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Περίληψη 
 

Τίτλος εργασίας Σιδηροπενική αναιμία και διατροφή σε δύο δείγματα 

παιδιών της Κρήτης ηλικίας 5-8 ετών τα έτη 1992 και 

2004/5. 

Της Περυσινάκη Γεωργίας 

Υπό τη επίβλεψη του Καφάτου Αντώνη 

Ημερομηνία  27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Εισαγωγή. Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνή μορφή αναιμίας που 

αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Αποτελεί σημαντικό θέμα δημόσιας 

υγείας, κυρίως για ειδικές ομάδες πληθυσμού. Οι αιτίες εμφάνισης της σιδηροπενικής 

αναιμίας είναι η μειωμένη πρόσληψη ή η αυξημένη απώλεια σιδήρου. Καθοριστικός 

παράγοντας αυτών των αιτιών είναι η αυξημένη ανάγκη για σίδηρο, κοινή κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας στα νεογνά, και ιδίως τα πρόωρα. Η 

μειωμένη πρόσληψη σιδήρου σε παιδιά μπορεί να οφείλεται σε φτωχή σε σίδηρο 

διατροφή.  

Στόχος. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της εμφάνισης σιδηροπενικής 

αναιμίας σε παιδιά της Κρήτης, ηλικίας 5-8 ετών, καθώς στη διερεύνηση της σχέσης 

της με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

Μέθοδοι. Το 1ο δείγμα μελέτης αφορά παιδιά Α’ τάξης δημοτικών σχολείων τριών 

νομών της Κρήτης (Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων), προερχόμενο από το σχολικό 

έτος 1992/93. Το 2ο δείγμα μελέτης αφορά παιδιά δημόσιων νηπιαγωγείων του νομού 

Χανίων, προερχόμενο από το σχολικό έτος 2004/05. Όλα τα παιδιά ήταν ηλικίας από 

5 έως 7 ετών. Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα IBM 

SPSS.  

Αποτελέσματα. Διαχρονικά δε βρέθηκε διαφοροποίηση στη συχνότητα εμφάνισης 

σιδηροπενικής αναιμίας ανάμεσα στις δύο δειγματοληψίες. Στη μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν 1093 παιδιά με φυσιολογικά επίπεδα αιματολογικών δεικτών 

(Hgb≥11,5 ή/και Hct≥34,5) και 102 παιδιά με σιδηροπενική αναιμία (Hgb<11,5 ή/και 

Hct<34,5 και MCV<80 με θετικές τιμές δείκτη Mentzer). Η ανάλυση έδειξε ότι η 

σιδηροπενική αναιμία στις ηλικίες 5-8 ετών είναι ανεξάρτητη του φύλου, και του 
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Δείκτη Μάζας Σώματος. Όσον αφορά τη διατροφή, παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά με 

σιδηροπενική αναιμία προσλάμβαναν περισσότερο ασβέστιο, αλλά λιγότερο κρέας 

και διαιτητικές ίνες. 

Συμπεράσματα. Το 2004/5 χειροτερεύουν οι διατροφικές συνήθειες (αυξημένο 

ποσοστό υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών, αύξηση των παιδιών με χαμηλή 

φερριτίνη). Το 2004/5 μειώνονται ελάχιστα τα ποσοστά παιδιών με σιδηροπενική 

αναιμία μάλλον λόγω χορήγησης συμπληρώματος σιδήρου κι όχι λόγω κατανάλωσης 

τροφίμων πλούσιων σε σίδηρο. Η πιθανότητα εμφάνισης σιδηροπενικής αναιμίας 

είναι ανεξάρτητη του φύλου για την ηλικία 5-8 ετών. 

Λέξεις κλειδιά: Αναιμία, σιδηροπενική αναιμία, σίδηρος, διατροφή 
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Abstract 
 
 
Title Iron deficiency anaemia and nutrition in two samples of Cretan 

children, from 5 to 8 years old, at 1992 and 2004/5. 

By Perisinaki Georgia 

Supervisors Kafatos Antonios 

Date 27 March 2014 

 

Introduction 

Iron deficiency anemia is the most common type of anemia from which a large 

percentage of the population suffers. It is an important public health issue, particularly 

for specific populace groups. The root causes of iron deficiency anemia are reduced 

iron intake or increased iron loss. A determinant factor of these causes is increased 

iron demand, commonly occurring during pregnancy or lactation in neonates 

especially preterm deliveries. Reduced iron intake in children may be attributed to an 

iron poor diet. 

Aim:  This postgraduate thesis aims to assess the presentation of iron deficiency 

anemia in Cretan children, aged 5 – 8 years, as well as investigating the correlation of 

iron deficiency anemia to the children’s dietition.  

Method:  The first sample group comprised first year primary school children from 

the prefectures of Heraklion, Rethymnon and Chania of the school year 1992 – 1993. 

The second sample group comprised pre-school children from the prefecture of 

Chania from the 2004 – 2005 school year. All children were aged 5 – 7. Data analysis 

was conducted using the IBM SPSS programme. 

Results:  No differentiation was found over time in the frequency of iron deficiency 

anemia presenting between the two sample groups. Data was derived from 1093 children 

with normal hematological rates (Hgb≥11,5 ή/και Hct≥34,5) and 102 children with iron 

deficiency anemia (Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80 with positive Mentzer 

rates). Data analysis indicated that iron deficiency anemia in the 5 – 7 age group is 

unrelated to sex and Body Mass Index. As far as dietition is concerned, it was 

observed that children with iron deficiency anemia had a higher calcium intake, 

however consumed less meat and dietary fiber. 
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Conclusions:  During 2004 – 2005, deterioration in dietition is noted (higher 

percentage of overweight or obese children, increase of children with low ferritin). In 

2004 – 2005 a slight decrease in the percentage of children with iron deficiency 

anemia, possibly due to the administration of iron supplements and not as a result of 

intake of food rich in iron. The probability of iron deficiency anemia presenting is 

unrelated to sex for children aged 5 – 8. 

 

Key words: Anemia, Iron deficiency anemia, Nutrition 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνή μορφή αναιμίας, που οφείλεται στη μείωση 

της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης κάτω από δύο σταθερές αποκλίσεις από το 

μέσο όρο για την ηλικία του ατόμου. Η αιμοσφαιρίνη είναι μια σιδηρούχος 

μεταλλοπρωτεΐνη και αποτελεί σχεδόν το σύνολο της μάζας (97%) του ξηρού 

περιεχομένου των ερυθρών αιμοσφαιρίων και το 35% της συνολικής μάζας τους. 

Όταν τα αποθέματα του σιδήρου εξαντληθούν μειώνεται η παραγωγή της 

αιμοσφαιρίνης και εμφανίζεται σιδηροπενική αναιμία με συμπτώματα έλλειψης 

οξυγόνου στους ιστούς. Εμφανίζεται κυρίως σε εφήβους και γυναίκες 

αναπαραγωγικής ηλικίας, κυοφορούσες ή μη, αλλά και νεογνά και παιδιά. Οι 

περισσότεροι εμφανίζουν σιδηροπενική αναιμία που οφείλεται κυρίως σε 

διατροφικούς παράγοντες και όχι σε κληρονομικά αίτια. 

Η σιδηροπενική αναιμία είναι ένα κοινό πρόβλημα τόσο για τον αναπτυγμένο όσο και 

για τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Είναι ιδιαίτερα συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες της 

Ασίας και της Αφρικής. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο περίπου το 30% των παιδιών 

ηλικίας 6 μηνών μέχρι 5 χρονών έχουν σιδηροπενική αναιμία, ενώ για τα παιδιά 

ηλικίας 6-17 χρονών το ποσοστό φτάνει το 20%. 

 
Ορισμός σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας  

Αίμα  

Το αίμα είναι ρευστός ιστός που κυκλοφορεί σε όλο το σώμα με τη βοήθεια της 

καρδιάς και ενός πολύπλοκου δικτύου αιμοφόρων αγγείων. Το αίμα διεισδύει ακόμα 

και στα πιο απομακρυσμένα κύτταρα και τα τροφοδοτεί με τα απαραίτητα θρεπτικά 

συστατικά για τις βιοχημικές τους αντιδράσεις. Η συνολική ποσότητα του αίματος 

που κυκλοφορεί στα αγγεία είναι περίπου 5 λίτρα. Αποτελείται από: 1) Το πλάσμα, 

που περιέχει πρωτεΐνες, λιπίδια, υδατάνθρακες και ορμόνες, αντισώματα, παράγοντες 

πήξης, χημικά μακρομόρια, και διάφορα παραπροϊόντα του μεταβολισμού και 2) Τα 

έμμορφα στοιχεία που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα 

αιμοπετάλια. (Καραματσούκη, 2005) 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

6 

Βασικές λειτουργίες του αίματος:  

1. Μεταφορά οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών  

2. Απομάκρυνση των προϊόντων μεταβολισμού  

3. Μεταφορά ορμονών  

4. Άμυνα του οργανισμού στις λοιμώξεις  

5. Αιμόσταση και πήξη  

6. Διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας του σώματος  

 

Αιμοσφαιρίνη 

Η αιμοσφαιρίνη βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια και μεταφέρει το οξυγόνο από 

τους πνεύμονες στους ιστούς, ενώ μεταφέρει το διοξείδιο του άνθρακα αντίστροφα 

στη διαδρομή αυτή (η λεγόμενη "ανταλλαγή αερίων"). Ελαττωμένη αιμοσφαιρίνη 

σημαίνει αναιμία, ενώ αυξημένες τιμές σημαίνουν ερυθροκυττάρωση (συνήθως 

δευτεροπαθής, σπάνια αληθή πολυκυτταραιμία). Ψευδώς ελαττωμένη αιμοσφαιρίνη 

μπορεί να βρεθεί σε ατελή μίξη του δείγματος αίματος με το αντιπηκτικό ή 

αιμοληψία από φλέβα στην οποία χορηγείται ορός. 

Αναιμία  

Ως αναιμία ορίζεται η μείωση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης κάτω από δύο 

σταθερές αποκλίσεις από το μέσο όρο για την ηλικία του ατόμου.  

Γενικά για αναιμίες  

Ανάλογα με το αν ο μέσος όγκος ερυθροκυττάρων (MCV) 1για την ηλικία είναι 

φυσιολογικός, αυξημένος ή μειωμένος και λαμβάνοντας υπόψη τη μορφολογία των 

ερυθροκυττάρων, η αναιμία διακρίνεται σε νορμοκυτταρική, μακροκυτταρική ή 

μικροκυτταρική, αντίστοιχα. Αν λάβουμε υπόψη και το βαθμό που συμμετέχει η 

κληρονομικότητα, μπορούμε να κάνουμε μια επιπλέον διάκριση σε (Αθανασίου-

Μεταξά κ.ά., 2003): 

1) Κληρονομική διαταραχή της σύνθεσης των α και β αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης: 

μεσογειακά σύνδρομα.  

                                                
1 Τo MCV αποτελεί σημαντικό δείκτη στην γενική εξέταση αίματος, που μας δείχνει 
ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
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2) Κληρονομικές ή επίκτητες διαταραχές στη σύνθεση της αίμης: σιδηροβλαστικές 

αναιμίες. 

3) Μικροκυτταρικές αναιμίες που οφείλονται σε διαταραχές του μεταβολισμού του 

σιδήρου: α) σιδηροπενική αναιμία και β) αναιμία χρόνιας νόσου  

Οι Αρχαίοι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι και οι Ρωμαίοι αναγνώριζαν τις θεραπευτικές 

ιδιότητες του σιδήρου και ο Γαληνός το 2ο μ.Χ. αιώνα τον χαρακτήριζε «τονωτικό» 

δώρο του Θεού Άρη, ενώ μόλις τον 17ο αιώνα ο Άγγλος Sydenham περιέγραψε τα 

θεραπευτικά αποτελέσματα του σιδήρου στην αντιμετώπιση της Χλώρωσης.  

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για το σχηματισμό της αίμης και άλλων ενζυμικών 

συστημάτων. Το οξυγόνο φθάνει από τους πνεύμονες στους διάφορους ιστούς μέσω 

της αιμοσφαιρίνης για τη σύνθεση της οποίας απαιτείται σίδηρος. Όταν τα αποθέματα 

του σιδήρου εξαντληθούν μειώνεται η παραγωγή της αιμοσφαιρίνης και εμφανίζεται 

σιδηροπενική αναιμία με συμπτώματα έλλειψης οξυγόνου στους ιστούς. 

Επηρεάζεται, επίσης, ο μεταβολισμός υδατανθράκων και λιπών άρα και η παραγωγή 

ενέργειας, η κατάσταση των μυών, η εγκεφαλική και νοητική λειτουργία 

(Λιακοπούλου-Τσιτσιπή, 2011). 

 Η συνολική ποσότητά του στον οργανισμό κυμαίνεται μεταξύ 2 και 4 gr, ενώ η 

αναλογία του ως προς το σωματικό βάρος υπολογίζεται σε 500mg/kg για τους άνδρες 

και 35 mg/kg για τις γυναίκες. Η μεγαλύτερη ποσότητα βρίσκεται στη μυοσφαιρίνη 

και άλλα ένζυμα. Εκτός κυκλοφορίας, ο σίδηρος αποθηκεύεται στον οργανισμό με τη 

μορφή της φερριτίνης ή της αιμοσιδηρίνης, καθώς επίσης και στα μακροφάγα 

κύτταρα.  

Ορισμός σιδηροπενικής αναιμίας  

Αναιμία έχει ένα παιδί που έχει αιμοσφαιρίνη μικρότερη από 11g/dl στην ηλικία 1- 5 

ετών. Τα παιδιά ηλικίας από 5-12 ετών έχουν αναιμία όταν η αιμοσφαιρίνη τους είναι 

χαμηλότερη από 11.5g/dl, και στην εφηβεία όταν η αιμοσφαιρίνη είναι χαμηλότερη 

από 12g/dl (Βλάχα, 2004). 

Οι αιτίες που θεωρούνται υπεύθυνες για την εμφάνιση της σιδηροπενικής αναιμίας 

είναι η μειωμένη πρόσληψη ή η αυξημένη απώλεια σιδήρου. Καθοριστικός 

παράγοντας αυτών των αιτιών είναι η αυξημένη ανάγκη για σίδηρο, κοινή κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης ή της γαλουχίας στα νεογνά, και ιδίως τα πρόωρα.  
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Η μειωμένη πρόσληψη σιδήρου μπορεί να οφείλεται σε φτωχή σε σίδηρο δίαιτα ή σε 

μειωμένη εντερική απορρόφηση σιδήρου. Συνήθη αίτια της μειωμένης εντερικής 

απορρόφησης είναι η αχλωρυδρία, η γαστρεκτομή και το σύνδρομο 

δυσαπορρόφησης. Η αχλωρυδρία ή η γαστρεκτομή προκαλούν μείωση της οξύτητας 

του γαστρικού περιεχομένου. Το όξινο περιβάλλον είναι απαραίτητο για την 

αποδέσμευση του σιδήρου από δυσαπορρόφητα σύμπλοκα που μπορεί να σχηματίσει 

με άλλα μεγαλομόρια. 

Η αυξημένη απώλεια σιδήρου μπορεί να οφείλεται σε αιμορραγία του 

γαστρεντερικού συστήματος, στην έμμηνο ρύση και σε άλλες αιτίες, όπως η 

αιμοσφαιρινουρία, η αιμορραγία του αναπνευστικού συστήματος η κληρονομική 

αιμορραγική τηλεαγγειεκτασία, η αιμοδυάληση ή η αιμοδοσία.  

