσαν να παράγουν εψι-
δίνη μετά από φλεγμονώδη διέγερση.26 κατά τη φλεγμο-
νή λοιπόν παράγεται IL-6, συνδέεται στον υποδοχέα της 
στο ηπατοκύτταρο και μέσω του JAK-STAT σηματοδοτι-
κού μονοπατιού διεγείρεται η έκφραση του γονιδίου της 
εψιδίνης (Εικόνα 2). Φαίνεται πάντως να υπάρχει αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των BMP-SMAD και JAK-STAT ση-
ματοδοτικών μονοπατιών αφού έχει παρατηρηθεί ότι η 
IL-6 δεν οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της εψιδίνης σε 
ποντίκια στα οποία είχε ανασταλεί η BMP-SMAD σημα-
τοδοτική οδός.28 Εκτός της IL-6 και άλλες κυτταροκίνες 

σε συνθήκες φλεγμονής διαδραματίζουν το ρόλο τους σε 
διάφορα επίπεδα της ομοιοστασίας του σιδήρου. η IL-
1α, η IL-1β, η ιντερφερόνη (IFN)-γ αυξάνουν τα επίπε-
δα της εψιδίνης in vitro μέσω της BMP-SMAD οδού.29 
η IFN-γ και ο tumor necrosis factor (TNF)-α αυξάνουν 
την έκφραση του DMT1 με αποτέλεσμα να αυξάνονται 
τα επίπεδα του ενδοκυττάριου σιδήρου και να μειώνο-
νται στον ορό.17

Β.  Ελαττωμένη παραγωγή  
της ερυθροποιητίνης ή αντίσταση  
στη δράση της 
Όπως είναι γνωστό όταν πέφτει η τιμή της αιμοσφαι-

ρίνης αντιρροπιστικά αυξάνονται τα επίπεδα της ερυ-

Εικόνα 2. Σηματοδοτικά μονοπάτια που οδηγούν σε αύξηση της παραγωγής της εψιδίνης στο ηπατοκύτταρο. Α. Η παραγωγή 
της εψιδίνης με βάση τα επίπεδα σιδήρου γίνεται μέσω ρυθμιστικών μηχανισμών στους οποίους εμπλέκεται η BMP6. Η σύνδε-
ση της BMP6 με τους υποδοχείς BMPR1 και BMPR2 στην επιφάνεια του ηπατοκυττάρου ενεργοποιεί τη φωσφορυλίωση του κα-
ταρράκτη SMAD. Το σύμπλεγμα μεταφέρεται στον πυρήνα όπου ενεργοποιεί τον υποκινητή του γονιδίου HAMP οδηγώντας σε 
σύνθεση της εψιδίνης. Η HJV είναι συν-υποδοχέας της BMP6, απαραίτητος για τη δράση της. Β. Η φλεγμονή ως αρχικό ερέθισμα 
οδηγεί στην έκκριση κυτταροκινών όπως η IL-1 και η IL-6. H IL-6 ενώνεται με τον υποδοχέα της (IL-6R) με αποτέλεσμα τη φω-
σφορυλίωση και την ενεργοποίηση των JAKs. Η ενεργοποίηση των JAKs οδηγεί σε φωσφορυλίωση και διμερισμό του STAT3. Το 
σύμπλεγμα εισέρχεται στον πυρήνα και ενεργοποιεί το γονίδιο HAMP οδηγώντας σε σύνθεση της εψιδίνης (IL-6: intereleukin-6, 
IL-1: intereleukin-1, IL-6R: Il-6 receptor, JAKs: janus kinases, P: phosphorylation, BMP6: bone morphogenetic protein 6, BMPR 
1/2: bone morphogenetic receptor 1 and 2, HJV: hemojuvelin, R-SMADs: receptor regulated SMADs, STAT3-RE: STAT3 respon-
sive elements, BMP-RE: BMP responsive elements, HAMP: hepcidin antimicrobial peptide gene, chr19q23: chromosome 19q23).



Κ. Παπαθανασίου και Ε. Χατζημιχαήλ298

θροποιητίνης. το ίδιο ισχύει και στην ΑΧΝ, μόνο που η 
αύξηση της ερυθροποιητίνης στην περίπτωση αυτή εί-
ναι μικρότερη από την αντίστοιχη αύξηση για τον ίδιο 
βαθμό αναιμίας σε άλλες μορφές αναιμίας, όπως η σι-
δηροπενική.16 η ερυθροποιητίνη δηλαδή αυξάνεται μεν, 
αλλά όχι στο βαθμό που θα αναμενόταν για την τιμή της 
αιμοσφαιρίνης (Εικόνα 1Ε). Παρ’ όλα αυτά σε ασθενείς 
με αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η νεανική ρευματοειδής 
αρθρίτιδα και σε παιδιά με καρκίνο, ο κανόνας δεν ισχύ-
ει,30,31 υποδηλώνοντας ότι τα επίπεδα της ενδογενούς ερυ-
θροποιητίνης ποικίλουν ανάλογα και με το υποκείμενο 
νόσημα και πιθανώς εξαρτώνται και από άλλους παρά-
γοντες. για την ελαττωμένη παραγωγή ερυθροποιητίνης 
πρωτεύοντα ρόλο παίζουν και πάλι κυτταροκίνες. η IL-1 
και ο TNF-α άμεσα αναστέλλουν την έκφραση της ερυ-
θροποιητίνης in vitro,32 ενώ και in vivo, σε περιβάλλον 
φλεγμονής μειώνεται η παραγωγή ερυθροποιητίνης από 
τους νεφρούς.33 ιn vitro επί παρουσίας υψηλών συγκε-
ντρώσεων IFN-γ και TNF-α, απαιτούνται μεγαλύτερες 
ποσότητες ερυθροποιητίνης για το σχηματισμό αποικι-
ών CFU-E.34 Ένας άλλος μηχανισμός μέσω του οποίου ο 
μυελός των οστών αντιστέκεται στη δράση της ερυθρο-
ποιητίνης είναι η μειωμένη έκφραση των υποδοχέων της 
ερυθροποιητίνης στα προγονικά κύτταρα λόγω και πάλι 
της δράσης των φλεγμονωδών κυτταροκινών.1

Γ. Αναστολή Ερυθροποίησης 
οι κυτταροκίνες επηρεάζουν άμεσα την ερυθροποί-

ηση αναστέλλοντας τον πολλαπλασιασμό των προβαθ-
μίδων της ερυθράς σειράς.14 Ειδικά οι προφλεγμονώδεις 
κυτταροκίνες, όπως ο TNF-α και η IFN-γ μπλοκάρουν 
τη δημιουργία αποικιών των BFU-e και CFE-e. Ειδικά η 
IFN-γ φαίνεται να είναι ο πιο ισχυρός αναστολέας της ερυ-
θροποίησης, αναστέλλοντας άμεσα τον πολλαπλασιασμό 
των CFU-e.14,35 Αυτό αντανακλάται και στην ανάστροφη 
σχέσητων επιπέδων IFN-γ, προς τα επίπεδα αιμοσφαιρί-
νης και δίκτυο ερυθροκυττάρων.36 Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι οι κυτταροκίνες μπορεί να αλληλεπιδρούν και με το 
σχηματισμό ή και τη λειτουργία διαφόρων άλλων κεντρι-
κών αυξητικών παραγόντων της ερυθροποίησης, όπως η 
ερυθροποιητίνη και ο stem cell factor. 

