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Αίτια	  αποκλεισμού	  αιμοδοτών	  	  

•  Συχνά	  αίτια	  
αποκλεισμού	  
–  Αναιμία	  
–  Σιδηροπενία	  	  
–  Το	  ισοζύγιο	  
σιδήρου	  
διαταράσσεται	  
συχνότερα	  σε	  
ορισμένες	  
ομάδες	  
πληθυσμού,	  
όπως	  οι	  γυναίκες	  
αναπαραγωγικής	  
ηλικίας	  



Στάδια	  ανεπάρκειας	  σιδήρου	  



•  Αποθέματα	  σιδήρου:	  1000	  mg	  στους	  άνδρες	  και	  300	  mg	  στις	  γυναίκες	  	  
•  Καθημερινές	  	  βασικές	  ανάγκες	  σε	  σίδηρο:	  1	  mg	  στους	  άνδρες	  και	  1,5	  mg	  

στις	  προεμμηνοπαυσιακές	  γυναίκες	  
•  Μέγιστη	  ημερήσια	  ποσότητα	  σιδήρου	  που	  απορροφάται	  με	  τις	  τροφές	  

είναι	  3	  με	  4	  mg	  



Κινητική	  Fe	  και	  αιμοδοσία	  

Μια	  αιμοδοσία	  ολικού	  αίματος	  έχει	  ως	  
αποτέλεσμα	  την	  απώλεια	  200	  έως	  250	  mg	  Fe	  	  
Οι	  επαναλαμβανόμενες	  αιμοδοσίες	  μπορεί	  
να	  μειώσουν	  ταχέως	  τα	  αποθέματα	  σιδήρου	  

του	  οργανισμού	  

Με	  2	  αιμοδοσίες	  ολικού	  αίματος	  ετησίως,	  
χάνεται	  μεγαλύτερη	  ποσότητα	  αίματος	  από	  
αυτή	  που	  χάνεται	  με	  την	  έμμηνο	  ρύση	  στις	  

γυναίκες	  (περίπου	  650	  ml	  ετησίως)	  



Κινητική	  Fe	  και	  αιμοδοσία	  
Άν

δρ
ες
	  	  

•  Ο	  σίδηρος	  που	  
χάνεται	  από	  μια	  
αιμοδοσία	  450	  ml	  
αίματος	  
υπολογίζεται	  
περίπου	  σε	  242	  ±	  
17	  mg	  

•  Αναπληρώνεται	  	  
περίπου	  σε	  3	  
μήνες	  με	  
ενισχυμένη	  
απορρόφηση	  του	  
σιδήρου	  των	  
τροφών	  
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ακές	  γυναίκες,	  
που	  υπολογίζεται	  
ότι	  χάνουν	  
περίπου	  217	  ±	  11	  
mg	  σιδήρου	  με	  την	  
αιμοδοσία,	  θα	  
απαιτηθεί	  σχεδόν	  
1	  έτος	  για	  να	  
αντικατασταθεί	  ο	  
σίδηρος	  που	  
χάνεται	  
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• Το	  μεσοδιάστημα	  
μεταξύ	  των	  
αιμοδοσιών	  δεν	  
πρέπει	  να	  είναι	  
μικρότερο	  από	  3	  
μήνες	  για	  τους	  άνδρες	  
και	  6	  μήνες	  ή	  
περισσότερο	  για	  τις	  
γυναίκες	  

• Η	  ανεπάρκεια	  σιδήρου	  
είναι	  σπάνια	  σε	  
άνδρες	  αιμοδότες	  
μετά	  την	  αιμοδοσία	  
πρώτης	  φοράς,	  ενώ	  
εμφανίζεται	  στο	  10%	  
των	  γυναικών	  
αιμοδοτριών	  πρώτης	  
φοράς	  



Κινητική	  Fe	  και	  αιμοδοσία	  

• Το	  	  30%	  -‐	  50%	  των	  
γυναικών	  και	  το	  20%	  
-‐	  	  30%	  των	  ανδρών	  
έχουν	  επίπεδα	  
φερριτίνης	  κάτω	  
από	  13	  μg/L	  

Τακτικοί	  
αιμοδότες	  

• Τα	  αποθέματα	  Fe	  είναι	  
επαρκή	  μεταξύ	  της	  πρώτης	  
και	  δεύτερης	  αιμοδοσίας,	  
ενώ	  ακολούθως	  υπάρχει	  
ανάγκη	  αύξησης	  της	  	  
πρόσληψής	  του	  για	  να	  
διατηρηθεί	  το	  ισοζύγιό	  του	  