Σε κάθε περίπτωση, η σιδηροπενική αναιμία παρουσιάζεται κλινικά με χλωμό (ωχρό) 

δέρμα και αίσθημα κόπωσης. Εργαστηριακά, ο σιδηροπενικός ασθενής εμφανίζει 

υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία και χαμηλά επίπεδα φερριτίνης ορού. 

Πόσο συχνή είναι η έλλειψη σιδήρου;  

Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνή μορφή αναιμίας. Πλήττει κυρίως νεογνά, 

παιδιά, εφήβους και γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, κυοφορούσες ή μη. 

Επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το 3% των γυναικών έχουν σιδηροπενική 

αναιμία, ενώ το 20% των γυναικών έχουν μειωμένα αποθέματα σιδήρου χωρίς όμως 

να παρουσιάζουν αναιμία. 

Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, περίπου το 1,5 % του πληθυσμού παγκοσμίως πάσχει από 

σιδηροπενική αναιμία. Η σιδηροπενία και η σιδηροπενική αναιμία είναι συχνότερη 

στις περιόδους που έχουμε γρήγορη σωματική ανάπτυξη, όπως είναι τα πρώτα 2 

χρόνια της ζωής αλλά και η εφηβεία. Η επίπτωσή της είναι μεγαλύτερη στα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας, στους εφήβους αλλά και στις γυναίκες αναπαραγωγικής 

ηλικίας. Η συχνότητα της σιδηροπενικής αναιμίας έχει μειωθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια. Η τάση αυτή οφείλεται, κυρίως, στον εμπλουτισμό των βρεφικών 

τροφών και γαλάτων, στην αποφυγή χρήσης πλήρους αγελαδινού γάλατος στα βρέφη, 

καθώς και στη βελτίωση των διαιτητικών συνηθειών των παιδιών. Παρόλα αυτά, 

παραμένει ένα σημαντικό πρόβλημα, ιδίως στις οικονομικά χαμηλότερες κοινωνικές 

ομάδες. 
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Μελέτες που έχουν γίνει και στη χώρα μας δείχνουν ότι η συχνότητα της 

σιδηροπενικής αναιμίας στις ηλικίες που προαναφέρθηκε κυμαίνεται στο 2-3% και 

της σιδηροπενίας στο 15-30% ή περισσότερο, ανάλογα με την ηλικία και την περιοχή 

(Νοδάρου, 2003) 

 
 
 
 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 

Αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης  

Αιμοσφαιρίνη 

 

Εικόνα 1. Η αιμοσφαιρίνη (hemoglobin, Hb) είναι σιδηρούχος μεταλλοπρωτεΐνη και 
αποτελεί σχεδόν το σύνολο της μάζας (97%) του ξηρού περιεχομένου των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων και το 35% της συνολικής μάζας τους. Διαθέτει τέσσερις πρόσθετες ομάδες 
αίμης (heme). Η αίμη είναι ένα σύμπλοκο του Fe(II) με ένα παράγωγο της πορφυρίνης. Η 
αίμη συνδέεται μέσω του Fe(II) με το άζωτο του ιμιδαζολικού δακτυλίου μιας ιστιδίνης 
(αμινοξύ) που αποτελεί τον σύνδεσμο με το υπόλοιπο πρωτεϊνικό τμήμα της αιμοσφαιρίνης. 
Το σύμπλοκο αυτό προσδίδει το σκούρο κόκκινο χρώμα στην αιμοσφαιρίνη, όπως και την 
ικανότητα να συνδέεται "χαλαρά" με το μοριακό οξυγόνο (Ο2) μέσω του Fe(II) 
σχηματίζοντας οξυαιμοσφαιρίνη (oxyhemoglobulin) με λαμπρό κόκκινο χρώμα. (Από 
Casiday & Frey, 1998) 

Η αιμοσφαιρίνη αποτελεί πρωτεϊνικό συστατικό των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Κάθε 

μόριο αιμοσφαιρίνης έχει σφαιρικό σχήμα στο χώρο και αποτελείται από τέσσερις 

πολυπεπτιδικές αλυσίδες ανά δύο όμοιες, καθεμιά από τις οποίες συνδέεται με μία 

ομάδα αίμης (Εικόνα 1), Οι αιμοσφαιρίνες του ενηλίκου ατόμου διαφέρουν από τις 

αντίστοιχες του εμβρύου, Η κύρια αιμοσφαιρίνη κατά την εμβρυϊκή ηλικία είναι η 

αιμοσφαιρίνη F (HbF) με σύσταση α2γ2 δηλαδή αποτελείται από δύο πολυπεπτιδικές 

αλυσίδες α και από δυο γ, Κατά την ενήλικη ζωή η κύρια αιμοσφαιρίνη είναι ή HbA 

με σύσταση α2β2, ενώ ανιχνεύονται και μικρές ποσότητες μιας άλλης αιμοσφαιρίνης, 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

10 

της HbA2, με σύσταση α2δ2. Τα ενήλικα άτομα επίσης συνθέτουν πολύ μικρή 

ποσότητα (λιγότερο από 1 %) της HbF. 

Σημαντικός είναι ο ρόλος της αιμοσφαιρίνης στη μεταφορά του οξυγόνου. Στους 

πνεύμονες γίνεται σύνδεση του οξυγόνου με την αιμοσφαιρίνη. Το αίμα που έχει 

κορεστεί από οξυγόνο, είναι ζωηρό ερυθρό και λέγεται αρτηριακό αίμα. Αυτό καθώς 

φτάνει στα λεπτά τριχοειδή αγγεία, το οξυγόνο αποδεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη 

και μεταφέρεται στους ιστούς, με αποτέλεσμα το αίμα να λαμβάνει ένα σκούρο 

χρώμα( φλεβικό αίμα).  

Η πτώση της αιμοσφαιρίνης του αίματος διαταράσσει την προσφορά οξυγόνου στους 

ιστούς. Το ανθρώπινο σώμα έχει ισχυρούς προστατευτικούς μηχανισμούς έναντι των 

δυσμενών αποτελεσμάτων της πτώσης της αιμοσφαιρίνης και εξαιτίας του 

φαινομένου αυτού, στα αρχικά στάδια και σε μικρού βαθμού πτώση της 

αιμοσφαιρίνης, δεν υπάρχουν συμπτώματα. Συγκεκριμένα η διαταραγμένη προσφορά 

οξυγόνου στα κύτταρα αντιρροπείται κύρια μέσω μεταβολών στην καμπύλη 

διάστασης οξυγόνου αιμοσφαιρίνης με την μεσολάβηση του μειωμένου PH ή του 

αυξημένου διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται κατά τον διαταραγμένο 

μεταβολισμό (φαινόμενο ΒOHR). Περαιτέρω προστασία της απόδοσης αίματος 

επιτυγχάνεται μέσω της διαφυγής αίματος από επιφανειακά όργανα, όπως το δέρμα, 

σε ζωτικά σπλάγχνα, όπως η καρδιά και ο εγκέφαλος. Σε περίπτωση απώλειας 

ερυθρών αιμοσφαιρίων λόγω αιμορραγίας κινητοποιούνται συμπληρωματικοί 

μηχανισμοί, όπως κατακράτηση ούρων και αγγειοσύσπαση. Όταν, ωστόσο, η πτώση 

της αιμοσφαιρίνης είναι σημαντική διαπιστώνεται πτώση της αρτηριακής πίεσης, 

ζάλη, εύκολη κόπωση, δύσπνοια, αίσθημα ταχυκαρδίας, απώλεια αντοχής, 

λιποθυμική τάση η οποία μπορεί να φτάσει και έως την λιποθυμία. 

Κάθε νόσημα ή παθολογικός παράγοντας που προκαλεί ελάττωση των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων ή ελάττωση της φυσιολογικής συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης, 

προκαλεί χαμηλή συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης.  

Η ασφαλής διερεύνηση ορισμένων περιπτώσεων χαμηλής αιμοσφαιρίνης, μπορεί να 

απαιτεί πολύπλοκο εργαστηριακό έλεγχο ή και εισαγωγή στο νοσοκομείο. Τα 

ευρήματα από τη σωστή ιατρική εξέταση, έχουν κομβικό ρόλο στην ορθή διαφορική 

διάγνωση και θεραπεία (Μοσχοβάκη, 2011). 
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Αιματοκρίτης  

Αιματοκρίτης είναι η εκατοστιαία αναλογία των κυττάρων του αίματος σε κάθε 

κυβικό εκατοστόμετρο (ml). Η αναλογία αυτή εκφράζει την κατ’ όγκο σχέση των 

έμμορφων στοιχείων προς το πλάσμα του αίματος. Τα έμμορφα στοιχεία του αίματος 

είναι τα ερυθρά και τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Από τον αιματοκρίτη 

μπορούμε έμμεσα, αλλά με μεγάλη ακρίβεια, να υπολογίσουμε και τον αριθμό των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων εκτός από ειδικές περιπτώσεις που η σχέση ερυθρών–λευκών 

έχει ανατραπεί όπως π.χ. στις λευχαιμίες. Στην πολυκυτταραιμία, που υπάρχει 

αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων έχουμε αύξηση της τιμής του αιματοκρίτη, ενώ 

στην αναιμία ελάττωσή του (Αλωνιστιώτου – Γούβαλη, 1984). 

Μετά από διάφορες έρευνες που έγιναν και στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν και άλλες 

βιοχημικές παράμετροι, το εύρος των φυσιολογικών τιμών της αιμοσφαιρίνης και του 

αιματοκρίτη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης έχει καλά καθοριστεί. Το 1968 ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ) σύστησε ότι τα φυσιολογικά επίπεδα 

αιμοσφαιρίνης για παιδιά ηλικίας από  6 μηνών έως 6 ετών είναι από 11 gr/100 ml 

αίματος και πάνω και οι φυσιολογικές τιμές του αιματοκρίτη από 33% και πάνω. 

Επίσης το 1968 η Επιτροπή Διατροφής της Αμερικάνικης Ιατρικής Εταιρίας και το 

1969 η Επιτροπή της Διατροφής της Αμερικανικής Παιδιατρικής Ακαδημίας 

συμφώνησαν ότι οι τιμές 11gr/100 ml για την αιμοσφαιρίνη και 33% για τον 

αιματοκρίτη πρέπει να θεωρούνται φυσιολογικές (Τύμπα-Ψυρροπούλου, 2004).  

Πίνακας I. Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και 
ανοσολογικής αίματος (Από Δρακοπούλου & συν., 2008). 

Αιμοσφαιρίνη Φυσιολογικές Τιμές Μονάδα 
'Ανδρες 13,0-18,8 g/dl 
Γυναίκες 11,6-16,4 g/dl 
Νεογνά 16,0-25,0 g/dl 
Παιδιά μέχρι 10 ετών 10,8-14,8 g/dl 
Παιδιά άνω των 10 ετών 11,4-15,4 g/dl 
Αιματοκρίτης   <1 έτους 29- 43 % 
1 - 6 ετών 30- 40 % 
7- 16 ετών 32- 42 % 
Ενήλικες Άνδρες 40- 52 % 
Ενήλικες Γυναίκες 36- 46 % 
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Φερριτίνη  

Ο βασικός βιολογικός δείκτης που χρησιμοποιείται στη διάγνωση της σιδηροπενίας 

είναι η φερριτίνη ορού. Είναι ένας αξιόπιστος δείκτης των αποθηκών σιδήρου. Ο 

σίδηρος ορού αν και συχνά χρησιμοποιούμενος δεν είναι αξιόπιστος δείκτης διότι 

επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η λήψη τροφής και 

άλλοι (Λιακοπούλου-Τσιτσιπή, 2011). 

Η φερριτίνη είναι μια πρωτεΐνη ορού μεγάλου μοριακού βάρους (450 kDa) που 

αποτελεί μαζί με την αιμοσιδηρίνη την κύρια μορφή που εναποθηκεύει το σίδηρο 

στους ιστούς, ως γνωστό δε περίπου το 20 % του σιδήρου του σώματος βρίσκεται 

στους ιστούς με τη μορφή εναποθηκευμένου σιδήρου. Η φερριτίνη έχει απομονωθεί 

από τα κύτταρα όλων σχεδόν των ιστών, ενώ ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις έχουν 

βρεθεί στο ήπαρ, το σπλήνα και το μυελό των οστών, εναποτίθενται δε κυρίως στα 

δικτυοενδοθηλιακά κύτταρα (Τύμπα – Ψυρροπούλου, 2004). 

Η συγκέντρωση της φεριττίνης στον ορό ή το πλάσμα (φ.τ. = 40-200 ng/ dl ) είναι 

ένας πολύ χρήσιμος δείκτης στην εκτίμηση των αποθηκών σιδήρου και υπάρχει 

άμεση ποσοτική σχέση μεταξύ των δύο παραμέτρων. Για τιμές φερριτίνης ορού 20 – 

300 ng/ml οι αποθήκες σιδήρου (εκφρασμένες σε mg) υπολογίζεται ότι είναι 

8πλάσιες έως 10πλάσιες των αντίστοιχων τιμών φερριτίνης (εκφρασμένων σε ng/ml).  

Σε ασθενείς με σιδηροπενική αναιμία η φερρτίνη είναι συνήθως μειωμένη. Ανεύρεση 

τιμής φερριτίνης κάτω των 10 ng / ml θεωρείται ότι έχει ειδικότητα σχεδόν 100% για 

τη διάγνωση της σιδηροπενίας, αλλά η ευαισθησία είναι μόλις 59%. Οι μόνες 

γνωστές καταστάσεις που μπορεί να συνοδεύονται από χαμηλή φερριτίνη χωρίς 

σιδηροπενία είναι ο υποθυρεοειδισμός και η έλλειψη βιταμίνης C. Ιδιαίτερα υψηλές 

τιμές φερριτίνης παρατηρούνται σε καταστάσεις υπερφορτώσεως του οργανισμού με 

σίδηρο και οφείλονται σε διέγερση της ηπατικής σύνθεσής της. Ωστόσο, η φερριτίνη 

ανήκει στις πρωτεΐνες οξείας φάσεως, δηλαδή αυξάνεται επίσης σε λοιμώξεις, 

φλεγμονώδη ή κακοήθη νοσήματα, παθήσεις του ήπατος κ.α. Στις καταστάσεις αυτές 

η σύνθεση και ελευθέρωση φερριτίνης από τα ηπατικά κύτταρα διεγείρονται μέσω 

των φλεγμονωδών κυτταροκινών IL-1 και TNF-a. Ως εκ τούτου, ένας ασθενής με 

σιδηροπενία και συνυπάρχουσα π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα, μπορεί να έχει ψευδώς 

φυσιολογική τιμή φερριτίνης, αφού η φλεγμονή αυξάνει τις τιμές έως και στο 

τριπλάσιο (Σακαρέλου, 2006). 
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Δείκτες ερυθρών κυττάρων  

Τα MCV, MCH, MCHC, RDW αποτελούν σημαντικούς δείκτες στην γενική 

εξέταση αίματος, που μας δείχνουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Οι τιμές MCV, MCH, MCHC, RDW, υπολογίζονται αυτόματα από τα 

μηχανήματα των αναλυτών αίματος, χωρίς την παρέμβαση του μικροβιολόγου και 

προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες στον παθολόγο. 

