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Αναιμία και Σακχαρώδης 
Διαβήτης 

Περίληψη

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας• η συχνότητά του 
σημειώνει αύξηση παγκοσμίως, ιδιαίτερα στον δυτικό κόσμο και υπολογίζεται ότι 1 στους 3 
ενήλικες στις ΗΠΑ θα έχει ΣΔ το 2050. Ο 1 στους 4 διαβητικούς ασθενείς (ποσοστό 23%) πά-
σχει από αναιμία.  
Ο κίνδυνος σε ασθενείς με ΣΔ να εμφανίσουν αναιμία υπολογίζεται να είναι 2-3 φορές με-
γαλύτερος από αυτόν του γενικού πληθυσμού, για παρόμοιο ρυθμό σπειραματικής διήθησης 
(eGFR) και επίπεδα σιδήρου.  Έχει μάλιστα παρατηρηθεί πως όσο πιο μακρόχρονη είναι η δι-
άρκεια νόσησης από ΣΔ, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης αναιμίας.  Ασθενείς 
που πάσχουν από ΣΔ για πάνω από 10 χρόνια παρουσιάζουν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότη-
τα εμφάνισης αναιμίας. 
Η αιτιολογία της αναιμίας στους διαβητικούς είναι σύνθετη, πολυπαραγοντική και πολλές φο-
ρές μη καλά κατανοητή. Συγκεκριμένα, η χρόνια απώλεια αίματος, η έλλειψη βιταμίνης Β12 ή/
και φυλλικού οξέος, η σχετική ανεπάρκεια ερυθροποιητίνης (ΕΡΟ) και η αντίσταση στην EPO,  
οι χρόνιες λοιμώξεις ή φλεγμονές, η αυτόνομη νευροπάθεια, φάρμακα όπως οι αναστολείς με-
τατρεπτικού ενζύμου (ACEs) ή οι αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs), το νεφρω-
σικό σύνδρομο, ο μειωμένος χρόνος επιβίωσης των ερυθροκυττάρων και ο υποθυρεοειδισμός 
αναφέρονται ως πιθανές αιτίες αναιμίας στους διαβητικούς. 
Στην παρούσα ανασκόπηση, παρέχονται επιδημιολογικά στοιχεία για την αναιμία στον ΣΔ, επι-
χειρείται μια λεπτομερής ανάλυση των σημαντικότερων αιτιών και των παθοφυσιολογικών μη-
χανισμών που την προκαλούν, ενώ αναφέρονται και οι σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των σχετικών Επιστημονικών Εταιρειών.  
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Summary

Diabetes Mellitus (DM) is a major public health problem • its frequency is increasing 
worldwide and particularly in the Western world and it is estimated that 1 in 3 adults 
in the US will suffer from diabetes in 2050. The 1 in 4 diabetic patients (23%) suffers 
from anemia. The risk in diabetics to develop anemia is estimated to be 2-3 times higher 
than the general population who have similar glomerular filtration rate (eGFR) and iron 
levels. It has been observed that the longer duration of DM, can increase the incidence 
of anemia in diabetics. So, patients suffering from diabetes for over 10 years have three 
times more likelihood to present anemia. The aetiology of anemia in diabetics is complex, 
multifactorial and often unrecognised. Specifically, chronic blood loss, lack of vitamin B12 
and / or folic acid, the relative deficiency of erythropoietin (EPO) and EPO resistance, 
the chronic infections and inflammations, the autonomic neuropathy, drugs such as ACE 
inhibitors (ACEs) or angiotensin II receptor antagonists (ARBs), the nephrotic syndrome, 
the decreased red cell survival time and the hypothyroidism mentioned as possible causes 
of anemia in diabetics. In this review, epidemiological data is provided for anemia in DM 
as well as a detailed analysis of the major causes and the pathophysiological mechanisms 
that involved in the manifestation of anemia in DM, while there is a reference of the current 
therapeutic approaches according to the guidelines of the relevant Scientific Societies.

Εισαγωγή
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μείζον 

πρόβλημα δημόσιας υγείας• η συχνότητά του ση-
μειώνει αύξηση στον δυτικό κόσμο και υπολογίζε-
ται ότι 1 στους 3 ενήλικες στις ΗΠΑ θα έχει ΣΔ το 
2050. 1

Ο 1 στους 4 διαβητικούς ασθενείς (ποσοστό 
23%) πάσχει από αναιμία.  Ο κίνδυνος σε ασθενείς 
με ΣΔ να εμφανίσουν αναιμία υπολογίζεται να εί-
ναι 2-3 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του γενικού 
πληθυσμού, για παρόμοιο ρυθμό σπειραματικής δι-
ήθησης (eGFR) και επίπεδα σιδήρου.  