Ακόμη	  και	  επί	  τήρησης	  των	  
μεσοδιαστημάτων	  μεταξύ	  των	  

αιμοδοτήσεων,	  η	  αιμοδοσία	  μπορεί	  
να	  προκαλέσει	  ανεπάρκεια	  σιδήρου	  

• Συνολικά	  	  το	  8	  %	  των	  
ανδρών	  οι	  οποίοι	  
αιμοδοτούν	  τέσσερις	  ή	  
πέντε	  φορές	  το	  χρόνο	  και	  
το	  19%	  εκείνων	  που	  
δίνουν	  αίμα	  κάθε	  8	  
εβδομάδες	  θα	  
εμφανίσουν	  σιδηροπενία	  	  

Τακτικοί	  
αιμοδότες	  	  

• Κeller	  A	  and	  Goldman	  M.	  Chapter	  2	  In	  Blood	  Donor	  Health	  and	  Safety.	  AABB	  Press,	  Bethesda,	  Maryland	  2009	  
• Bianco	  C,	  et	  al.	  Transfusion	  2002;	  42:798-‐805	  

• Farrugia	  Α.	  Dev	  ΒiοI	  2007;127:137-‐46	  



Κινητική	  Fe	  και	  αιμοδοσία	  

• Εάν	  αυτοί	  
εξακολουθήσουν	  να	  
αιμοδοτούν,	  κάποιοι	  θα	  
έχουν	  Hb	  που	  θα	  
επιτρέπει	  	  την	  
αιμοδοσία,	  κάποιοι	  θα	  
εμφανίσουν	  υποχρωμία	  
και	  μικροκυττάρωση,	  και	  
κάποιο	  άλλοι	  θα	  
εμφανίσουν	  αναιμία	  

Τακτικοί	  
αιμοδότες	  

• Σε	  άλλη	  μελέτη	  
αιμοδότες	  που	  
αποκλείσθηκαν	  από	  την	  
αιμοδοσία	  λόγω	  χαμηλής	  
Hb,	  πάνω	  από	  70	  %	  είχαν	  
ενδείξεις	  σιδηροπενίας	  

Σε	  μια	  ομάδα	  υγιών	  νέων	  
ανδρών	  που	  αιμοδοτούσαν	  

κάθε	  2	  μήνες,	  στο	  ένα	  τρίτο	  εξ	  
αυτών	  οι	  αποθήκες	  του	  μυελού	  
των	  οστών	  ήταν	  κενές	  σιδήρου	  

μετά	  από	  4	  αιμοδοτήσεις	  

• Ομοίως,	  άνδρες	  αιμοδότες	  που	  
δίνουν	  αίμα	  2x	  ετησίως	  είχαν	  
σημαντική	  πτώση	  φερριτίνης,	  
Hb,	  RBCs	  και	  	  MCHC)	  όταν	  
αιμοδοτήσουν	  >	  10x	  

• 	  Τα	  αποθέματα	  Fe	  
εξαντλούνται	  σχεδόν	  σε	  όλες	  
τις	  γυναίκες	  αιμοδότριες	  
ανεξάρτητα	  από	  τη	  συχνότητα	  
των	  αιμοδοσιών	  

Τακτικοί	  
αιμοδότες	  	  

• Κeller	  A	  and	  Goldman	  M.	  Chapter	  2	  In	  Blood	  Donor	  Health	  and	  Safety.	  AABB	  Press,	  Bethesda,	  Maryland	  2009	  
• Bianco	  C,	  et	  al.	  Transfusion	  2002;	  42:798-‐805	  



Το	  9%,	  39%	  και	  22%	  των	  
ανδρών,	  

προεμμηνοπαυσιακών	  	  
γυναικών,	  και	  

μετεμηνοπαυσιακών	  
γυναικών	  αντίστοιχα,	  που	  

είχαν	  αιμοδοτήσει	  
περισσότερο	  από	  9	  φορές	  σε	  
διάστημα	  3	  χρόνων,	  είχαν	  
σιδηροπενία	  (επίπεδα	  
φερριτίνης	  <15	  ng/mL)	  