Επιπλέον, η παγίδευση του σιδήρου στα μακροφά-
γα του ΔΕς και η μειωμένη απορρόφησή του έχουν σαν 
αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμος για την ερυθροποί-
ηση, η οποία έτσι περιορίζεται.

Δ.  Μικρότερη διάρκεια ζωής των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων
Παρά το γεγονός ότι ερυθροποιητίνη στην ΑΧΝ αυ-

ξάνεται, σε αναλογικά μικρότερο βαθμό για το βαθμό 
της αναιμίας, δεν παρατηρείται αντίστοιχη αύξηση στην 

ερυθροποίηση. Αυτό αποδόθηκε αρχικά στην αυξημένη 
απόπτωση των ερυθροκυτταρικών προβαθμίδων εντός του 
μυελού των οστών, κυρίως μέσω της δράσης των φλεγ-
μονωδών κυτταροκινών.1,32 μελέτες έδειξαν ήδη από την 
δεκαετία του 1960, πως όταν μεταγγιστούν ερυθρά από 
υγιή δότη σε λήπτη με συνθήκες φλεγμονής αυτά ζουν 
λιγότερο, από τα ερυθρά που μεταγγίζονται από δότη με 
φλεγμονή σε υγιή λήπτη.3 Αυτό σημαίνει πως η φλεγμο-
νή επάγει την πρώιμη απόπτωση του ερυθροκυττάρου. 
Υπάρχουν επιπλέον ενδείξεις ότι οι κυτταροκίνες μπο-
ρεί να επηρεάζουν την επιβίωση των κυκλοφορούντων 
ερυθρών αιμοσφαιρίων και να διεγείρουν και την αιμο-
φαγοκυττάρωση τους από τα μακροφάγα (Εικόνα 1G). 
μελέτη, όπου σε ποντίκια δημιουργήθηκε περιβάλλον 
φλεγμονής με τη χορήγηση TNF-α, έδειξε μείωση του 
χρόνου ημίσειας ζωής των ερυθροκυττάρων, μειωμένα 
επίπεδα σιδήρου στον ορό και αναιμία, ενώ σε ένα άλλο 
πειραματικό μοντέλο η παραγωγή IFN-γ από τ λεμφοκύτ-
ταρα οδήγησε επίσης σε αναστολή της ερυθροποίησης και 
μειωμένο χρόνο ημίσειας ζωή των ερυθροκυττάρων. 37,38

Ε. Αιμοφαγοκυττάρωση
ο αριθμός των κυκλοφορούντων ερυθροκυττάρων 

μπορεί επίσης να επηρεαστεί από την αιμοφαγοκυττά-
ρωση, μια φυσιολογική διαδικασία απομάκρυνσης από 
την κυκλοφορία των γηρασμένων ερυθρών. ςε καταστά-
σεις φλεγμονής η αιμοφαγοκυττάρωση είναι πιο έντονη 
λόγω των κυκλοφορούντων κυτταροκινών, των ενδοτο-
ξινών και του σχηματισμού ελευθέρων ριζών. τουλάχι-
στον in vitro, η φαγοκυττάρωση φαίνεται να ευοδώνεται 
από την παρουσία του TNF-α (Εικόνα 1G).39

Διάγνωση
η ΑΧΝ είναι μια ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναι-

μία, που σε ποσοστό μικρότερο (<25%) μπορεί είναι υπό-
χρωμη και μικροκυτταρική. ο βαθμός της αναιμίας στην 
AXN ποικίλει. οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν μέ-
τριου βαθμού αναιμία με τιμή ηb μεταξύ 10 με 11g/dl 
ενώ στο 20% των περιπτώσεων η αναιμία είναι πιο βαριά 
με τιμή ηb <8 g/dl.40 ο απόλυτος αριθμός των δικτυοε-
ρυθροκυττάρων συνήθως δεν ξεπερνά τα 25000/μL γε-
γονός που αντανακλά την ελαττωμένη ερυθροποίηση σε 
περιβάλλον φλεγμονής.41 την αναιμία συχνά συνοδεύει 
η αύξηση των κυτταροκινών και των δεικτών φλεγμονής 
όπως είναι η τκΕ, η CRP, το ινωδογόνο και η φερριτίνη.

η διάγνωση της ΑΧΝ τίθεται εξ αποκλεισμού και θα 
πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από άλλες αναιμίες. η δια-
φορική διάγνωση από τη σιδηροπενική αναιμία δεν είναι 
εύκολη καθώς συχνά συνυπάρχει και στις δύο σιδηροπε-
νία στον ορό. η βασική διαφορά είναι ότι στην ΑΧΝ ο 
σίδηρος υπάρχει, αλλά βρίσκεται παγιδευμένος στα μα-
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κροφάγα, ενώ στην σιδηροπενική αναιμία τα αποθέμα-
τα του σιδήρου είναι εξαντλημένα. ο προσδιορισμός των 
επιπέδων φερριτίνης είναι χρήσιμος μόνο όταν αυτά είναι 
πολύ χαμηλά οπότε και υποδηλώνουν σιδηροπενία.42,43 
Αντίθετα όταν η φερριτίνη είναι φυσιολογική ή αυξημέ-
νη δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα 
καθώς η φερριτίνη είναι και πρωτεΐνη οξείας φάσης που 
αυξάνεται σε καταστάσεις φλεγμονής. Ανάλογα αυξημέ-
να επίπεδα παρατηρούνται και σε παθήσεις του ηπατικού 
και του σπληνικού παρεγχύματος στις οποίες απελευθε-
ρώνονται μεγάλες ποσότητες φερριτίνης που δεν αντι-
κατοπτρίζουν τα πραγματικά αποθέματα σιδήρου.44 ο 
σίδηρος που κυκλοφορεί στον ορό είναι ελαττωμένος 
και στις δύο μορφές αναιμίας. Όμως τα αποθέματα του 
σιδήρου είναι αυξημένα στην ΑΧΝ. η τρανφερρίνη ή η 
ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC) είναι αντι-
στρόφως ανάλογη των αποθεμάτων του σιδήρου. ςυνε-
πώς, η TIBC είναι αυξημένη στη σιδηροπενική αναιμία 
και ελαττωμένη στην ΑΧΝ. ο κορεσμός της τρανσφερρί-
νης ισοδυναμεί με το πηλίκο του σιδήρου του ορού προς 
την TIBC (Fe ορού/TIBC). Επειδή και στις δύο μορφές 
αναιμίας ο αριθμητής (δηλαδή ο σίδηρος του ορού) εί-
ναι χαμηλός, ο κορεσμός της τρανσφερρίνης είναι μειω-
μένος και στις δύο περιπτώσεις, αλλά περισσότερο εκεί 
που μεγαλώνει ο παρονομαστής δηλαδή στη σιδηροπε-
νική αναιμία (<20%).

