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Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Το αίμα κυκλοφορεί μέσα στο καρδιαγγειακό σύ-

στημα και αντιπροσωπεύει το μέσο, που μεταφέρει

και κατανέμει τα αέρια της αναπνοής, τα θρεπτικά

συστατικά, το νερό, τους ηλεκτρολύτες, τις ορμό-

νες, τα αντισώματα, τα φάρμακα, τα άχρηστα προ-

ϊόντα του μεταβολισμού και τη θερμότητα, σε ολό-

κληρο το σώμα. Η φυσιολογική σύσταση του αίμα-

τος (π.χ. η συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα, ο

όγκος του αίματος και η αρτηριακή μερική πίεση

του Ο2) ρυθμίζεται από μια μεγάλη σειρά σημαντι-

κών συστημάτων αρνητικής παλίνδρομης αλληλο-

ρύθμισης του οργανισμού. Το αίμα αποτελείται

από κυτταρικά στοιχεία (δηλ. ερυθρά αιμοσφαί-

ρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοπετάλια), που

εναιωρούνται μέσα στο πλάσμα του αίματος. Ένα

άτομο βάρους 70 kg έχει περίπου 5 L αίματος, από

τα οποία περίπου 2 L είναι τα κυτταρικά στοιχεία

και 3 L το πλάσμα.

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται κυρίως η

φυσιολογική ρύθμιση της μάζας των ερυθρών αι-

μοσφαιρίων και οι μηχανισμοί που προλαβαίνουν

την αιμορραγία.

Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Το πλάσμα αντιπροσωπεύει το τμήμα του εξωκυτ-

τάριου υγρού που βρίσκεται μέσα στο καρδιαγγει-

ακό σύστημα. Είναι ένα διάλυμα, που, κατά βάρος,

αποτελείται περίπου κατά 92% από νερό, κατά 7%

από πρωτεΐνες και κατά 1% από μικρές διαλυτές

ουσίες (π.χ. ιόντα, ουρία, γλυκόζη, αμινοξέα και

λιπίδια). Η φυσιολογική συγκέντρωση ορισμένων

ιόντων και μικρών μορίων στο πλάσμα είναι περί-

που η ίδια με τη συγκέντρωση αυτών των ουσιών

στο διάμεσο υγρό, λόγω της ελεύθερης ανταλλα-

γής του νερού και των μικρών διαλυτών ουσιών

διαμέσου των περισσότερων τριχοειδών αγγείων

(Πίνακας 3-1). Αντίθετα, τα περισσότερα τριχοειδή
είναι αδιάβατα από τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Η
διαφορά που προκύπτει, ως αποτέλεσμα αυτού του

γεγονότος, στη συγκέντρωση των πρωτεϊνών μετα-

ξύ του πλάσματος και του διάμεσου υγρού δημι-

ουργεί μια βαθμίδωση της κολλοειδοσμωτικής (ογ-

κωτικής) πίεσης, που εμποδίζει τη διήθηση και την

έξοδο του πλάσματος από τα τριχοειδή (Κεφάλαιο

4). Η λευκωματίνη αντιπροσωπεύει το μεγαλύτε-

ρο μέρος των πρωτεϊνών του πλάσματος και, ως εκ

τούτου, ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό της

κολλοειδοσμωτικής πίεσης του πλάσματος. Οι κυ-

ριότερες πρωτεΐνες του πλάσματος και οι λειτουρ-

γίες τους παρουσιάζονται στον Πίνακα 3-2.

 Υπολευκωματιναιμία μπορεί να προκύψει

από πολλά αίτια, όπως το νεφρωσικό σύνδρομο, η

ηπατική ανεπάρκεια και ο βαρύς υποσιτισμός. Ανε-

ξάρτητα από το αίτιο, η υπολευκωματιναιμία μπο-

ρεί να οδηγήσει σε οίδημα ανά σάρκα (γενικευμέ-

νο μαζικό οίδημα). 

ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Στο αίμα που κυκλοφορεί υπάρχουν τρεις κύριοι

τύποι κυττάρων (Εικόνα 3-1):

1. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια (ερυθροκύτταρα) εί-

ναι βασικής σημασίας για τη μεταφορά του Ο2

και του CO2 με το αίμα (Κεφάλαιο 5). Υπάρ-
χουν περίπου 5x1012 ερυθρά αιμοσφαίρια ανά L
αίματος.
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                                 Φυσιολογικές      Φυσιολογικό 

Ουσίες                      τιμές                     διάστημα

Νάτριο                      140 mM                136-146 mM

Κάλιο                       4,5 mM                 3,5-5,5 mM

Χλωριούχα               100 mM                96-106 mM

Διττανθρακικά        24 mM                  22-28 mM

Ασβέστιο*                2,5 mM                 2,2-2,8 mM

pH (αρτηριακό)       7,40                      7,35-7,45 

PCO2 (αρτηριακό)    40 mm Hg             38-42 mm Hg   

PO2 (αρτηριακό)      90 mm Hg             80-100 mm Hg

Γλυκόζη                   12 mg/dL              9-18 mg/dL

Ουρία (BUN)           12 mg/dL              9-18 mg/dL

Πρωτεΐνες                7 g/dL                   6-8 g/dL

* Περίπου 50% είναι συνδεμένο με πρωτεΐνες

BUN: blood urea nitrogen.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-1 Η φυσιολογική σύσταση του αίμα-

τος.



2. Τα αιμοπετάλια (θρομβοκύτταρα) είναι μικρά

κυτταρικά θραύσματα που διαδραματίζουν βα-

σικό ρόλο στην αιμόσταση, προσκολλώμενα

στα σημεία της βλάβης και συμμετέχοντας στο

σύστημα της πήξης του αίματος. Υπάρχουν πε-
ρίπου 300x109 αιμοπετάλια ανά L αίματος.

3. Τα λευκά αιμοσφαίρια (λευκοκύτταρα) είναι

τα μοναδικά εμπύρηνα κύτταρα του κυκλοφο-

ρούντος αίματος που διαθέτουν πλήρη λειτουρ-

γικότητα. Τα λευκά αιμοσφαίρια διαδραματί-

ζουν αμυντικό ρόλο, συμμετέχοντας στην κατα-

στροφή των λοιμωδών παραγόντων και στην

απομάκρυνση των κατεστραμμένων ιστών. Ο
συνολικός αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων
είναι περίπου 5x109 ανά L αίματος. Τα χαρακτη-

ριστικά γνωρίσματα και οι λειτουργίες των πέν-

τε κυριότερων τύπων λευκών αιμοσφαιρίων

περιγράφονται στον Πίνακα 3-3.

ΑΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Η παραγωγή των κυττάρων του αίματος (αιμοποί-

ηση) γίνεται στο μυελό των οστών. Στα νεογνά,

το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού περιέχει λει-

τουργικό μυελό των οστών. Στους ενήλικες, όμως,

λειτουργικός μυελός των οστών συνήθως ανευρί-

σκεται μόνο στους σπονδύλους, στις πλευρές, στο

κρανίο, στην πύελο και στο ανώτερο τμήμα των

μηριαίων οστών. Τα κύτταρα του αίματος προέρ-

χονται από βλαστικά κύτταρα του μυελού των

οστών και παράγονται μετά από πολλά στάδια κυτ-

ταρικής διαίρεσης και διαφοροποίησης. Τα κύττα-

ρα, από τα οποία προέρχονται τα κύτταρα του αί-

ματος, μπορούν να διακριθούν σε τέσσερεις ομά-

δες, ανάλογα με την ικανότητά τους να αυτοανανε-

ώνονται, την κυτταρική διαίρεση και τη δυνατότη-

τά τους να δίνουν διαφορετικούς κυτταρικούς τύ-

πους (βλ. Εικόνα 3-1):

1. Τα πολυδύναμα αιμοποιητικά βλαστικά κύτ-

ταρα, που είναι πολύ λίγα και είναι ικανά να δί-

νουν κάθε τύπο κυττάρων του αίματος.

2. Τα πολυδύναμα προγονικά κύτταρα μπορούν

να δίνουν μια ειδική σειρά κυττάρων, από την

οποία προέρχεται ένα μεγάλο εύρος κυττάρων

του αίματος. Υπάρχουν δύο τύποι πολυδύναμων

προγονικών κυττάρων. Ο ένας διαφοροποιείται

προς λεμφικά κύτταρα και ο άλλος σε άλλα είδη

κυττάρων του αίματος. Ο τελευταίος τύπος με-

ρικές φορές αναφέρεται ως προγονικό κύτταρο

GEMM (granulocyte erythroid monocyte mega-

karyocyte).

3. Τα δεσμευμένα προγονικά κύτταρα είναι ικα-

νά να αυτοανανεώνονται αλλά μπορούν να δώ-

σουν μόνο έναν ή δύο τύπους κυττάρων. Για

καθέναν από τους τύπους κυττάρων που κυκλο-

φορούν στο αίμα, υπάρχει ένας διαφορετικός

τύπος δεσμευμένου προγονικού κυττάρου.

Εξαίρεση αποτελούν τα ουδετερόφιλα και τα

μονοκύτταρα, που προέρχονται και τα δύο από

έναν τύπο δεσμευμένου προγονικού κυττάρου.
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Πρωτεΐνες           Κύρια      Παραδείγματα 

πλάσματος           πηγή         και λειτουργίες

Λευκωματίνη       Ήπαρ        Η κυρίως υπεύθυνη για 

                                               την κολλοειδοσμωτική

πίεση πρωτεΐνη του

πλάσματος. Συνδέεται

με διάφορες ουσίες

α-Σφαιρίνες &     Ήπαρ        Ανάμεσα στα παραδείγ

β-σφαιρίνες                           ματα (υπάρχουν πολ-

λά) αυτών των πρωτεϊ-

νών αναφέρονται οι

πρωτεΐνες που συνδέ-

ονται με τις ορμόνες

και η σιδηρομεταφορι-

κή πρωτεΐνη, τραν-

σφερρίνη

Πρωτεΐνες           Ήπαρ        Παραδείγματα τέτοιων 

της πήξης                           πρωτεϊνών είναι το

πλασμινογόνο, η προ-

θρομβίνη, η αντιθρομ-

βίνη ΙΙΙ και υο ινωδο-

γόνο

Ανοσοσφαιρίνες   Λεμφικός Αντιδράσεις άμυνας 

                             ιστός      του ξενιστή

Πρωτεΐνες του    Ήπαρ        Αντιδράσεις άμυνας 

συμπληρώ-                         του ξενιστή

ματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-2 Τα κυριότερα είδη πρωτεϊνών του

πλάσματος.
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ΣΧΗΜΑ 3-1   Αιμοποίηση. Τα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα του μυελού των οστών είναι αυτοανανεούμενα κύτταρα

που έχουν το δυναμικό να διαφοροποιούνται σε κάθε τύπο κυττάρων του αίματος. Με την κυτταρική διαίρεση και τη δια-

φοροποίηση δημιουργούνται βλαστικά κύτταρα που είναι δεσμευμένα στην παραγωγή ειδικών τύπων κυττάρων του αί-

ματος. Τα περισσότερα κύτταρα του μυελού των οστών βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης, καθ’ οδόν δηλαδή προς τη δια-

φοροποίησή τους προς τους τύπους των κυττάρων που κυκλοφορούν στο αίμα.