Αποτελέσματα	  	  

•  Στο	  σύνολο	  των	  επισκέψεων,	  οι	  γυναίκες	  FT/RA	  20%	  και	  51%	  
είχαν	  απουσία	  σιδήρου(AIS)	  από	  τον	  μυελό	  και	  σιδηροπενική	  
ερυθροποίηση	  (IDE)	  αντίστοιχα,	  ενώ	  τα	  αντίστοιχα	  ποσοστά	  

στους	  άνδρες	  ήταν	  8%	  και	  20%	  	  
•  Μεταξύ	  των	  τακτικών	  αιμοδοτών	  τα	  αντίστοιχα	  ποσοστά	  ήταν	  

για	  τις	  γυναίκες	  27%	  και	  62%,	  ενώ	  για	  τους	  άνδρες	  18%	  και	  
47%	  	  	  	  	  	  	  	  



Αποτελέσματα	  	  



Η	  συσχέτιση	  της	  
ανεπάρκειας	  σιδήρου	  και	  
των	  επιπέδων	  της	  Hb	  

Σε	  διάφορες	  μελέτες	  
αναφέρεται	  ασθενής	  



Iron	  deficiency	  in	  blood	  donors:	  a	  na~onal	  cross-‐sec~onal	  study	  
Hannah	  E.	  Salvin,1	  Sant-‐Rayn	  Pasricha,1	  Denese	  C.	  Marks,2	  and	  Joanna	  Speedy1	  

The	  Australian	  Red	  Cross	  Blood	  Service,	  Adelaide,	  SA,	  Australia	  
TRANSFUSION	  2014;54:2434-‐2444	  

Σημαντικό	  ποσοστό	  μεταξύ	  των	  αιμοδοτών	  με	  
ανεπάρκεια	  σιδήρου	  

Το	  ποσοστό	  ήταν	  μεγαλύτερο	  μεταξύ	  των	  γυναικών	  και	  
δείχθηκε	  ασθενής	  συσχέτιση	  με	  τα	  επίπεδα	  της	  Hb	  

Η	  αύξηση	  των	  κατωτέρων	  επιπέδων	  Hb	  για	  αιμοδοσία	  από	  11,5	  g/
dL	  σε	  12,5	  g/dL	  στις	  γυναίκες	  και	  από	  12,5	  g/dL	  σε	  13,5	  g/dL	  στους	  

άνδρες,	  έχει	  μικρή	  επίπτωση	  στα	  αποθέματα	  σιδήρου	  του	  
οργανισμού	  



	  «Πολλοί	  αιμοδότες	  οι	  οποίοι	  
αποκλείονται	  από	  την	  

αιμοδοσία	  λόγω	  χαμηλών	  
επιπέδων	  Hb	  είναι	  υγιείς,	  και	  
εφόσον	  επιβεβαιωθεί	  ότι	  
έχουν	  ικανοποιητικά	  

αποθέματα	  σιδήρου,	  μπορεί	  
να	  επανενταχθούν	  στο	  

πρόγραμμα	  αιμοδοσιών»	  

Η	  	  σωστή	  διαχείριση	  της	  
ανεπάρκειας	  σιδήρου	  των	  
αιμοδοτών,	  συμβάλλει	  αφ’	  
ενός	  	  	  στη	  διασφάλιση	  τόσο	  
της	  υγείας	  του	  αιμοδότη,	  όσο	  

και	  στη	  διατήρηση	  των	  
αποθεμάτων	  του	  αίματος	  

• Οδηγός	  για	  την	  Παρασκευή,	  τη	  Χρήση	  	  και	  τη	  Διασφάλιση	  Ποιότητας	  των	  Προϊόντων	  Αίματος-‐	  	  
Σύσταση	  Αρ.	  No	  R(95)	  15.	  16th	  Έκδοση	  2010	  (Ελληνική	  Έκδοση:	  ΣΚΑΕ)	  

• 18th	  Ediwon,	  2015	  



Προγνωστικοί	  δείκτες	  σιδηροπενίας	  

Η	  αναγνώριση	  των	  αιμοδοτών	  που	  είναι	  σε	  κίνδυνο	  να	  αναπτύξουν	  
σιδηροπενία	  έχει	  ιδιαίτερη	  σημασία	  