Έχει μάλιστα παρατηρηθεί πως όσο πιο μακρό-
χρονη είναι η διάρκεια νόσησης από ΣΔ, τόσο με-
γαλύτερη είναι η πιθανότητα εμφάνισης αναιμίας.  
Ασθενείς που πάσχουν από ΣΔ για πάνω από 10 
χρόνια παρουσιάζουν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανό-

τητα εμφάνισης αναιμίας. 2

Ορισμός Αναιμίας

Ο ορισμός της αναιμίας (σύμφωνα με τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας – WHO) είναι η μείωση 
της τιμής της αιμοσφαιρίνης (Ηb) κάτω από 13 g/
dl για τους άνδρες και <12 g/dl για τις γυναίκες. 3 
Σύμφωνα με τον ορισμό κατά WHO, 9% των ενη-
λίκων εμφανίζουν αναιμία, εκ των οποίων 5% είναι 
άνδρες και 13% είναι γυναίκες.4

Αιτιολογία αναιμίας στον ΣΔ

Η αιτιολογία της αναιμίας στους διαβητικούς εί-
ναι σύνθετη, πολυπαραγοντική και πολλές φορές 
μη καλά κατανοητή.

Λόγω υπεργλυκαιμίας στον ΣΔ παρατηρούνται 
μεταβολικές και λειτουργικές ανωμαλίες στα ερυ-



HJM236

Πιθανές αιτίες αναιμίας στους διαβητικούς

1 Χρόνια απώλεια αίματος
2 Έλλειψη σιδήρου
3 Έλλειψη βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος
4 Σχετική ανεπάρκεια ερυθροποιητίνης (ΕΡΟ)
5 Αντίσταση στην ερυθροποιητίνη σχετιζόμε-

νη με χρόνια λοίμωξη ή φλεγμονή
6 Αυτόνομη νευροπάθεια
7 Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου (ACEs) 

ή αναστολείς υποδοχέων αγγειοτενσίνης ΙΙ 
(ARBs)

8 Νεφρωσικό σύνδρομο
9 Αυξημένος καταβολισμός του συμπλέγμα-

τος HIF, σχετιζόμενος με υπεργλυκαιμία
10 Μειωμένος χρόνος επιβίωσης ερυθροκυτ-

τάρων
11 Υποθυρεοειδισμός

θροκύτταρα, δηλ. μεταβολή στη σύσταση της μεμ-
βράνης (όσον αφορά τα λιπίδια), μεταβολή της δι-
απερατότητας της μεμβράνης και παραμόρφωση 
του σχήματος.  Επίσης, αυξημένη συγκόλληση των 
ερυθροκυττάρων (μεταβολές της δομής της πρω-
τεϊνης – λόγω οξείδωσης ή συγκέντρωσης τελι-
κών προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης 
στην ερυθροκυτταρική μεμβράνη) και μειωμένος 
χρόνος επιβίωσης των ερυθρών [λόγω αυξημένης 
έκθεσης της φωσφατιδυλοσερίνης στην ερυθρο-
κυτταρική μεμβράνη, με συνέπεια την αναγνώριση 
και απομάκρυνση τους από το δικτυοενδοθηλιακό 
σύστημα (ΔΕΣ) και λόγω αύξησης της σορβιτόλης 
στα ερυθροκύτταρα με συνέπεια την μείωση της 
δραστικότητας της Να+/Κ+ - ΑΤΡάσης, που οδη-
γεί σε ωσμωτική αστάθεια και κυτταρικό θάνατο].5

Ο αυξημένος κίνδυνος αναιμίας στον πληθυσμό 
αυτό, αντανακλά πιθανώς μεταβολές στα νεφρι-
κά διάμεσα σωληνάρια, οι οποίες διακόπτουν την 
ευαίσθητη αλληλεπίδραση ανάμεσα στους διάμε-
σους ινοβλάστες, τα τριχοειδή και τα σωληναρια-
κά κύτταρα, που είναι απαραίτητη για την φυσιολο-
γική αιμοποιητική λειτουργία στους ασθενείς αυ-
τούς.6

•Ανεξήγητη 
Ανεξήγητη είναι η αναιμία στο 26% των διαβη-

τικών. 7

• Ανεπάρκειες αιματινικών παραγόντων (40% 
των περιπτώσεων).

Στους διαβητικούς τύπου 2 χωρίς νεφροπάθεια, 
έχει βρεθεί ότι η φερριτίνη είναι υψηλότερη απ’ ότι 
σε μη διαβητικά άτομα. Ο σίδηρος, καταλύει κυττα-
ρικές αντιδράσεις που παράγουν τοξικές ρίζες Ο2, 
με αποτέλεσμα την αύξηση του οξειδωτικού στρες. 
Ως αποτέλεσμα, προκαλούνται ιστικές βλάβες που 
μπορεί να αυξάνουν την επίπτωση του ΣΔ τύπου 2. 
Πιθανώς έτσι εξηγείται ότι ασθενείς με κληρονομι-
κή αιμοχρωμάτωση έχουν αυξημένη επίπτωση ΣΔ 
τύπου 2. 8