4. Τα ωριμάζοντα κύτταρα δεν διαιρούνται πλέ-

ον, αλλά υπόκεινται σε δομική διαφοροποίηση,

προκειμένου να μετασχηματιστούν σε έναν ει-

δικό τύπο κυττάρων του αίματος.

Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, η διαδι-

κασία παραγωγής των κυττάρων του αίματος είναι

μια αλληλουχία κυτταρικών διαιρέσεων και διαφο-

ροποιήσεων. Η ερυθροποίηση είναι η διαδικασία

παραγωγής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, η θρομ-

βοποίηση είναι η διαδικασία παραγωγής των αιμο-

πεταλίων, ενώ η λευκοποίηση είναι ένας γενικός

όρος που περιγράφει την παραγωγή των λευκών

αιμοσφαιρίων.
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Τύπος                  Ποσοστιαία         Χαρακτηριστικά 

κυττάρου             αναλογία (%)      γνωρίσματα                                      Κυριότερες λειτουργίες

Ουδετερόφιλα     50-70                    • Πολύλοβος πυρήνας                        • Ενσωματώνουν και καταστρέφουν 

                                                          • Κυτταροπλασματικά κοκκία           εισβάλλοντες μικροοργανισμούς

                                                          που περιέχουν αντιβακτηριακούς   • Συντονισμός των αρχικών σταδίων της 

                                                          και φλεγμονώδεις παράγοντες,       οξείας φλεγμονής

                                                          καθώς και παράγοντες που 

                                                          διασπούν διάφορες ουσίες

Ηωσινόφιλα        5                            • Οξεόφιλα κυτταροπλασματικά       • Φαγοκυτταρώνουν, κυρίως παράσιτα

                                                          κοκκία

Βασεόφιλα           0,5                         • Βασεόφιλα κυτταροπλασματικά     • Μεταναστεύουν στους ιστούς, όπου 

                                                          κοκκία. Στο περιεχόμενό τους        διαφοροποιούνται σε σιτευτικά κύτταρα. 

                                                          περιλαμβάνεται η ισταμίνη             Απελευθερώνουν ισταμίνη που συμβάλλει

στη φλεγμονή

                                                                                                                  • Η αποκοκκίωση, κατά τη διάρκεια μεσολα-

βούμενων από την ανοσοσφαιρίνη Ε αλ-

λεργικών αντιδράσεων, είναι βασικό χαρα-

κτηριστικό τους

Μονοκύτταρα     1-5                        • Μεγάλα κύτταρα με πολλά             • Απαντούν χημειοτακτικά στους 

                                                          μικρά λυσοσώματα στο                  εισβάλλοντες μικροοργανισμούς και στα 

                                                          κυτταρόπλασμά τους                       σημεία της φλεγμονής

                                                                                                                  • Είναι μέρος ενός ευρύτερου συνόλου κυτ-

τάρων που ονομάζεται σύστημα μονοκυτ-

τάρων-μακροφάγων. Καλούνται μακροφά-

γα, όταν είναι εκτός του αγγειακού δικτύου

                                                                                                                  • Βασικός παράγοντας των κυτταροεξαρτώ-

μενων ανοσιακών απαντήσεων, σε συνερ-

γασία με τα λεμφοκύτταρα

Λεμφοκύτταρα   20-40                    • Μικρά κύτταρα με ποικίλη             • Ειδικές ανοσιακές απαντήσεις

                                                          μορφολογία                                      • Τα Β-λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται σε

πλασματοκύτταρα που εκκρίνουν αντισώ-

ματα και είναι οι μεσολαβητές της χυμικής

ανοσίας

                                                                                                                  • Τα Τ-λεμφοκύτταρα είναι οι μεσολαβητές

της κυτταροεξαρτώμενης ανοσίας (π.χ. κα-

ταστροφή κυττάρων που έχουν μολυνθεί

από ιούς)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-3 Τύποι λευκών αιμοσφαιρίων.



 Μόσχευμα μυελού των οστών (αιμοποιητι-

κών κυττάρων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη

θεραπεία διάφορων αιματολογικών και ανοσολογι-

κών νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων επίκτητων

καταστάσεων, όπως η λευχαιμία, το λέμφωμα και

η απλαστική αναιμία, και κληρονομικών καταστά-

σεων, όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία και η βα-

ριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια. Τα αιμοποι-

ητικά βλαστικά κύτταρα έχουν πολλά χαρακτηρι-

στικά που καθιστούν τη μεταμόσχευση κλινικά

εφικτή:

 Σημαντική ικανότητα αναγέννησης.
 Εγγενή ικανότητα εγκατάστασης στο μυελό των

οστών του λήπτη.

 Ικανότητα επιβίωσης σε συνθήκες κρυοσυντήρη-
σης. 

Λόγω της τεράστιας ικανότητας αναγέννησης

που έχουν τα βλαστικά κύτταρα, χρειάζεται μόνο

ένα μικρό ποσοστό από το μυελό των οστών του

δότη, ώστε να αντικατασταθεί πλήρως ολόκληρο

το λεμφοαιμοποιητικό σύστημα του λήπτη. Σε

μοντέλα ποντικών έχει δειχθεί ότι η μεταμόσχευση

ενός μόνο βλαστικού κύτταρου μπορεί να αντικα-

ταστήσει πλήρως ολόκληρο το λεμφοαιμοποιητικό

σύστημα του ενήλικα ποντικού.

ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ερυθροκύτταρα αντιπροσωπεύουν ένα ευρύτε-

ρο όργανο που αποτελείται από τη συνολική μάζα

των ερυθρών αιμοσφαιρίων του αίματος και από

τα προγονικά τους κύτταρα του μυελού των

οστών. Η παραγωγή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

ρυθμίζεται έτσι ώστε το αίμα να διαθέτει επαρκή

ικανότητα μεταφορά Ο2. Μια ορμόνη, η ερυθρο-

ποιητίνη (EPO, erythropoietin), είναι ο κύριος

ρυθμιστής της ερυθροποίησης. Απελευθερώνεται

από τους νεφρούς, όταν ελαττώνεται η τάση του

Ο2 στο νεφρικό παρέγχυμα. Τα δεσμευμένα στην

ερυθρά σειρά βλαστικά κύτταρα του μυελού των

οστών απαντούν στην EPO με αύξηση του ρυθμού

της κυτταρικής τους διαίρεσης και με διαφοροποί-

ηση προς ώριμα ερυθρά αιμοσφαίρια.

Η ωρίμανση των ερυθρών αιμοσφαιρίων στο

μυελό των οστών έχει την ανάγκη πολλών παρα-

γόντων: σημειώνεται χαρακτηριστικά ο σίδηρος,

που χρειάζεται για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης,

δηλαδή της χρωστικής που μεταφέρει το Ο2, καθώς

και το φυλικό οξύ και η βιταμίνη Β12, που είναι

βασικής σημασίας θρεπτικές ουσίες. Τα γενικά χα-

ρακτηριστικά της διαδικασίας διαφοροποίησης

των βλαστικών κυττάρων προς ώριμα ερυθρά αι-

μοσφαίρια είναι:

 Ελαττώνεται το μέγεθος των κυττάρων.

 Παράγεται αιμοσφαιρίνη, η οποία γεμίζει το

κυτταρόπλασμα και του δίνει το χαρακτηριστι-

κό κόκκινο χρώμα.

 Ο αριθμός των κυτταρικών οργανιλίων ελατ-

τώνεται. Όλα τα οργανίλια με τον καιρό εξαφα-
νίζονται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια.

 Ο πυρήνας σταδιακά συμπυκνώνεται και εξα-

φανίζεται. 

Τα άωρα ερυθρά αιμοσφαίρια που βρίσκονται

στο τελικό στάδιο της διαφοροποίησής τους, ονο-

μάζονται δικτυοερυθροκύτταρα και χαρακτηρί-

ζονται από την παρουσία υπολειμμάτων κυτταρι-

κών οργανιλίων. Φυσιολογικά, ποσοστό μικρότερο
του 1% των κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων βρίσκεται στο άωρο στάδιο του δικτυοερυθρο-
κυττάρου. Η εμφάνιση, όμως, μεγαλύτερου αριθ-

μού δικτυοερυθροκυττάρων αντανακλά την απότο-

μη αύξησή τους που συμβαίνει ως αποτέλεσμα αυ-

ξημένων αναγκών σε ερυθρά αιμοσφαίρια (π.χ. με-

τά από οξεία αιμορραγία). Ο αριθμός των δικτυοε-
ρυθροκυττάρων, κατά συνέπεια, αποτελεί χρήσιμο
δείκτη του ρυθμού παραγωγής ερυθρών αιμοσφαι-
ρίων.