• Semmelrock	  MJ,et	  al.	  Clin	  Chim	  Acta	  2012;413:678-‐682	  	  

Σε	  μελέτη	  δείχθηκε	  ότι	  η	  Hb	  των	  ΔΕΚ	  (CHr)	  συσχετίζεται	  ισχυρά	  με	  την	  λειτουργική	  
σιδηροπενία,	  καθώς	  και	  με	  τη	  διαταραχή	  της	  της	  αιμοσφαιρινοποίησης	  σε	  τακτικούς	  

αιμοδότες	  

• Kiss	  JE,	  et	  al.	  Transfusion	  2013;53:2766-‐2775	  

Σε	  ανάλυση	  των	  αιμοδοτών	  της	  REDS-‐II/RICE	  δείχθηκε	  ότι	  το	  ποσοστό	  των	  υπόχρωμων	  
ερυθρών	  και	  η	  CHr	  εμφανίζουν	  σημαντική	  συσχέτιση	  με	  την	  AIS	  και	  την	  IDE,	  και	  δίνουν	  

περισσότερες	  πληροφορίες	  από	  την	  μέτρηση	  της	  Hb	  μόνον,	  χωρίς	  όμως	  μεγάλη	  
ειδικότητα	  και	  ευαισθησία	  



Προγνωστικοί	  δείκτες	  σιδηροπενίας	  

Σε	  αιμοδότες	  της	  μελέτης	  
REDS-‐II/RICE	  	  

Τα	  επίπεδα	  της	  εψιδίνης	  
μεταβάλλονται	  γρήγορα	  σε	  σχέση	  με	  το	  
διαιτητικό	  σίδηρο	  που	  χρειάζεται	  για	  

τις	  ανάγκες	  της	  ερυθροποίησης	  	  

Oι	  συγκεντρώσεις	  της	  εψιδίνης	  στο	  
πλάσμα	  μπορεί	  να	  παρέχουν	  κλινικά	  
χρήσιμες	  πληροφορίες	  σχετικά	  με	  το	  
ισοζύγιο	  σιδήρου	  του	  οργανισμού	  σε	  

σχέση	  με	  την	  φερριτίνη	  μόνον	  

Scatter plot of log10 hepcidin (ng/mL) by log10 ferritin (ng/mL) 
demonstrates the correlation between the two plasma assays and 

the clustering of baseline female values in the upper right quadrant 
of the graph: ( ) Female baseline visits ( ) Female other other	  visits	  (	  )	  

Male	  visits. 

Alan E. Mast et al. Haematologica 
2013;98:1324-1330 



•  Η	  4w	  σιδηροθεραπεία	  αυξάνει	  τα	  επίπεδα	  εψιδίνης	  
στις	  γυναίκες	  με	  φερριτίνη	  <30	  ng/ml	  

•  Η	  εψιδίνη	  δεν	  αποτελεί	  προγνωστικό	  δείκτη	  
ανταπόκρισης	  στη	  θεραπεία,	  αλλά	  δείκτη	  κορεσμού	  
του	  σιδήρου	  που	  απαιτείται	  για	  ερυθροποίηση	  	  	  



Gene~c	  factors	  influencing	  ferri~n	  levels	  in	  14,126	  blood	  
donors:	  results	  from	  Danish	  Blood	  Donor	  Study	  

Sørensen	  CJ,	  Rigas	  AS,	  Thørner	  LW,	  et	  al	  
Transfusion	  2016;56:622-‐627	  

Γενετικές	  
παραλλαγές	  που	  
συνδέονται	  με	  
αιμοχρωμάτωση	  
πιθανότατα	  

προφυλάσσουν	  τους	  
δότες	  από	  την	  
ανεπάρκεια	  

αποθηκών	  σιδήρου	  	  
και	  αντιστρόφως	  	  

To	  	  G-‐αλληλίου	  στο	  
rs1800562	  του	  HFE	  

συνδέεται	  με	  χαμηλές	  
αποθήκες	  σιδήρου	  και	  
στα	  δύο	  φύλα,	  ενώ	  το	  

C-‐αλληλίου	  στο	  
rs179945	  συνδέεται	  
με	  χαμηλές	  αποθήκες	  
σιδήρου	  	  μόνο	  στο	  

άρρεν	  φύλο	  	  

Το	  Τ-‐αλλήλιο	  στο	  
rs8557791	  του	  γονιδίου	  
της	  TMPRSS6	  	  (ένζυμο	  

“ματριπάση	  2”-‐	  
αρνητική	  ρύθμιση	  

εψιδίνης),	  συνδέεται	  με	  
χαμηλότερες	  αποθήκες	  
σιδήρου	  στους	  άνδρες	  