Τα επίπεδα της φερριτίνης παρουσιάζουν θετική 
συσχέτιση με την ινσουλίνη, τη γλυκόζη και την πα-
ρουσία αρτηριακής υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και 
παχυσαρκίας. Στο 40% των διαβητικών η φερριτί-
νη είναι χαμηλή (<30ng/ml), ενώ στο 25% η φερ-
ριτίνη είναι φυσιολογική ή αυξημένη [(αλλά ο κο-
ρεσμός τρανσφερίνης TSAT <20%) TSAT: Σίδηρος 
ορού Χ 100 / Σιδηροδεσμευτική ικανότητα].  Τιμές 
φερριτίνης >30ng/ml δεν είναι απαραίτητα ενδει-
κτικές επάρκειας σιδήρου στις αποθήκες. Λόγω της 
μεγάλης διακύμανσης των τιμών της φερριτίνης, ο 
TSAT προβλέπει πιο αξιόπιστα το επίπεδο σιδήρου 
στον ασθενή. Η πλέον αξιόπιστη μέθοδος όμως 
για την εκτίμηση των αποθηκών σιδήρου είναι η 
βιοψία μυελού με ειδική χρώση για αιμοσιδηρίνη. 
9 Ειδικότερα στους διαβητικούς ασθενείς με χρό-
νια νεφρική νόσο (ΧΝΝ), οι κατευθυντήριες οδηγί-
ες συστήνουν ότι: φερριτίνη <100 ng/ml θεωρεί-
ται έλλειψη σιδήρου, ενώ λειτουργική ανεπάρκεια 
σιδήρου μπορεί να υπάρχει με επίπεδα φερριτίνης 
μέχρι 800ng/ml. 10

• Ορμονικές μεταβολές
Κυρίως η μείωση της τεστοστερόνης στους  δια-

βητικούς μπορεί να συμβάλει στην αναιμία του δια-
βήτη. 11

• Φλεγμονή 
Η φλεγμονή συμμετέχει επίσης, διότι αφενός οι 

αυξημένες κυτταροκίνες της φλεγμονής καταστέλ-
λουν τον πολλαπλασιασμό των προγονικών κυτ-
τάρων (stem cells) στον μυελό, αφ’ ετέρου λόγω 
εναπόθεσης σιδήρου στο ΔΕΣ κατά την φλεγμο-
νή, μειώνεται η ευαισθησία των κυττάρων στόχων 
στην ΕΡΟ.  Τον πιθανό ρόλο της φλεγμονής ενι-
σχύουν η νορμοκυτταρική, νορμόχρωμη φύση της 
αναιμίας και η αντίστροφη σχέση μεταξύ αιματο-
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κρίτη (Ηt) και C – αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) 
στον ΣΔ. 12

• Υπεργλυκαιμία 
Η υπεργλυκαιμία πιθανώς σχετίζεται με μειω-

μένη επιβίωση των ερυθροκυττάρων, επομένως 
τα επίπεδα της γλυκόζης επηρεάζουν την αναι-
μία στους διαβητικούς (έχει παρατηρηθεί αντί-
στροφη σχέση μεταξύ Hb και γλυκοζυλιωμένης 
αλβουμίνης). 13

•Ανεπάρκεια ερυθροποιητίνης (ΕΡΟ) 
Η ανεπάρκεια EPO αποτελεί το 34% των πε-

ριπτώσεων αναιμίας στους διαβητικούς. 7

Πιθανά αίτια: 
- Πρώιμη βλάβη των σωληναριακών κυττά-

ρων και πρώιμη διαταραχή της μικροκυκλοφο-
ρίας στον περισωληναριακό χώρο, που οδηγεί 
σε ισχαιμία και ίνωση, επηρεάζοντας τη λειτουρ-
γικότητα των περισωληναριακών ινοβλαστών, 
που παράγουν ερυθροποιητίνη. 6

- Η αυτόνομη νευροπάθεια (απώλεια του αγ-
γειοκινητικού ελέγχου λόγω νευροπάθειας του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος –ΑΝΣ-, ώστε 
να μετριάζεται το ερέθισμα της αγγειοσύσπα-
σης, που διεγείρει την παραγωγή ΕΡΟ. Η νευ-

ροπάθεια του ΑΝΣ έχει συσχετισθεί με ανεπαρ-
κή παραγωγή ΕΡΟ, αναλογικά με τον βαθμό της 
αναιμίας, σε ασθενείς με ΣΔ χωρίς προχωρημέ-
νη νεφρική νόσο). 14

- Η απώλεια ΕΡΟ με τα ούρα, σε διαβητικούς 
ασθενείς με πρωτεϊνουρία. (ασθενείς με πρωτε-
ϊνουρία έχουν σε υψηλό ποσοστό αναιμία, ανε-
ξαρτήτως νεφρικής λειτουργίας, ενώ ασθε-
νείς με πρωτεϊνουρία μη διαβητικής αιτιολογίας 
έχουν σε μικρότερο ποσοστό αναιμία συγκριτικά 
με τους διαβητικούς). 15