ΘΡΟΜΒΟΠΟΙΗΣΗ

Τα αιμοπετάλια είναι μικρά δισκοειδή κυτταρικά

θραύσματα χωρίς πυρήνα. Το κυτταρόπλασμά τους

περιέχει έναν εκτεταμένο κυτταροσκελετό, ο οποί-

ος επιτρέπει την αλλαγή του σχήματός τους κατά

από την ενεργοποίησή τους. Υπάρχουν, επίσης,

πολλά εκκριτικά κοκκία που περιέχουν παράγον-

τες, οι οποίοι ρυθμίζουν την αιμόσταση. Η παρα-

γωγή των αιμοπεταλίων (θρομβοποίηση) γίνεται

στο μυελό των οστών, μετά από κυτταροπλασματι-

κή κατάτμηση των μεγακαρυοκυττάρων (Εικόνα
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3-1). Τα μεγακαρυοκύτταρα είναι τα μεγαλύτερα

κύτταρα του μυελού των οστών και παράγονται

μετά από επανειλημμένες πυρηνικές διαιρέσεις

των δεσμευμένων προγονικών κυττάρων, χωρίς

όμως κυτταρική διαίρεση. Ο ρυθμός παραγωγής

των αιμοπεταλίων ρυθμίζεται από μια κυτταροκί-

νη, τη θρομβοποιητίνη (TPO, thrombopoietin)

(σημείωση: ο όρος “κυτταροκίνη” χρησιμοποιείται

για την περιγραφή πεπτιδικών ορμονών που ρυθμί-

ζουν την κυτταρική διαφοροποίηση και τις ανοσια-

κές λειτουργίες). Η ΤΡΟ εκκρίνεται σταθερά από

το ήπαρ και τους νεφρούς, αν και η συγκέντρωση
της ΤΡΟ στο πλάσμα καθορίζεται, σε σημαντικό
βαθμό, από τον αριθμό των κυκλοφορούντων αιμο-
πεταλίων. Τα αιμοπετάλια απομακρύνουν την ΤΡΟ

από την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα μεγάλη συγ-

κέντρωση ΤΡΟ να παρατηρείται, όταν υπάρχει μι-

κρός αριθμός αιμοπεταλίων (θρομβοκυτταροπε-

νία). Η αυξημένη συγκέντρωση ΤΡΟ διεγείρει τα

μεγακαρυοκύτταρα να παράγουν περισσότερα αι-

μοπετάλια και αποκαθιστά, με αυτό τον τρόπο, το

φυσιολογικό αριθμό αιμοπεταλίων.

ΛΕΥΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα χαρακτηριστικά της παραγωγής των λευκών

αιμοσφαιρίων ποικίλλουν ανάλογα με τον κυττα-

ρικό τύπο. Από τη διαφοροποίηση των προγονικών

κυττάρων της λεμφικής σειράς στο μυελό των

οστών προκύπτουν μόνο πρωταρχικά προγονικά

κύτταρα. Η τελική διαφοροποίηση των λεμφοκυττά-
ρων γίνεται στα περιφερικά λεμφικά όργανα και
αποτελεί μέρος της ειδικής ανοσιακής απάντησης.
Τα Τ-λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται στο θύμο

αδένα και τα Β-λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται

κυρίως στους λεμφαδένες. Μυελοποίηση είναι η

παραγωγή των υπολοίπων (μη λεμφικών) λευκών

αιμοσφαιρίων, στο μυελό των οστών, μέσω των

σταδίων διαφοροποίησης των άωρων μυελικών

κυττάρων προς πλήρως διαφοροποιημένα κύττα-

ρα.

 Όλα τα κοκκιώδη λευκά αιμοσφαίρια (δηλ. τα

ουδετερόφιλα, τα ηωσινόφιλα και τα βασεόφι-

λα) έχουν μορφολογικώς παρόμοια στάδια κυτ-

ταρικής διαφοροποίησης στο μυελό των οστών.

Στην περίπτωση των ουδετεροφίλων, στο μυελό

των οστών διατηρείται μια μεγάλη δεξαμενή κυτ-
τάρων, η οποία μπορεί και κινητοποιείται γρή-

γορα ως απάντηση στη λοίμωξη.

 Τα μονοκύτταρα εγκαταλείπουν το μυελό των

οστών αμέσως μετά από την παραγωγή τους.

Αντίθετα με τα ουδετερόφιλα, δεν υπάρχει δε-

ξαμενή μονοκυττάρων στο μυελό των οστών.

Τυπικά, τα μονοκύτταρα διέρχονται από την κυ-

κλοφορία, στην οποία παραμένουν 2-3 ημέρες,

προτού μεταναστεύσουν στους ιστούς, όπου

διαφοροποιούνται σε μακροφάγα. 

 Ο λευκοκυτταρικός τύπος είναι μια εξέταση

που περιλαμβάνει τον ολικό αριθμό και το ποσο-

στό κάθε τύπου λευκών αιμοσφαιρίων (Πίνακας 3-

3). Η παραγωγή των λευκών αιμοσφαιρίων βρίσκε-

ται υπό τον έλεγχο διαφόρων κυτταροκινών, οι

οποίες γενικώς φέρονται ως παράγοντες-διεγέρ-

τες του σχηματισμού αποικιών. Σημαντική για τη

ρύθμιση της λευκοποίησης είναι η έκκριση τέτοιων

παραγόντων από τα ενεργά λευκά αιμοσφαίρια.

Για παράδειγμα, οι βακτηριακές λοιμώξεις συνο-
δεύονται συνήθως από αυξημένη παραγωγή ουδετε-
ροφίλων και μονοκυττάρων, ενώ οι ιογενείς λοιμώ-
ξεις αυξάνουν το ποσοστό των λεμφοκυττάρων. 

 Αν συμβεί κακοήθης εξαλλαγή μιας σειράς των

λευκών αιμοσφαιρίων, εμφανίζεται λευχαιμία ή

λέμφωμα. Η λευχαιμία είναι ένας γενικός όρος που
χρησιμοποιείται για την περιγραφή κακοήθων νοση-
μάτων που προέρχονται από το μυελό των οστών
και το αίμα, ενώ τα λεμφώματα είναι συμπαγείς όγ-
κοι που αναπτύσσονται κυρίως στους λεμφαδένες.
Στην οξεία λευχαιμία, ο μυελός των οστών διηθεί-

ται από κακοήθη βλαστικά κύτταρα (άωρα λευκά

αιμοσφαίρια). Όταν αυτά τα βλαστικά κύτταρα

ανήκουν στη μυελική σειρά, η κατάσταση ονομά-

ζεται οξεία μυελογενής λευχαιμία. Όταν τα βλα-

στικά κύτταρα ανήκουν στη λεμφική σειρά, εμφα-

νίζεται οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Ανεξάρ-

τητα από την κυτταρική σειρά, τα συμπτώματα της
οξείας λευχαιμίας είναι τυπικά συμπτώματα ανε-
πάρκειας του μυελού των οστών, δηλαδή καταστολή
της παραγωγής των ερυθρών αιμοσφαιρίων (που
εμφανίζεται ως αναιμία), καταστολή της παραγωγής
των λευκών αιμοσφαιρίων (που εμφανίζεται ως λοί-
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μωξη) και καταστολή της παραγωγής των αιμοπετα-
λίων (που εμφανίζεται ως τάση για αιμορραγία). Η
χρόνια λευχαιμία, από την άλλη πλευρά, έχει μια

πολύ πιο βαθμιαία εμφάνιση και χαρακτηρίζεται

από πολύ μεγάλους αριθμούς λευκοκυττάρων και

από κύτταρα που έχουν ώριμη εμφάνιση (π.χ. χρό-

νια μυελογενής λευχαιμία και χρόνια λεμφοκυττα-

ρική λευχαιμία). 

ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ

Τα ώριμα ερυθροκύτταρα είναι δισκοειδή απύρηνα

κύτταρα, διαμέτρου περίπου 7-8 μm. Ο εκτεταμέ-

νος κυτταροσκελετός των ερυθρών αιμοσφαιρίων

τα καθιστά ιδιαίτερα εύπλαστα και τους επιτρέπει

να διακινούνται μέσω της μικροκυκλοφορίας. Τα

ερυθρά αιμοσφαίρια είναι, επίσης, ανθεκτικά σε

μεγάλες διαφορές της οσμωτικής πίεσης, με τις

οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα όταν διέρχονται

διαμέσου της κυκλοφορίας της μυελικής μοίρας

των νεφρών (βλ. Κεφάλαιο 6). Όταν τα ερυθρά αι-

μοσφαίρια εγκαταλείπουν το μυελό των οστών, πε-

ριέχουν διάφορες σημαντικές κυτταροπλασματικές

πρωτεΐνες:

 H αιμοσφαιρίνη είναι η κυριότερη πρωτεΐνη

των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Είναι υπεύθυνη για

τη μεγάλη ικανότητα του αίματος να μεταφέρει

O2 (βλ. Κεφάλαιο 5).

 Τα γλυκολυτικά ένζυμα επειδή τα ερυθρά αι-

μοσφαίρια δεν έχουν μιτοχόνδρια και πρέπει να

συνθέτουν τριφωσφορική αδενοσίνη (ΑΤΡ) μέ-

σω γλυκόλυσης.

 Η καρβονική ανυδράση χρησιμοποιείται για

την κατάλυση της παρακάτω αντίδρασης ισορ-

ροπίας, που είναι βασικής σημασίας για τη με-

ταφορά του CO2 από το αίμα (βλ. Κεφάλαιο 5):

Η2Ο + CO2 ↔ H2CO3 ↔ H2CO3
– + H+

Η φυσιολογική διάρκεια της ζωής των ερυθρών

αιμοσφαιρίων στην κυκλοφορία είναι περίπου 100-

120 ημέρες. Η ερυθροποίηση πρέπει, κατά συνέ-
πεια, να αντικαθιστά καθημερινά περίπου 0,8-1%
των κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων, ώστε
η μάζα των ερυθρών αιμοσφαιρίων να διατηρείται
σταθερή. Προϊούσης της ηλικίας τους τα ερυθρά

αιμοσφαίρια γίνονται προοδευτικά περισσότερο

εύθραυστα και, τελικά, απομακρύνονται από την

κυκλοφορία με τη βοήθεια των υπεύθυνων για την

αποκομιδή τους μακροφάγων, κυρίως στο σπλήνα.

Το τελικό προϊόν της αποδόμησης της αιμοσφαιρί-

νης από τα μακροφάγα είναι η χολερυθρίνη, που

συνδέεται στο ήπαρ και αποβάλλεται στη χολή (βλ.

