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1. Νεθπολογικό Σμήμα Νοζοκομείο Αλεξάνδπα
2.Νεθπολογική κλινική Απεηαίειο Πανεπιζηημιακό Νοζοκομείο
Δηζαγσγή: Ζ ζηδεξνπεληθή αλαηκία απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζηνπο αζζελείο κε ρξφληα
λεθξηθή λφζν (ΥΝΝ).Ο θαξβνμπκαιηνδηθφο ζίδεξνο απνηειεί έλα θαηλνχξγην ζχκπιεγκα
ζηδήξνπ απαξηηδφκελν απφ ππξήλα πδξνμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ ζηαζεξνπνηεκέλν κε πεξίβιεκα
πδαηαλζξάθσλ επηηξέπνληαο έηζη ηελ κεηαθνξά ηνπ ζηδήξνπ ζηνπο ηζηνχο .
θνπφο. Ο θαζνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο ελδνθιέβηαο
ρνξήγεζεο θαξβνμπκαιηνδηθνχ ζηδήξνπ ζε ζηδεξνπεληθνχο αζζελείο κε ΥΝΝ αλζεθηηθνχο
ζηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ή ελδνθιέβηα ρνξήγεζε άιισλ ζθεπαζκάησλ .
Αζζελείο θαη κέζνδνο: Μειεηήζεθαλ 28 αζζελείο κε ΥΝΝ 12 άλδξεο θαη 16 γπλαίθεο
ειηθίαο 58±20 ( 27-81) έηε , κε ζηδεξνπεληθή αλαηκία , Ht 33±4%, Hb 11±1g/dl ,θαη
επίπεδα θεξξηηίλεο 71 ±75. Απφ ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ νη 15 είραλ ΥΝΝ ζηαδίνπ 1-4 θαη
νη ππφινηπνη 14 είραλ ΥΝΝ ηειηθνχ ζηαδίνπ θαη επξίζθνλην ζε ρξφληα αηκνθάζαξζε .Όινη νη
αζζελείο ηεο κειέηεο παξνπζίαδαλ είηε αλζεθηηθφηεηα ζηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή είηε
ήζαλ αιιεξγηθνί ζηε ρνξήγεζε άιισλ ελδνθιεβίσλ ζθεπαζκάησλ. Οη αζζελείο έιαβαλ
θαξβνμπκαιηνδηθφ ζίδεξν ηζνδχλακν κε δφζε ζηδήξνπ 1000mg ή 15mg/Kg αλ δχγηδαλ <66
Kg ρνξεγνχκελν ζε δηάξθεηα 15 ιεπηψλ. Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε
ρξφλν 0, 15,30 θαη 90 εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεξαπείαο.
Απνηειέζκαηα: Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρνξήγεζεο δελ παξαηεξήζεθαλ παξελέξγεηεο ζε
θαλέλα αζζελή. Ζ Hb απμήζεθε απφ 11±11g/dl ζε 12±g/dl (p=0.05), o Ht απφ 33±4% ζε
37±5%( p=0.03) θαη ε θεξξηηίλε απφ 71±75 ζε 475±489%( p=0.02).Όιεο νη ηηκέο
απμήζεθαλ ζηηο 15 πξψηεο εκέξεο θαη παξέκεηλαλ ζηαζεξέο θαηά ηελ 90ή εκέξα κεηά ηελ
ρνξήγεζε .
πκπέξαζκα: Ζ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαξβνμπκαιηνδηθνχ ζηδήξνπ απνηειεί κηα θαηλνηφκν
αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηνπο αζζελείο κε ΥΝΝ θαη ζηδεξνπεληθή αλαηκία
νη νπνίνη εκθαλίδνπλ αιιεξγία ζηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε, ή αλζεθηηθφηεηα ζηελ απφ ηνπ
ζηφκαηνο ζεξαπεία, άιισλ ζθεπαζκάησλ.
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