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DEFINIREA GRADELOR UTILIZATE
ÎN GHIDURILE DE PRACTICÃ MEDICALÃ

[Grad A]
Situaþii în care existã dovezi ºtiinþifice (analiza primarã a cel puþin
unui studiu prospectiv, randomizat, controlat, cu un numãr de subiecþi
suficient de mare ºi un end-point clinic relevant) cã indicaþia diag-
nosticã sau terapeuticã este utilã, respectiv eficientã.

[Grad B]
Situaþii în care existã dovezi ºtiinþifice (analiza secundarã a unor
studii prospective, randomizate, controlate, cu un numãr de subiecþi
suficient de mare sau analiza primarã a unor studii caz-control de
înaltã calitate sau studii randomizate cu un numãr mai mic de
pacienþi) cã indicaþia diagnosticã sau terapeuticã este utilã, respectiv
eficientã.

[Grad C]
Situaþii în care existã dovezi ºtiinþifice (studii observaþionale sau
modele experimentale de boli renale) cã indicaþia diagnosticã sau te-
rapeuticã este utilã, respectiv eficientã.





I. EVALUAREA ANEMIEI RENALE

Bolnavii cu Boalã cronicã de rinichi trebuie evaluaþi pentru iniþierea
tratamentului anemiei (Anexa 1) atunci când:

• Hb<11g/dL; Ht<33% [Grad B].

Include:
1. Examen clinic pentru a determina existenþa:

• unor posibile cauze ale anemiei: deficit de fier (de exemplu,
prin sângerãri pe cale digestivã sau genitalã, aport scãzut de
fier etc.), inflamaþie, malnutriþie, hiperparatiroidism, carenþã
de vitaminã B12 sau/ºi acid folic, dializã inadecvatã, hipo-
tiroidism, hemoglobinopatii;

• rãsunetului clinic al anemiei [Grad B].
2. Determinãri de laborator obligatorii, înainte de a lua în conside-

rare iniþierea tratamentului cu agenþi stimulatori ai eritropoiezei
(ASE):
• Concentraþia hemoglobinei;
• Indici eritrocitari (volum eritrocitar mediu, hemoglobinã eri-

trocitarã medie);
• Frotiu de sânge periferic;
• Numãrarea reticulocitelor (autoanalizor standardizat);
• Concentraþia sericã a feritinei, pentru evaluarea depozitelor

de fier;
• Procentul hematiilor hipocrome (determinare automatã) sau

indicele de saturare a transferinei (determinãri repetate, când
nu poate fi evaluat procentul hematiilor hipocrome), pentru
evaluarea aprovizionãrii cu fier a eritropoiezei;

• Proteina C reactivã (determinare cantitativã) [Grad B].
3. La nevoie, pentru diagnosticul anemiei, mai pot fi necesare:

• Formulã leucocitarã;
• Puncþie medularã;
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Recomandarea 1: Iniþierea evaluãrii anemiei [1,2]

Recomandarea 2: Evaluarea pentru iniþierea tratamentului [1-3]



• Dozãri ale vitaminei B12 (ser) ºi acidului folic (eritrocite);
• Teste pentru hemolizã (haptoglobinã, LDH, bilirubinã, test

Coombs etc);
• Electroforeza hemoglobinei;
• Electroforeza proteinelor serice ºi/sau urinare;
• Dozarea aluminiului seric;
• Evaluarea pierderilor de sânge pe cale gastro-intestinalã

[Grad B].

Cauza cea mai probabilã a anemiei este deficitul de eritropoietinã, da-
cã investigaþiile nu au evidenþiat alte cauze ale anemiei (vezi Reco-
mandarea 2) [Grad B]. 
Determinarea nivelului seric al eritropoietinei endogene nu este nece-
sarã [1] [Grad B].
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Recomandarea 3: Stabilirea cauzei anemiei [1-3]



II. OBIECTIVELE TRATAMENTULUI

1. Peste 85% dintre bolnavii trataþi într-un centru trebuie sã aibã
niveluri ale Hb mai mari de 10,5g/dL (Ht > 30%) [Grad B];

2. De aceea, concentraþiile þintã individuale ale hemoglobinei tre-
buie sã fie de 11g/dL [Grad B].

3. Nu este indicat ca bolnavii trataþi cu ASE sã aibã valori ale Hb
peste 12 g/dL, iar la aceºti bolnavi niveluri de peste 13 g/dL sunt
contraindicate [4][Grad B].