Το MCV είναι ο μέσος όγκος ερυθρών. Ο αυτόματος αναλυτής υπολογίζει την 

κατανομή του μεγέθους των ερυθρών στο εξεταζόμενο αίμα και στη συνέχεια αυτή 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του MCV. To MCV ανιχνεύει με ακρίβεια κάθε 

γενική αύξηση ή μείωση του όγκου του ερυθρού αιμοσφαιρίου. Ο ειδικός παθολόγος 

πρέπει να διαγνώσει εάν η διαταραχή στο MCV, αντανακλά μία παροδική διαταραχή 

που προκαλείται από απλά παθολογικά προβλήματα (π.χ. κοινή ίωση), εάν πρόκειται 

για παραμόρφωση ερυθρών από παράγοντες στο αίμα που προκαλούν αλλοιώσεις 

κατά την εξέταση (π.χ. ωσμωτική διόγκωση λόγω αυξημένου σακχάρου), ή εάν 

υπάρχει μόνιμη διαταραχή σε κάποιο επίπεδο της φυσιολογικής ερυθροποίησης (π.χ. 

λόγω κακής απορρόφησης βιταμινών Β). 

Το MCH, η μέση αιμοσφαιρίνη του ερυθρού, αποτελεί το μέσο όρο της 

αιμοσφαιρίνης του ερυθρού. Είναι εξαιρετικός δείκτης της ποσότητας της 

αιμοσφαιρίνης, που περιέχεται στο ερυθρό αιμοσφαίριο. Τα άτομα με έλλειψη 

σιδήρου και θαλασσαιμία έχουν ελάττωση MCH, λόγω αδυναμίας σύνθεσης 

φυσιολογικής ποσότητας αιμοσφαιρίνης. Συγγενής στο MCH, είναι ο MCHC, η μέση 

σωματική συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης. Ο δείκτης αυτός είναι πολύτιμος στην 

περίπτωση της κληρονομικής σφαιροκυττάρωσης. 

Το RDW, το εύρος της κατανομής των ερυθρών, αποτελεί ένα δείκτη που παρέχει ο 

αυτόματος αναλυτής και παρουσιάζει την κατανομή των όγκων των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Αποτελεί δείκτη της ανισοκυττάρωσης, των διακυμάνσεων δηλαδή 

του μεγέθους των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η τιμή του RDW, έχει σημαντικό ρόλο 

στην διαγνωστική προσπέλαση και εκτίμηση της αναιμίας. 

Όταν οι διαταραχές MCV, MCH, MCHC, RDW βρίσκονται εκτός φυσιολογικών 

ορίων, η σωστή παθολογική ιατρική εξέταση είναι επιβαλλόμενη. Ο τύπος των 
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διαταραχών σε συνδυασμό με τα ευρήματα από την ιατρική εξέταση και το ιατρικό 

ιστορικό κατευθύνουν την διάγνωση (Μοσχοβάκη, 2011). 

Πρωτοπορφυρίνη ερυθρών αιμοσφαιρίων  

Το τελευταίο βήμα στην οδό βιοσύνθεσης της αίμης, είναι η προσθήκη του σιδήρου 

την πρωτοπορφυρίνη ΙΧ. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος σίδηρος τον αντικαθιστά ο 

ψευδάργυρος (Zn) σχηματίζοντας έτσι την ZPPE, η οποία μπορεί να μετρηθεί. Η 

δοκιμασία εκτιμά ουσιαστικά όχι αν υπάρχει επαρκής σίδηρος αλλά αν αυτός είναι 

διαθέσιμος. Έτσι τα επίπεδα της ZPPE αυξάνονται και στη σιδηροπενία αλλά και 

στην αναιμία χρόνιας νόσου όπου υπάρχει μεν σίδηρος, αλλά είναι παγιδευμένος στα 

μακροφάγα και δεν διατίθεται για τη σύνθεση της αίμης. Αύξηση της ZPPE 

παρατηρείται επίσης σε λοιμώξεις, φλεγμονώδη και κακοήθη νοσήματα, αλλά και σε 

δηλητηρίαση με μόλυβδο. Έτσι μετρήσεις της ZPPE είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε 

παιδιά αφού μπορεί να ανιχνεύσει τόσο σιδηροπενία όσο και μολυβδίαση. Πάντως η 

ευαισθησία και η ειδικότητά της για τη σιδηροπενία των ενηλίκων είναι κατώτερη της 

φερριτίνης (Σακαρέλου, 2006).  

Σίδηρος και ολική δεσμευτική ικανότητα σιδηροφιλίνης  

Το επίπεδο του σιδήρου του ορού αντανακλά την ισορροπία μεταξύ του σιδήρου που 

απορροφάται από το έντερο, αυτού που προέρχεται από τον καταβολισμό της 

αιμοσφαιρίνης, αυτού που μετακινείται από και προς τις αποθήκες και τους ιστούς 

και αυτού που προσφέρεται στο μυελό των οστών για τη σύνθεση της αιμοσφαιρίνης. 

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης του σιδήρου του ορού και της ολικής 

δεσμευτικής ικανότητας της σιδηροφιλίνης (TIBC), είναι οι κλασσικές και 

καθιερωμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της σιδηροπενικής 

αναιμίας.  
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ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η σιδηροπενική αναιμία στον κόσμο  

Η αναιμία είναι ένα κοινό πρόβλημα τόσο για τον αναπτυγμένο όσο και για τον 

αναπτυσσόμενο κόσμο (Τύμπα–Ψυρροπούλου, 2004). Είναι ιδιαίτερα συχνή στις 

αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Στις ανεπτυγμένες χώρες η 

συχνότητά της μειώθηκε τα τελευταία χρόνια αλλά παρόλα αυτά παραμένει συχνή 

αιτία αναιμίας με αντίκτυπο σημαντικές συνέπειες στη σωματική και πνευματική 

υγεία των παιδιών (Χατζηπαναγής & Ευσταθίου, 2012). Στο διάγραμμα 1 δίνεται ο 

αριθμός των ατόμων που πάσχουν από σιδηροπενία και σιδηροπενική αναιμία σε 

παγκόσμια κλίμακα. 

 

Εικόνα 2. Εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από σιδηροπενία και 
σιδηροπενική αναιμία, σε παγκόσμια κλίμακα. 

Πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως στη Νότια Αμερική, στην Αφρική 

και στην Ασία, υποφέρουν από υποσιτισμό, έχουν έλλειψη πόσιμου νερού αλλά και 

βασικής υγειονομικής περίθαλψης, με κύρια συνέπεια την αυξημένη παιδική  

θνησιμότητα. 
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Πίνακας II. Ποσοστά σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας εφήβων αγοριών και 
κοριτσιών που δε βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης  

 

Πίνακας III. Συχνότητα εμφάνισης σιδηροπενίας στις Η.Π.Α. (Μελέτη NHANES 1988-
1994, 1999-2000).  
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Υπολογίζεται (Third National and Nutrition Examination Survey, NHANES III) ότι 

στις ΗΠΑ 7,8 εκατομμύρια εφήβων κοριτσιών εμφανίζουν έλλειψη σιδήρου. Από 

αυτά περίπου 3,3 εκατομμύρια πάσχουν από σιδηροπενική αναιμία (Παπαγεωργίου, 

2010). 

Σύμφωνα με μελέτες που έχουν διεξαχθεί στην Τουρκία, η σιδηροπενία είναι η 

σημαντικότερη αιτία  αναιμίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας (Κocak et al., 1995, 

Aydinok et al., 1998, Κoc et al., 2000, Klinic et al., 2002). Παρόλα αυτά δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, διαφορετικών κοινωνικό-

οικονομικών τάξεων από τις 3 μεγαλύτερες πόλεις της Τουρκίας, Κωνσταντινούπολη,  

Άγκυρα και Σμύρνη (Μοσχώνης, 2004). 

Όσον αφορά στην Ευρώπη ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας για την 

επικράτηση της έλειψης σιδήρου και της σιδηροπενικής αναιμίας (Hercberg et al., 

2001)  

Πίνακας IV. Ποσοστά σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας στην Ευρώπη. 

 

Επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα 

Εκτεταμένη ιατρική έρευνα που διεξήχθη στη βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε ότι 1 στα 6 

ελληνόπουλα πάσχει από σιδηροπενία, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη μη 

ισορροπημένη διατροφή και στην τάση των ελληνικών οικογενειών να μη 
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μαγειρεύουν στο σπίτι (Gompakis et al., 2007). Όπως προέκυψε από τη μελέτη αυτή, 

ως και το 15% των παιδιών εμφάνιζε σιδηροπενία, ποσοστό πολύ υψηλό για 

ανεπτυγμένο κράτος, το οποίο όμως συνάδει προς εκείνα που καταγράφονται στα 

υπόλοιπα  προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη. Παράλληλα, 3 στα 100 παιδιά, σε ηλικίες ως 

2 ετών,  ως και το 16,1%- παρουσίαζαν σιδηροπενική αναιμία, μια κατάσταση η 

οποία επηρεάζει άμεσα τόσο τη σωματική όσο τη νοητική αλλά και την ψυχοκινητική 

ανάπτυξη. Το δείγμα περιλάμβανε 3.100 παιδιά ηλικίας από 8 μηνών ως 15 ετών, τα 

οποία προέρχονταν από τη βόρεια Ελλάδα και οι ερευνητές μελέτησαν διαφορετικές 

παραμέτρους, όπως το κοινωνικοοικονομικό προφίλ των οικογενειών στις οποίες 

ανήκαν οι μικροί εθελοντές, αλλά και οι διατροφικές τους συνήθειες. Μπορεί το 

δείγμα που αναλύθηκε να αφορούσε μόνο παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο, 

όπως σημείωσαν οι ερευνητές λόγω του μεγάλου εύρους του δίνει μια καθαρή εικόνα 

που αντικατοπτρίζει την κατάσταση και στην υπόλοιπη χώρα.  

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο περίπου το 30% των παιδιών ηλικίας 6 μηνών μέχρι 5 

χρονών έχουν σιδηροπενική αναιμία, ενώ για τα παιδιά ηλικίας 6-17 χρονών το 

ποσοστό φτάνει το 20% (Χατζηπαναγής & Ευσταθίου, 2012). Μελέτες στη δεκαετία 

του '70 έδειξαν σιδηροπενία στο 56% των βρεφών ηλικίας 1 έτους (εμφανίζεται πιο 

συχνά στα πρόωρα γιατί αυτά έχουν λιγότερα αποθέματα σιδήρου ) και στο 19% των 

παιδιών ηλικίας 5 ετών, ενώ σιδηροπενική αναιμία βρέθηκε σε ποσοστά 53% και 6%. 

Η ηλικία εμφάνισης της σιδηροπενικής αναιμίας εμφανίζει δύο αιχμές, η μία εκ των 

οποίων είναι μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών και η άλλη είναι στην εφηβεία. Τα παιδιά 

ηλικίας 1-2 χρόνων έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν σιδηροπενική 

αναιμία, γιατί ενώ στην ηλικία αυτή ο ρυθμός ανάπτυξης είναι ακόμα γρήγορος, ο 

σίδηρος, που προσλαμβάνεται μέσα από τις τροφές, ελαττώνεται. Πρόσφατες μελέτες 

της Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών σε παιδικούς σταθμούς 

και σχολεία της Αττικής ανέδειξαν συχνότητες σιδηροπενίας και σιδηροπενικής 

αναιμίας, σε παιδιά ηλικίας 1-4 ετών, 14,2% και 2,4% και σε παιδιά ηλικίας 12-14 

ετών 3,2 % και 29,7 %, αντίστοιχα. Εκτενείς μελέτες σε παιδιά ηλικίας 8 μηνών-15 

ετών στη Βόρεια Ελλάδα, έδειξαν ότι η σιδηροπενία και η σιδηροπενική αναιμία 

ανέρχεται σε ποσοστά 14% και 2,9% αντίστοιχα και είναι ιδιαίτερα αυξημένες σε 

άτομα που διαμένουν σε ημιαστικές περιοχές και των οποίων η δίαιτα είναι φτωχή σε 

κρέας. Ειδικά στην ηλικία των 0-2 ετών τα αντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 34,1% 

και 16,1%. Μια μελέτη σε 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε παιδιά ηλικίας 12 

μηνών, έδειξε αντίστοιχα αποτελέσματα της τάξης του 7,2% και 2,3% (Καττάμης, 
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2007). Οι έφηβοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν αναιμία, γιατί η 

ανάπτυξη του σώματος στην περίοδο αυτή είναι πολύ γρήγορη. Ιδιαίτερα στα 

κορίτσια, η πιθανότητα μεγαλώνει γιατί χάνουν αρκετό αίμα με την περίοδο τους 

(Καττάμης, 2007, Χατζηπαναγής & Ευσταθίου, 2012).  

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Διάφοροι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου 

ζωής, αλλά και διάφορες ανατομικές και παθολογικές καταστάσεις ευθύνονται για 

την εμφάνιση σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας στα παιδιά.  

Διατροφικές συνήθειες  

Ο Π.Ο.Υ έχει συστήσει την προαγωγή της αποκλειστικής θρέψης του βρέφους με 

μητρικό γάλα ως την ιδανικότερη μορφή διατροφής για τους πρώτους 4 έως 6 μήνες 

της ζωής. Το γάλα είναι η κυριότερη τροφή στη βρεφική ηλικία το οποίο είναι φτωχό 

σε περιεκτικότητα σιδήρου. Το μητρικό γάλα όπως και το πλήρες γάλα της αγελάδας 

θεωρούνται πηγές φτωχές σε σίδηρο, περιέχουν αντίστοιχα 0,3 και 0,8 mg/l. Ωστόσο 

η χαμηλή περιεκτικότητα του μητρικού γάλατος σε σίδηρο αντισταθμίζεται από την 

άριστη απορρόφησή του από τον οργανισμό του παιδιού. Ο Π.Ο.Υ υποστηρίζει ότι η 

αποκλειστική θρέψη του βρέφους με μητρικό γάλα, τουλάχιστον μέχρι τον 6ο μήνα 

της ζωής του, έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για το παιδί όσο και για τη μητέρα. Τα 

επιχειρήματα για την ανωτερότητα της φυσικής διατροφής με μητρικό γάλα σε σχέση 

με την τεχνητή είναι πολλά. Περιληπτικά αναφέρονται η μικρή συχνότητα 

νοσηρότητας και κυρίως εντερικών διαταραχών, η γρήγορη ανάπτυξη με αύξηση 

ύψους και βάρους, χωρίς αυτό να σημαίνει προδιάθεση παχυσαρκίας στην παιδική ή 

εφηβική ηλικία, η επίσης γρήγορη ανάπτυξη των πρόωρων, η πρόληψη της αναιμίας 

και η γενικότερη καλή υγεία του παιδιού. Καθώς επίσης τα πλεονεκτήματα του 

θηλασμού από την πλευρά της μητέρας, τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό 

και κοινωνικό επίπεδο. Πολλές μελέτες επίσης έχουν αποδείξει ότι η αποκλειστική 

διατροφή του βρέφους με μητρικό γάλα, το προφυλάσσει από σιδηροπενική αναιμία ή 

σιδηροπενία τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του, ακόμα κι αν δε δίνεται 
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συμπληρωματικός σίδηρος. Σημασία έχει ότι το μητρικό γάλα είναι προτιμότερο από 