Ένας αξιόπιστος δείκτης που αντανακλά τα επίπεδα 
του συνολικού σιδήρου του οργανισμού είναι οι διαλυτοί 
υποδοχείς της τρανσφερρίνης (sTfR). οι sTfR αυξάνο-
νται στη σιδηροπενική αναιμία που ο συνολικός σίδηρος 
είναι περιορισμένος.45 ςτην ΑΧΝ παραμένουν σε φυσιο-
λογικά επίπεδα γιατί τα αποθέματα σιδήρου είναι επαρκή 
παρά το γεγονός ότι η έκφρασή τους αναστέλλεται από 
τις φλεγμονώδεις κυτταροκίνες.46 η μέτρηση των sTfR 
δε χρησιμοποιείται, προτείνεται ωστόσο ο προσδιορι-
σμός του λόγου των sTfR προς τον δεκαδικό λογάριθμο 
της φερριτίνης του ορού (sTfR/logFer).47 τιμές του λό-
γου μικρότερες του 1 ανευρίσκονται στην ΑΧΝ, ενώ τι-
μές μεγαλύτερες του 2 αποκαλύπτουν ένδεια σιδήρου.12,45 
Όπως είναι λογικό, σημαντική βοήθεια θα μπορούσε να 
προσφέρει η μέτρηση των επιπέδων της εψιδίνης. Παρά 
τις προσπάθειες, δεν υπάρχει ακόμα προτυποποιημένη 
μέθοδος για τον ακριβή προσδιορισμό της. Υπό μελέτη 
είναι τεχνικές όπως φασματομετρία μάζας ή ELISA στον 
ορό και τα ούρα.48 ςυγκριτικές μελέτες των διαφόρων τε-
χνικών που εφαρμόζονται έδειξαν σημαντικές αποκλίσεις 
στις απόλυτες τιμές, αλλά καλή συσχέτιση.49 Ανέκυψαν 
επίσης και θέματα ερμηνείας των αποτελεσμάτων καθώς 
τα επίπεδα της εψιδίνης μεταβάλλονταν κατά τρόπο ευ-
αίσθητο τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας (χαμηλή τιμή 
το πρωί, υψηλότερη το απόγευμα), όσο και ανάλογα με 
την περιεκτικότητα της τροφής σε σίδηρο.48,49

ςυμπερασματικά, η ΑΧΝ παραμένει μια διάγνωση 
εξαποκλεισμού που βασίζεται (με τρόπο μη παθογνω-

μονικό) σε πληθώρα κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων. 
ςε κάθε περίπτωση πάντως είναι απαραίτητη η παρουσία 
και η διάγνωση υποκειμένου νοσήματος που να εκλύει 
το φλεγμονώδες ερέθισμα για την ΑΧΝ

Θεραπεία
η αναιμία που συνοδεύει την ΑΧΝ είναι συνήθως μέ-

τριας βαρύτητας και δεν απαιτεί θεραπευτικές παρεμβά-
σεις. Ενισχυτική αυτής της θέσεως είναι η άποψη ότι η 
ΑΧΝ είναι μια βιολογικά προσαρμοστική απάντηση του 
οργανισμού που ενδεχομένως είναι «ωφέλιμη» και η δι-
όρθωσή της δεν οδηγεί πάντα σε βελτίωση της επιβίω-
σης.50 η προτεινόμενη βασική θεραπεία της ΑΧΝ είναι 
η αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσήματος. ορισμέ-
νες φορές όμως η αναιμία είναι σοβαρή και επηρεάζει τη 
λειτουργική ικανότητα και τη ποιότητα ζωής των ασθε-
νών, ενώ συνοδεύει νοσήματα που είναι χρόνια και ανί-
ατα. Θεραπεία απαιτείται όταν α. ο βαθμός της αναιμίας 
γίνεται σοβαρός με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο καρδι-
αγγειακός κίνδυνος και να επηρεάζεται η ποιότητα ζωής 
του ασθενούς και β.σε μέτρια αναιμία όταν συνυπάρχει 
στεφανιαία νόσος, αναπνευστική νόσος, χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια και σε ηλικία άνω των 65 ετών.51

ςήμερα για τη θεραπεία της ΑΧΝ χρησιμοποιούνται 
ευρέως οι μεταγγίσεις συμπυκνωμένων ερυθρών, η χορή-
γηση της ερυθροποιητίνης και η αποκατάσταση της λει-
τουργικής σιδηροπενίας. Παράλληλα αναπτύσσονται και 
δοκιμάζονται κλινικά νέα στοχευμένα μόρια.

Μεταγγίσεις αίματος
η μετάγγιση αίματος με συμπυκνωμένα ερυθρά απο-

τελεί τον πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο διόρθω-
σης της αναιμίας, η οποία συνοδεύεται δυνητικά από 
παρενέργειες όπως είναι η αλλοανοσοποίηση, η μετάδο-
ση λοιμογόνων παραγόντων και η υπερφόρτωση με σί-
δηρο.1 γι’ αυτό η αλόγιστη χρήση πρέπει να αποφεύγεται. 
οι μεταγγίσεις έχουν συσχετισθεί με βελτίωση της επι-
βίωσης ασθενών με έμφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά με 
χειρότερη πρόγνωση των υπόλοιπων ασθενών σε κρίσι-
μη κατάσταση.52,53 μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέ-
τη έδειξε επίσης αυξημένη θνητότητα στην ομάδα των 
ασθενών που μεταγγίζονταν όταν η τιμή της αιμοσφαιρί-
νης έπεφτε κάτω από 10 g/dL συγκριτικά με την ομάδα 
εκείνη των ασθενών που μεταγγίζονταν πιο συντηρητι-
κά όταν η τιμή της αιμοσφαιρίνης έπεφτε κάτω από τα 8 
g/d.54 Άλλες δύο μεγάλες μελέτες παρατήρησης έδειξαν 
αυξημένη θνητότητα στις ομάδες των ασθενών που με-
ταγγίζονταν τακτικότερα.55 ςυνεπώς η μετάγγιση αίμα-
τος παραμένει μια άμεση και αποτελεσματική θεραπεία 
της ΑΧΝ. λόγω της ελλείψεως αίματος και κυρίως λό-
γω των παρενεργειών των μεταγγίσεων, η χορήγηση αί-
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ματος σε ασθενείς με ΑΧΝ πρέπει να γίνεται με φειδώ.