Κεφάλαιο 7).

Ανάμεσα στην ερυθροποίηση και στην απομά-
κρυνση των ερυθρών αιμοσφαιρίων από την κυκλο-
φορία υπάρχει και πρέπει να διατηρείται μια κρίσι-
μη ισορροπία. Η έννοια αυτής της ισορροπίας απο-

τελεί τη φυσιολογική βάση για την κατανόηση των

διαταραχών που προκύπτουν είτε από την ελάττω-

ση της μάζας των ερυθρών αιμοσφαιρίων (αναι-

μία) είτε από την αύξησή της (πολυκυτταραιμία).

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ

Η γενική εξέταση αίματος περιλαμβάνει διάφορους

δείκτες εκτίμησης της μάζας των ερυθρών αιμο-

σφαιρίων (Πίνακας 3-4).

 Το μέγεθος της ολικής μάζας των ερυθροκυτ-

τάρων περιγράφεται με τρεις παραμέτρους:

1. Συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (Hb) είναι η

ποσότητα της αιμοσφαιρίνης σε έναν όγκο

αίματος.

2. Αιματοκρίτης (Hct ή PCV, packed cell vo-

lume) είναι ο λόγος του όγκου των ερυθρο-

κυττάρων προς το συνολικό όγκο του αίμα-

τος. Προσδιορίζεται με τη φυγοκέντρηση

ενός δείγματος αίματος και τη σύγκριση του

ύψους της στήλης των συμπυκνωμένων ερυ-

θροκυττάρων που καθιζάνουν στον πυθμένα

του σωληναρίου με το ολικό ύψος της στή-

λης.

3. Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC,

red blood cell count) είναι ο αριθμός των

ερυθροκυττάρων ανά λίτρο αίματος.

 Το μέσο μέγεθος των ερυθρών αιμοσφαιρίων

περιγράφεται με τη χρήση του μέσου κυτταρι-

κού όγκου (MCV, mean cell volume), ο οποίος

είναι ο μέσος όγκος των ερυθρών αιμοσφαιρίων

εκφραζόμενος σε femtoliters (fL = 10-15 L). Ο

MCV υπολογίζεται διαιρώντας τον Hct με τον

αριθμό των ερυθροκυττάρων. MCV <80 fL δεί-
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χνει ότι τα ερυθροκύτταρα είναι μικρά (μικρο-
κυττάρωση). MCV >100 fL δείχνει ότι τα ερυ-
θροκύτταρα είναι μεγάλα (μακροκυττάρωση).

 Δύο άλλες παράμετροι περιγράφουν την επάρ-

κεια σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης:

1. Μέση αιμοσφαιρίνη ανά κύτταρο (MCH,

mean cell hemoglobin) είναι η μέση ποσότη-

τα αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο εκφρα-

ζόμενη σε picograms (pg = 10-12 g). Η MCH

υπολογίζεται διαιρώντας τη συγκέντρωση

της αιμοσφαιρίνης με τον αριθμό των ερυ-

θροκυττάρων.

2. Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά

κύτταρο (MCHC, mean cell haemoglobin

concentration) είναι η μέση συγκέντρωση

αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο υπολογι-

ζόμενη διαιρώντας την MCH με το MCV.

Παράδειγμα   Γυναίκα ηλικίας 42 ετών επισκέ-

πτεται τον οικογενειακό της γιατρό παραπονούμε-

νη για μεγάλη απώλεια αίματος κατά την πρόσφα-

τη έμμηνο ρύση της και για μόνιμο αίσθημα αδυ-

ναμίας. Η γενική αίματος έδειξε Hb 8 g/dL, Hct

24% και RBC 2,6 x 1012/L. Να υπολογιστούν οι

MCV, MCH και MCHC.

MCV = (% Hct ÷ 100)/RBC L
= 24 ÷ 100/2,6 x 1012 L

= 92 x 10-15 L = 92fL (φυσιολογικό διάστημα

82-98)

MCH = (Hb x 10)/RBC g
= (8 x 10) 2,6 x 1012 g

= 30,8 x 1012 g = 30,8 pg 

(φυσιολογικό διάστημα 27-33)

MCHC = (100 x MCH)/MCV g/dL

= (100 x 30,8)/92 g/dL

= 33,5 g/dL (g %) 

(φυσιολογικό διάστημα 30-35)

Η ασθενής αυτή έχει αναιμία, όπως προκύπτει

από τη χαμηλή συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης

της και το χαμηλό Hct. Ο αριθμός των ερυθρών αι-

μοσφαιρίων της είναι ελαττωμένος κατ’ αναλογία

με τον ελαττωμένο Hct. Κατά συνέπεια, η ελαττω-

μένη μάζα ερυθρών αιμοσφαιρίων αποτελείται από

κύτταρα φυσιολογικού μεγέθους (και όχι από κύτ-

ταρα μη φυσιολογικού μεγέθους), τα οποία περιέ-

χουν φυσιολογική συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης.

Συμπληρωματικά με τους δείκτες των ερυθρών

αιμοσφαιρίων, εξετάζεται στο μικροσκόπιο το επί-
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Δείκτης                                                               Μονάδες/Υπολογισμός               Φυσιολογικό διάστημα

Συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (Hb)                  g/dL                                              • Ενήλικοι άνδρες, 14-18 g/dL

                                                                                                                                 • Ενήλικες γυναίκες, 11-15 g/dL

Αιματοκρίτης (Hct)                                           %                                                  • Ενήλικοι άνδρες, 40-54%

                                                                                                                                 • Ενήλικες γυναίκες, 34-46%

Αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων (RBC)         1012/L                                           • Ενήλικοι άνδρες, 4,5-6,5

                                                                                                                                 • Ενήλικες γυναίκες, 3,9-5,6

Μέσος κυτταρικός όγκος (MCV)                     (% Hct ÷ 100)/RBC (fL)              82-98 fL

Μέση αιμοσφαιρίνη ανά κύτταρο (MCH)      (Hb x 10)/RBC (pg)                     27-33 pg

Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά        (100 x MCH)/MCV (g/dL)          30-35 g/dL (g %)

κύτταρο (MCHC)                                                                                                

ΠΙΝΑΚΑΣ 3-4   Δείκτες των ερυθρών αιμοσφαιρίων.



χρισμα αίματος, προκειμένου να διαπιστωθούν

αλλαγές του μεγέθους και του σχήματος των κυτ-

τάρων, που μπορεί να είναι ενδεικτικές ανωμαλιών

της ωρίμανσης των ερυθροκυττάρων. Ο αριθμός

των δικτυοερυθροκυττάρων προσδιορίζεται σε

ασθενείς με αναιμία, προκειμένου να εκτιμηθεί ο

ρυθμός παραγωγής των ερυθροκυττάρων. Για τον

καθορισμό της αιτίας της αναιμίας απαιτούνται και

άλλες εξετάσεις, συμπεριλαμβανομένων των με-

τρήσεων των θρεπτικών ουσιών που χρειάζονται

για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης (ιδιαίτερα του

σιδήρου, της βιταμίνης Β12 και του φυλικού οξέος).

Όταν διαπιστώνονται διαταραχές στην παραγωγή

των ερυθροκυττάρων, ενδέχεται να πρέπει να εξε-

ταστεί δείγμα μυελού των οστών.

 ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΑΙΜΙΑ

Ως αναιμία ορίζεται η μείωση της μάζας των ερυ-

θρών αιμοσφαιρίων και, τις περισσότερες φορές,

αναγνωρίζεται από τα παθολογικά αποτελέσματα

των εργαστηριακών δοκιμασιών. Η αναιμία διαγι-

γνώσκεται ευκολότερα, αν υπάρχουν διαθέσιμα

στοιχεία από το ιστορικό του ασθενούς, καθώς

υπάρχει σημαντικού βαθμού φυσιολογική διακύ-

μανση των τιμών του Hct (Πίνακας 3-4). Στα συμ-
πτώματα της βαριάς αναιμίας περιλαμβάνονται η

αδυναμία, η ζάλη και η ταχύπνοια. Η φυσική εξέ-

ταση μπορεί να αποκαλύψει σημεία που προέρχον-

ται από την αντιρροπιστική αύξηση της καρδιακής

παροχής, όπως η αύξηση της έντασης των περιφε-

ρικών σφυγμών και η ταχυκαρδία. Στην ακρόαση,

μπορεί να εντοπιστούν φυσήματα πάνω από τα ση-

μεία διχασμού των μεγάλων αρτηριών, λόγω της

χαμηλής γλοιότητας του αίματος. 

Υπάρχουν πολλά ειδικά αίτια αναιμίας, αλλά η

φυσιολογία της παραγωγής των ερυθρών αιμο-

σφαιρίων αποτελεί τη βάση της διάγνωσης (Εικόνα

3-2). Όταν η μειωμένη συγκέντρωση της αιμο-

σφαιρίνης και ο χαμηλός Hct υποδεικνύουν την

παρουσία αναιμίας, ο αριθμός των δικτυοερυθρο-
κυττάρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί, προκειμένου
να προσδιοριστεί αν ο ρυθμός της παραγωγής των
ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι φυσιολογικός. Ο αυ-

ξημένος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων υποδει-

κνύει αύξηση του ρυθμού της ερυθροποίησης, η
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της αναιμίας. Η επιταχυνόμενη

απώλεια ερυθρών αιμοσφαιρίων

διεγείρει την παραγωγή τους, αυ-

ξάνοντας το ποσοστό των κυκλο-

φορούντων δικτοερυθροκυττάρων.

Η αναιμία που προκαλείται από

ανεπαρκή παραγωγή ερυθρών αι-

μοσφαιρίων χαρακτηρίζεται από

ελάττωση του αριθμού των δικτο-

ερυθροκυττάρων. ΕΡΟ: ερυθρο-

ποιητίνη. Hb: συγκέντρωση αιμο-

σφαιρίνης. Hct: αιματοκρίτης.



