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Ένδεια σιδήρου  

     

 

• Σιδηροπενική αναιμία 

Hb  + ferritin   

            < 10 ng/ml στη βρεφική και προσχολική ηλικία 

            < 15 ng/ml στη σχολική ηλικία  

            <20 ng/ml στην εφηβική ηλικία και ενήλικη ζωή 

 

 • Σιδηροπενία 

Hb κφ αλλά ferritin   
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Ένδεια σιδήρου   

        Η έλλειψη σιδήρου αποτελεί ακόμη και σήμερα 
   το σημαντικότερο στερητικό νόσημα στον κόσμο…    

  … υπολογίζεται ότι:  
• 4-5 δις άνθρωποι παγκοσμίως 

παρουσιάζουν σιδηροπενία 
   ( 2/3 πληθυσμού) 
• 2 δις σιδηροπενική αναιμία 
   ( 1/3 πληθυσμού) 
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Έλλειψη σιδήρου 

Ηλικία παιδιών ΣΠ ΣΑ 

6 μηνών - 15 ετών 14% 3% 

< 2 ετών 34% 16% 

     
Μελέτη σε 3.000 παιδιά στη Β. Ελλάδα… 

               Gompakis N, et al. Acta Haematol 2007 
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Μεταβολισμός σιδήρου 
   

 

Χρησιμοποίηση κυρίως για 

σχηματισμό αιμοσφαιρίνης   

Απορρόφηση στο 

ανώτερο εντερικό τμήμα 

Χρήση για το σχηματισμό 

μυοσφαιρίνης και ενζύμων 

Αποθήκευση με μορφή φερριτίνης 

Σύνδεση στην κυκλοφορία προς 

μεταφορά με τρανσφερρίνη 

Μικρή απώλεια από τα 

επιθηλιακά κύτταρα 



Αίτια ένδειας σιδήρου  

     

    

• Eλαττωμένη πρόσληψη  

• Aυξημένες ανάγκες  

    (πρόωρα νεογνά, βρέφη,  

     έφηβοι, αθλητές) 

•  Aυξημένες απώλειες  

    (έμμηνος ρύση, νοσήματα ΓΕΣ) 

• Ελαττωμένη απορρόφηση  

   (νοσήματα δυσαπορρόφησης,  

     επεμβάσεις ΓΕΣ) 
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Αίτια ένδειας σιδήρου  

     

    

• Eλαττωμένη πρόσληψη  

• Aυξημένες ανάγκες  

    (πρόωρα νεογνά, βρέφη,  

     έφηβοι, αθλητές) 

•  Aυξημένες απώλειες  

    (έμμηνος ρύση, νοσήματα ΓΕΣ) 

• Ελαττωμένη απορρόφηση  

   (νοσήματα δυσαπορρόφησης,  

     επεμβάσεις ΓΕΣ) 
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Αίτια ένδειας σιδήρου: 
ελαττωμένη πρόσληψη Fe 

     

  κατανάλωση κρέατος 

 ↑ κατανάλωση γάλακτος  (milkaholics) 

…με μικρή περιεκτικότητα Fe  

…με χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα Fe  

 αποθέματα Fe εξαρτώνται κυρίως από την ποσότητα 
που λαμβάνεται με τις τροφές  
 

 μετά τη βρεφική ηλικία τα εμπλουτισμένα με Fe γάλατα 
και δημητριακά αντικαθίστανται από  

   ΓΑ και επιτραπέζιες τροφές 
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Κλινικές επιπτώσεις  
ένδειας σιδήρου  

     
• Η έλλειψη Fe μπορεί να οδηγήσει σε ποικιλία κλινικών 

καταστάσεων – η αναιμία είναι μόνον μία από αυτές 

• Στην πλειονότητα των 
περιπτώσεων τα σημεία και 
συμπτώματα είναι αμβληχρά,  
με αποτέλεσμα η διάγνωση να 
καθυστερεί  
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Κλινικές επιπτώσεις 
ένδειας σιδήρου 

  
 • Κατά την εμβρυϊκή ζωή σχετίζεται 

με  ↑ περιγεννητική θνησιμότητα 
και με κίνδυνο γέννησης νεογνού 
χαμηλού βάρους για την ηλικία 
κύησης 

•  Κατά την παιδική ηλικία επηρεάζει δυσμενώς τόσο τη    
   σωματική αύξηση όσο και την ψυχοκινητική ανάπτυξη 
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Κλινικές επιπτώσεις 
ένδειας σιδήρου 

