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Πρωηόκολλο ανηιμεηώπιζης ανηιδράζεων μεηά από  ενδοθλέβια τορήγηζη 

ζιδήροσ 

 

Παξόηη ε ρνξήγεζε ζηδήξνπ από ηνπ ζηόκαηνο παξακέλεη ε 1
ε
 ζεξαπεπηηθή επηινγή 

σζηόζν ην  70% απηώλ πνπ ιακβάλνπλ ζίδεξν παξνπζηάδνπλ ελνριήζεηο από ΓΔ. Ζ 

ρξήζε  IV ζηδήξνπ ζπληζηάηαη γηα ηελ ζηδεξνπελία κεηά από  Rouxen- Y or 

biliopancreatic bariatric ρεηξνπξγείν θαη ζπληζηάηαη επίζεο κεηά από δπζαλεμία από 

ηνπ ζηόκαηνο ζε εγρείξεζε γαζηξηθνύ καληθηνύ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

γπλαηθνινγηθά –καηεπηηθά πεξηζηαηηθά όπνπ ππάξρεη δπζαλεμία ή ππεξβνιηθά 

κεγάιεο αλάγθεο γηα ζίδεξν. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζύλδξνκν restless legs 

syndromε πνπ πξνθαιεηηαη απν ηελ ζηδεξνπελία θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λαπηίαο 

ιόγσ ηεο ζηδεξνπελίαο ησλ νξεηβαηώλ. Ζ ρξήζε  IV ζηδήξνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηνπο 

αηκνθαζαηξόκελνπο θαη ζε ΥΝΑ θαη επίζεο καδί κε (ESAs) ζηελ αλαηκία ιόγσ 

ρεκεηνζεξαπείαο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ (IBD). 

(Auerbach Hematology 2016) 

 

Διαθέζιμα κεσάζμαηα ζιδήροσ:  

Iron sucrose (venofer), iron carboxymaltoze-FCM (ferinject), iron dextran( 

cosmofer ), Iron isomaltoside (Monofer) 

Σν ζθεύαζκα ferinject ζε κειέηεο παξνπζηάδεη ην ρακειόηεξν % αλεπηζύκεησλ 

ελεξγεηώλ.  

 

 

Πίνακας 2. κεσάζμαηα ζιδήροσ-δοζολογικά ζτήμαηα  

(World J Gastroenterol 2014 February 28; 20(8): 1972-1985) 



 
 

Σν ζθεύαζκα Monofer (Iron isomaltoside) κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε κεγίζηε 

άπαμ δόζε 20 mg/kg ρσξίο ηεζη αλνρήο.. Γόζεηο έσο 1000 mg κπνξνύλ λα 

ρνξεγεζνύλ εληόο  15 ιεπηώλ, αιιά > 1000 ζε 30 ιεπηά . ρεκεηνζεξαπείαο. 

Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ (IBD). (Auerbach 

Hematology 2016) 

 

Δοκιμαζηικό ηεζη  

Γελ ρξεηάδεηαη δνθηκαζηηθό ηεζη εθηόο αλ ν αζζελήο έρεη αιιεξγία ζε πνιιαπιά θάξθα ή 

αλαθέξεη αιιεξγία ζε άιιν ζθεύαζκα ζηδήξνπ. NCCN 2015(ANEM-D) 

Ζ δνθηκαζηηθή δόζε είλαη :¼ ηεο ακπνύιαο ζε 100 NaCl 0,9% IV, ζε 20 ιεπηά παξνπζία 

ηαηξνύ 

Γελ ρξεηάδεηαη πξνιεπηηθή ρνξήγεζε θνξηηδόλεο, αληηηζηακηληθώλ [Mayo Clin Proc.n 

January  

2015;90(1):12-23] 

ηελ Δπξώπε δελ ζπληζηάηαη test αλνρήο αιιά ρνξήγεζε εληόο 1 ώξαο κε πνιύ αξγή 

ρνξήγεζε  ηα πξώηα 10-15 ιεπηά.  

 

Δοζολογία  

Λόγσ ηεο εκηζείαο δσήο ηνπ ζηδήξνπ ~ 2 βδνκάδσλ δελ ρνξεγείηαη δόζε > 1gr(Auerbach 

Hematology 2016). 
Δηδηθόηεξα γηα ην ferinject (Mayo Clin Proc. 2015;90(1):12-23 ) 

Πξνζζέηεηε ηελ ππνινγηζζείζα δόζε ζηδήξνπ ζε  100 mL ΦΟ 0.9%  

Γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ δηαιύκαηνο όρη ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε ησλ 2 mg/mL 

Άκεζε έγρπζε κεηά ηελ δηάιπζε ζε 15 ιεπηά  

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  

Δμεηάδεηαη ν αζζελήο γηα ηπρόλ πξνϋπάξρνληα εμαλζήκαηα  

Εσηηθά ζεκεία πξν ηεο έγρπζεο , 5 ιεπηά κεηά ηελ έγρπζε θαη ζην ηέινο ηεο έγρπζεο  

ηελ 1
ε
 δόζε ν αζζελήο κέλεη ππό παξαθνινύζεζε γηα 1 ώξα.  