Η χρήση της ερυθροποιητίνης
η παρατήρηση ότι στην ΑΧΝ μειώνεται η σύνθεση 

της ενδογενούς ερυθροποιητίνης αναλογικά με τον βαθ-
μό της αναιμίας,οδήγησε στη σκέψη χορήγησης της ανα-
συνδυασμένης ανθρώπινης ερυθροποιητίνης (rHuEpo) 
για αύξηση των επιπέδων της ερυθροποιητίνης που θα 
οδηγούσε στην εξουδετέρωση της αντίστασης των ερυ-
θροκυτταρικών προβαθμίδων και μείωση του αριθμού 
των μεταγγίσεων.56 Ασθενείς με κακοήθη (μη μυελοει-
δή) νεοπλάσματα σε χημειοθεραπεία,57 με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα58 ή με HIV λοίμωξη με επίπεδα ερυθροποιη-
τίνης ορού <500 mU/ml μπορεί να ανταποκριθούν.59 η 
δόση της rHuEpo είναι αρχικά 100 με 150 units/kg sc 3 
φορές την εβδομάδα. οι ασθενείς που θα ανταποκριθούν 
θα εμφανίσουν αύξηση της Hb τουλάχιστον κατά 0.5 g/
dl μετά από 2 με 4 εβδομάδες αγωγής.60 Εφόσον δεν πα-
ρατηρηθεί απόκριση μετά από 6 με 8 εβδομάδες, η δόση 
αυξάνεται σε 300 units/kg 3 φορές την εβδομάδα. Εάν δεν 
παρατηρηθεί απόκριση μετά από 12 εβδομάδες η αγωγή 
διακόπτεται.60,61 οι περισσότεροι ιατροί χρησιμοποιούν 
rHuEpo σε δόση 30.000 με 40.000 units sc εβδομαδιαί-
ως, δόση που ισοδυναμεί με 140 με 190 U/kg 3 φορές 
την εβδομάδα για έναν ασθενή 70 kg. η δόση μπορεί να 
αυξηθεί σε 60.000 units εάν δεν υπάρχει απόκριση (αύ-
ξηση Hb <1 g/dl) στις 4 εβδομάδες.

οι ανεπιθύμητες ενέργειες της rHuEpo σε ασθενείς 
με ΑΧΝ δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, Υπάρχουν όμως 
δεδομένα για τη χρήση της rHuEpo σε ασθενείς με νεο-
πλασίες και την αύξηση του θρομβοεμβολικού κινδύνου.62 
με βάση αυτά τα δεδομένα, όταν η τιμή της αιμοσφαιρί-
νης φτάσει τα 12 g/dl η χορήγηση της rHuEpo θα πρέπει 
να διακόπτεται ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης 
θρομβοεμβολικού επεισοδίου.63

Χορήγηση σιδήρου
ςε ασθενείς με ΑΧΝ και χρόνιες λοιμώξεις ή καρκί-

νο, η μεμονωμένη χορήγηση σιδήρου θα πρέπει να απο-
φεύγεται. ςίδηρος χορηγείται σε ασθενείς που λαμβάνουν 
rHuEpo με στόχο η φερριτίνη ορού να είναι ≥100 ng/ml 
και ο κορεσμός τρανσφερρίνης ≥20%. Επειδή η απορρό-
φηση του από του στόματος σιδήρου είναι μειωμένη στους 
ασθενείς με ΑΧΝ, κυρίως λόγω των αυξημένων επιπέ-
δων εψιδίνης, η χορήγηση σιδήρου γίνεται ενδοφλεβίως.64

Νέοι στόχοι – Νέοι θεραπευτικοί παράγοντες

Ανταγωνιστές εψιδίνης 
την τελευταία δεκαετία, με τη πληρέστερη κατανό-

ηση της παθογένειας της ΑΧΝ ξεκίνησε η έρευνα για 
ανάπτυξη νέων μορίων για πιο αποτελεσματικές θερα-
πευτικές λύσεις. με δεδομένο ότι τα αυξημένα επίπεδα 
εψιδίνης έχουν σημαντικό ρόλο στην παθοφυσιολογία της 
ΑΧΝ η έρευνα άρχισε να επικεντρώνεται σε θεραπείες 
μείωσης της δράσης της εψιδίνης. μειωμένη δράση εψι-
δίνης μπορεί να επιτευχθεί στοχεύοντας στα σηματοδο-
τικά μονοπάτια της παραγωγής της, στο mRNA της και 
στο ίδιο το πεπτίδιο. Επιπλέον γίνονται προσπάθειες να 
αποφευχθεί η σύνδεση της εψιδίνης με τη φερροπορτίνη 
ή να αυξηθεί η παραγωγή της φερροπορτίνης. οι κύρι-
οι παράγοντες που βρίσκονται σε ανάπτυξη αναγράφο-
νται στον Πίνακας 1.

Ανταγωνιστές εψιδίνης τάξης I: Μείωση  
της παραγωγής εψιδίνης 

το σηματοδοτικό μονοπάτι BMP παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διέγερση της μεταγραφής της εψιδίνης, και η 
παγίδευση των συνδετών του BMP μονοπατιού θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής εψιδίνης. 
H ηπαρίνη, μια γλυκοζαμινογλυκάνη που χρησιμοποιεί-
ται ευρέως ως αντιπηκτικό, είναι γνωστό ότι αναστέλλει 
τη σύνδεση BMP-2 με τον υποδοχέα BMP.65 ςε κυτταρι-
κές σειρές και σε ποντίκια μειώνει την παραγωγή εψιδί-
νης,66 και σε ανθρώπους στους οποίους χορηγήθηκε για 
την πρόληψη της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, παρατη-
ρήθηκε μείωση των επιπέδων της εψιδίνης στον ορό κατά 
80-85%, σε 2-5 μέρες από την έναρξη αγωγής με ταυτό-
χρονη αύξηση των επιπέδων σιδήρου και του κορεσμού 
της τρανσφερρίνης σε όλους τους ασθενείς. Αν και το προ-
φίλ ασφάλειας της ηπαρίνης είναι γνωστό, η αντιπηκτική 
της ιδιότητα εμποδίζει την εξάπλωση της χρήσης της σε 
νοσήματα που σχετίζονται με διαταραχές του μεταβολι-
σμού του σιδήρου. Έτσι, οι Poli και συν,66 πρόσφατα δη-
μιούργησαν ηπαρίνες χωρίς αντιπηκτική δραστηριότητα 
με διατήρηση όμως της τροποποιητικής δράσης έναντι 
των BMPs πετυχαίνοντας καταστολή της εψιδίνης τόσο 
in vitro όσο και in vivo σε ποντίκια.66