     • Αναιμία (ωχρότητα, φύσημα,  ζάλη, 
                    ταχυκαρδία, κόπωση) 
 

• Τριχόπτωση 
 

• Κοιλονυχία  
 

• Ατροφική γλωσσίτιδα,  
    γωνιακή στοματίτιδα 

 

 Διαταραχές όρεξης    
       …ανορεξία 
       …αλλοτριοφαγία  
       …τριχοπίλημα 
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Κλινικές επιπτώσεις 
ένδειας σιδήρου 

 Διαταραχές ανοσοποιητικού 
συστήματος: 
  αυξημένη νοσηρότητα 
  μειωμένη απάντηση σε εμβόλια 
Υποτροπιάζουσες φλεγμονές 
στοματικής κοιλότητας και τερηδόνα 

  
 

• Αυτόματες συχνές ρινορραγίες, ουλορραγίες 
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Σίδηρος και  
εγκεφαλικές λειτουργίες 

• Αναπτυσσόμενος εγκέφαλος   
      ιδιαίτερα ευαίσθητος σε 

διατροφικά ελλείμματα 
 

• Παρατεταμένη ένδεια Fe 
προκαλεί μεταβολές που  
μπορεί να είναι μη 
αναστρέψιμες όταν συμβαίνουν 
ενδομήτρια ή στα πρώτα χρόνια 
της ζωής 

 

 
                             Georgieff M. Am J Clin Nutr 2007 



Σίδηρος και  
εγκεφαλικές λειτουργίες 

Κρίσιμη περίοδος σχηματισμού  

νευρικών κυκλωμάτων και μυελίνωσης  

! διαταραχή νευροδιαβιβαστικών οδών: 

GABA                συμπεριφορά 

ντοπαμίνη          κινητικότητα 

φαινυλαλανίνη    μάθηση 

σεριτονίνη          προσοχή 



Σίδηρος και  
ψυχοκινητική ανάπτυξη 

•  Ολοκληρώνουν σε μικρότερο βαθμό  
   δοκιμασίες που απαιτούν κατανόηση 
  της γλώσσας 
•  Κατακτούν αργότερα τους αναμενόμενους 
   για την ηλικία λεκτικούς στόχους 

•  Παρουσιάζουν διαταραχές λεπτής  
  και αδρής κινητικότητας  
•  Κατακτούν σε μικρότερο ποσοστό 
   βασικούς κινητικούς στόχους 

Βρέφη με έλλειψη σιδήρου… 



Σίδηρος και  
ψυχοκινητική ανάπτυξη 

Παιδιά σχολικής ηλικίας με έλλειψη σιδήρου… 

  Έχουν χαμηλότερο πηλίκο νοημοσύνης 

    (IQ)  σε σχέση με σιδηροεπαρκή παιδιά 

      ανάλογης ηλικίας 

  Παρουσιάζουν διαταραχές στη σχολική 

   επίδοση που αφορούν στη γλώσσα  

     και στα μαθηματικά  

 



Σίδηρος και  
διαταραχές συμπεριφοράς 

• παραμένουν κοντά σε οικεία πρόσωπα  
• εξερευνούν λιγότερο το περιβάλλον τους  και επιζητούν 

λιγότερα ερεθίσματα 
 

Βρέφη και παιδιά με έλλειψη σιδήρου… 

• συμμετέχουν λιγότερο σε κοινά παιχνίδια  

      και δείχνουν μικρότερη διάθεση  

      επικοινωνίας με τα άλλα παιδιά  

•  κοιμούνται για μεγαλύτερα διαστήματα στο 24ωρο 

Osendarp S, et al. Nutr Rev 2011 



Σίδηρος και  
εγκεφαλικές λειτουργίες 

: 
 

       Κρίσεις κατακράτησης  

       αναπνοής 
 

 

       Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής  

        και υπερκινητικότητας 
 

 

      Σύνδρομο ανήσυχων  

       ποδιών 
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Kρίσεις  
κατακράτησης αναπνοής 

• ακούσια διακοπή της αναπνοής στη 
διάρκεια της εκπνευστικής φάσης, μετά 
από δυνατό κλάμα λόγω έντονης και 
ξαφνικής συγκίνησης  

 

 

 