οποία αντιπροσωπεύει τη φυσιολογική αντιρρόπη-

ση σε έναν αυξημένο ρυθμό απώλειας ερυθρών αι-

μοσφαιρίων. Υπάρχουν δύο γενικά αίτια ελαττω-

μένης επιβίωσης των ερυθρών αιμοσφαιρίων:

1. Η αιμορραγία προκαλεί άμεση απώλεια ερυ-

θρών αιμοσφαιρίων. Όταν αποκαθίσταται ο όγ-

κος του πλάσματος, η ελάττωση της μάζας των

ερυθρών αιμοσφαιρίων αποκαλύπτεται με το

χαμηλό Hct.

2. Στην αιμολυτική αναιμία, αυξάνεται ο ρυθμός

καταστροφής των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αιμο-

λυτική αναιμία μπορεί να προκληθεί από ένα με-

γάλο εύρος καταστάσεων, αλλά δεν είναι συχνή.

Για παράδειγμα, στην κληρονομική σφαιρο-

κυττάρωση, ο κυτταροσκελετός είναι ελαττω-

ματικός, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ευθραυ-

στότητα των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Οι αιμο-

σφαιρινοπάθειες (π.χ. δρεπανοκυτταρική

αναιμία) είναι κληρονομικές διαταραχές της δο-

μής της αιμοσφαιρίνης, που μπορεί να έχουν ως

αποτέλεσμα την παραμόρφωση και την αυξημέ-

νη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Όταν υπάρχει αναιμία, ο φυσιολογικός ή μει-

ωμένος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων υποδει-

κνύει διαταραχή στην παραγωγή ή στην ωρίμανση

των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Υπάρχουν τρεις προ-

ϋποθέσεις για τη φυσιολογική παραγωγή των

ερυθρών αιμοσφαιρίων:

1. Λειτουργικός μυελός των οστών. Η μειωμένη

παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων μπορεί να εί-

ναι αποτέλεσμα βλάβης του μυελού των οστών

(π.χ. απλαστική αναιμία).

2. Ερυθροποιητίνη. Η έκκριση της EPO είναι

απαραίτητη για τη διέγερση του μυελού των

οστών. Χαμηλά επίπεδα ΕΡΟ ανευρίσκονται σε
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.

3. Επαρκής παροχή θρεπτικών ουσιών για τη

σύνθεση της αιμοσφαιρίνης. Η ανεπάρκεια του
σιδήρου αποτελεί τη συχνότερη αιτία αναιμίας
παγκοσμίως. Άλλα παραδείγματα ανεπάρκειας

της φυσιολογικής ωρίμανσης των ερυθρών αι-

μοσφαιρίων αποτελούν οι διαιτητικές ανεπάρ-

κειες της βιταμίνης Β12 ή του φυλικού οξέος.

 Η ανεπάρκεια του σιδήρου είναι το συχνότε-

ρο αίτιο μικροκυτταρικής αναιμίας, ενώ τα κυ-

ριότερα αίτια μακροκυτταρικής (ή μεγαλοβλα-

στικής ) αναιμίας είναι η ανεπάρκεια της βιταμί-

νης Β12 ή και του φυλικού οξέος. 

 Ως πολυκυτταραιμία ορίζεται η παθολογική

αύξηση των κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαι-

ρίων και είναι πολύ σπανιότερη από την αναιμία.

Η αυξημένη μάζα ερυθρών αιμοσφαιρίων προκαλεί
αύξηση της γλοιότητας του αίματος και αύξηση του

κινδύνου για θρομβώσεις (σχηματισμός ενδαγγει-

ακών θρόμβων αίματος). Τα συχνότερα αίτια πολυ-

κυτταραιμίας σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα

ΕΡΟ. Για παράδειγμα, καταστάσεις που έχουν ως

αποτέλεσμα τη μείωση του αρτηριακού Ο2, όπως

τα νοσήματα των πνευμόνων, η δηλητηρίαση με

μονοξείδιο του άνθρακα ή η διαβίωση σε μεγάλα

υψόμετρα, διεγείρουν την έκκριση της ΕΡΟ. 

Η ΠΗΞΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μια βασική ιδιότητα του αίματος είναι η ικανότη-

τά του να πήζει, με την οποία προλαβαίνεται η

απώλεια αίματος. Υπεύθυνες για τη δυνατότητα

άμεσου τερματισμού της απώλειας αίματος (δηλ.

αιμόσταση) είναι οι ρυθμιζόμενες με ακρίβεια αλ-

ληλεπιδράσεις μεταξύ του τοιχώματος των αιμοφό-

ρων αγγείων, των κυκλοφορούντων αιμοπεταλίων

και των πρωτεϊνών της πήξης που υπάρχουν στο

πλάσμα. Ο σχηματισμός ενός σταθερού θρόμβου

αίματος ακολουθείται από την καλά οργανωμένη

διεργασία της διάλυσης του θρόμβου (ινωδόλυ-

ση), καθώς εξελίσσεται η επούλωση του τραύμα-

τος. Μια λεπτή ισορροπία απαιτείται μεταξύ της
ενεργοποίησης των αιμοστατικών μηχανισμών, που
γίνεται με στόχο την πρόληψη της αιμορραγίας, και
της εκτεταμένης ενεργοποίησης, που μπορεί να προ-
καλέσει ενδαγγειακή θρόμβωση και εμβολή (από-
φραξη των αιμοφόρων αγγείων). 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ

Τρεις φυσιολογικοί μηχανισμοί αλληλεπιδρούν για

την πρόληψη της αιμορραγίας:

1. Η αγγεισύσπαση των μικρών αγγείων ελαττώ-
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νει τη ροή του αίματος και αυξάνει την πιθανό-

τητα αποκλεισμού του αγγείου. Στο σημείο της

βλάβης, η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και

ο σχηματισμός του θρόμβου έχουν ως αποτέλε-

σμα την απελευθέρωση αγγεισυσπαστικών ου-

σιών. Τα αιμοπετάλια απελευθερώνουν τις αγ-

γεισυσπαστικές ουσίες σεροτονίνη και θρομ-

βοξάνη Α2. Η θρομβίνη, μια πρωτεΐνη της πή-

ξης, διεγείρει την παραγωγή μιας εξαιρετικά

ισχυρής αγγεισυσπαστικής ουσίας, της ενδοθη-

λίνης-1, από τα ενδοθηλιακά κύτταρα.

2. Ο σχηματισμός του αιμοπεταλιακού θρόμ-

βου, που γίνεται στο σημείο της βλάβης των

τριχοειδών, των αρτηριολίων και των φλεβι-

δίων, ονομάζεται πρωτογενής αιμόσταση.

3. Ο σχηματισμός του θρόμβου γίνεται με τη δη-

μιουργία δικτύου ινικής και με τη συμμετοχή

των αιμοπεταλίων και των άλλων κυττάρων που

εγκλωβίζονται σε αυτόν, σε απόλυτη αρμονία

με την πρωτογενή αιμόσταση και καλείται δευ-

τερογενής αιμόσταση.

 Η αύξηση της πίεσης στους ιστούς αποτελεί

αποτελεσματικό τρόπο για την πρόληψη της αι-

μορραγίας. Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να επι-

τευχθεί με μια χειρουργική λαβίδα, έναν αιμοστα-

τικό επίδεσμο ή με την εφαρμογή άμεσης πίεσης

πάνω στο τραύμα. Αυξάνοντας την πίεση στους

ιστούς ελαττώνεται η ακτίνα των αιμοφόρων αγ-

γείων και μειώνεται η τοπική ροή του αίματος. Οι

αιμοστατικοί μηχανισμοί διευκολύνονται, όταν

αποφεύγεται η απομάκρυνση των παραγόντων της

πήξης. 

 Ορισμένες βασικές πληροφορίες από το ιστορι-
κού του ασθενούς μπορεί να βοηθήσουν στη διάκρι-
ση μεταξύ αιμορραγίας που προέρχεται από διατα-
ραχή των αιμοπεταλίων και αιμορραγίας από κά-
ποια διαταραχή της πήξης του αίματος. Η αιμορ-

ραγία που προέρχεται από διαταραγμένη λειτουρ-

γία των αιμοπεταλίων είναι τυπικά επιφανειακή,

συμβαίνει δηλαδή σε μέρη όπως το δέρμα (π.χ. πε-

τέχειες και εκχυμώσεις) και οι βλεννογόνοι. Αντί-

θετα, οι ασθενείς που αιμορραγούν δευτερογενώς

από δυσλειτουργία κάποιου παράγοντα της πήξης,

παρουσιάζουν εν τω βάθει αιμορραγίες, όπως αι-

μορραγίες των εν τω βάθει υποδόριων ιστών ή των

μυών, που προκαλούν αιματώματα, ή αιμορραγίες

των αρθρώσεων που δημιουργούν αίμαρθρα. 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

Διακρίνονται τρεις φάσεις της πρωτογενούς αι-

μόστασης:

1. Στο σημείο της βλάβης, παρατηρείται προσκόλ-

ληση των αιμοπεταλίων στην εκτεθειμένη

υπενδοθηλιακή εξωκυττάρια θεμέλια ουσία (Ει-

κόνα 3-3). Η προσκόλληση μεσολαβείται από

μια σειρά διαφορετικών υποδοχέων των αιμο-

πεταλίων, στους οποίους περιλαμβάνονται:

 Οι υποδοχείς της οικογένειας των ιντεγκρι-

νών, που είναι σημαντικοί για τη σύνδεση με

τις πρωτεΐνες της εξωκυττάριας θεμέλιας ου-

σίας (π.χ. κολλαγόνο).

 Ο παράγοντας von Willebrand (vWF), που

είναι ένας συνδέτης, ο οποίος υπάρχει στο

πλάσμα και απελευθερώνεται από τα ενδοθη-

λιακά κύτταρα και τα ενεργοποιημένα αιμο-

πετάλια. Η σύνδεση του vWF με έναν τύπο

υποδοχέων των αιμοπεταλίων επάγει την

προσκόλληση των αιμοπεταλίων. Ο vWF

σχηματίζει διασταυρούμενους δεσμούς μετα-

ξύ των αιμοπεταλίων, καθώς και με το κολ-

λαγόνο.

 Άλλοι τύποι υποδοχέων συνδέονται με συν-

δέτες που σχετίζονται με την ενεργοποίηση

των αιμοπεταλίων (π.χ. θρομβοξάνη Α2) και

με την πήξη του αίματος (π.χ. θρομβίνη) και

οι οποίοι επάγουν περαιτέρω την προσκόλ-

ληση και την ενεργοποίηση των αιμοπετα-

λίων.