•  Όγκος	  ολικού	  αίματος	  	  που	  
χάνεται	  περίπου	  80-‐90	  ml	  
μαζί	  με	  τα	  δείγματα	  
ελέγχου	  	  

•  Απώλεια	  Fe	  ~35	  mg	  
–  Συνεδρίες	  κάθε	  2	  εβδομάδες	  

έχουν	  παρόμοια	  απώλεια	  
αίματος	  ετησίως	  με	  
αιμοδοσία	  ολικού	  αίματος	  

•  Όγκος	  ολικού	  αίματος	  	  που	  
χάνεται	  περίπου	  40	  ml	  μαζί	  
με	  τα	  δείγματα	  ελέγχου	  	  

•  Απώλεια	  Fe	  ~18	  mg	  
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• Li	  H,	  et	  al.	  Journal	  of	  Clinical	  Apheresis	  00:00–00	  (2016)	  



Συλλογή	  2-‐μονάδων	  ερυθρών	  αιμοσφαιρίων	  

•  Σημαντικός	  κίνδυνος	  ανάπτυξης	  
σιδηροπενίας	  	  

•  Κριτήρια	  FDA	  	  
–  Αφορούν	  το	  βάρος	  και	  το	  ύψος	  	  
–  Ελάχιστος	  Hct:	  40%	  
–  Ελάχιστο	  διάστημα	  μεταξύ	  δύο	  αιμοδοσιών:	  16	  

εβδομάδες	  	  
•  Κριτήρια	  CE	  

–  Ο	  	  δότης	  πρέπει	  να	  έχει	  εκτιμούμενο	  όγκο	  
αίματος	  >5	  L,	  (>70	  Kg).1	  

–  Ελάχιστη	  Hb	  	  πριν:	  14,0	  g/dL	  και	  μετά:	  11,0	  g/dL	  
•  To	  μεγαλύτερο	  ποσοστό	  δοτών	  είναι	  

άνδρες	  	  
	  

• Κeller	  A	  and	  Goldman	  M.	  Chapter	  2	  In	  Blood	  Donor	  Health	  and	  Safety.	  AABB	  Press,	  Bethesda,	  Maryland	  2009	  
• Council	  of	  Europe,	  18th	  Ediwon,	  2015	  	  



Ανάκτηση	  επιπέδων	  Hb	  σε	  2	  μήνες	  
μετά	  την	  αιμοδοσία,	  αλλά	  σημαντική	  
ελάττωση	  των	  αποθηκών	  σιδήρου	  
επιμένει	  έως	  και	  4	  μήνες	  μετά	  1,2	  

Ο	  προσδιορισμός	  της	  φερριτίνης	  
φαίνεται	  να	  είναι	  η	  πιο	  σημαντική	  
παράμετρος	  που	  πρέπει	  να	  ληφθεί	  

υπόψη	  κατά	  την	  επιλογή	  του	  
αιμοδότη3	  

Μείωση	  της	  φερριτίνης	  παρατηρείται	  
μεταξύ	  1ης	  και	  2ης	  αφαίρεσης	  2-‐μονάδων	  

ερυθρών,	  που	  φαίνεται	  να	  
σταθεροποιείται	  στις	  επόμενες	  αφαιρέσεις	  	  	  

Έχει	  δειχθεί	  ότι	  η	  χορήγηση	  σιδήρου	  στους	  
αιμοδότες	  μεταξύ	  των	  αιμοδοσιών	  έχει	  ως	  
αποτέλεσμα	  τη	  διατήρηση	  των	  αποθηκών	  
του	  σιδήρου	  και	  την	  μείωση	  του	  ποσοστού	  

αποκλεισμού	  των	  αιμοδοτών	  λόγω	  
χαμηλών	  τιμών	  Hb	  1	  

Με	  την	  εφαρμογή	  των	  
κριτηρίων	  

Συλλογή	  2-‐μονάδων	  ερυθρών	  αιμοσφαιρίων	  

1.  Radtke	  Η,	  et	  al.	  Transfusion	  2004;44:1463-‐1467	  
2.  Mendrone	  A	  Jr,	  et	  al.	  Transfus	  Apher	  Sci	  2009;41:13-‐17	  	  
3.  González	  ML,	  et	  al.	  	  Transfus	  Apher	  Sci.	  2013;49:238-‐243	  



Η	  αύξηση	  του	  κατώτερου	  ορίου	  των	  επιπέδων	  
Hb	  πάνω	  από	  τα	  οποία	  επιτρέπεται	  η	  

αιμοδοσία,	  θα	  οδηγήσει	  σε	  αύξηση	  των	  
αιμοδοτών	  που	  αποκλείονται	  χωρίς	  να	  επιλύει	  

το	  πρόβλημα	  της	  σιδηροπενίας	  

Σιδηροθεραπεία?	  