οποιοδήποτε άλλο γάλα λόγω της σύνθεσής του, της διασποράς και της δέσμευσης 

του σιδήρου στις διάφορες λειτουργίες και της καλής χώνεψης στο στομάχι. Το γάλα 

της αγελάδας είναι φτωχή πηγή σιδήρου. Παρεμβαίνει στην απορρόφηση του σιδήρου 

της τροφής και μπορεί να επιδείνωση τη σιδηροπενία με τις μικροαιμορραγίες του 

βλεννογόνου του εντέρου που προκαλεί. Υπολογίζεται ότι το 50% των βρεφών με 

σιδηροπενία είχαν αιμορραγία από το γαστρεντερικό σωλήνα που οφείλονταν στο 

πλήρες γάλα αγελάδας με το οποίο διατρέφονταν. Ο Zeigler το 1990 συμπέρανε ότι η 

θρέψη του βρέφους με αγελαδινό γάλα αυξάνει την αιμορραγία από το γαστρεντερικό 

σωλήνα σε μεγάλη αναλογία και το ποσού σιδήρου που χάνεται με αυτόν τον τρόπο 

είναι διατροφικά σημαντικό. Ο Walter και οι συνεργάτες του το 1989 ανέφεραν ότι η 

μη εμφανής γαστρεντερική αιμορραγία είναι συχνότερη σε βρέφη που τρέφονται με 

γάλα αγελάδας από ότι σε βρέφη που θηλάζουν. Τα βρεφικά τυποποιημένα γάλατα τα 

οποία παρασκευάζονται από γάλα αγελάδας και εμπλουτίζονται με περίπου 12 mg 

σιδήρου χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1960. Η απορρόφηση του 

σιδήρου από αυτά τα γάλατα είναι περίπου 6 φορές μεγαλύτερη από ότι στο γάλα 

αγελάδας ή στα εμπλουτισμένα γάλατα. Τα εμπλουτισμένα με σίδηρο γάλατα 

παρέχουν προστασία κατά της σιδηροπενίας στον πρώτο χρόνο της ζωής. Σε άλλη 

μελέτη, μια ομάδα παιδιών ηλικίας 3 έως 15 μηνών πήραν εμπλουτισμένο γάλα και 

μια δεύτερη ομάδα πήρε γάλα χωρίς προσθετικά. Στην ηλικία των 9 και 15 μηνών 

παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές σε όλες τις μετρήσεις του σιδήρου στην ομάδα 

που πήρε εμπλουτισμένο γάλα (p<0, 001). Ο εμπλουτισμός με 15 mg σιδήρου και 100 

mg φολικού οξέος ανά λίτρο γάλατος αποδείχθηκε αρκετά αποτελεσματικός για την 

πρόληψη της σιδηροπενίας. Η πρόσληψη σιδήρου επηρεάζεται από την εισαγωγή 

στερεάς τροφής στο διαιτολόγιο του παιδιού. Η μορφή με την οποία βρίσκεται ο 

σίδηρος στις τροφές παίζει ρόλο στην απορρόφησή του. Ο αιμινικός σίδηρος έχει 

μεγαλύτερη βιοδιαθεσιμότητα από το τον μη αιμινικό. Ο σίδηρος της αίμης υπάρχει 

σε τροφές όπως το κρέας και το ψάρι ενώ ο μη αιμινικός σίδηρος περιέχεται σε 

τροφές όπως το γάλα, το αυγό, τα δημητριακά και τα λαχανικά. Το ποσοστό του 

σιδήρου που απορροφάται από τις ζωικές τροφές είναι μεγαλύτερο από αυτό που 

απορροφάται από τις φυτικές. Το κρέας έχει 2 σημαντικά οφέλη: δεν είναι απλώς μια 

εξαιρετική πηγή σιδήρου, αλλά διευκολύνει και την απορρόφηση του μη αιμινικού 

σιδήρου. Περιέχοντας μάλιστα μια ουσία που βρίσκεται και στα ψάρια και στα 

πουλερικά, αυξάνει στο τετραπλάσιο την απορρόφηση του σιδήρου ο οποίος 
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βρίσκεται τόσο σε αυτά όσο και στα άλλα τρόφιμα με τα οποία καταναλώνονται 

ταυτόχρονα. Δηλαδή καταναλώνοντας κρέας με λαχανικά (σπανάκι, μπιζέλια) μαζί 

αξιοποιείται καλύτερα και ο σίδηρος των λαχανικών παράλληλα με εκείνο του 

κρέατος. Επιπρόσθετα ο ανόργανος σίδηρος απορροφάται ελάχιστα, επίσης δύσκολα 

απορροφάται ο σίδηρος που περιέχεται σε πρόσθετα στα διάφορα τρόφιμα. Επειδή 

όμως η αξιοποίηση του πρόσθετου σιδήρου είναι πολύ περιορισμένη, θα πρέπει 

κανείς να βασίζεται στη φυσική ύπαρξη σιδήρου στα τρόφιμα του διαιτολογίου του.  

 

Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες  

Η κοινωνική και οικονομική κατάσταση είναι ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να 

επηρεάζει τη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης. Στις Η.Π.Α στοιχεία από τη μελέτη 

NHAHES έδειξαν ότι η συχνότητα της αναιμίας είναι δύο φορές μεγαλύτερη στο 

χαμηλό παρά στο υψηλό οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αν και το κοινωνικό 

οικονομικό επίπεδο παρέμεινε σταθερό από το 1975 έως το 1984, η συχνότητα της 

αναιμίας μειώθηκε σημαντικά σε κάθε ομάδα. Τα μετέπειτα αποτελέσματα έδειξαν 

μια αληθινή μείωση της συχνότητας της αναιμίας στα παιδία των στερημένων 

οικογενειών που οφείλεται ίσως στη βελτίωση της διατροφής στην παιδική ηλικία. 

Κατά τη διάρκεια ενός διατροφικού προγράμματος που διεξήχθη στο Πουέρτο Ρίκο, 

ένα από τα σημαντικά σημεία μελέτης ήταν η σχέση της χαμηλής αιμοσφαιρίνης και 

της οικονομικής κατάστασης της κοινότητας όπου ζούσαν τα παιδιά. Μια εξήγηση 

για την αναιμία ήταν η χαμηλή πρόσληψη σιδήρου και η έλλειψη πρωτεϊνών. Ο 

Π.Ο.Υ ανέφερε το 1988 ότι η πλειονότητα των παιδιών με αναιμία προέρχονται από 

τα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν 

αναφορές ότι η σιδηροπενική αναιμία δεν σχετίζεται κατ ανάγκη με την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση, μερικές πλούσιες χώρες, όπως οι Αραβικές χώρες 

του Κόλπου, ενώ έχουν κατορθώσει μια γρήγορη ανάπτυξη (κοινωνική & 

οικονομική) αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόβλημα σιδηροπενικής αναιμίας σε 

μητέρες και παιδιά. Προγράμματα παρέμβασης πέτυχαν να μειώσουν το χάσμα της 

συχνότητας της αναιμίας ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικά και οικονομικά ομάδες. 

Ο Tulchinsky και οι συνεργάτες του το 1991 μελέτησαν στο Ισραήλ διαφορές στην 

εμφάνιση της αναιμίας σε παιδιά της Ιερουσαλήμ από το 1977 έως το 1987. Σε μια 

ομάδα χαμηλού εισοδήματος η συχνότητα της αναιμίας μειώθηκε από 46,7 % το 1977 

σε 13 % το 1987, ενώ σε μια ομάδα υψηλότερου εισοδήματος, η συχνότητα της 
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αναιμίας από 27,8 % το 1977 μειώθηκε σε 15 % το 1987. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν 

ότι η πολιτική ενημέρωσης για την πρόσληψη σιδήρου στη διατροφή κατάφερε να 

περιορίσει το κενό μεταξύ των δύο διαφορετικών ομάδων.  

Χαμηλό επίπεδο σιδήρου κατά τη γέννηση  

Η συγκέντρωση σιδήρου κατά τη γέννηση κυμαίνεται από 65-90 mg/ kg βάρους 

σώματος, από τα οποία τα 60 περίπου mg περιέχονται στην αιμοσφαιρίνη και τα 

υπόλοιπα στις αποθήκες. Τα νεογέννητα με φυσιολογικό βάρος σώματος έχουν 80 % 

περισσότερο σίδηρο από τα λιποβαρή νεογνά. Σε ομάδα 272 βρεφών ο κυριότερος 

παράγοντας που προδιέθετε σιδηροπενική αναιμία ήταν το μικρό βάρος γέννησης. Η 

συχνότητα σοβαρής αναιμίας στα βρέφη με βάρος γέννησης πάνω από 4.000 g ήταν 

αρκετά μικρή, ενώ το 80 % των βρεφών με αιμοσφαιρίνη κάτω από 5 g/ dl ήταν 

πρόωρα (< 37η εβδομάδα ) η με βάρος γέννησης μικρότερο από 3.000 g. Σε άλλη 

μελέτη, το 26,5 % μιας ομάδας πρόωρων νεογνών παρουσίασε σιδηροπενική αναιμία 

με αιμοσφαιρίνη κάτω από 9 g/dl. Η συχνότητα μειώθηκε στο 6,4 % όταν άρχισε η 

θρέψη των βρεφών με εμπλουτισμένο γάλα. Η σιδηροπενική αναιμία είναι συχνότερη 

στα δίδυμα. Ένας λόγος είναι η τάση των διδύμων να είναι μικρότερα στη γέννηση. 

Άλλος, σπανιότερος λόγος είναι το σύνδρομο της μετάγγισης του πλακούντα από τον 

ένα μονοζυγώτη δίδυμο στον άλλο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε διαφορές στις τιμές 

της αιμοσφαιρίνης β μεταξύ των διδύμων. Ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας για το 

επίπεδο σιδήρου στα νεογέννητα έχει σχέση με την περίδεση του ομφάλιου λώρου. 

Όταν η περίδεση του ομφάλιου λώρου καθυστερεί περίπου 3 λεπτά έχουμε 58 % 

αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Αν και τα νεογνά δεν έχουν άμεση ανάγκη 

αυτών των ερυθρών, ο σίδηρος που περιέχουν μπορεί να χρησιμεύσει αργότερα όταν 

αυξάνονται οι ανάγκες κατά την ανάπτυξη.  

Χαμηλή αιμοσφαιρίνη της μητέρας  

Η σχέση μεταξύ της αιμοσφαιρίνης της μητέρας και του επιπέδου σιδήρου του 

βρέφους είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εξαιτίας της ποικιλίας των ερευνών και των 

αποτελεσμάτων τους. Το επίπεδο σιδήρου του εμβρύου καθορίζεται από τη μητέρα 

μέσω του πλακούντα. Ο Smith το 1955 χρησιμοποίησε ραδιενεργό σίδηρο ο οποίος 

εισήχθη σε έγκυες γυναίκες πριν τον τοκετό. Ο εισαγόμενος σίδηρος πέρασε και στα 

βρέφη. Βρέθηκε ότι το 70 % της αιμοσφαιρίνης στα βρέφη αυτά μέχρι την ηλικία των 

2 ετών προερχόταν από τη μητέρα. Μεγάλος αριθμός ερευνών για την επίδραση της 
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σιδηροπενίας της μητέρας στο επίπεδο σιδήρου του βρέφους, έδειξαν ότι η αναιμία 

της μητέρας δεν επηρεάζει την αιμοσφαιρίνη του βρέφους διότι το έμβρυο παίρνει το 

σίδηρο που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες του από τη μητέρα ανεξαρτήτως 

της δικής της κατάστασης σε σίδηρο. Αντίθετα σε άλλες μελέτες υποστηρίζεται ότι η 

ποιότητα και η ποσότητα του σιδήρου που μεταφέρεται από τη μητέρα στο παιδί είναι 

συνάρτηση της ποσότητας σιδήρου στο αίμα της μητέρας.  

 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ/ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Εισαγωγικά 

Οι λόγοι που τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην εμφάνιση της σιδηροπενίας 

είναι αρκετοί. Ο κύριος είναι η ανεπαρκής πρόσληψη σιδήρου με τις τροφές ιδιαίτερα 

στις ηλικίες από 2 μέχρι 5 ετών που τα παιδιά γίνονται επιλεκτικά και «δύσκολα» στο 

φαγητό. Δεύτερος σημαντικός λόγος είναι η ταχεία αύξηση του σώματος (ύψος και 

βάρος) ιδιαίτερα στην εφηβεία. Επίσης τα πρόωρα βρέφη, τα βρέφη με χαμηλό βάρος 

γέννησης, εκείνα που λαμβάνουν στερεές τροφές πριν τον 6 μήνα και τα βρέφη που 

συνεχίζουν να θηλάζουν και μετά τον 6ο μήνα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην 

ανάπτυξη σιδηροπενίας. Άλλοι λόγοι είναι η απώλεια αίματος που παρατηρείται 

συχνά σε κορίτσια με την έναρξη της εμμήνου ρύσεως (περιόδου), ή σε παιδιά που 

λαμβάνουν χρονίως αντιφλεγμονώδη σκευάσματα πχ ασπιρίνη. Τέλος, λιγότερο 

συχνή αίτια σιδηροπενίας είναι η ανεπαρκής απορρόφηση του σιδήρου από το έντερο, 

όπως στην κοιλιοκάκη. 

Ο εγκέφαλος είναι από τα πρώτα όργανα που επηρεάζεται από την σιδηροπενία. Τα 

παιδιά που έχουν έλλειψη σιδήρου εμφανίζουν διάσπαση της προσοχής και υπνηλία. 

Παρουσιάζουν επίσης προβλήματα μνήμης, αντίληψης και ελάττωση της 

συγκέντρωσης. Οι μαθητές δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στην 

τάξη. επίσης, παρατηρούνται και διαταραχές της συμπεριφοράς όπως ευερεθιστότητα. 

Είναι προφανές ότι αυτά τα προβλήματα επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών στο 

σχολείο. Τα μικρότερα παιδιά που αναπτύσσουν την ομιλία και την σκέψη 

δυσκολεύονται να απορροφήσουν και να επεξεργαστούν όλες τις πληροφορίες που 

τους προσφέρονται από το περιβάλλον τους. Τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται 
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πριν την ανάπτυξη της αναιμίας και συνήθως περνούν απαρατήρητα. Σε δεύτερο 

στάδιο, σε προχωρημένη έλλειψη σιδήρου αναπτύσσεται αναιμία. Τα παιδιά με 

αναιμία εμφανίζουν ωχρότητα, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, (γρήγορες αναπνοές), εύκολη 

κόπωση, αδυναμία, δυσκολία να συμμετέχουν στις αθλητικές τους δραστηριότητες 

και ανορεξία. Τα βρέφη μπορεί να εμφανίζουν δυσκολία στη σίτιση. Επίσης 

εμφανίζεται και ανεπάρκεια της σωματικής αύξησης (ύψος και βάρος). Τα 

συμπτώματα αυτά ποικίλουν ανάλογα με τον βαθμό της αναιμίας. Τελικά, αν η 

σιδηροπενία δεν διορθωθεί, η αναιμία γίνεται βαριά (συνεχίζεται η πτώση της 

αιμοσφαιρίνης) και το παιδί μπορεί να χρειασθεί μέχρι και μετάγγιση αίματος. 

Συνέπειες σιδηροπενικής αναιμίας  

Πρόσφατες μελέτες συσχετίζουν την έλλειψη σιδήρου με διαταραχές ύπνου, τη 

νοητική και ψυχοσωματική εξέλιξη των παιδιών. Φαίνεται ότι σε βρέφη και παιδιά 

μέχρι την ηλικία των 5 χρονών η σιδηροπενική αναιμία και πιθανόν και η 

σιδηροπενία μπορεί να οδηγήσουν σε νευροαναπτυξιακές διαταραχές και διανοητική 

καθυστέρηση που μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμες. Η ακεραιότητα του 

επιθηλίου που καλύπτει τους διάφορους βλεννογόνους και η λειτουργία του 

αμυντικού συστήματος διασφαλίζονται από την επάρκεια του σιδήρου. Έτσι, έλλειψη 

σιδήρου προκαλεί βλάβες στους βλεννογόνους (π.χ. χειλίτιδα - γλωσσίτιδα ) και 

συχνές λοιμώξεις στα παιδιά. 

Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες συνέπειες σιδηροπενικής αναιμίας. 

1. Περιορισμός της ανάπτυξης  

2. Δέρμα και μεμβράνες: α. κοιλονυχία, β. γωνιακή στοματίτιδα, γ. γλωσσίτιδα 

(πόνος και πρήξιμο στη γλώσσα)  

3. Γαστρεντερικό σύστημα: α. ανορεξία, β. δυσφαγία, γ. γαστρική αχλωρυδρία, δ. 

επιδείνωση της εντερικής απορρόφησης του λίπους, της βιταμίνης Α, της 

ξυλόζης και του ίδιου του σίδηρου.  

4. Επιδείνωση της λειτουργίας των λευκών αιμοσφαιρίων και της λειτουργίας του 

ανοσοποιητικού συστήματος  

5. Αλλαγές στη δομή και μείωση του χρόνου ζωής των ερυθροκυττάρων  

6.  Μειωμένη αντοχή και επίδοση κατά την άσκηση  

7. Αύξηση της συχνότητας δηλητηρίασης από μόλυβδο 
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8. Κεντρικό νευρικό σύστημα: α. ευερεθιστότητα, β. μειωμένη ικανότητα 

προσοχής, γ. κακή απόδοση στα αντίστοιχα ηλικιακά γνωστικά τεστ (Κωστέλλη, 

2003). 

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω η πρόληψη της σιδηροπενίας είναι το πιο 

σημαντικό βήμα για να λειτουργούν τα παιδιά διανοητικά στο μέγιστο των 

ικανοτήτων τους αλλά και για να αποφευχθεί η αναιμία με όλες τις επιπτώσεις της. 

Το Κέντρο Ελέγχου των Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC, Center of Disease Control) έχει 

διαμορφώσει συστάσεις προληπτικού ελέγχου της σιδηροπενίας. Συνιστάται 

προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με μέτρηση της φερριτίνης και της 

αιμοσφαιρίνης στα βρέφη ηλικίας 6-12 μηνών, ιδιαίτερα στα μωρά που έχουν 

γεννηθεί πρόωρα ή έχουν χαμηλό βάρος γέννησης. Συνιστάται επανάληψη του 

ελέγχου στην ηλικία των 18 μηνών και 2-5 ετών, ιδιαίτερα όταν λαμβάνουν τροφές 

με χαμηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο. Τέλος, συνιστάται επανάληψη του ελέγχου 

στην ηλικία των 12 ετών. Τα κορίτσια στην εφηβεία πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο 

μετά την εμφάνιση της εμμήνου ρύσεως (Βλάχα, 2004). 

Πρόληψη της σιδηροπενίας 

Εργαστηριακός , προληπτικός έλεγχος απαιτείται σε όλα τα παιδιά 1-2 χρόνων και 

στα παιδιά υψηλού κινδύνου σε τακτικά διαστήματα (τουλάχιστον μέχρι το 5ο έτος 

ηλικίας). Μαζικός έλεγχος συνιστάται ανά έτος σε εφήβους με κακές διαιτητικές 

συνήθειες, στα κορίτσια μετά την έναρξη της εμμήνου ρύσης και σε εφήβους που 

αθλούνται συστηματικά. Ο έλεγχος περιλαμβάνει γενική εξέταση αίματος και 

φερριτίνη ορού μακριά από εμπύρετο νόσημα (ένα μήνα μετά). Η αντιμετώπιση του 

προβλήματος της σιδηροπενίας πρέπει να επικεντρωθεί στην πρωτογενή πρόληψη, η 

οποία επιτυγχάνεται με την αποκλειστική χρήση μητρικού γάλατος ή εμπλουτισμένων 

βρεφικών γαλάτων στη βρεφική ηλικία, την εξασφάλιση διαιτολογίου πλούσιου σε 

τροφές με σίδηρο και βέβαια την ανάπτυξη σωστών διαιτητικών συνηθειών στα 

παιδιά και τους εφήβους.  

Σε ειδικές ομάδες παιδιών με ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σιδηροπενίας 

χορηγείται, προληπτικά, ποσότητα σιδήρου σε καθημερινή βάση. Για την πρόληψη 

της σιδηροπενίας στα πρόωρα νεογνά συνιστάται η χορήγηση σιδήρου από το στόμα, 

σε δοσολογία 2-4mg στοιχειακού σιδήρου/kgΒΣ/ημέρα. Η έναρξη της χορήγησης 
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καθορίζεται κυρίως από τη σοβαρότητα της προωρότητας, το σωματικό βάρος, το 

βαθμό αναιμίας και τις συνεχιζόμενες απώλειες. Η πρώιμη έναρξη φαίνεται να είναι 

καλά ανεκτή και αποτελεσματική.  

Προληπτική χορήγηση σιδήρου σε δοσολογία 1-2mg στοιχειακού 

σιδήρου/kgΒΣ/ημέρα (μέγιστη δόση: 15mg/ημέρα) μετά τον 6ο μήνα συνιστάται για 

όλα τα τελειόμηνα βρέφη που θηλάζουν αποκλειστικά. Με την προληπτική χορήγηση 

επιτυγχάνεται μείωση του ποσοστού των βρεφών που θα αναπτύξουν σιδηροπενική 

αναιμία (ως και 70%). Η εισαγωγή τροφών εμπλουτισμένων σε σίδηρο 

(δημητριακών, βρεφικών γαλάτων) μπορεί να αποτρέψει την εμφάνιση σιδηροπενίας. 

Μετά τη βρεφική ηλικία, προληπτική χορήγηση δεν συστήνεται για παιδιά με καλά 

ισορροπημένη δίαιτα, που περιλαμβάνει και τροφές πλούσιες σε σίδηρο. Αν κριθεί 

αναγκαίο, προληπτικά μπορεί να χορηγηθεί σίδηρος σε δοσολογία 15mg/ημέρα για 

παιδιά ηλικίας 1-3 ετών, 10mg/ημέρα για παιδιά ηλικίας 4-10 ετών και 20mg/ημέρα 

για εφήβους. Ειδικά για τους έφηβους αθλητές, λόγω των αυξημένων αναγκών, 

συνιστάται συμπληρωματική χορήγηση σιδήρου (50-100mg/ημέρα). 

Θεραπεία της σιδηροπενίας 

Το είδος της θεραπείας που επιλέγεται για την αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου 

και της σιδηροπενικής αναιμίας στα παιδιά εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:  

1. Την ηλικία, τη συνολική υγεία και το ιατρικό ιστορικό του παιδιού 

2. Τη σοβαρότητα της αναιμίας  

3. Την αιτία της αναιμίας  

4. Την ανοχή του παιδιού για συγκεκριμένα φάρμακα και θεραπείες  

5. Τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του παιδιού  

Η διάγνωση σιδηροπενίας ή σιδηροπενικής αναιμίας επιβάλλει τη χορήγηση 

εξωγενούς σιδήρου. Τα σκευάσματα που χρησιμοποιούνται διακρίνονται σε αυτά από 

του στόματος ή σε παρεντερικά. 

Τα δισθενή άλατα σιδήρου, όπως ο θειικός σίδηρος, απορροφούνται καλύτερα από τα 

τρισθενή άλατα. Σε μερικά σκευάσματα ο σίδηρος βρίσκεται υπό μορφή σύμπλοκων 
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ενώσεων (όπως σουκινυλικού τρισθενούς σιδήρου με πρωτεϊνικό περίβλημα). Τα 

τελευταία χρησιμοποιούνται επιλεκτικά σε ασθενείς που παρουσιάζουν δυσανεξία σε 

άλλα σκευάσματα. Αν και ο σίδηρος απορροφάται καλύτερα όταν λαμβάνεται μακριά 

από τα γεύματα, προκαλεί λιγότερες γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όταν 

λαμβάνεται με τα γεύματα. Πολλά σκευάσματα περιέχουν και φυλλικό οξύ, όμως, δεν 

χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα στην παιδιατρική πράξη, καθώς δεν κυκλοφορούν σε 

υγρή μορφή και η αναλογική περιεκτικότητα σε φυλλικό είναι χαμηλή, ώστε να 

επιφέρει ιδιαίτερες μεταβολές στην απορρόφηση του σιδήρου, στη δοσολογία που 

χορηγείται σε παιδιά. 

Η δοσολογία εξαρτάται από τη βαρύτητα της σιδηροπενίας και την ανεκτικότητα του 

φαρμάκου. Συνήθως χορηγείται στη δόση των 5-6mg στοιχειακού σιδήρου/kg 

ΒΣ/ημέρα, σε διηρημένες δόσεις. Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 2 μήνες για να μπορέσουν να πληρωθούν οι αποθήκες σιδήρου. Στην 

παιδιατρική πράξη χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα σκευάσματα σε υγρή μορφή και 

ειδικά για βρέφη, αυτά που χορηγούνται ως σταγόνες. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 

είναι σχετικά περιορισμένες και σαφώς λιγότερες από ότι στους ενήλικες. Στα 

κριτήρια επιλογής του σκευάσματος, σημαντικό ρόλο παίζει η ευχάριστη γεύση και η 

δυνατότητα ακριβούς δοσολογίας. 

Η παρεντερική χορήγηση σιδήρου συνιστάται σε καταστάσεις αδυναμίας λήψης του 

σιδήρου από το στόμα, σε διαταραχές της απορρόφησης (όπως στο σύνδρομο 

βραχέος εντέρου), στη βαριά σιδηροπενική αναιμία και στην αδυναμία συμμόρφωσης 

στο από του στόματος θεραπευτικό σχήμα. Η απάντηση στη θεραπεία δεν διαφέρει 

από αυτήν από του στόματος και είναι ιδιαίτερα ταχεία. Μέσα σε 12-24 ώρες ο 

ασθενής εμφανίζει βελτίωση της κλινικής του κατάστασης, με αύξηση της όρεξής του 

και ελάττωση της ανησυχίας και ευερεθιστότητας. Έντονη ερυθροποιητική αντίδραση 

παρατηρείται στο μυελό 36-48 ώρες από την έναρξη της θεραπείας. 

Δικτυοερυθροκυτταρική έκρηξη εμφανίζεται 48-72 ώρες μετά την έναρξη και 

κορυφώνεται στην 7η ημέρα. Αύξηση της αιμοσφαιρίνης ως και 0,5mg/kg/ημέρα 

παρατηρείται μετά την 4η ημέρα και συνεχίζεται για 3-4 εβδομάδες. Οι αποθήκες 

σιδήρου αποκαθίστανται 1 με 3 μήνες μετά την έναρξη. 

Συμπερασματικά, η σιδηροπενία παραμένει μια συχνή στερητική κατάσταση και είναι 

ιδιαίτερα εμφανής στη βρεφική και την εφηβική ηλικία, λόγω των σημαντικών 

απαιτήσεων που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη του οργανισμού. Η πρόληψη με 
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κατάλληλες διαιτητικές παρεμβάσεις ή/και χορήγηση σιδηρούχων σκευασμάτων είναι 

απαραίτητο στοιχείο της σωστής ιατρικής παρακολούθησης.  

Οι εξής κατηγορίες τροφίμων θεωρούνται πλούσιες σε σίδηρο :  

• Κόκκινο κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, συκώτι  

• Πουλερικά: κοτόπουλο, γαλοπούλα  

• Ψάρια: σαρδέλες, τόνος, σολομός , ξιφίας   

• Θαλασσινά: μύδια, στρείδια, γαρίδες  

• Όσπρια: φακές, φασόλια, ρεβίθια  

• Λαχανικά: σπανάκι, μπρόκολο, αρακάς, μαρούλι  

• Φρούτα: αποξηραμένα σύκα, αποξηραμένα βερίκοκα, αποξηραμένα δαμάσκηνα, 
σταφίδες  

• Ξηροί καρποί: φιστίκια Αιγίνης, φιστίκια αράπικα, φουντούκια, καρύδια  

• Εμπλουτισμένα τρόφιμα: δημητριακά πρωινού, παιδικές κρέμες, εμπλουτισμένο 
γάλα  
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Συγκεντρωτικά 

1. Πολύ ήπια μορφής έλλειψης σιδήρου (αιμοσφαιρίνη περίπου 1 gr/ dl χαμηλότερη 

από τις φυσιολογικές για την ηλικία τιμές), θεραπεία με δίαιτα. 

2. Ήπια – μέτρια μορφή έλλειψης σιδήρου (αιμοσφαιρίνη 6 – 10 gr/dl), θεραπεία με 

δίαιτα και συμπληρώματα διατροφής. 

3. Σοβαρή μορφή έλλειψης σιδήρου, σιδηροπενική αναιμία (αιμοσφαιρίνη κάτω από 

6 gr/dl), θεραπεία με δίαιτα και συμπληρώματα διατροφής. Επιπρόσθετα, μπορεί 

να συσταθεί παρεντερική διατροφή σε περίπτωση α) αποτυχίας της δια στόματος 

αγωγής, β) ανάγκης για γρήγορη αναπλήρωση αποθεμάτων σιδήρου, και γ) 

δυσανοχής στη δια του στόματος θεραπεία.  

  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην εκτίμηση της εμφάνισης σιδηροπενικής αναιμίας 

σε παιδιά της Κρήτης, ηλικίας 5-8 ετών, καθώς στη διερεύνηση της σχέσης με τις 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

Θα διερευνηθεί: 

• αν παρατηρείται διαφοροποίηση στην ύπαρξη σιδηροπενικής αναιμίας σε 

αγόρια και κορίτσια της Κρήτης από το 1992 έως το 2004, και   

• αν αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με σιδηροπενική αναιμία μεταξύ 

του 1992 και του 2004 και πιο συγκεκριμένα, αν μεταβάλλεται ο Δείκτης 

Μάζας Σώματος και αν αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Υλικό και μέθοδος  
Η παρούσα μελέτη διεξήχθη σε δύο δείγματα παιδιών 5-8 ετών της Κρήτης, 

νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, σε δύο χρονικές περιόδους, κατά το σχολικό 

έτος 1992/93 και το 2004/5, από την Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής, 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

 

Δείγμα μελέτης παιδιών 1992/93.  

Το 1ο δείγμα μελέτης αφορά παιδιά Α’ τάξης δημοτικών σχολείων τριών νομών της 

Κρήτης (Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων), προερχόμενο από το σχολικό έτος 

1992/93, καθώς αφορούσε την έναρξη Προγράμματος Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

(Αποστολάκη και συν., 1992). Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής παρέμβασης σε σχολεία 

της Κρήτης που περιλάμβανε εκτός της παρέμβασης, έλεγχο σε θέματα διατροφής, 

φυσικής άσκησης, στοματικής υγείας και ατυχημάτων, είχε συνολικά διάρκεια έξι 

ετών με αρχή εφαρμογής το σχολικό έτος 1992-3 ή την Α’ τάξη δημοτικού με παιδιά 

ηλικίας 5,5 έως 8 ετών και τέλος το 1997-8  ή την ΣΤ’ τάξη δημοτικού. Την έγκριση 

εφαρμογής του προγράμματος και των εξετάσεων - αξιολογήσεων των μαθητών 

έδωσαν το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Καφάτος και συν., 

1998; Λιναρδάκης και συν., 2003; Manios et al., 1999; Manios et al., 2002). Από το 

σύνολο των δημοτικών σχολείων στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου & Χανίων και 

των 5681 μαθητών που ενεγράφησαν στην Α’ τάξη το σχολικό έτος 1992-3 επιλέγει 

δείγμα 40 σχολείων και 1096 μαθητών. Για τους σκοπούς του διαχρονικού 

Προγράμματος, από τα 40 σχολεία επιλέγηκαν εκ νέου 24 από τους νομούς 

Ηρακλείου & Ρεθύμνου με 600 περίπου μαθητές να αποτελούν την ομάδα 

Παρέμβασης και από τον νομό Χανίων 16 σχολεία με 500 περίπου μαθητές την 

ομάδα Ελέγχου. Τα κριτήρια επιλογής των δειγμάτων, η εκπαιδευτική διαδικασία και 

οι αξιολογήσεις κατά τη διάρκεια των έξι ετών της φοίτησης στο δημοτικό σχολείο 

περιγράφονται πλήρης σε προηγούμενες εργασίες (Λιναρδάκης και συν., 2003; 

Manios et al., 2002).  