Αναστολή της σηματοδότησης των BMP υποδοχέ-
ων τύπου ι με μικρά μόρια φάνηκε επίσης να βελτιώ-
νει αναιμίες με περιορισμένη διαθεσιμότητα σιδήρου. 
ςε φάση κλινικών δοκιμών βρίσκεται ο BMP αναστολέ-
ας LDN-193189 που ανταγωνίζεται εκλεκτικά τους ισο-
τύπους ALK2 και ALK3. ςε μοντέλο ποντικού αναιμίας 
της φλεγμονής (PG-APS model) ο LDN-193189 φάνηκε 
να μειώνει την εψιδίνη, να αυξάνει το σίδηρο ορού και 
αποτελεσματικά να αναστρέφει την αναιμία. 67Είναι φα-
νερό ότι η αναστολή του BMP σηματοδοτικού μονοπα-
τιού οδηγεί σίγουρα σε καταστολή της παραγωγής της 
εψιδίνης, τόσο σε πειραματικά μοντέλα, όσο και σε αν-
θρώπους. με δεδομένη όμως την πλειοτροπική δράση 
του μονοπατιού αυτού, παραμένει η πρόκληση για ανά-
πτυξη μορίων που να αναστέλλουν αποκλειστικά και ει-
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πίνακας 1. Ανταγωνιστές εψιδίνης υπό ανάπτυξη

Τάξης Ι: αναστολείς παραγωγής 
εψιδίνης

BMP προσδέτες (ηπαρίνη)
Μικρομοριακοί αναστολείς τουυποδοχέα τύπου Ι της BMP π.χ. LDN-193189
Antisense oligonucleotidesέναντι της hemojuvelin
TfR2 siRNA
Antisense oligonucleotides ή siRNA έναντι της εψιδίνης
Anti-IL-6
Anti-IL-6 receptor
αναστολείς JAK2/STAT3 

Τάξης ΙΙ: αδρανοποιητές  
του πεπτιδίου της εψιδίνης

Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της εψιδίνης π.χ. LY2787106
Αντικαλίνες (anticalines) π.χ. PRS-080
Απταμερή (Spiegelmers)έναντι εψιδίνης π.χ. NOX-H94

Τάξης ΙΙΙ: αναστολείς της σύνδεσης 
εψιδίνης-φερροπορτίνης

Μονοκλωνικά αντισώματα έναντι φερροπορτίνης π.χ. LY2928057
Fursultiamine

Τάξης IV: αναστολείς  
ενδοκυττάρωσης φερροπορτίνης

υπό ανάπτυξη

δικά τη σύνθεση της εψιδίνης. τα μικρά παρεμβάλλοντα 
RNA (siRNAs: small interfering RNAs) και τα ολιγονου-
κλεοτίδια (antisense oligonucleotides) παρεμβαίνουν είτε 
στη μεταγραφή, είτε στη μετάφραση γονιδίων και έχουν 
μελετηθεί για την αντιμετώπιση της ΑΧΝ. Ειδικότερα 
υπό ανάπτυξη βρίσκονται siRNAs έναντι των υποδοχέ-
ων τύπου 2 της τρασνφερρίνης (TfR2 siRNAs) και τα 
antisense oligonucleotides έναντι της hemojuvelin, με 
τα πρώτα να αναστέλλουν την παραγωγή εψιδίνης και 
να βελτιώνουν την αναιμία σε μοντέλα ΑΧΝ ποντικών.68 
Αφού οι κλινικές επιπτώσεις των μεταλλάξεων των HJV 
και TfR2 σχετίζονται μόνο με αιμοχρωμάτωση, οι προα-
ναφερθείσες “αντι-γονιδιακές” θεραπείες αναμένεται να 
προσφέρουν σχετική ειδικότητα όσον αφορά την κατα-
στολή της εψιδίνης.

μόρια που εμπλέκονται στο IL-6-JAK-STAT σημα-
τοδοτικό μονοπάτι έχουν επίσης αναπτυχθεί με σκοπό τη 
μείωση της έκφρασης του γονιδίου της εψιδίνης. τέτοια 
μόρια είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της IL-
6 και του υποδοχέα της IL-6 καθώς επίσης και οι JAK2 
και STAT3 αναστολείς.69

Ανταγωνιστές εψιδίνης τάξης IΙ: 
αδρανοποίηση πεπτιδίου

για την αδρανοποίηση του πεπτιδίου της εψιδίνης 
έχουν προταθεί διάφορες στρατηγικές που περιλαμβά-
νουν την ανάπτυξη μονοκλωνικών αντισωμάτων, αλλά 
και προσδετών με βάση το RNA (RNA-based binders). 
τα μονοκλωνικά αντισώματα (mAb) έναντι της εψιδίνης 
δεσμεύονται στην εψιδίνη και εμποδίζουν την πρόσδε-
σή της στη φερροπορτίνη.70 ςε μοντέλα ΑΧΝ ποντικών 

mAb έναντι εψιδίνης υπερνίκησαν την αντίσταση στην 
ερυθροποιητίνη,70 και σε συνδυασμό με ερυθροποιητι-
κούς παράγοντες εμπόδισαν την ανάπτυξη αναιμίας (κά-
θε ένας παράγοντας μόνος του ήταν αναποτελεσματικός). 
Ένα πλήρως εξανθρωποιημένο mAb έναντι της εψιδίνης 
(LY2787106) βρίσκεται σε κλινική δοκιμή φάσης ι για την 
αναιμία που σχετίζεται με τον καρκίνο (NCT01340976). 

