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Η αναιμύα εύναι παθολογικό κατϊςταςη του οργανιςμού, κατϊ την οπούα κυκλοφορεύ 
μικρότερη από τη φυςιολογικό μϊζα αριθμού ερυθρών αιμοςφαιρύων ςτο αύμα. Η αναιμύα 
αναγνωρύζεται με τον εργαςτηριακό προςδιοριςμό δεικτών τησ μϊζασ των 
κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοςφαιρύων, όπωσ εύναι ο αιματοκρύτησ, η ςυγκϋντρωςη τησ 
αιμοςφαιρύνησ ςτο αύμα και ο αριθμόσ των ερυθρών ανϊ κυβικό χιλιοςτό αύματοσ. 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΙΜΙΑ 



ΣΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

 Αναλόγωσ με τα αύτια τησ 
αναιμύασ, ποικύλλουν και τα 
ςυμπτώματα. Ωςτόςο, τα 
ςυνηθϋςτερα εύναι το αύςθημα 
κόπωςησ, ο ακανόνιςτοσ 
καρδιακόσ παλμόσ και ο πόνοσ 
ςτο ςτϋρνο. Επύςησ η χλωμό 
όψη, η δύςπνοια, οι 
πονοκϋφαλοι, οι ζαλϊδεσ, 
ακόμη και τα κρύα χϋρια και 
πόδια. 

 



ΜΟΡΥΕ ΑΝΑΙΜΙΑ  

 1.Δρεπανοκυτταρική αναιμία 

 2.Θαλαςςαιμία (Μεςογειακή αναιμία) 

 3.Αιμολυτική αναιμία 



ΔΡΕΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

Αίτια:Η δρεπανοκυτταρικό αναιμύα εύναι κληρονομικό. 
Ευθύνεται για αυτό μια ελαττωματικό μορφό 

αιμοςφαιρύνησ που αναγκϊζει τα ερυθρϊ αιμοςφαύρια να 
αποκτόςουν ϋνα ανώμαλο ςχόμα. Αυτϊ τα ακανόνιςτα ςε 
ςχόμα αιμοςφαύρια πεθαύνουν πρόωρα, με αποτϋλεςμα 

μια χρόνια ϋλλειψη ερυθρών αιμοςφαιρύων. 

Αντιμετώπιςη:Δυςτυχώσ δεν υπϊρχει θεραπεύα για τη 
δρεπανοκυτταρικό αναιμύα, ϋτςι η αντιμετώπιςη τησ 

νόςου εύναι υποςτηρικτικό και διϊ βύου και ςτοχεύει ςτην 
αντιμετώπιςη των οξϋων προβλημϊτων, ςτη μεύωςη του 

πόνου και την πρόληψη των επιπλοκών. Οι γιατρού μπορεύ 
επύςησ, μεταξύ ϊλλων, να ςυςτόςουν μεταγγύςεισ αύματοσ, 

οξυγονοθεραπεύα, χορόγηςη ςιδόρου και αναλγητικών. 



Θαλασσαιμία (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ) 

 
Αίτια:υμπληρωματικϊ με 
τον ςύδηρο, το ςώμα μασ 
χρειϊζεται φυλλικό οξύ και 
βιταμύνη Β-12 για να 
παρϊγει αρκετϊ υγιό 
ερυθρϊ αιμοςφαύρια. Η 
ανεπϊρκεια των παραπϊνω 
θρεπτικών ςυςτατικών 
ςτον οργανιςμό μασ μπορεύ 
να προκαλϋςει μειωμϋνη 
παραγωγό ερυθρών 
αιμοςφαιρύων. 

Αντιμετώπιςη:την 
περύπτωςη τησ 
μεγαλοβλαςτικόσ αναιμύασ, 
η θεραπεύα περιλαμβϊνει 
πρόςληψη αυτών των 
βιταμινών μϋςω 
ςυμπληρωμϊτων 
διατροφόσ. 

 

 



ΑΙΜΟΛΤΣΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

 Αίτια:Αιμολυτικό αναιμύα αναπτύςςεται όταν 
τα ερυθρϊ αιμοςφαύρια καταςτρϋφονται με 
ταχύτερο ρυθμό από αυτόν με τον οπούο ο 
μυελόσ των οςτών τα αντικαθιςτϊ. Η πϊθηςη 
μπορεύ να εύναι κληρονομικό ό επύκτητη. 

 Αντιμετώπιςη:Σο ςχϋδιο θεραπεύασ μπορεύ 
να περιλαμβϊνει φαρμακευτικό αγωγό, 
πλαςμαφαύρεςη, μεταγγύςεισ αύματοσ κ.ϊ.. 
Όταν η νόςοσ εύναι όπιασ μορφόσ και δεν 
επιδεινώνεται, ενδϋχεται να μην χρειϊζεται 
κϊποια θεραπεύα, αλλϊ μόνο 
παρακολούθηςη. 

 



 
 

 ΠΗΓΕ 

 https://bioiatriki.gr/index.php/anaimia 
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