- Η μειωμένη απελευθέρωση και δραστικότη-
τα ΕΡΟ (λόγω συστηματικής φλεγμονής και απε-
λευθέρωσης κυτταροκινών, όπως IL-1, TNF-α, 
πολυαμίνες, κοβάλτιο, οξειδωμένα νουκλεϊκά 
οξέα, τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυ-
λίωσης). 16

- Η μειωμένη μεταγραφή του γονιδίου της 
ΕΡΟ (η υπεργλυκαιμία επάγει την αυξημένη δι-
άσπαση του HIF – hypoxia inducible factor -, 
ο οποίος είναι παράγοντας που διαμεσολαβεί 
την αυξημένη έκφραση του γονιδίου της ΕΡΟ 
σε συνθήκες αναιμίας και τοπικής υποξίας, ενώ 
ταυτόχρονα ασκεί προστατευτική δράση έναντι 
της ίνωσης.- Σχήμα 1). 17

Σχήμα 1
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• Φάρμακα 
Φάρμακα που ενοχοποιούνται για αναιμία στους 

διαβητικούς είναι: οι αναστολείς του μετατρεπτικού 
ενζύμου (ACEs) (πίνακας 2)18  και οι αναστολείς 
των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARBs). 19

Μειώνουν την Hb κατά ≈ 0,5g/dl αφ’ ενός ελατ-
τώνοντας την δραστικότητα της ΕΡΟ στον μυελό 
των οστών με αποκλεισμό των α- και β- αδρενερ-
γικών υποδοχέων της ερυθράς σειράς, αφ’ ετέ-
ρου αυξάνοντας τα επίπεδα των αναστολέων της 
ερυθροποίησης στο αίμα (N-acetyl-seryl-aspartyl-
lysyl-proline). 19

Πίνακας 2 Διαφορά επιπέδων Hb σε ασθενείς με 
και χωρίς ACEΙs 18

Από τα αντιδιαβητικά δισκία ενοχοποιείται για 
αναιμία στους διαβητικούς η μετφορμίνη. Σε ΣΔ τύ-
που 2 το ποσοστό ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12 
λόγω μετφορμίνης είναι: 5,8-33% (μεγάλη διακύ-
μανση λόγω διαφορετικού ορισμού της ανεπάρκει-
ας βιταμίνης Β12 , δηλ < 100 pg, ≤ 148 pg, <150 
pg). 20

Ελάττωση της απορρόφησης και των επιπέδων 
της Β12 μπορεί να παρατηρηθεί από τον 4ο μήνα 
λήψης της μετφορμίνης, κλινικά όμως εμφανίζονται 
συμπτώματα 5-10 χρόνια αργότερα. Ο κίνδυνος να 
εμφανίσει κανείς ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 λαμ-
βάνοντας μετφορμίνη επηρεάζεται από την μεγάλη 
ηλικία, την δόση και την διάρκεια χρήσης της μετ-
φορμίνης. Σε ασθενείς που έλαβαν μετφορμίνη για 
≥ 3 χρόνια, η εκτιμώμενη αναλογία ήταν 2,4 (συ-
γκριτικά με όσους έλαβαν για ≤ 3 χρόνια). Η ανε-
πάρκεια της Β12 ακολουθείται από υπερομοκυ-

στεϊναιμία και αύξηση του μεθυλομαλονικού οξέος 
(ΜΜΑ) και προκαλεί πολυνευροπάθεια, που μιμεί-
ται ή επιδεινώνει τη διαβητική νευροπάθεια στους 
διαβητικούς. 20

Πιθανοί μηχανισμοί πρόκλησης ανεπάρκειας Β12 
από την μετφορμίνη: 20

• Μεταβάλει την κινητικότητα του λεπτού εντέ-
ρου, οπότε διεγείρεται η ανάπτυξη βακτηριδίων, 
που συντελεί στην ανεπάρκεια Β12

• Μεταβάλει τα επίπεδα του ενδογενούς παρά-
γοντα, απαραίτητου για την απορρόφηση της Β12

• Αναστέλλει ή αδρανοποιεί ανταγωνιστικά την 
απορρόφηση της Β12

• Αλληλεπιδρά με τον ενδοκυττάριο υποδοχέα

• Αναστέλλει την απορρόφηση του συμπλέγμα-
τος Β12 – ενδογενούς παράγοντα, που εξαρτάται 
από το ασβέστιο στον τελικό ειλεό (δράση η οποία 
αναστέλλεται με την χορήγηση ασβεστίου)

Στους διαβητικούς τύπου 2, συνιστάται μέτρηση 
της Β12 προ της έναρξης θεραπείας με μετφορμί-
νη και 1 φορά το χρόνο σε ηλικιωμένους ασθενείς, 
που παίρνουν μετφορμίνη για ≥ 3-4 χρόνια, ή που 
παίρνουν υψηλή δόση ≥ 2gr/ημέρα ή που έχουν 
κλινικά επιδεινούμενη διαβητική νευροπάθεια. 21