τα Spiegelmer είναι RNA-like ολιγουνουκλεοτίδια με 
L-στερεοχημεία (L-RNA απταμερή) με αντίσταση σε νου-
κλεάσες και υψηλή σταθερότητα στην κυκλοφορία που 
παρουσιάζουν μεγάλη συγγένεια προς έναν στόχο (πρω-
τεΐνες και πεπτίδια). το Spiegelmer ΝοΧ-η94 αποτελεί 
ένα απταμερές που προσδένει με υψηλή συγγένεια την 
εψιδίνη. Έχει χορηγηθεί σε υγιείς εθελοντές σε κλινική 
δοκιμή φάσης ι, όπου ήταν καλά ανεκτό και μια μόνο 
δόση οδήγησε σε αύξηση του σιδήρου ορού και του κο-
ρεσμού τρανσφερρίνης με δοσοεξαρτώμενο τρόπο. 71 το 
NOX-H94 βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινικές δο-
κιμές φάσης ιι για να εξετασθεί η αποτελεσματικότητά 
του σε ασθενείς με αναιμία του καρκίνου (NCT0169104). 

Ανταγωνιστές εψιδίνης τάξης IΙΙ: επίδραση 
στη σύνδεση εψιδίνης- φερροπορτίνης

Παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στη σύνδεση της 
εψιδίνης στη φερροπορτίνη έχουν επίσης αναπτυχθεί. H 
fursultiamine είναι ένας ανταγωνιστής της εψιδίνης που 
δρα δεσμεύοντας το Cys326-SH κατάλοιπο της φερρο-
πορτίνης που είναι απαραίτητο για τη σύνδεση της εψι-
δίνης.72 Ωστόσο λόγω της βραχείας ημίσειας ζωής της in 
vivo, η fursultiamine δεν αναστρέφει την επίδραση της 
εψιδίνης στο σίδηρο ορού με σταθερό τρόπο. Επιπλέ-
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ον, μονοκλωνικά αντισώματα έναντι της φερροπορτίνης 
έχουν σχεδιαστεί με σημείο πρόσδεσης την εξωκυττά-
ρια αγκύλη της φερροπορτίνης παρακείμενα της θέσης 
πρόσδεσης της εψιδίνης.72 τα αντισώματα αυτά εμποδί-
ζουν την αλληλεπίδραση εψιδίνης-φερροπορτίνης, ενώ 
διατηρούν την ικανότητα της φερροπορτίνης να μεταφέ-
ρει το σίδηρο έξω από το κύτταρο. μια μελέτη φάσης ι 
με τον παράγοντα LY2928057 ολοκληρώθηκε πρόσφα-
τα σε υγιείς εθελοντές και τα αποτελέσματά της αναμέ-
νονται (NCT01330953).

Ανταγωνιστές εψιδίνης τάξης IV: στόχευση 
της ενδοκύττωσης της φερροπορτίνης  
ή της παραγωγής της

Επειδή η εψιδίνη δρα προκαλώντας ενδοκύττωση 
της φερροπορτίνης, παρεμπόδιση της ενδοκύττωσης της 
φερροπορτίνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή 
της δράσης της εψιδίνης. Παρομοίως, διέγερση της σύν-

θεσης της φερροπορτίνης θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
αύξηση των επιπέδων του σιδήρου στον ορό. Προς αυ-
τήν την κατεύθυνση αναζητούνται μόρια και αναμένο-
νται αποτελέσματα in vitro και in vivo.

Παρόλο που την τελευταία δεκαετία γίνεται προσπά-
θεια ανάπτυξης νέων μορίων που στόχο έχουν την ανα-
ζήτηση νέων θεραπευτικών προσπελάσεων για την ΑΧΝ, 
η βασική και αποτελεσματικότερη θεραπεία παραμένει 
η αντιμετώπιση της υποκείμενης νόσου, όπου αυτό είναι 
εφικτό. Επιπλέον με δεδομένο ότι η ΑΧΝ είναι μια προ-
σαρμοστική απάντηση του οργανισμού στην κακοήθεια 
και τη λοίμωξη το πότε και κατά πόσο είναι ωφέλιμη η 
διόρθωση της δεν είναι σαφές, και κατευθυντήριες οδη-
γίες δεν υπάρχουν.
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Anemia of chronic disease. Pathophysiology and treatment
by Konstantina Papathanasiou, Eleftheria Hatzimichael
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ABSTRACT: Anemia of chronic disease (ACD) is the most common anemia among hospitalized patients 
and the second most common after iron deficiency anemia worldwide. Recently, the term «anemia of in-
flammation» is being used as it better reflects the underlying pathophysiology of ACD. The major causes 
are acute and chronic infections, inflammatory diseases, autoimmune disorders such as rheumatoid ar-
thritis, neoplasms (solid and hematological malignancies), chronic renal disease etc. ACD is an immune 
mediated anemia resulting from the action of cytokines and acute phase proteins with hepcidin playing 
the most important role. The main pathophysiological mechanisms involved in ACD are: a) abnormal 
iron metabolism with reduced absorption of iron from the gastrointestinal tract and trapping of iron in-
macrophages, b) relative decrease in erythropoietin production and resistance of erythroid progenitor cells 
to erythropoietin action, c) reduced erythropoiesis, d) decreasedred cell survival and e) hemophagocyto-
sis. ACD is a diagnosis of exclusion and should be differentially diagnosed from other anemias. The de-
gree of anemia is mostly mild and no therapeutic interventions are required. Treatment is needed when: 
a) the degree of anemia becomes more severe, increasing the cardiovascular risk and affecting patients’ 
quality of life and b) in moderate anemia when there is a concurrent coronary heart disease, respiratory 
disease, chronic renal failure and age over 65 years. The main therapy for ACD is correction of the un-
derlying disorder. Additional therapeutic methods widely used are red blood cell transfusions, erythro-
poietin and correction of the functional iron deficiency. Over the last decade, the increasing knowledge 
on the pathophysiology of ACD, resulted in development of new promising targeted therapies, mainly 
hepcidinantagonists that have proved effective in animal models and some are already in clinical trials.

Βιβλιογραφία
 1. Weiss G, Goodnough LT. Anemia of chronic disease. N Engl 

J Med. 2005;352:1011-1023.
 2. Dallman PR, Yip R, Johnson C. Prevalence and causes of 

anemia in the United States, 1976 to 1980. Am J Clin Nutr. 
1984;39:437-445.

 3. Cartwright GE. The anemia of chronic disorders. Semin 
Hematol. 1966;3:351-375.

 4. Corwin HL, Krantz SB. Anemia of the critically ill: “acute” 



Αναιμία χρονίας νόσου: Παθοφυσιολογία και αντιμετώπιση 303

anemia of chronic disease. Crit Care Med. 2000;28:3098-
3099.

 5. Silverberg DS, Wexler D, Palazzuoli A, Iaina A, Schwartz D. 
The anemia of heart failure. Acta Haematol. 2009;122:109-
119.