Από το συγκεκριμένο δείγμα τον 1096 παιδιών της Α’ δημοτικού και για το σκοπό 

της παρούσας μελέτης επιλέχθηκαν τελικά 714 παιδιά που εντάχθηκαν στη 

διαδικασία μετρήσεων (σωματομετρήσεις, αιμοληψίες κλπ) στην έναρξη του 

σχολικού έτους και είχαν πλήρεις μετρήσεις.   
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Δείγμα μελέτης παιδιών 2004/05.  

Το 2ο δείγμα μελέτης αφορά παιδιά δημόσιων νηπιαγωγείων του νομού Χανίων. Η 

μελέτη πεδίου διεξήχθη το 2004/05 σε παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών και αποτελεί 

μέρος μιας ευρύτερης μελέτης εκπαιδευτικής παρέμβασης στα σχολεία του νομού 

Χανίων (Καφάτος και συν., 2007; Linardakis et al., 2008; Vardavas et al., 2006). Από 

2630 παιδιά νηπιαγωγείων, 1988 δέχτηκαν συμμετοχή στο πρόγραμμα (77%) ενώ 

τελικά δεν προσήλθαν 233 παιδιά. Αρχικά λοιπόν, για τη χρονική περίοδο 2004/05, 

στο πρόγραμμα αυτό έγινε λεπτομερής έλεγχος του επιπέδου υγείας, θρέψης και 

ανάπτυξης 1755 παιδιών. Από τα παιδιά αυτά επελέγησαν για τους σκοπούς της 

παρούσας μελέτης 537 παιδιά που εντάχθηκαν στη διαδικασία μετρήσεων 

(σωματομετρήσεις, αιμοληψίες κλπ) στο τέλος του σχολικού έτους, έχοντας πλήρεις 

μετρήσεις.   

Η συμμετοχή των παιδιών και στα δύο προγράμματα, έγινε μετά από έγγραφη 

συγκατάθεση των γονέων τους και αφού προηγήθηκε γραπτή ενημέρωση για την 

διαδικασία και τα είδη των μετρήσεων και συλλογής στοιχείων. Οι μετρήσεις έγιναν 

στα κατά τόπους σχολεία, μετά από σχετική έγκριση των Προγραμμάτων Αγωγής και 

Προαγωγής της Υγείας και σχετική άδεια του Υπουργείου Παιδείας και του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Έγκριση, επίσης, προηγήθηκε και από την Επιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

  

Εκπαίδευση υγειονομικών της μελέτης 

Των μετρήσεων και της συλλογής στοιχείων προηγήθηκε η επιλογή ειδικευμένης 

ομάδας υγειονομικού προσωπικού που αποτελούνταν από παιδιάτρους και 

νοσηλευτές, επισκέπτρια υγείας, κοινωνική λειτουργός αλλά και ψυχολόγο, 

διαιτολόγο και καθηγητές φυσικής αγωγής. Το υγειονομικό προσωπικό δέχθηκε 

οδηγίες με ανάλογο συντονισμό στην Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Διατροφής, 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης είτε στην Παιδιατρική Κλινική του 

Γενικού Νοσοκομείου Χανίων “O Άγιος Γεώργιος”. Παράλληλα συμμετείχε στη 

προσπάθεια το Kέντρο Iατροκοινωνικής Έρευνας (ΚΙΕ) Χανίων.  

Οι υγειονομικοί αυτοί εκπαιδεύτηκαν για τη συλλογή των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών, τη λήψη σωματομετρήσεων (βάρος, μήκος, περίμετρος κεφαλής, 

περίμετρος μέσης και λεκάνης), στη μέτρηση αρτηριακής πίεσης καθώς και στην 

αιμοληψία για τη μέτρηση πλέον του σκοπού της παρούσας μελέτης των 

λιποπρωτεΐνών και του σακχάρου αίματος (Καφάτος και συν., 2007). 
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Συλλογή δειγμάτων αίματος  

Για το 1ο δείγμα μελέτης (1992/03) οι αιμοληψίες έγιναν σε 714 παιδιά σχολικής 

ηλικίας 5,5 - 8 ετών, σε ύπτια θέση μετά από 12ωρη ολονύκτια νηστεία. Από κάθε 

παιδί ελήφθησαν 5ml αίματος με EDTA για τις αιματολογικές εξετάσεις και 3 ml 

αίματος για φερριτίνη. Τα δείγματα αίματος τοποθετήθηκαν άμεσα σε φορητό ψυγείο 

με παγοκύστες, που διατηρούν θερμοκρασία 3-4ο C, και στη συνέχεια μέσα σε 2-3 

ώρες μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής στο 

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Καφάτος και συν., 1998; Λιναρδάκης και συν., 2003). Το 

εργαστήριο συμμετείχε σε ποιοτικό έλεγχο με εξωτερική προτυποποίηση της Murrex 

Clinical Chemistry Quality Assessment Programme.  

Για το 2ο δείγμα μελέτης (2004/05) οι αιμοληψίες έγιναν σε 537 παιδιά  προσχολικής 

ηλικίας 5 - 8 ετών σε ύπτια θέση μετά από 12ωρη ολονύκτια νηστεία. Η 

φλεβοκέντηση έγινε με πεταλούδα στη μεσοβασιλική φλέβα και χρησιμοποιήθηκαν 

σωληνάρια κενού. Από κάθε παιδί ελήφθησαν 3ml αίματος με EDTA για τις 

αιματολογικές εξετάσεις και 3 ml αίματος για φερριτίνη. Τα δείγματα αίματος 

τοποθετήθηκαν άμεσα σε φορητό ψυγείο με παγοκύστες, που διατηρούν θερμοκρασία 

3-4ο C, και στη συνέχεια μέσα σε 2-3 ώρες μεταφέρθηκαν στο βιοχημικό και 

αιματολογικό εργαστήριο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (Καφάτος και συν., 

2007; Linardakis et al., 2008). 

Από τη γενική αίματος εκτιμήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη ο 

αιματοκρίτης (Hct) σε %, η αιμοσφαιρίνη (Hgb) σε g/dl και ο μέσος όγκος ερυθρών 

αιμοσφαιρίων (MCV) σε fL, τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια σε M/μL, η μέση 

περιεκτικότητα Hb/ερυθρά (MCH) σε pg, η μέση πυκνότητα Hb (MCHC) σε g/dl, το εύρος 

κατανομής ερυθρών (RDW) σε %, ενώ η φερριτίνη μετρήθηκε σε mg/L.   

 

Σωματομετρήσεις 

Και στα δύο δείγματα παιδιών, το βάρος σώματος μετρήθηκε με ηλεκτρονικό ζυγό 

τύπου Seca Alpha ακριβείας ±100g και η ζύγιση έγινε με εσώρουχα, χωρίς 

παπούτσια. Το ύψος μετρήθηκε με αναστημόμετρο ακριβείας <0,5 cm, σε όρθια 

θέση, χωρίς παπούτσια, με χαλαρούς ώμους και τα χέρια τοποθετημένα στο πλάι. Ο 

δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) υπολογίστηκε από τη σχέση του βάρους σε κιλά προς 

το ύψος σε μέτρα στο τετράγωνο (kg/m2). Με βάση τον δείκτη μάζας σώματος 

υπολογίστηκε και το ποσοστό των υπέρβαρων παιδιών (Cole et al., 2000).  
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Διαιτητικό ιστορικό 

Στην εκτίμηση πρόσληψης θρεπτικών συστατικών και κατανάλωσης τροφίμων από 

τα παιδιά της μελέτης, έγινε ανάλυση διαιτολογίου σε 482 διαιτητικά ιστορικά 3 

ημερών (208 από τα παιδιά του 1992/93 και 274 από τα παιδιά του 2004/05). Η 

ανάλυση έγινε από ηλεκτρονική βάση δεδομένων τροφίμων βασισμένη τόσο στη 

βάση του Υπουργείο Γεωργίας των Ενωμένων Πολιτειών (United States Department 

of Agriculture, USDA) όσο και στη χημική ανάλυση 120 ειδών ελληνικών τροφίμων 

που έγινε από το Wegeningen Agricultural University και το TNO Nutrition Institute 

στην Ολλανδία (πρόγραμμα Transfair) (Αποστολάκη και συν., 1993; Λιναρδάκης και 

συν., 2003). Τονίζεται ότι για το 1992/93 τα διαιτητικά ιστορικά συλλέχτηκαν σε ένα 

τυχαίο υπό-δείγμα παιδιών (30%) καθώς αφορούσε ζυγισμένο διαιτολόγιο τριών 

ημερών ενώ στα παιδιά του 2004/05 αφορούσε απλά τριήμερο διαιτολόγιο με τον 

αντίστοιχο ρυθμό ανταπόκρισης. Η συμπλήρωση τους έγινε από τους γονείς σε 

συνεργασία με τα παιδιά τους αφού προϋπήρχαν αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης με 

πρότυπα παραδείγματα για τα είδη, την επεξεργασία, τον τρόπο μέτρησης και 

καταγραφής του βάρους των τροφίμων κλπ.    

Για τον καθορισμό ανεπαρκούς πρόσληψης ενέργειας και των θρεπτικών συστατικών 

από τα παιδιά, εκτιμήθηκαν οι αντίστοιχες οριακές κατανομές βάση του <67% των 

ημερήσιων συνιστώμενων ποσοτήτων (ΗΣΠ) (Καφάτος, 2008).   

 

Ορισμός σιδηροπενικής αναιμίας   

Στη παρούσα εργασία και σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα αιματολογικών 

δεικτών, χρησιμοποιήθηκαν δείκτες που καθορίζουν τον ορισμό της αναιμίας σε 

παιδιά ηλικίας 5-8 ετών, ως εξής:  

• Αναιμία: με Αιμοσφαιρίνη (Hgb) <11.5 g/dL ή/και Αιματοκρίτη (Ht) <34.5%,  

• Μικροκυτταρική Αναιμία: με Αιμοσφαιρίνη (Hgb) <11.5 g/dL ή/και 

Αιματοκρίτη (Ht) <34.5% KAI μέσο όγκο ερυθρών αιμοσφαιρίων (MCV) <80 

fL,  

με το μικρό όγκο ερυθρών αιμοσφαιρίων να ορίζει τη «μικροκυτταρική» αναιμία. 

Καθώς η μικροκυτταρική αναιμία συναντάται ως σιδηροπενική ή ως θαλασσαιμία, 

υπήρξε διαχωρισμός αιτιών μικροκυτταρικής αναιμίας με το δείκτη Mentzer: 

Σύμφωνα με τον τύπο του Mentzer (1973): DF=MCV-RBC-(5*HGB)-3.4, αρνητικές 



Δημόσια Υγεία & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 
Τμήμα Ιατρικής – Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

34 

τιμές της συνάρτησης καθορίζουν μικροκυτταρική (thalassaemia) και θετικές 

σιδηροπενική αναιμία (βλ. πίνακα 3). 

Συνοπτικά, οι αιματολογικοί δείκτες στα παιδιά με φυσιολογικά επίπεδα δεικτών 

αίματος, ήταν Hgb≥11,5 ή/και Hct≥34,5 και σε παιδιά με αναιμία Hgb<11,5 ή/και 

Hct<34,5 και MCV<80 με θετικές τιμές δείκτη Mentzer (για σιδηροπενική αναιμία ή 

Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80 με αρνητικές τιμές δείκτη Mentzer για 

θαλασσαιμία. 

 

Στατιστική ανάλυση 
Η ανάλυση των δεδομένων της μελέτης έγινε με το πρόγραμμα IBM SPSS (έκδοση 

20.0, Armonk, NY: IBM Corp). Στην εκτίμηση κατανομών ως προς το έτος μελέτης, 

το φύλο κλπ ή σύμφωνα με τον ορισμό της σιδηροπενικής αναιμίας 

χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι χ2 και ανάλυση συνδιακύμανσης, χρησιμοποιώντας  το 

φύλο, την ηλικία, το έτος συμμετοχής στις δύο μελέτες και το δείκτη μάζας σώματος 

ως συμμεταβλητές. Πριν την συγκεκριμένη ανάλυση, έγιναν έλεγχοι διαφοροποίησης 

(secular trend) της συχνότητας εμφάνισης σιδηροπενικής αναιμίας από το 1992/93 έως 

το 2004/05 αλλά αντίστοιχα και των επιπέδων των αιματολογικών δεικτών (βλ. 

πίνακες 1-3). Καθώς δεν εντοπίστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο 

χρονικών περιόδων, καταδεικνύοντας ότι διαχρονικά μεταξύ των περιόδων αυτών δεν 

υπήρξε μεταβολή στη συχνότητα εμφάνισης της σιδηροπενικής αναιμίας. Στις 

περιπτώσεις παραμέτρων με μη κανονική κατανομή χρησιμοποιήθηκαν οι log10 

μετασχηματισμένες κατανομές τους. Ο καθορισμός των μέσων επιπέδων έγινε με 

αντιλογαριθμοποίηση τους. Ως αποδεκτό επίπεδο σημαντικότητας θεωρήθηκε το 

P<0,05.   
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Χαρακτηριστικά δειγμάτων μελέτης 

Οι τρεις πρώτοι πίνακες αφορούν στο σύνολο των παιδιών ενώ οι επόμενοι τέσσερις 

μόνο στα παιδιά με σιδηροπενική αναιμία.  

Ο πίνακας 1 συνοψίζει τα χαρακτηριστικά δύο δειγμάτων παιδιών της Κρήτης 

ηλικίας 5-8 ετών, προερχόμενα από δύο μελέτες της Κλινικής Προληπτικής & 

Διατροφής τα έτη 1992 και 2004/5, ως προς το φύλο, το δείκτη μάζας σώματος 

(ΔΜΣ), την ηλικία, τον αιματοκρίτη, την αιμοσφαιρίνη, το μέσο όγκο ερυθρών 

αιμοσφαιρίων (MCV) και τη φερριτίνη ορού.  