4. La unele categorii de bolnavi, în funcþie de factorii de co-morbi-
ditate, pot fi necesare alte valori þintã ale hemoglobinei:
• bolnavilor cu boli cardio-vasculare trataþi cu ASE nu le sunt

recomandate valori normale ale hemoglobinei. Valorile þintã
acceptate sunt de 11-12 g/dL, dacã simptomatologia severã
(angina pectoralã) nu impune altele [Grad B];

• bolnavilor homozigoþi cu siclemie le sunt indicate valori þin-
tã de 7-9g/dL ale hemoglobinei totale (HbF+HbS) [Grad B];

• în cazul bolnavilor cu diabet zaharat, al celor care asociazã
boalã vascularã perifericã sau al celor cu boli pulmonare cu
hipoxemie, nu existã date care sã susþinã cã valorile þintã de-
finite mai sus sunt cele optime. Pânã la realizarea de studii
controlate, este prundent de a recomanda pentru tratamentul
cu ASE valori þintã individuale de 11-12g/dL [Grad B].

5. Valorile þintã ale hemoglobinei enunþate pentru tratamentul cu
agenþi stimulatori ai eritropoiezei nu trebuie folosite pentru indi-
carea perfuziilor cu masã eritrocitarã [1-3] [Grad A].
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Recomandarea 4: Þinta tratamentului anemiei renale [1-5]



III. EVALUAREA ªI CORECTAREA DEFICITULUI DE FIER

1. Bolnavii cu Boalã cronicã de rinichi trebuie sã aibã un echilibru
optim al fierului, astfel încât sã dispunã de suficient fier pentru
a obþine ºi menþine o concentraþie de cel puþin 11g/dL a hemo-
globinei (Ht mai mare de 32%) [Grad B].

2. Pentru a menþine aceastã þintã a concentraþiei hemoglobinei, tre-
buie administrat suficient fier pentru ca cel puþin 80% dintre
bolnavii din unitate sã atingã, simultan, urmãtoarele obiective:
• feritina sericã peste 100 micrograme/L;
• indicele de saturare a transferinei peste 20% (procentul he-

matiilor hipocrome sub 2,5% (sau) [Grad B].
3. În practicã, atingerea acestor niveluri medii în întreaga popu-

laþie tratatã impune obþinerea urmãtoarelor concentraþii optime
individuale:
• feritinã sericã mai mare de 200 micrograme/L [3-6];
• indice de saturare a transferinei 30-40% (procent al hemati-

ilor hipocrome mai mic de 2,5%) [Grad B].
4. La bolnavii la care:

• Hb <11g/dL, deºi indicele de saturare a transferinei este pes-
te 20% (procentul hematiilor hipocrome sub 2,5%) ºi feri-
tina sericã este mai mare de 100 micrograme/L

sau
• menþinerea Hb þintã necesitã doze mai mari de ASE decât

cele uzuale
trebuie investigate:

- hemoragiile oculte;
- concentraþia proteinei C reactive.

• Dacã ambele sunt negative sau în limite normale, doza de
agent stimulator al eritropoiezei trebuie crescutã cu 25%;

5. Dacã indicele de saturare a transferinei este sub 20% (procentul
hematiilor hipocrome peste 2,5%), trebuie administrat fier intra-
venos, 1000mg în 6-10 sãptãmâni [GradB].

Anemia secundarã
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Recomandarea 5: Evaluarea ºi optimizarea depozitelor de fier
[1-6]



Când nu pot fi determinate nici indicele de saturare a transferinei,
nici procentul hematiilor hipocrome, trebuie evaluatã dinamica
Hb dupã administrarea intravenoasã a 1000 mg fier [Grad B].

6. Dacã indicele de saturare a transferinei creºte peste 50% (pro-
centul hematiilor hipocrome scade sub 2,5%) ºi/sau feritina seri-
cã creºte peste 700 micrograme/L sub tratament cu fier, este
puþin probabil ca terapia marþialã sã determine creºterea supli-
mentarã a hemoglobinei sau reducerea dozei de ASE [Grad B].

În cursul tratamentului cu ASE, echilibrul fierului (depozitele de fier
ºi fierul disponibil pentru eritropoiezã) trebuie strict monitorizat
[Grad B].