 6. Hobisch-Hagen P, Wiedermann F, Mayr A, et al. Blunted 
erythropoietic response to anemia in multiply traumatized 
patients. Crit Care Med. 2001;29:743-747.

 7. Weiss G. Iron metabolism in the anemia of chronic disease. 
Biochim Biophys Acta. 2009;1790:682-693.

 8. Volkova N, Arab L. Evidence-based systematic literature 
review of hemoglobin/hematocrit and all-cause mortality 
in dialysis patients. Am J Kidney Dis. 2006;47:24-36.

 9. Lindenfeld J. Prevalence of anemia and effects on mortality 
in patients with heart failure. Am Heart J. 2005;149:391-401.

 10. Caro JJ, Salas M, Ward A, Goss G. Anemia as an independ-
ent prognostic factor for survival in patients with cancer: a 
systemic, quantitative review. Cancer. 2001;91:2214-2221.

 11. Weinberg ED. Iron depletion: a defence against intracellular 
infection and neoplasia. Life Sci. 1992;50:1289-1297.

 12. Brugnara C. Iron deficiency and erythropoiesis: new diag-
nostic approaches. Clin Chem. 2003;49:1573-1578.

 13. Weinberg ED. Iron availability and infection. Biochim 
Biophys Acta. 2009;1790:600-605.

 14. Means RT, Jr., Krantz SB. Progress in understanding the 
pathogenesis of the anemia of chronic disease. Blood. 
1992;80:1639-1647.

 15. Roy CN. Anemia of inflammation. Hematology Am Soc 
Hematol Educ Program. 2010;2010:276-280.

 16. Theurl I, Mattle V, Seifert M, Mariani M, Marth C, Weiss G. 
Dysregulated monocyte iron homeostasis and erythropoietin 
formation in patients with anemia of chronic disease. Blood. 
2006;107:4142-4148.

 17. Ludwiczek S, Aigner E, Theurl I, Weiss G. Cytokine-mediated 
regulation of iron transport in human monocytic cells. Blood. 
2003;101:4148-4154.

 18. Fleming RE. Advances in understanding the molecular ba-
sis for the regulation of dietary iron absorption. Curr Opin 
Gastroenterol. 2005;21:201-206.

 19. Anderson GJ, Frazer DM, McLaren GD. Iron absorption and 
metabolism. Curr Opin Gastroenterol. 2009;25:129-135.

 20. De Domenico I, Lo E, Ward DM, Kaplan J. Hepcidin-
induced internalization of ferroportin requires binding and 
cooperative interaction with Jak2. Proc Natl Acad Sci U S 
A. 2009;106:3800-3805.

 21. Rivera S, Nemeth E, Gabayan V, Lopez MA, Farshidi D, 
Ganz T. Synthetic hepcidin causes rapid dose-dependent 
hypoferremia and is concentrated in ferroportin-containing 
organs. Blood. 2005;106:2196-2199.

 22. Laftah AH, Ramesh B, Simpson RJ, et al. Effect of hepcidin 
on intestinal iron absorption in mice. Blood. 2004;103:3940-
3944.

 23. Park CH, Valore EV, Waring AJ, Ganz T. Hepcidin, a urinary 
antimicrobial peptide synthesized in the liver. J Biol Chem. 
2001;276:7806-7810.

 24. Krause A, Neitz S, Magert HJ, et al. LEAP-1, a novel highly 
disulfide-bonded human peptide, exhibits antimicrobial 

activity. FEBS Lett. 2000;480:147-150.
 25. Armitage AE, Eddowes LA, Gileadi U, et al. Hepcidin 

regulation by innate immune and infectious stimuli. Blood. 
2011;118:4129-4139.

 26. Nemeth E, Rivera S, Gabayan V, et al. IL-6 mediates hypofer-
remia of inflammation by inducing the synthesis of the iron 
regulatory hormone hepcidin. J Clin Invest. 2004;113:1271-
1276.

 27. Wrighting DM, Andrews NC. Interleukin-6 induces hepcidin 
expression through STAT3. Blood. 2006;108:3204-3209.

 28. Steinbicker AU, Sachidanandan C, Vonner AJ, et al. Inhibition 
of bone morphogenetic protein signaling attenuates anemia 
associated with inflammation. Blood. 2011;117:4915-4923.

 29. Hohaus S, Massini G, Giachelia M, et al. Anemia in Hodg-
kin’s lymphoma: the role of interleukin-6 and hepcidin. J 
Clin Oncol. 2010;28:2538-2543.

 30. Cazzola M, Ponchio L, de Benedetti F, et al. Defective iron 
supply for erythropoiesis and adequate endogenous erythro-
poietin production in the anemia associated with systemic-
onset juvenile chronic arthritis. Blood. 1996;87:4824-4830.

 31. Corazza F, Beguin Y, Bergmann P, et al. Anemia in children 
with cancer is associated with decreased erythropoietic 
activity and not with inadequate erythropoietin production. 
Blood. 1998;92:1793-1798.

 32. Jelkmann W. Proinflammatory cytokines lowering erythro-
poietin production. J Interferon Cytokine Res. 1998;18:555-
559.

 33. Means RT, Jr. Recent developments in the anemia of chronic 
disease. Curr Hematol Rep. 2003;2:116-121.

 34. Means RT, Jr., Krantz SB. Inhibition of human erythroid 
colony-forming units by gamma interferon can be corrected 
by recombinant human erythropoietin. Blood. 1991;78:2564-
2567.

 35. Zoumbos NC, Djeu JY, Young NS. Interferon is the suppres-
sor of hematopoiesis generated by stimulated lymphocytes 
in vitro. J Immunol. 1984;133:769-774.

 36. Gomes MS, Boelaert JR, Appelberg R. Role of iron in ex-
perimental Mycobacterium avium infection. J Clin Virol. 
2001;20:117-122.

 37. Moldawer LL, Marano MA, Wei H, et al. Cachectin/tumor 
necrosis factor-alpha alters red blood cell kinetics and induces 
anemia in vivo. FASEB J. 1989;3:1637-1643.

 38. Libregts SF, Gutierrez L, de Bruin AM, et al. Chronic IFN-
gamma production in mice induces anemia by reducing 
erythrocyte life span and inhibiting erythropoiesis through 
an IRF-1/PU.1 axis. Blood. 2011;118:2578-2588.

 39. Kitagawa S, Yuo A, Yagisawa M, et al. Activation of human 
monocyte functions by tumor necrosis factor: rapid priming 
for enhanced release of superoxide and erythrophagocytosis, 
but no direct triggering of superoxide release. Exp Hematol. 
1996;24:559-567.