Το 1992 εξετάστηκαν 1096 παιδιά και το 2004/5 1755 παιδιά. Ωστόσο, πλήρη 

στοιχεία αιμοληψιών (γενική αίματος και φερριτίνη ορού) υπήρχαν μόνο για 714 

παιδιά το 1992 και 537 το 2004/5, τα οποία και χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

μελέτη. Τα αγόρια που εξετάστηκαν ήταν λίγο περισσότερα από τα κορίτσια. Επίσης, 

το 1992 ένα σχετικά υψηλό ποσοστό παιδιών ήταν υπέρβαρα ή παχύσαρκα (20,6%) 

το οποίο αυξήθηκε το 2004/5 (29%). Από τις μέσες τιμές των αιματολογικών δεικτών 

και της φερριτίνης ορού μόνο το MCV έχει τιμή <80fL. Ωστόσο, στη φερριτίνη 

εντοπίζονται σημαντικά χαμηλότερα μέσα επίπεδα στα παιδιά του 2004/5 έναντι 

εκείνων του 1992 (17,6 μg/L, 95% ΔΕ: 16,5-18,7, έναντι 22,0 μg/L, 95% ΔΕ: 20,9-

23,2 αντίστοιχα). 

 

Αιματολογικοί δείκτες ανά φύλο  

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι κατανομές παιδιών στα διάφορα επίπεδα 

αιματολογικών δεικτών, από δύο μελέτες της Κλινικής Προληπτικής & Διατροφής τα 

έτη 1992 και 2004/5. 

Από τα στοιχεία του πίνακα 2 προκύπτει ότι: 

• Αιματολογικοί δείκτες σε σχέση με το φύλο 

− χαμηλός αιματοκρίτης εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (13,5% για 

το 1992 και 9,6% για το 2004/5) σε σχέση με αυτό των κοριτσιών (13,1% για το 

1992 και 8,3% για το 2004/5)  

− χαμηλή αιμοσφαιρίνη όμως εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό κοριτσιών 

(9,6% για το 1992 και 11,7% για το 2004/5) σε σχέση με αυτό των αγοριών 

(9,2% για το 1992 και 14,3% για το 2004/5)  
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− χαμηλό MCV εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (62,3% για το 1992 

και 66,5% για το 2004/5) σε σχέση με αυτό των κοριτσιών (52,8% για το 1992 

και 53,6% για το 2004/5)  

− χαμηλή φερριτίνη εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό αγοριών (30,1% για το 

1992 και 42,3% για το 2004/5) σε σχέση με αυτό των κοριτσιών (21,5% για το 

1992 και 35,8% για το 2004/5)  

• Αιματολογικοί δείκτες σε σχέση με το έτος δειγματοληψίας 

− χαμηλή αιμοσφαιρίνη, χαμηλό MCV και χαμηλή φερριτίνη εμφανίζονται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών το 2004/5 από ότι το 1992 

− χαμηλός αιματοκρίτης εμφανίζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών το 1992 

από ότι το 2004/5 

Από όλα τα παραπάνω μόνο τα ποσοστά παιδιών που αφορούν τη φερριτίνη 

διαφέρουν με στατιστική σημαντικότητα (p=0,002 για τα αγόρια και p<0,001 για τα 

κορίτσια). 

 

Αιματολογικοί δείκτες για τις περιπτώσεις φυσιολογικών τιμών, σιδηροπενικής 

αναιμίας και θαλασσαιμίας.  

Στον πίνακα 3 αναλύονται οι κατανομές παιδιών στα επίπεδα αιματολογικών δεικτών 

για αναιμία και μικροκυτταρική αναιμία (σιδηροπενική-θαλασσαιμία) προερχόμενα 

από δύο μελέτες της Κλινικής Προληπτικής & Διατροφής τα έτη 1992 και 2004/5. 

Παρατηρείται ότι το ποσοστό των παιδιών ανεξαρτήτως φύλου με σιδηροπενική 

αναιμία μειώνεται το 2004/5 ενώ αυτό με θαλασσαιμία αυξάνεται.  

Στα προηγούμενα αποτελέσματα δεν είναι σαφές αν υπάρχει διαχρονική μεταβολή 

στα επίπεδα δεικτών αναιμίας. Ωστόσο, η συχνότητα της σιδηροπενίας (χαμηλή 

φερριτίνη) είναι αυξημένη το 2004/5 σε σχέση με το 1992. 

Στις αναλύσεις που ακολουθούν χρησιμοποιούνται μόνο τα παιδιά με σιδηροπενική 

αναιμία και από τα δύο έτη δειγματοληψίας. Συγκεκριμένα, 63 παιδιά από τη 

δειγματοληψία του 1992 και 39 από αυτήν του 2004/5. Ωστόσο, το μικρό δείγμα 

παιδιών ενέχει σφάλματα αξιοπιστίας που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα 

αποτελέσματα να κριθούν με επιφύλαξη. 
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Επίπεδα αιματολογικών δεικτών παιδιών με σιδηροπενική αναιμία  

Στον πίνακα 4παρουσιάζονται τα επίπεδα ΔΜΣ, φερριτίνης ορού αίματος και άλλων 

αιματολογικών δεικτών παιδιών με σιδηροπενική αναιμία στα έτη 1992 & 2004/5. 

Στον πίνακα 4 φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές ούτε στους 

αιματολογικούς δείκτες ούτε στο ΔΜΣ και στα ποσοστά των υπέρβαρων/παχύσαρκων 

παιδιών ανάμεσα στις δύο δειγματοληψίες. 

 

Επίπεδα ενεργειακής πρόσληψης παιδιών με σιδηροπενική αναιμία  

Στον πίνακα 5 συνοψίζονται τα επίπεδα ενεργειακής πρόσληψης, μικροθρεπτικών 

συστατικών και βιταμινών (ανά 1000 kcal) παιδιών με σιδηροπενική αναιμία στα έτη 

1992 & 2004/5. 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5, δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στην 

πρόσληψη ενέργειας, ενώ υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση στην πρόσληψη 

ασβεστίου και μείωση στην πρόσληψη διαιτητικών ινών. 

 

Επίπεδα πρόσληψης μακροθρεπτικών συστατικών από παιδιά με σιδηροπενική 

αναιμία 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα επίπεδα πρόσληψης μακροθρεπτικών συστατικών 

παιδιών με σιδηροπενική αναιμία στα έτη 1992 & 2004/5.  

Φαίνεται ότι το 2004/5 τα παιδιά κατανάλωναν στατιστικώς σημαντικά λιγότερους 

υδατάνθρακες και περισσότερα κορεσμένα λίπη. Όσον αφορά στα υπόλοιπα 

μακροθρεπτικά συστατικά οι διαφορές στις τιμές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

Επίπεδα κατανάλωσης ομάδων τροφίμων από παιδιά με σιδηροπενική αναιμία 

Στον πίνακα 7 δίνονται τα επίπεδα κατανάλωσης ομάδων τροφίμων από παιδιά με 

σιδηροπενική αναιμία. 

Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, το ημερήσιο διαιτολόγιο των παιδιών το 2004/5 

περιελάμβανε στατιστικά σημαντικά λιγότερα ψωμί-δημητριακά και κρέας. Όσον 

αφορά τις υπόλοιπες ομάδες τροφίμων, οι διαφορές στις τιμές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές. 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπούσε στην εκτίμηση της εμφάνισης σιδηροπενικής 

αναιμίας σε παιδιά της Κρήτης, ηλικίας 5-8 ετών, καθώς στη διερεύνηση της σχέσης 

με τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

Πιο συγκεκριμένα, στη μελέτη αυτή διερευνήθηκε: 

• αν υπήρξε διαφοροποίηση στην ύπαρξη σιδηροπενικής αναιμίας σε αγόρια και 

κορίτσια της Κρήτης από το 1992 έως το 2004, και   

• αν άλλαξαν τα χαρακτηριστικά των παιδιών με σιδηροπενική αναιμία μεταξύ 

του 1992 και του 2004 και πιο συγκεκριμένα, αν μεταβλήθηκε ο Δείκτης 

Μάζας Σώματος και αν άλλαξαν οι διατροφικές τους συνήθειες.  

Τα ποσοστά εμφάνισης της σιδηροπενικής αναιμίας στο σύνολο του δείγματός μας 

ανήλθαν σε 8,8% το 1992 (n= 714)  και 7,3% το 2005 (n=537). Αντίστοιχη μελέτη 

στην Κένυα (Murila et al., 1999) έχει δείξει παρόμοιο ποσοστό παιδιών με 

σιδηροπενική αναιμία (7,4% n=403). Σε άλλες χώρες όμως, τα ποσοστά είναι πολύ 

διαφορετικά. Ενδεικτικά αναφέρεται μελέτη στη Σερβία (Stojanović et al., 2006), 

όπου σε σύνολο 554 παιδιών, το ποσοστό παιδιών με σιδηροπενική αναιμία είναι 

πολύ χαμηλότερο (5,23%), πιθανά λόγω του καλύτερου μορφωτικού και βιοτικού 

επιπέδου των γονιών και κυρίως της μητέρας. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Δυτική 

Μαλαισία και η Αϊτή, όπου το βιοτικό επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερο από της 

Ελλάδας και η μόρφωση των μητέρων σχεδόν ανύπαρκτη, το ποσοστό σιδηροπενικής 

αναιμίας είναι πολύ υψηλότερο, 16,9% (n=550) στη Δυτική Μαλαισία (Ngui et al., 

2012) και 23,7% (n=557) στην Αϊτή (Ag Ayoya et al., 2013). 

Στην παρούσα μελέτη, το 2004/5 αυξήθηκε το ποσοστό των παιδιών με κάποια 

μορφή αναιμίας (χαμηλή φερριτίνη). Η συγκεκριμένη ανάλυση έδειξε ότι η αύξηση 

αυτή οφείλεται στην αύξηση της θαλασσαιμίας και όχι της σιδηροπενικής αναιμίας, 

αφού το 2004/5 το ποσοστό παιδιών με σιδηροπενική αναιμία μειώθηκε ελάχιστα. Η 

θαλασσαιμία οφείλεται σε γενετικά αίτια και είναι ανεξάρτητη της διατροφής, ενώ η 

σιδηροπενική αναιμία ελέγχεται ικανοποιητικά με τη σωστή διατροφή. Η μείωση, 

λοιπόν, της σιδηροπενικής αναιμίας το 2004/5 πιθανά οφείλεται είτε σε βελτίωση των 

διατροφικών συνηθειών ή σε αύξηση λήψης συμπληρωμάτων σιδήρου. Ωστόσο, η 

λήψη συμπληρωμάτων σιδήρου δεν αναφέρθηκε από τους γονείς και δεν 

συμπεριλήφθηκε στα ερωτηματολόγια, οπότε δεν υπάρχουν δεδομένα για την 

εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος. 
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Η αύξηση των παιδιών με χαμηλή φερριτίνη καθώς το αυξημένο ποσοστό 

υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών το 2004/5 δείχνουν ότι πιθανά χειροτέρεψαν οι 

διατροφικές συνήθειες των παιδιών. 

Ωστόσο, όσον αφορά στα παιδιά με σιδηροπενική αναιμία, το ποσοστό 

υπέρβαρων/παχύσαρκων παιδιών δεν μεταβάλλεται σημαντικά ανάμεσα στις δύο 

δειγματοληψίες, κάτι που δείχνει ότι η σιδηροπενική αναιμία δε σχετίζεται με το 

Δείκτη Μάζας Σώματος.  

Επίσης, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στη συχνότητα της σιδηροπενικής αναιμίας 

ανάμεσα σε κορίτσια και αγόρια. 

Τέλος, στα παιδιά με σιδηροπενική αναιμία δε φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση 

στην πρόσληψη ενέργειας. Όμως, το 2004/5 υπάρχει αύξηση πρόσληψης ασβεστίου 

και μείωση πρόσληψης διαιτητικών ινών και κατανάλωσης κρέατος και 

δημητριακών-ψωμιού. Όπως είναι γνωστό, το ασβέστιο είναι ανασταλτικός 

παράγοντας στην απορρόφηση του σιδήρου, ενώ η κατανάλωση ινών συμβάλει στην 

απορρόφησή του.  Έτσι, η αύξηση πρόσληψης ασβεστίου και η μείωση πρόσληψης 

διαιτητικών ινών αποτελούν κακές διατροφικές συνήθειες, όσον αφορά την 

απορρόφηση σιδήρου. Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι η μείωση της 

σιδηροπενικής αναιμίας το 2004/5 τελικά δεν οφείλεται σε βελτίωση των 

διατροφικών συνηθειών αλλά μάλλον σε χορήγηση συμπληρωμάτων σιδήρου.  

Συγκεντρωτικά, τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας μελέτης είναι: 

• Το 2004/5 χειροτερεύουν οι διατροφικές συνήθειες (αυξημένο ποσοστό 

υπέρβαρων ή παχύσαρκων παιδιών, αύξηση των παιδιών με χαμηλή φερριτίνη). 

• Το 2004/5 μειώνονται ελάχιστα τα ποσοστά παιδιών με σιδηροπενική αναιμία 

μάλλον λόγω χορήγησης συμπληρώματος σιδήρου κι όχι λόγω κατανάλωσης 

τροφίμων πλούσιων σε σίδηρο.  

• Η πιθανότητα εμφάνισης σιδηροπενικής αναιμίας είναι ανεξάρτητη του φύλου για 

την ηλικία 5-8 ετών. 

Βασικό μειονέκτημα στην παρούσα μελέτη αποτελεί το μικρό δείγμα παιδιών με 

λήψη διαιτητικού ιστορικού. Παρά το γεγονός ότι το ιστορικό τους αφορούσε 

διαιτολόγια 3 ημερών που αυξάνουν την αξιοπιστία καταγραφής πρόσληψης 

θρεπτικών συστατικών και κατανάλωσης τροφίμων, δεν ήταν εφικτή η συμπλήρωσή 

τους από το σύνολο των παιδιών, ιδιαίτερα της περιόδου 2004/05. Η χαμηλή 

συμμετοχή ενέχει σφάλματα αξιοπιστίας που πάντα λαμβάνονται υπόψη και τα 

αποτελέσματα οφείλονται να κρίνονται με επιφύλαξη. 
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Ένα βασικό στοιχείο της παρούσας μελέτης είναι ότι παρόλο που τα δεδομένα 

προέρχονται από παλιές μελέτες, αποτελούν στοιχεία αναφοράς για τρέχουσες 

μελέτες.   

Στην σημερινή εποχή η σιδηροπενική αναιμία σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  

αποτελεί μείζον πρόβλημα παγκοσμίως σαν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης 

όπου επιλέγονται φθηνά τρόφιμα χαμηλής διατροφικής αξίας και αμφιβόλου 

προέλευσης. Έτσι έχουμε: υποθρεψία, μειωμένη απόδοση για εργασία, μειωμένη 

απόδοση αρνητική συμπεριφορά (υπερκινητικότητα), μειωμένη άμυνα του 

οργανισμού έναντι λοιμώξεων, και μειωμένη θερμορυθμιστική ικανότητα. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά δύο δειγμάτων παιδιών της Κρήτης ηλικίας 5-8 ετών, 
προερχόμενα από δύο μελέτες της Κλινικής Προληπτικής & Διατροφής τα έτη 1992 
και 2004/5.  