Στους διαβητικούς τύπου 1, συνιστάται μέτρηση 
της Β12 κατά τη διάγνωση, 1 φορά το χρόνο τα 
επόμενα 3 χρόνια, στη συνέχεια κάθε 5 χρόνια ή 
οποτεδήποτε υπάρχουν κλινικά σημεία. Χορήγηση 
1000μg βιταμίνης Β12 μια φορά το χρόνο αναπλη-
ρώνουν τις αποθήκες Β12 και βελτιώνουν τη δια-
βητική νευροπάθεια στους ασθενείς αυτούς. 21

Επίσης από τα αντιδιαβητικά φάρμακα, για αναι-

Πίνακας 2
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μία ενοχοποιούνται οι γλιταζόνες, οι οποίες μειώ-
νουν την σύνθεση των ανδρογόνων, διότι συνδέο-
νται ευκολότερα με την πρωτεΐνη δέσμευσης των 
ανδρογόνων, ελαχιστοποιώντας την ενεργοποίηση 
του υποδοχέα των ανδρογόνων. Επιπρόσθετα, προ-
καλούν υπερογκαιμία λόγω κατακράτησης υγρών 
και κατ' επέκταση αναιμία από αιμοαραίωση. 22

Ειδικότερα για τον ΣΔ τύπου 1 η αιτιολογία της 
αναιμίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα αίτια: 17 

• Αυτοάνοση γαστρίτιδα
• Κακοήθης αναιμία
• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto
• Νόσος Addison
• Έλλειψη ενζύμου γλυκοζο-6-φωσφορικής αφυ-

δρογονάσης (G-6-PD)

• Μικροαγγειοπαθητική αιμολυτική αναιμία (σε 
βαριά διαβητική αγγειοπάθεια και στην αρχή της 
κακοήθους υπέρτασης)

Στον ΣΔ τύπου 1 η συχνότητα της κακοήθους 
αναιμίας είναι 3 με 5 φορές μεγαλύτερη (ενώ στον 
γενικό πληθυσμό είναι 1-2%).  Αναπτύσσονται αντι-
σώματα έναντι του ενδογενούς παράγοντα και 
αντιτοιχωματικά.  Τα τελευταία αναστέλλουν την 
έκκριση του ενδογενούς παράγοντα και οδηγούν 
στην κακοήθη αναιμία (παρατηρούνται στο 70% 
των ασθενών με κακοήθη αναιμία). 20

Αναιμία – ΣΔ – ΧΝΝ

Η επίπτωση της αναιμίας στη διαβητική νεφρο-
πάθεια είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η αναλογία 
των ασθενών με ΣΔ βαίνει αυξανόμενη στον πλη-
θυσμό με ΧΝΝ. Μείζονες δείκτες κινδύνου για τη 
ΧΝΝ στους διαβητικούς ασθενείς είναι οι: υπεργλυ-

καιμία, αυξημένη αρτηριακή πίεση, αυξημένα λιπί-
δια και αναιμία. Ο κίνδυνος εμφάνισης ΧΝΝ στους 
ασθενείς με συννοσηρότητα ΣΔ και αναιμίας είναι 
2,32 φορές υψηλότερος απ’ ότι σε μη αναιμικούς. 
Μείωση της Hb  - ακόμα και μέσα στα πλαίσια των 
φυσιολογικών τιμών – ορίζει μια ομάδα διαβητικών 
ασθενών, που παρουσιάζουν αυξημένη θνησιμότη-
τα και θνητότητα. Στη ΧΝΝ που οφείλεται σε ΣΔ, 
η αναιμία είναι σοβαρότερη και εμφανίζεται νωρί-
τερα σε σχέση με τους υπόλοιπους νεφροπαθείς. 
7 Σε διαβητικούς ασθενείς με eGFR < 60ml/min 
αναιμία παρατηρείται στο 29%, ενώ σε διαβητικούς 
με eGFR ≥ 60ml/min μόνο στο 9%  (Σχήμα 2). 23

Η αναιμία στους διαβητικούς οδηγεί σε ιστική 
υποξία στους νεφρούς (οι οποίοι έχουν χαμηλό κο-

ρεσμό και υψηλή κατανάλωση σε οξυγόνο).  Η ιστι-
κή υποξία έχει ποικίλες μιτογονικές και ινωδογονι-
κές δράσεις στους νεφρούς (μέσω έκφρασης ποικί-
λων αυξητικών παραγόντων, ορμονών, αγγειοδρα-
στικών ενζύμων). Επίσης, η ιστική υποξία προάγει 
την πρωτεϊνουρία με διαφορετική δράση στην προ-
σπειραματική και μετασπειραματική αντίσταση, ενώ 
οδηγεί σε αυξημένη δραστηριότητα του συμπαθη-
τικού → αγγειοσύσπαση στους νεφρούς → ενερ-
γοποίηση του ενδονεφρικού συστήματος ρενίνης 
–αλδοστερόνης – αγγειοτενσίνης (RAS) → απελευ-
θέρωση αντιδιουρητικής ορμόνης → κατακράτηση 
υγρών → υπέρταση → νεφρική βλάβη. 17