• 5% των παιδιών < 6 ετών 

• επεισόδια καλοήθη και αυτοπεριοριζόμενα 

 
! προκαλούν έντονη ανησυχία στους γονείς  

! δημιουργούν διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα  
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Kρίσεις  
κατακράτησης αναπνοής 

• δυσλειτουργία ΑΝΣ   παροδική καρδιακή παύση                                          

                                εγκεφαλική ανοξία 

• αιτιολογική συσχέτιση με σιδηροπενία :  
 

   ! η εκδήλωση επεισοδίων κατακράτησης αναπνοής μειώνεται 

σε συχνότητα ή και αποτρέπεται με τη χορήγηση Fe 

  η αναιμία αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης λόγω  μεταφοράς 
Ο2 στον εγκέφαλο και την καρδιά 

  η έλλειψη Fe κάνει τα παιδιά πιο ανήσυχα και, επομένως, επιρρεπή 
σε τέτοια επεισόδια 

  βασικός ο ρόλος του Fe στο μεταβολισμό των κατεχολαμινών και 
τις νευροδιαβιβαστικές οδούς 
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Σύνδρομο ελλειμματικής  
προσοχής και υπερκινητικότητας 

• πιστεύεται ότι το σύνδρομο είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας  
      της νευροδιαβιβαστικής οδού της ντοπαμίνης  

 

• το σύνδρομο ΑDHD (attention deficit and 
hyperactivity syndrome) περιγράφηκε για πρώτη 
φορά το 493 πΧ από τον Ιπποκράτη 

 

•     χαρακτηρίζεται από …διάσπαση της προσοχής 
                                     …παρορμητικότητα  
                                     …υπερβολική κινητικότητα  

 

   ! βελτίωση συμπτωμάτων ADHD μετά τη χορήγηση σιδήρου 
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Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών 

• Πόνο/δυσφορία με συνοδό αίσθημα ανάγκης κίνησης 

• Έναρξη ή επιδείνωση των συμπτωμάτων σε φάση ανάπαυσης 

• Άμεση ανακούφιση των συμπτωμάτων με την κίνηση – εκούσια ή 
ακούσια (floor pacing, tossing and turning in bed) 

• Κιρκάδια διακύμανση συμπτωμάτων (επιδείνωση το βράδυ, 
βελτίωση το πρωί – ανεξαρτήτως ποσότητας ή ποιότητας 
ύπνου) 

 

     Το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών (restless leg syndrome, RLS) 
αποτελεί νευρολογική διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από: 



Σύνδρομο ανήσυχων ποδιών 

• Τα επίπεδα fe στο περιφερικό αίμα παρουσιάζουν 
κιρκάδια διακύμανση και είναι κατά 50-60% 
χαμηλότερα κατά τις βραδινές ώρες σε σχέση με 
την ημέρα - οι μεταβολές αυτές παρατηρούνται και 
στο ΚΝΣ 

• Ακόμα και όταν τα επίπεδα του fe, της φερριτίνης 
και της τρανσφερρίνης βρίσκονται φυσιολογικά 
στον ορό, τα αντίστοιχα επίπεδα στο ΕΝΥ 
βρίσκονται να είναι παθολογικά σε ασθενείς με 
RLS σε σχέση με μάρτυρες 

  

! χορήγηση fe σχετίζεται με σαφή βελτίωση  των 
συμπτωμάτων του RLS  

 



Εργαστηριακή διερεύνηση 

• Σίδηρος αποθηκευμένος  φερριτίνη 

• Σίδηρος μεταφερόμενος  κορεσμός τρανσφερρίνης  

• Σίδηρος ερυθροκυτταρικής δεξαμενής  

                          αιμοσφαιρίνη (Hb) 

                          μέγεθος ερυθρών (MCV, RDW)  

                          περιεκτικότητα Hb στα ερυθρά (MCH) 



Εργαστηριακή διερεύνηση 

•   Φερριτίνη ορού: παραμένει εξέταση εκλογής 

                                    

  Επί λοίμωξης, επιπλέον της αδυναμίας 
αξιολόγησης της φερριτίνης, ενδέχεται να 
επηρεαστεί και η τιμή Hb –  

συστήνεται ο εργαστηριακός έλεγχος να 
διενεργείται τουλάχιστον 2 W μετά  



Εργαστηριακή διερεύνηση 

• Κορεσμός τρανσφερρίνης (%)= Fe/TIBC x 100 

 