 Έτη μελετών   

 1992 2004/5 Σύνολο 

 ν (%) 

Συνολικός αριθμός παιδιών 1096 1755 2851 

Παιδιά τρέχουσας μελέτης α 714 (65,1) β 537 (30,6) γ 1251 (43,9) 

Φύλο Αγόρια 379 (53,1) 272 (50,7) 651 (52,0) 

 Κορίτσια 335 (49,3) 265 (49,3) 600 (48,0) 

Δείκτης Μάζας Σώματος, 
υπέρβαρα, παχύσαρκα 147 (20,6) 149 (29,0) 296 (24,1) 

 Μέση τιμή (95%ΔΕ) 

Ηλικία, χρόνια 6,28 (6,25-6,30) 5,74 (5,71-5,77)   6,05 (6,02-6,07)  

Αιματοκρίτης (Hct), % 37,1 (36,9-37,3) 37,4 (37,2-37,6) 37,2 (37,1-37,4) 

Αιμοσφαιρίνη (Hgb), g/dL 12,6 (12,5-12,7) 12,3 (12,2-12,4) 12,5 (12,4-12,5) 

Μέσος όγκος ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (MCV), fL 77,3 (46,7-77,9) 77,6 (76,9-78,3) 77,5 (77,1-77,9) 

Φερριτίνη ορού, μg/L 22,0 (20,9-23,2) 17,6 (16,5-18,7) 19,7 (19,0-20,4) 
α Με πλήρη στοιχεία αιμοληψιών (γενική αίματος και φερριτίνη ορού). 
β Εξέταση στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ως μαθητές Α’ τάξης δημοτικού. 
γ Εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους ως νήπια παιδικών σταθμών. 
Μεταξύ ετών έγινε στην ηλικία έλεγχος ανάλυσης διακύμανσης (p<0.01). Έλεγχοι χ2 έγιναν μεταξύ 
ετών και φύλων (p=0.395) ή στο Δείκτη Μάζας Σώματος (p=0.001). 
Στους αιματολογικούς δείκτες και στην φερριτίνη χρησιμοποιήθηκαν μετασχηματισμένες τιμές 
(antilog10). Έγινε έλεγχος πολυμεταβλητής ανάλυσης συνδιακύμανσης με φύλο και ηλικία ως 
συμμεταβλητές. 
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Πίνακας 2. Κατανομές παιδιών στα διάφορα επίπεδα αιματολογικών δεικτών, από 
δύο μελέτες της Κλινικής Προληπτικής & Διατροφής τα έτη 1992 και 2004/5.  

 Έτη μελετών   

 1992, ν=714 2004/5, ν=537  

Αιματολογικοί δείκτες % p-value 

Hct <34,5 % Αγόρια 13,5 9,6 0,141 

 Κορίτσια 13,1 8,3 0,066 

Hgb <11,5 g/dL Αγόρια 9,2 14,3 0,046 

 Κορίτσια 9,6 11,7 0,423 

MCV <80 fL Αγόρια 62,3 66,5 0,282 

 Κορίτσια 52,8 53,6 0,869 

Φερριτίνη ≤15 μg/L Αγόρια 30,1 42,3 0,002 

 Κορίτσια 21,5 35,8 <0,001 

Έλεγχοι χ2.  
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Πίνακας 3. Κατανομές παιδιών στα επίπεδα αιματολογικών δεικτών για αναιμία και 
μικροκυτταρική αναιμία (σιδηροπενική-θαλασσαιμία) προερχόμενα από δύο μελέτες 
της Κλινικής Προληπτικής & Διατροφής τα έτη 1992 και 2004/5.  

 Έτη μελετών   

 1992 2004/5 Σύνολο 

Αιματολογικοί δείκτες ν (%) 

Αγόρια    

Φυσιολογικά επίπεδα 
(Hgb≥11,5 ή/και Hct≥34,5) 328 (86,5) 235 (86,4) 563 (86,5) 

Σιδηροπενική αναιμία 
(Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80, με 
θετικές τιμές δείκτη Mentzer) 

32 (8,4) 21 (7,7) 53 (8,1) 

Θαλασσαιμία 
(Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80, με 
αρνητικές τιμές δείκτη Mentzer) 

19 (5,0) 16 (5,9) 35 (5,4) 

p-value 0,850  
Κορίτσια    

Φυσιολογικά επίπεδα 
(Hgb≥11,5 ή/και Hct≥34,5) 295 (88,1) 235 (88,7) 530 (88,3) 

Σιδηροπενική αναιμία 
(Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80, με 
θετικές τιμές δείκτη Mentzer) 

31 (9,3) 18 (6,8) 49 (8,2) 

Θαλασσαιμία 
(Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80, με 
αρνητικές τιμές δείκτη Mentzer) 

9 (2,7) 12 (4,5) 21 (3,5) 

p-value 0,281  
Σύνολο    

Φυσιολογικά επίπεδα 
(Hgb≥11,5 ή/και Hct≥34,5) 623 (87,3) 470 (87,5) 1093 (87,4) 

Σιδηροπενική αναιμία 
(Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80, με 
θετικές τιμές δείκτη Mentzer) 

63 (8,8) 39 (7,3) 102 (8,2) 

Θαλασσαιμία 
(Hgb<11,5 ή/και Hct<34,5 και MCV<80, με 
αρνητικές τιμές δείκτη Mentzer) 

28 (3,9) 28 (5,2) 56 (4,5) 

p-value 0,357  
Έλεγχοι χ2.  
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Πίνακας 4. Επίπεδα ΔΜΣ, φερριτίνης ορού αίματος και άλλων αιματολογικών 
δεικτών παιδιών με σιδηροπενική αναιμία στα έτη 1992 & 2004/5.  

 Παιδιά με σιδηροπενική αναιμία  

 1992 2004/5  

 Μέση τιμή±τ.α. (ν)  p-value 

ΔΜΣ, kg/m2 16,3±2,3 (63) 15,7±1,9 (38) 0,219 

υπέρβαρα & παχύσαρκα, %  20,6 15,8 0,609 

Φερριτίνη ορού αίματος, μg/L 23,6±15,9 3 (63) 21,4±19,5 (39) 0,526 

Ερυθρά αιμοσφαίρια, Μ/μL 4,6±0,3 4,6±0,3 0,655 

Λευκά αιμοσφαίρια, Κ/μL 7,2±2,7 7,3±2,4 0,779 

Μέση περιεκτικότητα Hb/ερυθρά 
(MCH), pg 25,3±2,2 (55) 24,1±2,3 (39) 0,010 

Μέση πυκνότητα Hb (MCHC), g/dl 34,0±0,9 32,3±1,3 <0,001 

Έλεγχος Student t & χ2.  
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Πίνακας 5. Επίπεδα ενεργειακής πρόσληψης, μικροθρεπτικών συστατικών και 
βιταμινών (ανά 1000 kcal) παιδιών με σιδηροπενική αναιμία στα έτη 1992 & 2004/5.  

 Παιδιά με σιδηροπενική αναιμία  

 1992 2004/5  

 Μέση τιμή±τ.α. (ν)  p-value 

Ενέργεια, kcal 1881±764 (12) 1641±430 (24) 0,233 

Σίδηρος, g/1000kcal 7,5±4,4 6,5±2,8 0,372 

Ασβέστιο, mg/1000kcal 440±144 601±102 <0,001 

Διαιτητικές ίνες, g/1000kcal 7,8±1,7 6,5±1,8 0,042 

Φυλλικό οξύ, μg/1000kcal 119,6±68,7 119,3±43,5 0,986 

Βιταμίνη A, μg/1000kcal 344,2±248,6 433,1±230,7 0,296 

Βιταμίνη Ε, mg/1000kcal 3,6±1,1 3,2±0,6 0,188 

Βιταμίνη C, mg/1000kcal 56,7±24,1 59,2±38,6 0,837 

Βιταμίνη B1, mg/1000kcal 1,02±0,50 1,35±0,79 0,206 

Βιταμίνη B2, mg/1000kcal 0,99±0,29 1,07±0,17 0,333 

Βιταμίνη B6, mg/1000kcal 0,86±0,30 0,84±0,22 0,828 

Βιταμίνη B12, μg/1000kcal 1,40±0,63 1,87±0,79 0,081 
Καταγραφή τροφίμων με διαιτολόγιο τριών ημερών. 
Έλεγχοι Student t. 
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Πίνακας 6. Επίπεδα κατανάλωσης μακροθρεπτικών συστατικών παιδιών με 
σιδηροπενική αναιμία στα έτη 1992 & 2004/5.  

 Παιδιά με σιδηροπενική αναιμία  

 1992 2004/5  

 Μέση τιμή±τ.α. (ν)  p-value 

Υδατάνθρακες, g 225,5±106,7 (12) 181,6±59,1 (24) 0,119 

% ενέργειας 48,0±7,3 43,8±4,8 0,045 

Πρωτεΐνες, g 64,1±29,0 59,4±12,5 0,500 

% ενέργειας 13,4±2,6 14,9±2,5 0,112 

Ολικό λίπος, g 81,5±30,3 76,5±20,9 0,565 

% ενέργειας 39,1±5,5 42,1±4,3 0,085 

Κορεσμένα Λιπαρά Οξέα, g 28,2±9,4 28,7±8,6 0,858 

% ενέργειας 13,8±2,2 15,7±1,8 0,008 

Μονοακόρεστα Λιπαρά Οξέα, g 33,1±13,9 30,2±8,3 0,438 

% ενέργειας 15,7±3,3 16,7±2,7 0,301 

Πολυακόρεστα Λιπαρά Οξέα, g 10,6±4,3 9,3±3,4 0,306 

% ενέργειας 5,2±1,8 5,2±1,7 0,915 

Trans Λιπαρά Οξέα, g 1,19±0,46 1,57±0,94 0,197 

ω-6 Λιπαρά Οξέα, g 7,27±3,05 7,20±2,55 0,946 

ω-3 Λιπαρά Οξέα, g 0,52±0,19 0,50±0,22 0,803 

Χοληστερόλη, mg/1000kcal 117,6±58,9 134,6±41,1 0,317 
Καταγραφή τροφίμων με διαιτολόγιο τριών ημερών. 
Έλεγχοι Student t. 
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Πίνακας 7. Επίπεδα κατανάλωσης ομάδων τροφίμων από παιδιά με σιδηροπενική 
αναιμία στα έτη 1992 & 2004/5. 

 Παιδιά με σιδηροπενική αναιμία  

 1992 2004/5  

 Μέση τιμή±τ.α. (ν)  p-value 

Δημητριακά, ψωμί, g 284±144 177±96 0,012 

Όσπρια, g 29±45 39±49 0,555 

Λαχανικά, g 50±46 47±38 0,872 

Φρούτα, g 148±107 100±83 0,150 

Λαχανικά & φρούτα, g 197±127 147±81 0,162 

Κρέας, g 101±63 63±29 0,017 

Κόκκινος κρέας, g 83±67 41±29 0,060 

Λευκό κρέας, g 18±26 22±30 0,736 

Αυγά, g 12±19 10±15 0,841 

Γαλακτοκομικά, g 251±176 375±196 0,072 

Snacks, g 8±10 16±17 0,088 
Καταγραφή τροφίμων με διαιτολόγιο τριών ημερών. 
Έλεγχοι Student t. 

 
 
 


	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
	Προγραμμα Μεταπτυχιακων Σπουδων

	Ευχαριστίες
	Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Αντώνη Καφάτο, Ομότιμο Καθηγητή, για την ευκαιρία και τη τιμή να συνεργαστούμε προσφέροντας ακόμη περισσότερο τις πολύτιμες υποδείξεις και συμβουλές του.
	Τον κ. Μανόλη Λιναρδάκη, Στατιστικό, για την συνεισφορά του στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και στην τελική μορφή του κειμένου.
	Την κ. Ιωάννα Μοσχανδρέα επίκουρος  καθηγήτρια Βιοστατιστικής για την πολύτιμη καθοδήγηση και συμβολή της.
	Τον κ. Γιώργο Μπερτσιά, Λέκτορα Ιατρός (υπό-διορισμό), για την συνεισφορά του στον αρχικό σχεδιασμό της διατριβής.
	Την κ.  Ιάσμη Στάθη, Βιολόγο PhD και τον κ. Κωνσταντίνο Καραντεμίρη Βιολόγο MSc Πανεπιστήμιο Κρήτης, για τις εύστοχες παρατηρήσεις και τη συμπαράστασή τους σε όλη τη διάρκεια της συγγραφής της διατριβής.
	Την κ. Katrin Saridakis, Γλωσσολόγο M.Sc., για τις παρατηρήσεις της στη συγγραφή της αγγλικής περίληψης.
	Την κ. Αγάπη Περυσινάκη, Μηχανικό Περιβάλλοντος και τον κ. Χρυσόστομο Ζεγκίνη ΠΕ Πληροφορικής για τις εποικοδομητικές συζητήσεις μας.
	Τέλος, την οικογένειά μου για την κατανόησή της και τη συμπαράστασή της σε όλη την προσπάθειά μου.
	Abstract 3
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5
	Ορισμός σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας  5
	Αίμα 5
	Βασικές λειτουργίες του αίματος 5
	Αιμοσφαιρίνη 6

	Αναιμία  6
	Γενικά για αναιμίες
	Ορισμός σιδηροπενικής αναιμίας  7
	Πόσο συχνή είναι η έλλειψη σιδήρου;  8


	ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ 9
	Αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης  9
	Αιμοσφαιρίνη 9
	Αιματοκρίτης  11

	Φερριτίνη  12
	Δείκτες ερυθρών κυττάρων  13
	Πρωτοπορφυρίνη ερυθρών αιμοσφαιρίων  14
	Σίδηρος και ολική δεσμευτική ικανότητα σιδηροφιλίνης  14

	Αναιμία σε παιδιά και εφήβους στον κόσμο και στην Ελλάδα 15
	Η σιδηροπενική αναιμία στον κόσμο  15
	Επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα 17
	Διατροφικές συνήθειες  19
	Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες  21
	Χαμηλό επίπεδο σιδήρου κατά τη γέννηση  22
	Χαμηλή αιμοσφαιρίνη της μητέρας  22
	Εισαγωγικά 23
	Συνέπειες σιδηροπενικής αναιμίας  24
	Πρόληψη της σιδηροπενίας 25
	Θεραπεία της σιδηροπενίας 26
	Συγκεντρωτικά 29
	Στόχος της εργασίας  29

	Πίνακας I. Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος (Από Δρακοπούλου & συν., 2008).
	Περίληψη
	Τίτλος εργασίας Σιδηροπενική αναιμία και διατροφή σε δύο δείγματα παιδιών της Κρήτης ηλικίας 5-8 ετών τα έτη 1992 και 2004/5.
	Abstract
	Title Iron deficiency anaemia and nutrition in two samples of Cretan children, from 5 to 8 years old, at 1992 and 2004/5.
	ΕΙΣΑΓΩΓΗ
	Ορισμός σιδηροπενίας και σιδηροπενικής αναιμίας
	Αίμα
	Βασικές λειτουργίες του αίματος:
	Αιμοσφαιρίνη

	Αναιμία
	Γενικά για αναιμίες
	Ορισμός σιδηροπενικής αναιμίας
	Πόσο συχνή είναι η έλλειψη σιδήρου;


	ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ
	Αιμοσφαιρίνη και αιματοκρίτης
	Αιμοσφαιρίνη
	Αιματοκρίτης


	Πίνακας I. Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εξετάσεων γενικής, βιοχημικής και ανοσολογικής αίματος (Από Δρακοπούλου & συν., 2008).
	Φερριτίνη
	Δείκτες ερυθρών κυττάρων
	Πρωτοπορφυρίνη ερυθρών αιμοσφαιρίων
	Σίδηρος και ολική δεσμευτική ικανότητα σιδηροφιλίνης

	ΑΝΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
	Η σιδηροπενική αναιμία στον κόσμο
	Επιδημιολογικά δεδομένα για την Ελλάδα
	Διατροφικές συνήθειες
	Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
	Χαμηλό επίπεδο σιδήρου κατά τη γέννηση
	Χαμηλή αιμοσφαιρίνη της μητέρας
	Εισαγωγικά
	Συνέπειες σιδηροπενικής αναιμίας
	Πρόληψη της σιδηροπενίας
	Θεραπεία της σιδηροπενίας
	Συγκεντρωτικά