 Η νόσος του von Willebrand (vWD) είναι η

συχνότερη κληρονομική αιμορραγική διαταραχή

και χαρακτηρίζεται είτε από ανεπάρκεια είτε από

λειτουργική ανωμαλία του vWF. Επειδή ο vWF εί-

ναι, επίσης, συμπαράγοντας του παράγοντα VIII

της πήξης, οι ανωμαλίες του vWF έχουν ως αποτέ-
λεσμα τόσο τη δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων όσο
και τη διαταραχή της πήξης, γεγονός που αποτελεί
χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της νόσου και δεν
παρατηρείται παρά μόνο σε πολύ λίγες άλλες κατα-
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στάσεις (π.χ. διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC, dis-

seminated intravascular coagulopathy]). 

2. Ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Διάφορα

μονοπάτια μετάδοσης ενδοκυττάριων μηνυμά-

των ενεργοποιούνται, όταν οι συνδέτες συνδέ-

ονται με τους υποδοχείς των αιμοπεταλίων. Αυ-

τό έχει ως αποτέλεσμα την εξωκυττάρωση του
περιεχομένου των αιμοπεταλιακών κοκκίων και

τη μορφολογική αλλαγή των αιμοπεταλίων. Η

επιφάνειά τους από λεία μετατρέπεται σε μια

επιφάνεια που εμφανίζει κυτταροπλασματικές

προσεκβολές που είναι σαν δάκτυλα. Τα προ-

σκολλημένα αιμοπετάλια απελευθερώνουν τότε

πολλούς παράγοντες με τοπική δράση και υπό-

κεινται σε φυσικές μεταβολές που αυξάνουν

την προσκόλληση και τη συσσώρευση με άλλα

αιμοπετάλια. Τα ενεργοποιημένα αιμοπετάλια

απελευθερώνουν πολλούς παράγοντες που επά-

γουν την αιμόσταση και στους οποίους περι-

λαμβάνονται:

 Η διφωσφορική αδενοσίνη (ADP) είναι

ισχυρός ενεργοποιητής των άλλων αιμοπετα-

λίων που οδηγεί σε ενίσχυση της απάντησης

στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.

 Η σεροτονίνη και η θρομβοξάνη Α2 υποβοη-

θούν την αιμόσταση ως αγγειοσυσπαστικά.

 Ο vWF επαυξάνει την προσκόλληση και τη

συσσώρευση των αιμοπεταλίων.

 Τα Ca2+ και οι παράγοντες της πήξης ινωδογό-

νο και παράγοντας V διευκολύνουν την πήξη.

 Ο αιμοπεταλιακής προέλευσης αυξητικός

παράγοντας προάγει την επούλωση του

τραύματος διεγείροντας την αύξηση και τη

μετανάστευση των ινοβλαστών και των λεί-

ων μυϊκών κυττάρων στο σημείο της βλάβης.

3. Η συσσώρευση των αιμοπεταλίων συμπληρώ-

νει το σχηματισμό του αιμοπεταλιακού θρόμ-

βου (Εικόνα 3-3). Τα μόρια μετάδοσης του μη-

νύματος, που απελευθερώνονται κατά τη διάρ-

κεια της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων, ενι-

σχύουν την προσκόλληση των αιμοπεταλίων

και την ενεργοποίηση και επάγουν τη συγκέν-

τρωση περισσότερων αιμοπεταλίων στο σημείο

της βλάβης. Η επέκταση του αιμοπεταλιακού

θρόμβου πέραν του σημείου της βλάβης προλα-

βαίνεται από την προστακυκλίνη και το οξεί-

διο του αζώτου που εκκρίνονται από τα άθικτα

ενδοθηλιακά κύτταρα και αναστέλλουν την

ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.
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ΣΧΗΜΑ 3-3   Πρωτογενής αιμό-

σταση. Ο αιμοπεταλιακός θρόμβος

σχηματίζεται γρήγορα, προκειμέ-

νου να σταματήσει η απώλεια αί-

ματος από το τραυματισμένο αγ-

γείο. Η προσκόλληση των αιμοπε-

ταλίων στο συνοδεύεται από την

απελευθέρωση αιμοπεταλιακών

παραγόντων, με αποτέλεσμα την

προσέλκυση και τη συσσώρευση

περισσότερων αιμοπεταλίων. Τα

ανέπαφα ενδοθηλιακά κύτταρα

απελευθερώνουν παράγοντες,

όπως το οξείδιο του αζώτου (ΝΟ)

και η προστακυκλίνη, που προλα-

βαίνουν την προσκόλληση των αι-

μοπεταλίων πέραν του σημείου

της βλάβης.



 Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα χρησιμοποι-

ούνται για την πρόληψη των θρομβώσεων (π.χ.

καρδιαγγειακά νοσήματα). Στόχος είναι πολλά

από τα στάδια της ενεργοποίησης και της προ-

σκόλλησης των αιμοπεταλίων. Παραδείγματα

αποτελούν:

 H ασπιρίνη και τα μη στεροειδή αντιφλεγμο-

νώδη φάρμακα (NSAIDs), που αναστέλλουν

την παραγωγή της θρομβοξάνης Α2, μέσω απο-

κλεισμού του σημαντικού ενζύμου κυκλοξυγο-

νάση (COX, cyclooxygenase). Έτσι, οι παρά-

γοντες αυτοί αναστέλλουν την ενεργοποίηση

των αιμοπεταλίων και την έκκριση μεσολαβη-

τών.

 Η κλοπιδογρέλη (Plavix) και η τικλοπιδίνη

(Ticlid), που ανταγωνίζονται τις δράσεις της δι-

φωσφορικής αδενοσίνης και έτσι αναστέλλουν

την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.

 Η επτιφιβατίδη (Integrilin) είναι ένας ανταγω-

νιστικός αναστολέας της γλυκοπρωτεϊνης

IIb/IIIa, που αποτελεί ένα ειδικό μόριο προσκόλ-

λησης των αιμοπεταλίων, της οικογένειας των

ιντεγκρινών. Ο αποκλεισμός αυτού του σημαντι-

κού υποδοχέα προσκόλλησης παρεμποδίζει τη

σύνδεση του ινωδογόνου, του vWD και άλλων

μορίων προσκόλλησης στα ενεργοποιημένα αι-

μοπετάλια. 

 Τα αίτια της θρομβοκυτταροπενίας (χαμηλός

αριθμός αιμοπεταλίων) είναι πολλά. Γενικώς μπο-

ρούν να καταταγούν σε τρεις κατηγορίες:

1. Μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων από το

μυελό των οστών (π.χ. λευχαιμία ή διήθηση του

μυελού από καρκινικά κύτταρα).

2. Κατακράτηση αιμοπεταλίων στο σπλήνα

(π.χ. δευτεροπαθής σπληνομεγαλία από πυλαία

υπέρταση).

3. Αυξημένη καταστροφή αιμοπεταλίων (π.χ.

μεσολαβούμενη από αντισώματα καταστροφή

αιμοπεταλίων στην ιδιοπαθή θρομβοπενική

πορφύρα [ITP, idiopathic thrombocytopenic

purpura]).

Ανεξάρτητα από το αίτιό της, η θρομβοκυτταρο-
πενία έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη αιμορραγι-
κή διάθεση. 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΤΟΥ
ΑΙΜΑΤΟΣ

Θρόμβος αίματος σχηματίζεται όταν το ινωδογόνο,

μια πρωτεΐνη του πλάσματος, διασπάται πρωτεο-

λυτικά και παράγει ινική, η οποία στη συνέχεια

συνδέεται με διασταυρούμενους δεσμούς και δημι-

ουργεί ένα σταθερό δίκτυο. Θρόμβος μπορεί να

σχηματιστεί απουσία αιμοπεταλίων, συνήθως

όμως συμβαίνει παράλληλη ενεργοποίηση της

πρωτογενούς και της δευτερογενούς αιμόστασης,

ενώ με την επικοινωνία μεταξύ των δύο οδών επι-

τυγχάνεται συντονισμένη ενεργοποίηση. Σύμφωνα

με την κλασική περιγραφή της πήξης, ο σχηματι-

σμός του θρόμβου μπορεί να αρχίσει μέσω μιας

από τις δύο οδούς: την ενδογενή οδό ή την εξωγε-

νή οδό (Εικόνα 3-4). Κάθε οδός αποτελεί έναν κα-

ταρράκτη αντιδράσεων, κατά τις οποίες μη ενεργές

πρόδρομες πρωτεΐνες της κυκλοφορίας (οι παρά-

γοντες της πήξης) ενεργοποιούνται, στις περισσό-

τερες περιπτώσεις μέσω πρωτεολυτικής διάσπα-

σης. Αυτές οι αλυσιδωτές αντιδράσεις φυσιολογικά

δεν ενεργοποιούνται μέσα στην κυκλοφορία, επει-

δή η συγκέντρωση των παραγόντων της πήξης στο

πλάσμα είναι χαμηλή. Η ενδογενής οδός διεγείρεται
όταν το αίμα έρχεται σε επαφή με αρνητικά φορτι-
σμένες επιφάνειες (π.χ. εκτεθειμένο υπενδοθηλιακό

κολλαγόνο, συσσωματώματα αιμοπεταλίων). Η
εξωγενής οδός ενεργοποιείται όταν το αίμα έρχεται
σε επαφή με κύτταρα που βρίσκονται έξω από το
αγγειακό ενδοθήλιο. Τα εκτός των αγγείων κύτταρα

εκφράζουν μια μεμβρανική πρωτεΐνη που βρίσκε-

ται παντού, ονομάζεται ιστικός παράγοντας και

πυροδοτεί την εξωγενή οδό.