ηηο επόκελεο δόζεηο ν αζζελήο κέλεη ππό παξαθνινύζεζε γηα 30 ιεπηά  

 
 

 



ΑΝΕΠΙΘΤΜΗΣΕ ΑΝΣΙΔΡΑΕΙ  

Αλαθπιαθηνεηδήο αληίδξαζε (ζπάληα): (<1/200.000*Mayo Clin Proc.n January 

2015;90(1):12-23)  

   Άιιεο  ειάζζνλεο αληηδξάζεηο  (1/200 ρνξεγήζεηο) είλαη ζπλήζσο 

απηνπεξηνξηδόκελεο θαη δελ πξέπεη λα ζεξαπεύνληαη κε αληηηζηακηληθά θαη 

αγγεηνζπζπαζηηθά – vasopressors. 

 Κεθαιαιγία-flushing , δάιε, λαπηία, θνηιηαθό άιγνο, δπζθνηιηόηεο, δηάξξνηα,  

 εμάλζεκα, αληίδξαζε ζην ζεκείν έγρπζεο 

 κπαιγίεο ζην ζηήζνο θαη νζθύ  

      -ρσξίο  ηαρύπλνηα, ηαρπθαξδία, ππόηαζε, ζπξηγκό, πεξηνθζαικηθό νίδεκα,  

 

Ζ επαλαρνξήγεζε είλαη αζθαιήο θαη ζρεδόλ πνηέ δελ ππάξρεη 

επαλάιεςε ησλ ζπκπησκάησλ (Auerbach Hematology 2016) 

 

 

πλήζσο ηα ζπκπηώκαηα ππνρσξνύλ εληόο 3-4 ιεπηώλ νπόηε θαη ζπλερίδεηαη ε 

ρνξήγεζε.  

Σελ επνκέλε εκέξα θάπνηνη αζζελείο εκθαλίδνπλ δπζθακςία, αξζξαιγία, κπαιγία, 

πνπ όκσο απηνπεξηνξίδνληαη θαη ππνρσξνύλ θ ρσξίο αγσγή. Ζ ρνξήγεζε 

αληηθιεγκνλώδνπο ίζσο ειαηηώζεη ηελ δηάξθεηα ησλ ζπκπησκάησλ. (Auerbach 

Hematology 2016) 
 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΝΕΠΙΘΗΜΗΣΗ ΑΝΣΙΔΡΑΗ   

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΓΥΤΗ  

1.Ήπηα = θλεζκόο, αίζζεκα δέζηεο, εμάλζεκα, ζθίμηκν ειαθξό ζην ζηήζνο, πόλνο ζε 

αξζξώζεηο , ππέξηαζε 

Γηαθνπή γηα ~ 15 ιεπηά  

Δηδνπνίεζε θιηληθνύ ηαηξνύ 

Μέηξεζε ζθύμεσλ ,ΑΠ, αλαπλνώλ, θνξεζκνύ νμπγόλνπ, 

1
α
.Δπη βειηίσζεο ζπκπησκάησλ  

Δπαλέλαξμε κε ειάηησζε ξπζκνύ θαηά 50% όπσο 2β. 

1β. επηδείλσζε ζπκπησκάησλ ή κε βειηίσζε όπσο 2
α
. 

1γ.επη ππνηξνπήο νξηζηηθή δηαθνπή, αληηκεηώπηζε σο άλσ   

 

2. Μέζεο βαξύηεηαο= όπσο ζην 1. & βήραο, ζθίμηκν ζηήζνπο,λαπηία,δύζπλνηα, 

ηαρπθαξδία ππέξηαζε 

2
α
. Αληηκεηώπηζε όπσο ήπηα & ρνξήγεζε IV 500mg Nacl 0,9% , IV hydrocortisone 

200mg  

2β . επί βειηίσζεο παξαθνινύζεζε γηα 1-4 ώξεο  

Καηαγξαθή ζηνλ θάθειν  

Αιιαγή ζεξαπείαο 

2γ. επηδείλσζε όπσο 3α 

 

3. Βαξηάο κνξθήο  

Αηθλίδηα έλαξμε θαη γξήγνξε επηδείλσζε 

πξηγκόο, αγγεηννίδεκα, θπάλσζε, ιηπνζπκία, ζπγθνπή  

 

3
α
 αληηκεηώπηζε κε αδξελαιίλε IM (0,5mg 1/1000 ) ή 0,1mg 1/10.000 IV 

Μάζθα λεθεινπνηεηή κε b2 δηεγέξηε 



Δπηπιένλ ρνξήγεζε νξνύ θαη θνξηηδόλεο  

Υνξήγεζε Ο2 > 6 L / minute (ΚΑΣΑΠΡΟΣΊΜΖΖ 12-15 L /ΛΔΠΣ)  

Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε  

Δπί επηδείλσζεο κεηαθνξά ζε ΜΔΘ   

ΜΟΝΗΣΟΡ ΓΗΑ  ΖΚΓ, ΟΞΤΜΔΣΡΗΑ , 

ΑΠ, ΑΝΑΠΝΟΔ ΑΝΑ 15 ΛΔΠΣΑ ΣΖΝ 1
ε
 ΩΡΑ  

ΚΑΗ ΜΔΣΑ ΑΝΑ 4-6 ΩΡΔ  ΛΟΓΩ ΠΗΘΑΝΟΣΖΣΑ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΖ 

ΑΝΣΗΓΡΑΖ (3-20 % )   

ΕΞΙΣΗΡΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ  

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΣΟ ΣΖΛ ΣΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑ ΣΤΥΟΝ:  

Εάιε, ιηπνζπκία, δπζθακςία άθξσλ πξνζώπνπ, πόλνο ζην ζηήζνο-νζθύ, αξζξαιγία, 

ππξεηόο , ξίγνο, εμάλζεκα, αγγεηνλεπξσηηθό νίδεκα , ιεκθαδέλεο  


