
 

 

Βξείηε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζζέλεηα ζην  www.orpha.net 1 

 

 

:: Θερμoύ τύπου αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 
 

Αξηζκόο Orphanet: 90033 

ΠΕΡIΛΗΨΗ 

Η είλαη ε πην θνηλή κνξθή απηνάλνζεο αηκνιπηηθήο αλαηκίαο (βιέπε ηνλ όξν απηό) πνπ 

νξίδεηαη από ηελ παξνπζία ζεξκώλ απηναληηζσκάησλ έλαληη εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ 

(απηναληηζώκαηα ηα νπνία είλαη δξαζηηθά ζε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 37-40 ° C). 

 

Τα ζεξκά απηναληηζώκαηα είλαη ππεύζπλα γηα ην 60/70% ηεο AIHA, ηεο νπνίαο ε εηήζηα 

επίπησζε ππνινγίδεηαη λα είλαη κεηαμύ 1 / 35.000-1 / 80.000 ζηε Βόξεηα Ακεξηθή θαη ηε Γπηηθή 

Δπξώπε. 

 

Η ζεξκνύ ηύπνπ AIHA είλαη πην ζπρλή ζηηο γπλαίθεο (αλαινγία ζήιεσλ πξνο άξξελεο πεξίπνπ 

2: 1 ζε ελήιηθεο). Η αζζέλεηα ραξαθηεξίδεηαη από ζπκπηώκαηα πνπ νθείινληαη ζηελ αλαηκία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο θόπσζεο, ηεο δύζπλνηαο θαηά ηελ άζθεζε  θαη ζπαληόηεξα,από  

ίθηεξν θαη ζθνύξα νύξα ζε πεξίπησζε ζνβαξήο αηκόιπζεο. Δάλ ε λόζνο είλαη ζνβαξή, 

κπνξεί λα εκθαληζζεί ππξεηόο, πόλνο ζην ζηήζνο, ζπγθνπή ή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Η 

αηκόιπζε ζπκβαίλεη θπξίσο ζηνλ ζπιήλα, κε απνηέιεζκα ε ήπηα ζπιελνκεγαιία λα είλαη 

ζρεηηθά ζπρλή. 

 

Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ πεξηπηώζεσλ κε ζεξκνύ ηύπνπ AIHA είλαη πξσηνπαζείο (ηδηνπαζείο), 

ελώ ην άιιν κηζό είλαη επαθόινπζν κηαο ππνθείκελεο θαηάζηαζεο, ζπρλά ρξόληαο 

ιεκθνθπηηαξηθήο ιεπραηκίαο ή κηαο απηνάλνζεο ζπζηεκαηηθήο λόζνπ, όπσο ν ζπζηεκαηηθόο 

εξπζεκαηώδεο ιύθνο (ΣΔΛ, δείηε απηόλ ηνλ όξν).  

 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζε θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα αηκνιπηηθήο αλαηκίαο θαη ηελ 

αλίρλεπζε ησλ απηναληηζσκάησλ κε ηε δνθηκαζία ηεο άκεζεο αληη-ζθαηξίλεο (DAT). Τππηθά 

ζηε ζεξκνύ ηύπνπ ΑΙΗΑ, ζηελ δνθηκαζία DAT αλεπξίζθεηαη IgG κόλε ηεο ή  IgG κε ην 

ζπζηαηηθό C3 ηνπ ζπκπιεξώκαηνο.  

 

Η δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο ζεξκνύ ηύπνπ AIHA πεξηιακβάλεη κηα αιινάλνζε αηκνιπηηθή 

αλαηκία κεηά από κεηάγγηζε θαη, όηαλ ε DAT είλαη αξλεηηθή (ζε ιηγόηεξν από 5% ηνπ ζπλόινπ 

ησλ ζεξκώλ AIHAs), θάζε άιιε αηηία, είηε θιεξνλνκηθήο είηε επίθηεηεο αηκνιπηηθήο αλαηκίαο.  

 

Η πην θνηλή ζεξαπεία θαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ζεξαπείαο γηα ηε ζεξκνύ ηύπνπ  AIHA 

είλαη ηα θνξηηθνζηεξνεηδή. Δάλ απηά δελ είλαη απνηειεζκαηηθά, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζπιελεθηνκή. Η ξηηνπμηκάκπε είλαη κηα επηινγή ζε αλζεθηηθή λόζν θαη ε ρξήζε ησλ 

αλνζνθαηαζηαιηηθώλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζε ρξόληεο ζνβαξέο αλζεθηηθέο πεξηπηώζεηο.  

 

Η ζεξκνύ ηύπνπ AIHA είλαη ζπρλά ζνβαξή, αιιά ν ζάλαηνο είλαη ζπλήζσο ζπάληνο, εθηόο 

από ηνπο ειηθησκέλνπο αζζελείο πνπ έρνπλ πςειόηεξν θίλδπλν γηα θαξδηαγγεηαθέο 
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εθδειώζεηο (ζηηο πεξηπηώζεηο κε ζνβαξή αλαηκία) θαη επίζεο ιόγσ ζνβαξώλ  ινηκώμεσλ πνπ 

πξνθαινύληαη από ηε ζεξαπεία. Η πξόγλσζε εμαξηάηαη από ηελ ππνθείκελε λόζν. 
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Τν έγγξαθν απηό απνζθνπεί ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ. Σε θακκία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ Ιαηξηθή θξνληίδα πνπ παξέρεηαη από εηδηθνύο επηζηήκνλεο 

θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε γηα ηε δηάγλσζε ή ζεξαπεία. 

 

 

 