Η ενδογενής και η εξωγενής οδός συγκλίνουν

σε μια κοινή οδό της πήξης που αρχίζει με την

ενεργοποίηση του παράγοντα Χ. Η πρωτεΐνη του

πλάσματος προθρομβίνη διασπάται από τον ενερ-

γοποιημένο παράγοντα Χ, με αποτέλεσμα την πα-

ραγωγή μιας πρωτεάσης, της θρομβίνης (Εικόνα

3-4). Η θρομβίνη είναι υπεύθυνη για τη διάσπαση

του ινωδογόνου και για την ενεργοποίηση του πα-

ράγοντα ΧΙΙΙ, που συνδέει διασταυρούμενα την

ινική, με αποτέλεσμα το σχηματισμό ενός σταθε-

ρού δικτύου. Η εξωγενής οδός θεωρείται ότι είναι
σημαντικότερη για την έναρξη της ενεργοποίησης
των αιμοπεταλίων, ενώ η ενδογενής οδός θεωρείται
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ότι είναι σημαντικότερη για τη διατήρηση της παρα-
γωγής της θρομβίνης.

Η κατανόηση των οδών της πήξης δείχνει ότι,

ανεξάρτητα από το βαθμό αυτονομίας που παρου-

σιάζουν η ενδογενής, η εξωγενής και η κοινή οδός,

τελικά αποτελούν ένα δίκτυο με αμοιβαίες διασυν-

δέσεις. Για παράδειγμα, ο ενεργοποιημένος παρά-

γοντας ΙΧ της ενδογενούς οδού ενεργοποιεί τον πα-

ράγοντα VII της εξωγενούς οδού. Αντίθετα, ένα

σύμπλεγμα που σχηματίζεται στην εξωγενή οδό

από τον ιστικό παράγοντα, τον ενεργοποιημένο πα-

ράγοντα VII και τα Ca2+, μπορεί να ενεργοποιήσει

τους παράγοντες ΙΧ και ΧΙ της ενδογενούς οδού. Η
θρομβίνη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο συντονι-
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θερού δικτύου ινικής, με στόχο να σταματήσει η αιμορραγία από το σημείο της βλάβης. Η ενδογενής οδός της πήξης διε-

γείρεται από την έκθεση του υπενδοθηλιακού κολλαγόνου. Η εξωγενής οδός ενεργοποιείται από την έκθεση του ιστικού

παράγοντα (μια λιποπρωτεϊνη της κυτταρικής μεμβράνης) στο τραυματισμένο ιστό. Η ενδογενής και η εξωγενής οδός

συγκλίνουν στην ενεργοποίηση του παράγοντα Χ, που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή θρομβίνης, η οποία μετατρέπει

το ινωδογόνο σε ινική. PL: φωσφολιπίδιο.



σμό των οδών της πήξης αφού διεγείρει, τα επόμενα

φαινόμενα της κοινής οδού, με αποτέλεσμα το σχη-

ματισμό του θρόμβου ινικής, ενώ αποτελεί μεσολα-

βητή θετικής αλληλορύθμισης που διεγείρει διάφο-

ρα προηγούμενα στάδια της ενδογενούς και της

εξωγενούς οδού (Εικόνα 3-4).

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ. Για την εκτίμη-

ση της λειτουργίας του ενδογενούς και του εξωγε-

νούς αιμοστατικού μηχανισμού χρησιμοποιούνται

διάφορες δοκιμασίες, μεταξύ των οποίων περιλαμ-

βάνονται οι ακόλουθες:

 Ο χρόνος ροής είναι μια ευαίσθητη δοκιμασία

για την εκτίμηση της λειτουργίας των αιμοπετα-

λίων. Μια μικρή προτυπωμένου μεγέθους σχά-

ση γίνεται στην εσωτερική επιφάνεια του πήχυ

και καταγράφεται ο χρόνος που θα μεσολαβή-

σει μέχρι να σταματήσει η αιμορραγία. Φάρμα-
κα, όπως η ασπιρίνη, που αναστέλλουν τη λει-
τουργία των αιμοπεταλίων, αυξάνουν το χρόνο
ροής.

 Ο χρόνος προθρομβίνης (PT, prothrombin ti-

me) αξιολογεί την εξωγενή οδό της πήξης. Ένα

δείγμα πλάσματος επωάζεται με ιστικό παρά-

γοντα παρουσία περίσσειας Ca2+. Επειδή υπάρ-

χει διακύμανση μεταξύ των τεχνικών, υπάρχουν

παραλλαγές της μεθόδου που βασίζονται σε

διορθώσεις συγκριτικά με φυσιολογικά δείγμα-

τα (π.χ. ο λόγος προθρομβίνης και ο διεθνής

φυσιολογικοποιημένος λόγος [INR, internatio-

nal normalized ratio]). Το αντιπηκτικό φάρμακο
βαρφαρίνη αυξάνει το χρόνο προθρομβίνης.

 Ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης (PTT,

partial thromboplastin time) αποτελεί δείκτη

της λειτουργίας της ενδογενούς οδού. Η ενδογε-

νής οδός διεγείρεται με την προσθήκη στο δείγ-

μα πλάσματος μιας επιφάνειας ενεργοποιητή

(π.χ. πυρίτιο), μαζί με ένα φωσφολιπίδιο και

Ca2+. Το αντιπηκτικό φάρμακο ηπαρίνη αυξάνει
το χρόνο μερικής θρομβοπλαστίνης.

 Οι παράγοντες της πήξης II, VII, IX και Χ

(και οι αντιπηκτικές πρωτεΐνες C και S) παράγον-

ται στο ή παρ και η παραγωγή τους εξαρτάται από

μια εξαρτώμενη από τη βιταμίνη Κ ενζυμική

αντίδραση, δηλαδή μια γ-καρβοξυλίωση ενός κα-

ταλοίπου γλουταμίνης, που έχει μεγάλη κλινική

σημασία. Σε ορισμένους ασθενείς (π.χ. σε εκεί-

νους που βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν

θρόμβους δευτερογενώς, λόγω κολπικής μαρμα-

ρυγής), είναι σκόπιμο να αποκλειστεί η λειτουρ-

γία της γ-γλουταμινικής καρβοξυλάσης, να δημι-

ουργηθεί δηλαδή μια διαταραχή της πήξης. Το

αντιπηκτικό φάρμακο βαρφαρίνη (Coumadin)

αναστέλλει το ένζυμο εποξειδική αναγωγάση της

βιταμίνης Κ. Με αυτόν τον τρόπο, αποστερεί την

αντίδραση της γ-καρβοξυλίωσης από την παρου-

σία της βιταμίνης Κ, με αποτέλεσμα την αναστο-

λή της παραγωγής των εξαρτώμενων από τη βιτα-

μίνη Κ παραγόντων της πήξης. Απαιτείται στενή
παρακολούθηση του χρόνου προθρομβίνης ή του
INR για την πρόληψη της εμφάνισης υπερβολικής
αντιπηκτικής δράσης. 

 Οι διαταραχές της πήξης αιμορροφιλία Α

(κλασική αιμορροφιλία) και αιμορροφιλία Β (νό-

σος Christmas) είναι φυλοσύνδετες υπολειπόμενες

διαταραχές που έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπάρ-

κεια των παραγόντων της πήξης VIII και ΙΧ, αντί-

στοιχα. Αύξηση του ΡΤΤ παρατηρείται και στις δύο
καταστάσεις, επειδή τόσο ο παράγοντας VIII όσο
και ο παράγοντας ΙΧ αποτελούν μέρος της ενδογε-
νούς οδού. 

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ

Οι καταρράκτες της πήξης έχουν την ιδιότητα να

ενισχύουν το ερέθισμα που τους κινητοποίησε και

αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της πή-

ξης του αίματος στο σημείο που χρειάζεται. Αυτό

το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Η τυχαία πή-

ξη του αίματος μέσα στην κυκλοφορία προλαβαί-

νεται από την παρουσία αντιπηκτικών παραγόν-

των. Το ενδοθήλιο των τριχοειδών είναι η κυριότε-
ρη πηγή αντιπηκτικών παραγόντων.
 Ο αναστολέας της οδού του ιστικού παράγον-

τα (TFPI, tissue factor pathway inhibitor) εκ-

φράζεται στη μεμβράνη των ενδοθηλιακών κυτ-

τάρων και αναστέλλει τη λειτουργία του ενερ-

γοποιημένου παράγοντα VII στην εξωγενή οδό.

 Η αντιθρομβίνη ΙΙΙ αναστέλλει την πήξη συν-

δεόμενη με τον ενεργοποιημένο παράγοντα Χ
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και τη θρομβίνη. Η σύνδεση της αντιθρομβίνης

ΙΙΙ επαυξάνεται από τα μόρια της θειικής ηπα-

ράνης πάνω στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών

κυττάρων.

 Η θρομβομοδουλίνη αναστάλλει την πήξη συν-

δεόμενη με τη θρομβίνη.

 Οι πρωτεΐνες C και S δρουν μαζί αδρανοποι-

ώντας τους ενεργοποιημένους παράγοντες V

και VΙΙΙ, που είναι συμπαράγοντες των καταρ-

ρακτών της πήξης.

 Η ηπαρίνη είναι ένα μόριο γλυκοζαμινογλυκά-

νης που απελευθερώνεται ενδογενώς από τα σιτευ-

τικά κύτταρα και τα βασεόφιλα. Χρησιμοποιείται

ευρέως ως αντιπηκτικό φάρμακο. Η ηπαρίνη δρα
επαυξάνοντας την αντιπηκτική δράση της αντιθρομ-
βίνης ΙΙΙ. 

 Υπερπηκτικές καταστάσεις εμφανίζονται

όταν υπάρχει κάποια ανωμαλία της αντιπηκτικής

οδού. Για παράδειγμα, οι ανεπάρκειες της αντι-
θρομβίνης ΙΙΙ, της πρωτεΐνης C ή της πρωτεΐνης S
αυξάνουν τον κίνδυνο που διατρέχουν οι ασθενείς

για θρομβώσεις. Η συνηθέστερη κληρονομική δια-

ταραχή υπερπηκτικότητας είναι η μετάλλαξη Lei-

den του παράγοντα V. Στην κατάσταση αυτή, ο

παράγοντας V φέρει μια μετάλλαξη που τον κάνει

ανθεκτικό στην αντιπηκτική δράση της πρωτεΐνης C,
με αποτέλεσμα ο παράγοντας V να παραμένει

ενεργοποιημένος και να παρατείνεται η θρομβογό-

νος δράση του. 

