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ε ποιοςρ αζθενείρ σοπηγούμε επςθποποιηηίνερ; 

Σε αζζελείο πνπ πιεξνύλ ηα παξαθάησ 4 θξηηήξηα: 

Να πάζρνπλ από θαθνήζεηεοπνπ δελ κπνξνύλ λα ηαζνύλ κε ηελ ρεκεηνζεξαπεία. 

Να ππνβάιινληαη ζε ρεκεηνζεξαπεία 

Να έρνπλ αηκνζθαηξίλε <10gr/dl 

Να κελ έρεη βξεζεί όηη πάζρνπλ από αηηία αλαηκίαο πνπ ζα κπνξνύζε λα δηνξζσζεί κε 

δηαθνξεηηθό ηξόπν εθηόο από ηε ρνξήγεζε εξπζξνπνηεηίλεο 

Ανηενδείξειρ επςθποποιηηίνηρ 

Με ξπζκηδόκελε ππέξηαζε 

Υπειάζεηαι να γίνοςν κάποιερ εξεηάζειρ ππιν ηην έναπξη ηων επςθποποιηηινών; 

Λήςε ηζηνξηθνύ, θιηληθή εμέηαζε γηα απνθιεηζκό αηκνξξαγίαο. 

Έιεγρνο γηα B12, θπιιηθό νμύ, ζίδεξν νξνύ, θεξξηηίλε, ζηδεξνδεζκεπηηθή ηθαλόηεηα ζηδήξνπ 

(TIBC) θαη θνξεζκό ηξαλζθεξξίλεο (TSAT)πνπ ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν Σίδεξνο/TIBC %γηα 

απνθιεηζκό αηηίαο αλαηκίαο πνπ ζα κπνξνύζε λα δηνξζσζεί κε δηαθνξεηηθό ηξόπν εθηόο από ηε 

ρνξήγεζε εξπζξνπνηεηίλεο 

Ποιερ επςθποποιηηίνερ σπηζιμοποιούμε και ζε ηι δόζειρ; 

ΔπνεηίλεΑ (Eprex, Binocrit, Abseamed) 40000 IUππνδνξίσο κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

Δπνεηίλε Β (Neorecormon) 30000 IUππνδνξίσο κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

Δπνεηίλε Ε (Retacrit) 40000 IUππνδνξίσο κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

Δπνεηίλε Θ (Eporatio) 20000 IUππνδνξίσο κία θνξά ηελ εβδνκάδα 

Γαξκπεπνεηίλε Α (Aranesp) 150κgππνδνξίσο κία θνξά ηελ εβδνκάδα ή 300κgππνδνξίσο θάζε 

δύν εβδνκάδεο ή 300 ή 500κgππνδνξίσο αλά 3 εβδνκάδεο. 

 

 



 

Σποποποίηζη ή όσι ηηρ δόζηρ πος σπηζιμοποιούμε ανάλογα με ηην ανηαπόκπιζη ζηην 

σοπήγηζη επςθποποιηηίνηρ 

 

 

 

 

 

 

 



Υοπηγούμε ζίδηπο καηά ηη διάπκεια ηηρ θεπαπείαρ με επςθποποιηηίνη; 

Απηό ζα εμαξηεζεί από ηηο ηηκέο ηεο θεξξηηίλεο θαη ηνπ θνξεζκνύ ηξαλζθεξξίλεο (TSAT) πνπ 

είλαη θαιό λα ηηο παξαθνινπζνύκε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

 

 

* Σηνπο αζζελείο κε θαθνήζεηα, ε θεξξηηίλε επεηδή είλαη πξσηεΐλε νμείαο θάζεο κπνξεί λα είλαη 

>12 (πνπ είλαη ην όξην γηα δηάγλσζε ζηδεξνπελίαο ζε αζζελείο ρσξίο θιεγκνλή ή θαθνήζεηα) 

θαη παξόια απηά λα ππάξρεη ζηδεξνπελία. 

* Πξηλ ρνξεγήζνπκε εξπζξνπνηεηίλε, ζπκβνπιεπόκαζηε ην Τκήκα Κιηληθώλ Μειεηώλ ηεο 

Κιηληθήο καο γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θιηληθή κειέηε ππάξρεη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αζζελή. 

*Σηηο κειέηεο πνπ ππάξρνπλ ζηελ βηβιηνγξαθίεο θαη ζηηο ππάξρνπζεο νδεγίεο από Ογθνινγηθέο 

Δηαηξείεο ν ζίδεξνο πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ελδνθιεβίσο είλαη: 

IronSucrose (Venofer) 200mgαλά 3 εβδνκάδεοέσο 1000mg 

Lowmolecularweightirondextran (Cosmofer) 100mgέσοηελζπκπιήξσζε 1000mg. 



 

 

Σεκείσζε: Οη νδεγίεο απηέο πξέπεη λα επαλεθηηκεζνύλ ηνλ Ιαλνπάξην 2017  
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