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Σφνταξθ:Υπεφκυνοσ Ποιότθτασ Ζγκριςθ: Διεφκυνςθ Αιμοδοςίασ 

 

ESA= ερυκροποιθτίνθ 
 
Το ποςοςτό τθσ αναιμίασ ςε καρκίνο του παχζοσ εντζρου κυμαίνεται από 30% ζωσ 75% 
αναλόγωσ του πωσ ορίηεται θ αναιμία, τθν εντόπιςθ και το ςτάδιο του όγκου.  
 
Μετά από αλλογενι μετάγγιςθ αίματοσ παρατθρείται μεγαλφτερο % υποτροπισ τθσ 
νόςου (OR 1.42). Πρόςφατθ μεταανάλυςθ ζδειξε αφξθςθ τθσ κνθτότθτασ (OR= 1.72), τθσ 
κνθτότθτασ τθσ ςχετιηόμενθσ με τθν νόςο (OR = 1.71) και τθσ νοςθρότθτασ πχ λοίμωξθ 
τραφματοσ (OR = 3.27) μετά από μετάγγιςθ.  
 
Για τθν αποφυγι τθσ μετάγγιςθσ ςυνιςτάται θ κεραπεία τθσ 
ςιδθροπενίασ/ςιδθροπενικισ αναιμίασ 2-4 βδ προ τησ επζμβαςησ με IVFe +/- ESA. 
 
Πίνακασ 1. Αλγόριθμοσ ςιδηροθεραπείασ 
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Διαθζςιμα κευάςματα ςιδήρου:  
 
Iron sucroze=venofer, iron carbox=ferinject= FCM, iron dextran= cosmofer 
 
Πίνακασ 2. κευάςματα ςιδήρου-δοςολογικά ςχήματα 
 

 

Τον Ιοφνιο του 2013  Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο Χριςθσ Φαρμάκων 
[theEuropeanMedicinesAgency’sCommitteeforMedicinalProductsforHumanUse (CHMP)] 
απεφάνκθ ότι θ δοκιμαςτικι δόςθ ςιδιρου δεν ςυνειςφζρει επιπλζον ςτθν αςφάλεια 
του αςκενοφσ με τθν προχπόκεςθ ότι το νοςοκομειακό  τμιμα χοριγθςθσ ενδοφλζβιου 
ςιδιρου είναι ςε ετοιμότθτα αντιμετώπιςθσ αλλεργικών αντιδράςεων.   
 
Το ςυμβοφλιο  CHMP ζδωςε τισ εξισ ςυςτάςεισ:  
 
(1) θ χοριγθςθ ενδοφλζβιου ςιδιρου γίνεται μόνο ςε τμήματα όπου το προςωπικό 
είναι εκπαιδευμζνο για αντιμετώπιςθ ςοβαρών αλλεργικών αντιδράςεων. 
 
(2)  θ αρνθτικι δοκιμαςτικι δόςθ δεν προφυλάςςει από μετζπειτα αλλεργικι 
αντίδραςθ και δεν ςυνιςτάται. 
 
(3) οι αςκενείσ πρζπει να παρακολουκοφνται ςτενά κατά και για 30 λεπτά μετά το τζλοσ 
χοριγθςθσ του ςιδιρου. 
 
(4) θ χοριγθςθ ενδοφλζβιου ςιδιρου αντενδείκνυται ςε αςκενείσ με αλλεργικό 
ιςτορικό ςε ενδοφλζβιο ςίδθρο άλλου ςκευάςματοσ.  
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Παρενζργειεσ: Όλα τα ςκευάςματα ςιδιρου ςχετίηονται με Υπόταςθ, υπζρταςθ, ναυτία, 
εμετόσ, διάρροια, πόνοσ, δφςπνοια, κνθςμόσ, πονοκζφαλοσ, ηάλθ .Συνικωσ υποχωροφν 
χωρίσ αγωγι και ςυνικωσ δεν επαναλαμβάνονται. 
 
Πρωτόκολλο χορήγηςησ IVFe 
 
Ferinjectcarboxymaltozeamp 10ml (500mg), 2ml (100mg) 
 
Άπαξ χοριγθςθ ςτάγδθν 20 mlFerinject ςε 250 ml Νacl 0,9%  
 
Υπολογιςμόσ  ςε ςιδθροπενικι αναιμία : mgFe = ΒΣ Kgx 0,24 x ( targetHb – realHb) + 
500mg για τισ αποκικεσ Σιδιρου 
 
Επί απώλειασ αίματοσ μόνο: 200mgFe για κάκε μονάδα αίματοσ που υπολογίηεται ότι 
κα ι ζχει χάςει ο αςκενισ. 
 