   Η μέτρηση Fe πρέπει να γίνεται σε κατάσταση  νηστείας 
καθώς επηρεάζεται από τη σύνθεση του γεύματος 
 



Εργαστηριακή διερεύνηση 

•  Με την εξάντληση των αποθεμάτων Fe στο μυελό  

   παρατηρείται ανισοκυττάρωση και ↑του RDW 
 

•  Ακολουθεί εμφάνιση μικροκυτταρικής, υπόχρωμης 

  αναιμίας, με χαμηλό αριθμό ΔΕΚ 

 

 Μέσος όγκος ερυθρών ενδεχόμενα 
πολύ χαμηλός, ακόμα και  40 fl 



Δ/δ μικροκυτταρικής αναιμίας 

MCV RDW 

Σιδηροπενία 

 

  

Φορεία ΜΑ 

 

 κ.φ./  

 

 

 

 



Πρόληψη σιδηροπενίας 

“ΤΟ ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΕΙΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙΝ” 

Ιπποκράτης ο Κώος, 460 - 370 π.χ.  

• Αποκλειστικός θηλασμός τους 6 πρώτους μήνες ή 
χορήγηση εμπλουτισμένου κονιοποιημένου γάλακτος 

Μητρικό γάλα 
•  Γάλα με χαμηλή περιεκτικότητα Fe, αλλά  

   με εξαιρετική βιοδιαθεσιμότητα 

•  Επαρκεί για τους 4-6 πρώτους μήνες της   

   ζωής τελειόμηνων, υγειών βρεφών  



Πρόληψη σιδηροπενίας 

• Εισαγωγή κρέατος και εμπλουτισμένων 
βρεφικών τροφών τον 6ο μήνα 
 

 

• Σωστή διατροφή σε όλη την παιδική ηλικία… 

  

 
 



Πρόληψη σιδηροπενίας 

• Εισαγωγή κρέατος και εμπλουτισμένων 
βρεφικών τροφών τον 6ο μήνα 
 

 

• Σωστή διατροφή σε όλη την παιδική ηλικία… 

  

 
 



Πρόληψη σιδηροπενίας 

Σωστή διατροφή… 

Ο Fe των τροφών διακρίνεται σε αιμικό και η μη-αιμικό: 



Πρόληψη σιδηροπενίας 
 

Σωστή διατροφή… 

! 5 μερίδες/W τροφών πλούσιων σε αιμικό Fe 
 

! Συνδυασμός τροφών με βιταμίνη C  
   (πορτοκάλι, πιπεριές, ντομάτες, μπρόκολο)  

! Αποφυγή συνδυασμού με:   

• τανίνες (καφέ, αναψυκτικά, κακάο) 

•  Ca (γαλακτοκομικά) 



Πρόληψη σιδηροπενίας 

Γάλα αγελάδας 

• Χαμηλή περιεκτικότητα Fe… 

• Χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα Fe… 

• Παρεμπόδιση απορρόφησης Fe από άλλες τροφές… 

• Εντερικές μικροαιμορραγίες… 
                       

            …Cow milk anemia!!! 

! Όχι γάλα αγελάδας πριν το 1ο έτος 

! Όχι περισσότερο από 500 ml/H 

! Σε αδυναμία εφαρμογής σωστών διατροφικών συνηθειών, 
συνέχιση εμπλουτισμένου γάλακτος και μετά τους 12 μήνες 



Θεραπεία   
 

• p.os, 3-6 mg/kg/Η για 3-6μήνες 
      (ανάλογα με βαρύτητα) 
 

 

Αποτυχία θεραπείας:  
• μη-συμμόρφωση 

• υπο-δοσολογία 

• λανθασμένη διάγνωση 

• απώλεια αίματος / δυσαπορρόφηση /   

     μη-χρησιμοποίηση Fe 



Θεραπεία  
Απάντηση στη θεραπεία: 
• Αύξηση ΔΕΚ   

• Αύξηση RDW 

• Αύξηση Hb (~1gr/1-2W) 

Αποτυχία θεραπείας:  
• μη-συμμόρφωση 

• υπο-δοσολογία 

• απώλεια αίματος 

• δυσαπορρόφηση  

• μη-χρησιμοποίηση Fe 

• λανθασμένη διάγνωση 



Ένδεια σιδήρου  

Ευχαριστώ 
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