Οι ουραιμικές τοξίνες συμμετέχουν στην παθογέ-
νεση και εξέλιξη του λεγόμενου καρδιο-νεφρικού 
συνδρόμου και σχετίζονται με τη νεφρική νόσο και 
την αυξημένη καρδιαγγειακή θνητότητα  επάγοντας 
την φλεγμονή και ίνωση στους νεφρούς, την σύν-

Σχήμα 2
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θεση κολλαγόνου στην καρδιά, την δυσλειτουργία 
του ενδοθηλίου, την επασβέστωση στα αγγεία, το 
οξειδωτικό στρες και την ίνωση σε καρδιά και νε-
φρούς. 24

Στους διαβητικούς ασθενείς με ΧΝΝ διαταράσ-
σεται επίσης η ομοιοστασία του σιδήρου. Η ρύθ-
μιση του σιδήρου εξαρτάται από έναν παλίνδρομο 
μηχανισμό μεταξύ των αναγκών του οργανισμού σε 
σίδηρο, την εντερική απορρόφηση και την ανακύ-
κλωση από τα καταστρεφόμενα ερυθρά αιμοσφαί-
ρια. 25

Η εψιδίνη, μία πολυπεπτιδική ορμόνη, που παρά-
γεται από το ήπαρ, φαίνεται ότι είναι ο κύριος ρυθ-
μιστής της ομοιοστασίας του σιδήρου. Αναστέλ-
λει την φερροπορτίνη, πρωτεϊνη υπεύθυνη για την 
εντερική απορρόφηφη του σιδήρου, με κατ’ επέ-
κταση μείωση της απορρόφησης αυτού. Επιπρό-
σθετα η εψιδίνη δυσχεραίνει  και την απελευθέρω-
ση του σιδήρου από τις αποθήκες στα μακροφάγα 
και τα ηπατοκύτταρα (λειτουργική ανεπάρκεια σι-
δήρου). Σε ΧΝΝ - λόγω μειωμένης κάθαρσης της 
εψιδίνης από τους νεφρούς- τα επίπεδά της αυξά-
νουν και αυτό εξηγεί εν μέρει την ανεπάρκεια σι-
δήρου στους διαβητικούς νεφροπαθείς με ΧΝΝ. 25

Στους διαβητικούς ασθενείς τα μειωμένα επίπε-
δα Hb σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μικροαγγει-
ακών επιπλοκών, καρδιαγγειακής νοσηρότητας και 
θνητότητας – ανεξάρτητα από την ύπαρξη και βα-
ρύτητα ιστορικού νεφροπάθειας.26 Οι πιο σημαντι-
κοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τις μι-
κροαγγειακές επιπλοκές του ΣΔ είναι: α) αλβουμι-
νουρία, β) παθολογική αλβουμίνη ορού, γ) παθο-
λογική κρεατινίνη ορού και δ) παθολογική Hb. Δια-
βητικοί ασθενείς με επίμονη μικροαλβουμινουρία 
έχουν 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο αναιμίας, ενώ 
ασθενείς με επίμονη μακροαλβουμινουρία έχουν 
12 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης αναιμί-
ας. Ασθενείς με νορμοαλβουμινουρία, αλλά επιβα-
ρυμένη νεφρική λειτουργία έχουν 11 φορές μεγα-
λύτερο κίνδυνο αναιμίας. 17

HbA1C και αναιμία

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
2008 της Αμερικάνικης και Ευρωπαϊκής Διαβη-
τολογικής Εταιρείας, η HbA1C θέτει την διάγνω-
ση του ΣΔ (HbA1C ≥ 6.5%). Επίσης, ασθενείς με 
HbA1C : 6.0 – 6.5% θεωρούνται κατάλληλοι για 
θεραπευτικές παρεμβάσεις, επειδή είναι σε εξαιρε-

τικά υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση ΣΔ. 27   Μείωση 
τη HbA1C κατά 1% οδηγεί σε μείωση των μικροαγ-
γειακών επιπλοκών του ΣΔ κατά 37%.26

Η HbA1C  είναι η μέτρηση της μη ενζυμικής γλυ-
κοζυλίωσης της β-αλυσίδας του μορίου της Hb, τα 
επίπεδα της οποίας επηρεάζονται από ποικίλους 
γενετικούς, αιματολογικούς και σχετιζόμενους με 
νόσο παράγοντες. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες εί-
ναι: 28

α) Η συνύπαρξη αιμοσφαιρινοπαθειών
β) Η συνύπαρξη διαφόρων αναιμιών
γ) Διαταραχές που σχετίζονται με επιτάχυνση του 

ρυθμού αναγέννησης των ερυθροκυττάρων. 28

Όλες οι καταστάσεις που συντελούν στην βρά-
χυνση της επιβίωσης των ερυθροκυττάρων (αναι-
μία χρονίας νόσου, αιμολυτικές αναιμίες, αναιμία 
μετά οξεία απώλεια αίματος) οδηγούν σε ψευδώς 
χαμηλή HbA1C. 28 Ειδικότερα στην αναιμία χρονί-
ας νόσου η HbA1C είναι χαμηλή, λόγω: 29

α)  Μειωμένου πολλαπλασιασμού και διαφορο-
ποίησης των πρόδρομων κυττάρων της ερυθράς 
σειράς

β) Μη αποδοτικής απάντησης στην ερυθροποι-
ητίνη

γ) Μεταβολή της διάρκειας ζωής των ερυθρο-
κυττάρων.