Χορήγηση	  σιδηροθεραπείας	  στους	  αιμοδότες	  	  
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metabolic	  state	  of	  a	  donor	  should	  be	  normalized	  prior	  to	  a	  subsequent	  donaYon	  of	  blood	  or	  plasma.	  
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Οι	  μελέτες	  δείχνουν	  ότι	  η	  χορήγηση	  2000	  mg	  
στοιχειακού	  σιδήρου	  σε	  διαιρεμένες	  δόσεις	  που	  
χορηγείται	  μεταξύ	  των	  αιμοδοσιών,	  διατηρούν	  	  τα	  
αποθέματα	  σιδήρου	  του	  οργανισμού	  σε	  σύγκριση	  με	  
εικονικό	  φάρμακο	  

Η	  χορήγηση	  σιδήρου	  σε	  επιλεγμένους	  αιμοδότες	  
εφαρμόζεται	  σε	  διάφορα	  κέντρα	  της	  	  Δανίας,	  των	  ΗΠΑ	  
και	  της	  Γερμανίας,	  αλλά	  δεν	  είναι	  ευρέως	  αποδεκτή	  
γιατί	  είναι	  πολύπλοκη	  και	  αυξάνει	  το	  κόστος	  	  	  

Σε	  καμιά	  από	  τις	  μελέτες	  	  δεν	  δείχθηκε	  η	  
καταλληλότητα	  ή	  μη	  των	  δοτών	  χωρίς	  τη	  χορήγηση	  
του	  σιδήρου,	  καθώς	  και	  ο	  ρυθμός	  επανένταξης	  των	  
αιμοδοτών	  

Χορήγηση	  σιδηροθεραπείας	  στους	  αιμοδότες	  	  



Χορήγηση	  σιδηροθεραπείας	  στους	  αιμοδότες	  	  

•  Ο	  χαμηλός	  ρυθμός	  επιστροφής	  των	  αιμοδοτών	  και	  η	  
δυσκολία	  συμμόρφωσή	  τους,	  καθιστούν	  δύσκολη	  την	  
τεκμηρίωση	  της	  απόδοσης	  της	  συγκεκριμένης	  
πρακτικής	  

•  Άλλοι	  παράγοντες	  που	  πρέπει	  να	  ληφθούν	  υπόψη	  
–  Ο	  ρόλος	  των	  επαγγελματιών	  υγείας	  στα	  συστήματα	  των	  
διαφόρων	  χωρών	  	  

–  Άλλα	  επιστημονικά	  και	  ηθικά	  ερωτήματα	  (συνταγογράφηση	  
φαρμάκου	  σε	  υγιείς	  εθελοντές	  για	  εξασφάλιση	  περαιτέρω	  
αιμοδοτήσεων,	  κάλυψη	  υποκείμενης	  απώλειας	  αίματος	  από	  
το	  πεπτικό)	  



	  
Effect	  of	  iron	  supplementa~on	  on	  iron	  status	  during	  the	  first	  

week	  a�er	  blood	  dona~on	  
	  Røsvik	  AS,	  Hervig	  T,	  Wentzel-‐Larsen	  T,	  Ulvik	  RJ	  	  

Vox	  Sang	  2010;98(3	  Pt	  1):e249-‐56	  
	  

*199	  γυναίκες	  και	  200	  
άνδρες	  τυχαιοποιήθηκαν	  
ώστε	  να	  λάβουν	  ή	  όχι	  

συμπληρωματικά	  σίδηρο	  
μετά	  την	  αιμοδοσία	  (100	  
mg	  ferroglycin	  sulphate	  
complex	  ημερησίως	  επί	  8	  