1. În cursul tratamentului cu ASE trebuie investigate periodic:
• depozitele de fier, prin determinarea feritinei serice
ºi
• cantitatea de fier disponibilã eritropoiezei, prin determinarea

procentului hematiilor hipocrome sau a indicelui de saturare
a transferinei [Grad B].

(vezi Recomandarea 2 pct. 1; Recomandarea 5).
2. La bolnavii care au Hb stabilã fãrã tratament cu ASE, cu indice

de saturare a transferinei mai mare de 20% (procent al eri-
trocitelor hipocrome mai mic de 10%) ºi feritina sericã peste
100 micrograme/L, depozitele de fier trebuie determinate la
fiecare 6 luni. Reducerea Hb sau/ºi scãderea volumului corpus-
cular mediu impun evaluarea mai frecventã [Grad B].

3. La iniþierea tratamentului cu ASE ºi dupã creºteri ale dozei de
ASE, indicele de saturare a transferinei (procentul hematiilor
hipocrome) ºi nivelurile serice ale feritinei trebuie determinate
la 6 sãptãmâni la bolnavii care nu sunt trataþi cu fier intravenos
ºi la 3 luni la bolnavii trataþi cu fier intravenos, pânã ce nivelul
þintã al Hb a fost atins [Grad B].

4. Dupã atingerea nivelului þintã pentru Hb, indicele de saturare a
transferinei (procentul hematiilor hipocrome) ºi feritina sericã
trebuie determinate la fiecare 6 luni [Grad B].

5Ghiduri de
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Recomandarea 6: Frecvenþa evaluãrii metabolismului fierului
[1-3,5,7]



5. Administrarea intravenoasã de fier (dacã doza individualã de
fier este de peste 100 mg) trebuie întreruptã cu cel puþin o sãp-
tãmânã înaintea evaluãrii metabolismului fierului [Grad B].

6. Pentru prevenirea efectelor adverse ale terapiei marþiale, trebuie
evitate creºterile persistente ale:
• indicelui de saturare a transferinei peste 50%
ºi
• feritinemiei peste 700 micrograme/L [3,5,7-9] [Grad B].

1. Suplimentele de fier trebuie administrate pentru a preveni caren-
þa de fier ºi pentru a menþine depozite adecvate de fier, astfel în-
cât bolnavii cu Boalã cronicã de rinichi sã poatã atinge ºi menþine
concentraþii individuale ale Hb mai mari de 11g/dL, cu sau fãrã
tratament cu ASE [Grad B].

2. La bolnavii hemodializaþi, refacerea depozitelor de fier va fi rea-
lizatã de preferinþã prin administrarea fierului pe cale intravenoa-
sã, deoarece administrarea oralã este eficientã la foarte puþini
dintre aceºtia [Grad A].
La bolnavii dializaþi peritoneal, fierul poate fi administrat pe ca-
le oralã, deoarece pierderea de sânge ºi gradul anemiei sunt mai
puþin severe decât la bolnavii hemodializaþi [Grad B]. De altfel,
la aceºti bolnavi administrarea intravenoasã a fierului este difi-
cil de realizat practic.
La bolnavii cu BCR încã nedializaþi, suplimentarea cu fier poate
fi iniþiatã pe cale oralã [Grad B]. Trebuie însã menþionat cã ad-
ministrarea oralã a fierului este greu toleratã digestiv; mai mult,
în majoritatea cazurilor, terapia marþialã oralã nu determinã atin-
gerea echilibrului optim al fierului pentru eritropoiezã, mai ales
dacã bolnavii primesc ºi ASE [5,6,17] [Grad C]. De aceea, cei
mai mulþi dintre bolnavii cu BCR în stadii predialitice, în spe-
cial cei trataþi cu ASE, necesitã suplimentare cu fier pe cale
intravenoasã [10-15] [Grad B].

3. Cei mai mulþi dintre bolnavii hemodializaþi necesitã cel puþin o
dozã de fier intravenos la douã sãptãmâni pentru a atinge sau

Anemia secundarã
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Recomandarea 7: Administrarea suplimentelor de fier
(Anexa 2) [1-3,5,7-17]



menþine niveluri ale Hb mai mari de 11g/dL (Ht mai mare de
33%) [Grad B]. Fierul trebuie administrat intravenos, lent, în
ultimele 2 ore ale ºedinþei HD.