Αντίθετα, η σιδηροπενική αναιμία μπορεί να οδη-
γήσει σε ψευδή αύξηση της HbA1C, προκαλώντας 
μεταβολές στο σχήμα του μορίου της Hb προά-
γοντας την γλυκοζυλίωση της βαλίνης στο τελικό 
άκρο ή μειώνοντας του ρυθμό αναγέννησης των 
ερυθροκυττάρων, παρέχοντας περισσότερο χρόνο 
για να συμβεί η γλυκοζυλίωση της Hb. 30

Το αιματολογικό status λοιπόν θα πρέπει να 
λαμβάνεται πάντα υπ’ όψιν για την ορθή ερμηνεία 
του αποτελέσματος της HbA1C.  Σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της Εθνικής Ακαδημίας της 
Κλινικής Βιοχημείας συνιστάται επανάληψη από το 
εργαστήριο των τεστ όλων των δειγμάτων προσ-
διορισμού HbA1C, όταν οι τιμές είναι κάτω από το 
διάστημα αναφοράς (<4%) και όταν αυτές επιβε-
βαιωθούν, τότε ο κλινικός οφείλει να ελέγξει αν ο 
ασθενής έχει παραλλαγή της Hb (αιμοσφαιρινοπά-
θεια) ή ένδειξη αυξημένης ερυθροκυτταρικής κα-
ταστροφής. 31

Η φρουκτοζαμίνη ή η γλυκοζυλιωμένη αλβουμί-
νη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον γλυκαιμικό 
έλεγχο σε ασθενείς στους οποίους υπάρχουν παρά-
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γοντες, που συντελούν στην μείωση της HbA1C (με 
εξαίρεση τις καταστάσεις όπου τροποποιείται ο με-
ταβολισμός των πρωτεϊνών). 32

Αναιμία – Διαβητικά έλκη

Η συνύπαρξη αναιμίας σε διαβητικούς ασθε-
νείς με έλκη άκρων σχετίζεται με δυσμενή έκβα-
ση επούλωσης του έλκους. Βασικός παθοφυσιολο-
γικός μηχανισμός στο διαβητικό έλκος άκρων είναι 
η μειωμένη οξυγόνωση των ιστών, η οποία συνε-
πάγεται την επίδραση αντιδραστικών μεταβολιτών 
οξυγόνου, που προκαλούν βλάβη στα κερατινοκύτ-
ταρα, στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στον μεταβολι-
σμό του κολλαγόνου. 33

Διαβητικοί ασθενείς με σοβαρά έλκη άκρων, που 
χρειάζονται ενδαγγειακή παρέμβαση είναι στην 
πλειονότητά τους αναιμικοί. Άλλωστε σε διαβητι-
κούς, που υποβάλλονται σε επέμβαση με ανοιχτό 
bypass για περιφερική αρτηριακή νόσο, τα χαμηλά 
επίπεδα Hb προεγχειρητικά, σχετίζονται με μείζονα 
καρδιαγγειακά συμβάματα και θάνατο. 34

Αναιμία – ΣΔ – Καρδιαγγειακός κίνδυνος

Τόσο στον γενικό πληθυσμό, όσο και στους δια-
βητικούς ασθενείς η αναιμία αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα κινδύνου όσον αφορά την καρδιαγγει-
ακή θνητότητα.  Ασθενείς με ΣΔ που πάσχουν από 
αναιμία εμφανίζουν με στατιστικά μεγαλύτερη συ-
χνότητα ΑΕΕ, ισχαιμική καρδιοπάθεια, υπέρταση και 
ΧΝΝ  (Σχήμα 3). 35

Νεότερα δεδομένα άλλωστε χαρακτηρίζουν την 
αναιμία ως τον 5ο καρδιαγγειακό κίνδυνο (μαζί με 
το κάπνισμα, ΣΔ, αρτηριακή υπέρταση και υπερχο-
ληστερολαιμία). 36 Η σχέση βεβαίως αναιμίας και 
θνητότητας δεν είναι γραμμική• υπάρχει συσχέτιση 
σχήματος «U», δηλαδή μικρότερος κίνδυνος θανά-
του παρατηρείται σε Hb:13-15g/dl και αυξανόμε-
νος κίνδυνος σε επίπεδα Hb κάτω ή άνω των τιμών 
αυτών. 37 Διαβητικοί ασθενείς με αναιμία, αλλά χω-
ρίς καρδιαγγειακό ιστορικό έχουν παρόμοιο κίνδυ-
νο θνητότητας με ασθενείς με καρδιαγγειακό ιστο-
ρικό και ΣΔ, αλλά χωρίς αναιμία.  Σε ασθενείς με 
ΣΔ που έχουν εμφανίσει καρδιαγγειακό ιστορικό,  η 
αναιμία αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών 
και την θνητότητα. 38 Η αναιμία αποτελεί ανεξάρτη-
το παράγοντα κινδύνου όσον αφορά τα στεφανιαία 
σύνδρομα και την οξεία και χρόνια καρδιακή ανε-
πάρκεια. 39 Πτώση της τιμής του Ηt κατά 1% ισο-