ημέρες)	  
*Εκτιμήθηκαν	  πριν	  την	  

αιμοδοσία	  και	  8±2	  ημέρες	  
μετά:	  Hb,	  φερριτίνη,	  sTfR,	  

CHr,	  %	  υπόχρωμων	  
ώριμων	  RBCs,	  και	  η	  

επίδραση	  της	  χορήγησης	  
σιδήρου	  στους	  αιμοδότες	  
με	  πολυμορφισμούς	  του	  

HFE-‐γονιδίου)	  	  

Δείχθηκαν	  σημαντικές	  διαφορές	  μεταξύ	  των	  
δύο	  ομάδων	  για	  όλες	  τις	  παραμέτρους	  που	  

εκτιμούν	  το	  ισοζύγιο	  του	  σιδήρου	  

Η	  CHr	  είναι	  ο	  πιο	  αξιόπιστος	  δείκτης	  εκτίμησης	  
της	  αιμοσφαιρινοποίησης,	  ενώ	  οι	  

πολυμορφισμοί	  C282Y	  και	  Η63D	  του	  HFE	  δεν	  
φαίνεται	  να	  σχετίζονται	  σημαντικά	  με	  το	  ισοζύγιο	  

σιδήρου	  

Οι	  βασικές	  τιμές	  φερριτίνης	  φαίνεται	  ότι	  
αποτελούν	  παράμετρο	  για	  εξατομίκευση	  της	  
χορήγησης	  σιδήρου,	  αφού	  στους	  αιμοδότες	  με	  
φερριτίνη	  >	  50	  μg/L	  δεν	  χρησιμοποιείται	  ο	  
σίδηρος	  που	  χορηγείται	  συμπληρωματικά	  







	  
Μέτρα	  για	  τη	  μείωση	  του	  κινδύνου	  εμφάνισης	  ανεπάρκειας	  

σιδήρου	  σε	  αιμοδότες	  
	  

Οι	  αιμοδότες	  με	  ανεπάρκεια	  σιδήρου,	  με	  ή	  χωρίς	  αναιμία,	  πρέπει	  να	  εκτιμώνται	  από	  γιατρό.	  	  
Εάν	  δεν	  υπάρχουν	  άλλες	  αιτίες	  σιδηροπενίας,	  στις	  δυνητικές	  προσεγγίσεις	  περιλαμβάνονται:	  

Ελάττωση	  της	  συχνότητας	  των	  αιμοδοτήσεων	  (π.χ.	  
άπαξ	  ετησίως	  για	  τους	  νεαρούς	  δότες)	  

Μεταστροφή	  των	  αιμοδοτών	  ολικού	  αίματος	  σε	  
δότες	  αιμοπεταλίων	  αφαίρεσης	  και	  ιδιαίτερα	  

πλάσματος	  	  

Χορήγηση	  σιδηροθεραπείας	  υπό	  προϋποθέσεις	  και	  
εξατομικευμένα	  
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Έλεγχος	  φερριτίνης	  στον	  έλεγχο	  διαλογής;	  

Οι	  περισσότεροι	  Υπηρεσίες	  Αιμοδοσίας	  δεν	  
συνιστούν	  συστηματικό	  έλεγχο	  (screening)	  

σιδηροπενίας	  στους	  αιμοδότες	  

Είναι	  επομένως	  προφανές	  ότι	  ορισμένοι	  αιμοδότες	  
που	  πληρούν	  το	  κριτήριο	  της	  τιμής	  Hb	  	  αιμοδοτούν	  

με	  ελαττωμένες	  αποθήκες	  σιδήρου	  	  



Έλεγχος	  φερριτίνης	  στον	  έλεγχο	  διαλογής;	  

Ο	  έλεγχος	  των	  επιπέδων	  φερριτίνης	  
πρέπει	  να	  διενεργείται	  	  

Στους	  δότες	  αφαίρεσης	  των	  οποίων	  
οι	  αιματολογικές	  παράμετροι	  
υποδηλώνουν	  σιδηροπενία	  	  

Στις	  περιπτώσεις	  που	  παρατηρείται	  
πτώση	  της	  Hb	  >2	  gr/dl	  μεταξύ	  

διαδοχικών	  αιμοδοσιών	  	  

Σε	  αιμοδότες	  που	  έχουν	  τιμές	  Hb	  
κάτω	  από	  το	  αποδεκτό	  όριο	  για	  

αιμοδοσία	  



Ευχαριστώ	  πολύ	  	  
για	  την	  προσοχή	  σας	  

	  
Χρόνια	  Πολλά	  

	  