ΣυνιςτάταιεπίςθσθαναπλήρωςηαποθεμάτωνB12, (hydroxylcobalamin, 1 mg/wk, 4-6 
wk), exceptforvegans (oralroute) oranticoagulatedpatients (ivroute). 
 
Subsequently, the Enhanced Recovery after Surgery (ERAS) program recommends 
extended postoperative prophylaxis with low-molecular weight heparin for 28 d in CRC 
patients[45]. 
 
In contrast, post-operative management in gastrointestinal surgery is becoming well 
established with ERAS protocols starting 24 h prior to surgery with carbohydrate loading, 
minimization of preoperative fasting and early oral or enteral feeding given to patients 
the first day following surgery (with oral nutritional supplements if necessary).ERAS is 
aimed to reduce surgical stress, insulin resistance, unnecessary protein losses and 
postoperative complications. In comparison with traditional care, ERASprograms were 
associated with significantly decreased length of hospital stay and total and general 
complications, without affecting readmission rates, surgical complications, and 
mortality[90]. 
 
ΧΟΡΗΓΗΗ ESAs 
 
Η χριςθ ESAs απαιτεί προςοχι λόγω των προςφάτων δεδομζνων ( 1,66 φορζσ αφξθςθ 
τθσ ΘΕμβολικισ νόςου). 
 
Συνιςτάται χοριγθςθ ESAs ςε αναιμικοφσ αςκενείσ χωρίσ διατροφικά αίτια αναιμίασ, ι 
ςε παραμονι αναιμίασ παρά τθν διόρκωςθ των διατροφικών αιτίων. Συνιςτάται 
ςυνχοριγθςθ ςιδιρου.  
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Η χοριγθςθ ESAs κα πρζπει να αποφαςίηεται μετά από αξιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ 
κινδφνου-οφζλουσ και οι αςκενείσ να ενθμερώνονται για τουσ κινδφνουσ χριςθσ ESAs. 
Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν: Ταχφτερθ ανάπτυξθ όγκου, Αφξθςθ 
κνθτότθτασ,Αφξθςθ κρομβώςεων, ΑΕΕ, ΑΜΙ. 
 
Η χοριγθςθ ESAs δεν δικαιολογείται από τθν αναιμία τθσ ακτινοβολίασ εκτόσ και να 
ςυνχορθγείται χθμειοκεραπεία. 
 
Δοςολογικά ςχήματα ESAs (galinos,gr 21/7/2014) 
 
Epoetinalfa 40.000 άπαξ ΥΔ και επί μθ επαρκοφσ ανταπόκριςθσ  αφξθςθ 60.000 άπαξ ΥΔ 
EPREX 254,51 €  
 
ABSEAMED 40,000 253,36€ 
 
BINOCRIT 40,000 195,27 €  
 
Darbepoetinalfa 2,25mcg/kg άπαξ ΥΔ και επί μθ επαρκοφσ ανταπόκριςθσ  αφξθςθ 4,5 
mcg/kg άπαξ ΥΔ 
 
Darbepoetinalfa 500 mcg /3 βδΥΔ 
 
ARANESP  
 
Η δόςθ πρζπει να εξατομικεφεται ώςτε θ τιμι τθσ Ηb να κρατείται ςτο χαμθλότερο 
δυνατό επίπεδο ώςτε να μθν απαιτείται μετάγγιςθ. 
 
Αν θ τιμι τθσ Ηb φκάςει το επικυμθτό επίπεδο ι αυξθκεί > 1g/dL εντόσ 2 βδομάδων 
πρζπει θ δόςθ τθσ Epoetinalfa να ελαττωκεί κατά 20% ενώ τθσ Darbepoetinalfa κατά 
40%. 
 
Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 
 
World J Gastroenterol2014 February 28; 20(8): 1972-1985 
NCCVv.2 2013 Cancer and chemotherapy related anemia 
ΆπότοάρκροTherAdvHematol(2012) 3(3) 177–191 The role of intravenous iron in the 
treatment of anemia in cancer patients 
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Χριςιμεσ ςθμειώςεισ  
 

 
 
 



Γ.Ο.Ν.Κ.  «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΝΤ ΑΙΜΟΔΟΙΑ 

Οδηγία Ο.22.03: ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑ/ ΑΝΑΙΜΙΑ  

Ε ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟ ΕΝΣΕΡΟΤ 

Ζκδοςη: Ημ/νία Ιςχφοσ: ελ. 6 από 7 

 

 

 
 
 
ΠλθροφορίεσαπότοάρκροCurrent Status of Pharmacologic Therapies in Patient Blood 
Management 
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