δυναμεί με κίνδυνο εξίσου σημαντικό όπως η μείω-
ση του eGFR κατά 10ml/min. 40 

Ο μηχανισμός επίδρασης της αναιμίας στην καρ-
διακή λειτουργία είναι πολύπλοκος και η σχέση 
τους φαίνεται να είναι αναλογική. Η αναιμία → ιστι-
κή υποξία → περιφερική αγγειοδιαστολή → πτώ-
ση της πιέσεως → μείωση της ροής του αίματος 
στους νεφρούς → ενεργοποίηση του συστήματος 
ρενίνης, αγγειοτενσίνης, αλδοστερόνης → αυξημέ-

νη κατακράτηση υγρών → αύξηση του όγκου του 
πλάσματος και οίδημα → αύξηση της μάζας και της 
διαμέτρου της αριστεράς κοιλίας της καρδιάς → 
remodeling της καρδιάς → χρόνια καρδιακή ανε-
πάρκεια (Σχήμα 4). 41

Σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 η αναιμία συσχε-
τίζεται με πρώϊμη καρδιακή δυσλειτουργία, που εί-
ναι η πιο συχνή καρδιακή ανωμαλία σ’ αυτούς τους 
ασθενείς.  Ακόμη και σε διαβητικούς χωρίς αναι-
μία, μείωση των επιπέδων Hb φάνηκε να σχετίζε-
ται με έκπτωση της διαστολικής λειτουργίας.  Μόνο 
ένα μικρό ποσοστό < 5% των διαβητικών που πά-
σχουν από αναιμία εμφανίζει φυσιολογική διαστο-
λική καρδιακή λειτουργία (Σχήμα 5). 42

Σχήμα 3
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Θεραπεία αναιμίας στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Πρόσφατες μελέτες για την διόρθωση της αναι-
μίας σε διαβητικούς ασθενείς (ACORD, TREAT), σε 
αντίθεση με την μέχρι σήμερα πρακτική, έδειξαν ότι 
θεραπευτικές παρεμβάσεις όσον αφορά την αναι-
μία με χορήγηση ΕΡΟ ή και ενδοφλεβίου σιδήρου, 
θα πρέπει να γίνονται νωρίς κατά την πορεία του 
ΣΔ και όχι μόνον στη φάση της ΧΝΝ. 43,44 Ωστό-
σο, τόσο τα ανάλογα ερυθροποιητίνης, όσο και τα 
σκευάσματα σιδήρου δεν είναι άμοιρα ανεπιθύμη-
των ενεργειών. Σε υψηλές δόσεις η EPO ενοχο-
ποιείται για την πρόκληση υπέρτασης, θρομβωτι-
κών και καρδιαγγειακών συμβαμάτων και ευοδωτι-
κή δράση στην ανάπτυξη διαφόρων νεοπλασιών. Η 
υπέρταση παρατηρείται 2-16 εβδομάδες μετά την 
έναρξη της αγωγής. και δεν εξαρτάται από την αύ-
ξηση του Ht, αλλά από την αύξηση του ενδοκυτ-
τάριου ασβεστίου που, αφενός αναστέλλει την αγ-

γειοδιασταλτική δράση του μονοξειδίου του αζώ-
του (ΝΟ) και αφετέρου προκαλεί άμεση αγγειοσύ-
σπαση στα αρτηριόλια. Η επίδραση της EPO στην 
αιμόσταση διαμεσολαβείται από ποσοτική αύξηση 
και βελτίωση της λειτουργικότητας των αιμοπετα-
λίων, παράλληλα με ελάττωση των πρωτεϊνών C 
και S. 25,45 Ο σίδηρος επίσης, σε υψηλή δοσολο-
γία ενδεχομένως να προκαλέσει αιμοσιδήρωση και 
να αυξήσει την ευαισθησία του οργανισμού σε λοι-
μώξεις. 46 Προς το παρόν, η χρήση ερυθροποιητι-
κών παραγόντων και σιδήρου συστήνεται σε δια-
βητικούς αναιμικούς ασθενείς μόνο όταν συνυπάρ-
χει ΧΝΝ και μάλιστα για την επίτευξη Hb μεταξύ 
10,0 – 12,0g/dl και όχι περισσότερο. Το όφελος βέ-
βαια από την έγκαιρη αντιμετώπιση της αναιμίας 
στους διαβητικούς θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και 
με το κόστος της θεραπείας για τον ασθενή και το 
σύστημα υγείας. 47

Σχήμα 4

Σχήμα 5
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