ΙΝΩΔΟΛΥΣΗ

Αμέσως μετά το σχηματισμό του, ο θρόμβος του

αίματος είναι μια ημιστερεά μάζα που αποτελεί-

ται από αιμοπετάλια και από το δίκτυο της ινι-

κής, μέσα στο οποίο εγκλωβίζονται επίσης ερυ-

θρά και λευκά αιμοσφαίρια, ενώ υπάρχει και

πλάσμα. Ο θρόμβος στερεοποιείται καθώς τα αι-

μοπετάλια συρρικνώνονται και απωθούν το πλά-

σμα. Το πλασμινογόνο είναι μια από τις πρωτεΐ-

νες του ορού που βρίσκονται απορροφημένες μέ-

σα στο θρόμβο κατά τη στιγμή του σχηματισμού

του. Από τη διάσπαση του πλασμινογόνου δημι-

ουργείται μια πρωτεάση, η πλασμίνη, που απο-

δομεί την ινική και το ινωδογόνο. Τα προϊόντα

της αποδόμησης του δικτύου της ινικής απελευ-

θερώνονται από το θρόμβο και καθαίρονται από

τα μακροφάγα.
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ΣΧΗΜΑ 3-5   Ινωδόλυση. Το

πλασμινογόνο, μια πρωτεΐνη του

πλάσματος, ενσωματώνεται μέσα

στο δίκτυο της ινικής, κατά τη

διάρκεια σχηματισμού του θρόμ-

βου. Από τη διάσπαση του πλα-

σμινογόνου παράγεται μια πρωτε-

άση, η πλασμίνη, που αποδομεί

την ινική. Ο ενεργοποιητής του

ιστικού πλασμινογόνου και ο

ενεργοποιητής του πλασμινογόνου

τύπου ουροκινάσης είναι παρά-

γοντες που εκκρίνονται από τα εν-

δοθηλιακά κύτταρα και καταλύουν

τη μετατροπή του πλασμινογόνου

σε πλασμίνη.



Η ινωδοόλυση αρχίζει αμέσως μετά το σχηματι-
σμό του θρόμβου. Η ενεργοποίηση του πλασμινογό-

νου ρυθμίζεται από δύο παράγοντες που απελευθε-

ρώνονται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοει-

δών: τον ενεργοποιητή του ιστικού πλασμινογό-

νου και τον ενεργοποιητή του πλασμινογόνου τύ-

που ουροκινάσης (Εικόνα 3-5). Είναι σημαντικό

ότι η πλασμίνη δεν κυκλοφορεί σε ενεργό μορφή,

αφού είναι επίσης ικανή να αποδομεί το ινωδογόνο.

Αν η πλασμίνη διαφύγει από το θρόμβο, συνδέεται

ταχύτατα και απενεργοποιείται από μια πρωτεΐνη

του πλάσματος, την α2-αντιπλασμίνη.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Οδηγίες: Καθεμιά από τις αριθμημένες περιπτώσεις ακολουθείται από μια σειρά εναλλακτικών

απαντήσεων. Μερικές από αυτές μπορεί να είναι εν μέρει σωστές, αλλά μόνο ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡ-
ΘΟΤΕΡΗ απάντηση.

1. Γυναίκα ηλικίας 61 ετών επισκέπτεται τον οικογενειακό της γιατρό παραπονούμενη για με-

γάλη αδυναμία που επιδεινώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων 6 μηνών.

Μετά από τα αποτελέσματα της γενικής αίματος, που έδειξαν ελαττωμένο αιματοκρίτη

(24%), ελαττωμένη συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (8 g/dL) και ελαττωμένο αριθμό ερυθρών

αιμοσφαιρίων (2,6 x 1012/L), παραπέμφθηκε σε αιματολόγο. Ο μέσος κυτταρικός όγκος και

ο αριθμός των δικτυοερυθροκυττάρων ήταν φυσιολογικοί. Ποιο είναι το είδος της αναιμίας

που έχει η ασθενής;

Α. Μακροκυτταρική αναιμία (μεγάλα ερυθρά αιμοσφαίρια)

Β. Μικροκυτταρική αναιμία (μικρά ερυθρά αιμοσφαίρια)

Γ. Νορμοκυτταρική, υποπλαστική αναιμία

Δ. Νορμοκυτταρική, υπερπλαστική αναιμία

Ε. Δεν έχει αναιμία

2. Γυναίκα ηλικίας 21 ετών επιστρέφει στις ΗΠΑ από ένα ταξίδι φοιτητικής ανταλλαγής στην Αυ-

στραλία. Το πρωί της επόμενης ημέρας από την ημέρα του αεροπορικού ταξιδιού της επιστρο-

φής της ξύπνησε νιώθοντας πόνο σε όλο το μήκος του δεξιού της ποδιού, που είχε ωχρογάλανο.

Μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου η τέθηκε κλινικά η διάγνωση της εν

τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Ποιο από τα παρακάτω εργαστηριακά ευρήματα είναι συμβατό

με αυτό το ιστορικό;

Α. Διαταραχή της αντιθρομβίνης ΙΙΙ

Β. Ελαττωμένος αιματοκρίτης

Γ. Μειωμένο ινωδογόνο

Δ. Μειωμένος αριθμός αιμοπεταλίων

Ε. Διαταραχή του παράγοντα VIII

3. Η προσθήκη κιτρικού νατρίου στο αίμα που φυλάσσεται στην Αιμοδοσία, αναστέλλει την πήξη.

Με ποιον μηχανισμό τα κιτρικά ιόντα αναστέλλουν την πήξη;

Α. Ανταγωνίζονται τη διφωσφορική αδενοσίνη

Β. Ανταγωνίζονται τη θρομβοξάνη Α2

Γ. Συνδέονται με τον παράγοντα VII

Δ. Συνδέονται με τον παράγοντα Χ

Ε. Σχηματίζουν χηλικές ενώσεις με τα ιόντα Ca2+

4. Άνδρας ηλικίας 42 ετών με οικογενειακό ιστορικό εγκεφαλικών επεισοδίων και ισχαιμικής καρ-

διοπάθειας, βλέποντας μια διαφήμιση στην τηλεόραση, αποφασίζει να παίρνει καθημερινά ένα

δισκίο ασπιρίνης. Ποιος είναι ο κυριότερος μηχανισμός, με τον οποίο η ασπιρίνη ελαττώνει την

πιθανότητα σχηματισμού ενδαγγειακών θρόμβων;

Α. Αναστολή της εξωγενούς οδού της πήξης

Β. Αναστολή της ενδογενούς οδού της πήξης

Γ. Αναστολή της λειτουργίας των αιμοπεταλίων

Δ. Διέγερση της σύνθεσης αντιπηκτικών παραγόντων
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Ε. Διέγερση της ινωδόλυσης

ΣΤ. Αγγειοδιαστολή

5. Γυναίκα ηλικίας 29 ετών με νόσο του Crohn εμφανίζει ήπια ανεπάρκεια βιταμίνης Κ, παρότι

προσπαθεί να έχει μια φυσιολογική δίαιτα. Πώς θα επηρεάσει η ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ τις

παραμέτρους της πήξης;

Α. Μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων

Β. Μείωση του INR

Γ. Παράταση του χρόνου ροής

Δ. Παράταση του χρόνου προθρομβίνης

Ε. Παράταση του χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1—Γ. Η χαμηλή συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης και ο χαμηλός αιματοκρίτης δείχνουν ότι υπάρχει

αναιμία. Ο μέσος κυτταρικός όγκος είναι φυσιολογικός, επειδή ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαι-

ρίων είναι ελαττωμένος αναλογικά με το χαμηλό αιματοκρίτη. Κατά συνέπεια, πρόκειται για νορ-

μοκυτταρική αναιμία. Ο αριθμός των δικτυοερυθροκυττάρων δεν είναι αυξημένος, όπως για παρά-

δειγμα θα συνέβαινε σε μια αιμορραγία ή σε μια αιμολυτική νόσο. Αυτό δείχνει ότι η αναιμία είναι

υποπλαστική (μειωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων).

2—Α. Η ασθενής είναι πιθανό ότι βρίσκεται σε μια υπερπηκτική κατάσταση που την προδιέθεσε

στην εμφάνιση της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. Οι διαταραχές των αντιπηκτικών παραγόν-

των, όπως της αντιθρομβίνης ΙΙΙ, δημιουργούν υπερπηκτικές καταστάσεις. Τα ελαττωμένα αιμοπε-

τάλια, ινωδογόνο ή παράγοντας VIII είναι αντίθετα με την πήξη. Ο αιματοκρίτης δεν σχετίζεται

άμεσα.

3—Ε. Τα κιτρικά σχηματίζουν χηλικές ενώσεις με τα ιόντα Ca2+, που είναι απαραίτητα ως συμπα-

ράγοντας σε διάφορα στάδια των καταρρακτών της πήξης.

4—Γ. Η ασπιρίνη και άλλα NSAIDs αναστέλλουν την παραγωγή της θρομβοξάνης Α2 προκαλών-

τας αποκλεισμό ενός βασικού ενζύμου, της κυκλοξυγονάσης (COX). Οι παράγοντες αυτοί, κατά

συνέπεια, αναστέλλουν την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων.

5—Δ. Η ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ ελαττώνει την παραγωγή της προθρομβίνης (και άλλων πα-

ραγόντων της πήξης) από το ήπαρ. Σε μέτριου βαθμού ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ, κατά συνέ-

πεια, ο χρόνος προθρομβίνης είναι παρατεταμένος. Η παραγωγή των αιμοπεταλίων δεν εξαρτάται

από τη βιταμίνη Κ. Ο χρόνος ροής αποτελεί δείκτη της λειτουργίας των αιμοπεταλίων και δεν επη-

ρεάζεται. Ο INR παρέχει μια φυσιολογικοποιημένη τιμή του χρόνου προθρομβίνης και, κατά συνέ-

πεια, θα μπορούσε να είναι αυξημένος. Ο παρατεταμένος χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης αντα-

νακλά τη λειτουργία της ενδογενούς οδού και δεν επηρεάζεται αν η ανεπάρκεια της βιταμίνης Κ

δεν είναι βαριά.
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