 40. Gangat N, Wolanskyj AP. Anemia of chronic disease. Semin 
Hematol. 2013;50:232-238.

 41. Cullis JO. Diagnosis and management of anaemia of chronic 
disease: current status. Br J Haematol. 2011;154:289-300.

 42. Lipschitz DA, Cook JD, Finch CA. A clinical evaluation 
of serum ferritin as an index of iron stores. N Engl J Med. 



Κ. Παπαθανασίου και Ε. Χατζημιχαήλ304

1974;290:1213-1216.
 43. Torti FM, Torti SV. Regulation of ferritin genes and protein. 

Blood. 2002;99:3505-3516.
 44. Kemna EH, Tjalsma H, Willems HL, Swinkels DW. Hepcidin: 

from discovery to differential diagnosis. Haematologica. 
2008;93:90-97.

 45. Punnonen K, Irjala K, Rajamaki A. Serum transferrin re-
ceptor and its ratio to serum ferritin in the diagnosis of iron 
deficiency. Blood. 1997;89:1052-1057.

 46. Weiss G. Iron and immunity: a double-edged sword. Eur J 
Clin Invest. 2002;32(Suppl 1):70-78.

 47. Heming N, Montravers P, Lasocki S. Iron deficiency in 
critically ill patients: highlighting the role of hepcidin. Crit 
Care. 2011;15:210.

 48. Ganz T, Olbina G, Girelli D, Nemeth E, Westerman M. Im-
munoassay for human serum hepcidin. Blood. 2008;112:4292-
4297.

 49. Kroot JJ, Kemna EH, Bansal SS, et al. Results of the first 
international round robin for the quantification of urinary 
and plasma hepcidin assays: need for standardization. Hae-
matologica. 2009;94:1748-1752.

 50. Zarychanski R, Houston DS. Anemia of chronic disease: a 
harmful disorder or an adaptive, beneficial response? CMAJ. 
2008;179:333-337.

 51. Murphy ST, Parfrey PS. The impact of anemia correction 
on cardiovascular disease in end-stage renal disease. Semin 
Nephrol. 2000;20:350-355.

 52. Goodnough LT, Bach RG. Anemia, transfusion, and mortal-
ity. N Engl J Med. 2001;345:1272-1274.

 53. Vincent JL, Baron JF, Reinhart K, et al. Anemia and blood 
transfusion in critically ill patients. JAMA. 2002;288:1499-
1507.

 54. Hebert PC, Wells G, Blajchman MA, et al. A multicenter, 
randomized, controlled clinical trial of transfusion require-
ments in critical care. Transfusion Requirements in Critical 
Care Investigators, Canadian Critical Care Trials Group. N 
Engl J Med. 1999;340:409-417.

 55. Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, et al. The CRIT Study: 
Anemia and blood transfusion in the critically ill--cur-
rent clinical practice in the United States. Crit Care Med. 
2004;32:39-52.

 56. Rogiers P, Zhang H, Leeman M, et al. Erythropoietin re-
sponse is blunted in critically ill patients. Intensive Care 
Med. 1997;23:159-162.

 57. Osterborg A, Brandberg Y, Molostova V, et al. Randomized, 
double-blind, placebo-controlled trial of recombinant human 
erythropoietin, epoetin Beta, in hematologic malignancies. 
J Clin Oncol. 2002;20:2486-2494.

 58. Pincus T, Olsen NJ, Russell IJ, et al. Multicenter study of 
recombinant human erythropoietin in correction of anemia 
in rheumatoid arthritis. Am J Med. 1990;89:161-168.

 59. Rizzo JD, Brouwers M, Hurley P, et al. American Society of 
Hematology/American Society of Clinical Oncology clinical 
practice guideline update on the use of epoetin and darbe-
poetin in adult patients with cancer. Blood. 2010;116:4045-
4059.

 60. Ludwig H, Fritz E, Leitgeb C, Pecherstorfer M, Samonigg H, 
Schuster J. Prediction of response to erythropoietin treatment 
in chronic anemia of cancer. Blood. 1994;84:1056-1063.

 61. Rizzo JD, Lichtin AE, Woolf SH, et al. Use of epoetin in 
patients with cancer: evidence-based clinical practice guide-
lines of the American Society of Clinical Oncology and the 
American Society of Hematology. Blood. 2002;100:2303-
2320.

 62. Tonia T, Mettler A, Robert N, et al. Erythropoietin or dar-
bepoetin for patients with cancer. Cochrane Database Syst 
Rev. 2012;12:CD003407.

 63. Rizzo JD, Lichtin AE, Woolf SH, et al. Use of epoetin 
in patients with cancer: evidence-based clinical practice 
guidelines of the American Society of Clinical Oncology 
and the American Society of Hematology. J Clin Oncol. 
2002;20:4083-4107.

 64. Goodnough LT, Skikne B, Brugnara C. Erythropoietin, iron, 
and erythropoiesis. Blood. 2000;96:823-833.

 65. Wozney JM, Rosen V, Celeste AJ, et al. Novel regulators of 
bone formation: molecular clones and activities. Science. 
1988;242:1528-1534.

 66. Poli M, Girelli D, Campostrini N, et al. Heparin: a potent 
inhibitor of hepcidin expression in vitro and in vivo. Blood. 
2011;117:997-1004.

 67. Theurl I, Schroll A, Sonnweber T, et al. Pharmacologic in-
hibition of hepcidin expression reverses anemia of chronic 
inflammation in rats. Blood. 2011;118:4977-4984.

 68. Akinc A, Chan-Daniels A, Sehgal A, et al. Targeting the 
Hepcidin Pathway with RNAi Therapeutics for the Treatment 
of Anemia. ASH Annual Meeting Abstracts. 2011;118:688.

 69. Hashizume M, Uchiyama Y, Horai N, Tomosugi N, Mihara 
M. Tocilizumab, a humanized anti-interleukin-6 receptor 
antibody, improved anemia in monkey arthritis by sup-
pressing IL-6-induced hepcidin production. Rheumatol Int. 
2010;30:917-923.

 70. Sasu BJ, Cooke KS, Arvedson TL, et al. Antihepcidin anti-
body treatment modulates iron metabolism and is effective 
in a mouse model of inflammation-induced anemia. Blood. 
2010;115:3616-3624.

 71. Riecke K, Zollner S, Boyce M, et al. Single and Repeated Dose 
First-in-Human Study with the Anti-Hepcidin Spiegelmer 
Nox-H94. ASH Annual Meeting Abstracts. 2012;120:2342.

 72. Fernandes A, Preza GC, Phung Y, et al. The molecular basis 
of hepcidin-resistant hereditary hemochromatosis. Blood. 
2009;114:437-443.