4. Dacã nivelurile serice ale feritinei sunt mai mari de 100 micro-
grame/L ºi indicele de saturare a transferinei este mai mare de
20% (procentul hematiior hipocrome mai mic de 10%), cei mai
mulþi dintre bolnavi pot atinge valori ale Hb mai mari de 11g/dL
(Ht peste 33%) [Grad B].

5. Un numãr mic dintre bolnavi pot avea valori serice crescute ale
feritinei din cauza inflamaþiei sau a bolilor hepatice, dar fãrã a avea
depozite de fier corespunzãtoare. În absenþa infecþiei, aceºti bol-
navi pot necesita doze mici de fier, chiar dacã feritina sericã este
crescutã, dar cu monitorizare frecventã a metabolismului fierului,
orientat ºi de dinamica valorilor Hb ºi a dozelor de ASE [Grad C].

6. În cazul bolnavilor cu valori ale feritinei serice mai mari de 700
micrograme/L ºi indice de saturare a transferinei de peste 50%,
tratamentul intravenos cu fier trebuie întrerupt pentru un interval
de pânã la 3 luni, atât timp cât nu existã semne ale deficitului
funcþional de fier (procentul hematiilor hipocrome mai mare de
10% sau indice de saturare a transferinei mai mic 20%). La sfâr-
ºitul acestui interval, trebuie reevaluaþi parametrii metabolismului
fierului, înainte de a relua terapia marþialã parenteralã [Grad C].

7. Tratamentul intravenos cu fier poate fi reluat când feritinemia a
scãzut sub 700 micrograme/L ºi indicele de saturare a trans-
ferinei sub 50% (procentul hematiilor hipocrome a crescut peste
10%), dar cu doze reduse la 1/4 - 1/2 din doza iniþialã [Grad B].

8. Odatã ce au fost obþinute valorile optime ale Hb ºi ale depozite-
lor de fier, doza de întreþinere necesarã bolnavilor hemodializaþi
este, cel mai frecvent, 25-100 mg/sãptãmânã [Grad B]. Aceastã
dozã sãptãmânalã de fier trebuie sã asigure menþinerea nivelu-
rilor optime ale parametrilor metabolismului fierului ºi încadra-
rea hemoglobinei în valorile þintã.

9. Administrarea oralã a fierului este inutilã la bolnavii dializaþi
cronic trataþi parenteral cu fier, deoarece absorbþia fierului devi-
ne neglijabilã atunci când feritina sericã depãºeºte valoarea nor-
malã [Grad B].

7Ghiduri de
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10. Bolnavilor trataþi prin DPCA li se poate administra fier pe cale
oralã (sãruri feroase) în doze de 200 mg fier elemental/zi la adult
(3 prize sau 1 singurã prizã nocturnã, pe stomacul gol) sau de 2-
3mg/kg/zi la copil (2-3 prize, la distanþã de alimente sau alte me-
dicamente) [Grad B].

11. La unii bolnavi trataþi prin DPCA, mai ales dacã primesc ASE,
nu va fi posibilã menþinerea fierului din depozite la un nivel
adecvat prin tratament pe cale oralã cu fier. În aceste cazuri, este
necesar fier administrat pe cale intravenoasã, lent (30-120 min.),
folosind vene care nu vor fi utilizate pentru abordul vascular
pentru hemodializã [Grad B].

12. La bolnavii cu BCR încã nedializaþi, suplimentarea cu fier poate
fi iniþiatã pe cale oralã (sãruri feroase), în dozã de 200 mg fier
elemental/zi la adult (3 prize sau 1 singurã prizã nocturnã, pe
stomacul gol) sau de 2-3 mg/kg/zi la copil (2-3 prize, la distanþã
de alimente sau alte medicamente) [Grad B].

13. Bolnavii cu BCR care nu tolereazã digestiv fierul ºi cei la care
administrarea orarã a fierului nu determinã atingerea nivelului
optim al echilibrului fierului pentru eritropoiezã vor primi fier
pe cale intravenoasã [5,6,17] [Grad C].

14. La bolnavii cu BCR încã nedializaþi, mai ales dacã primesc ASE,
nu va fi posibilã menþinerea echilibrului fierului prin tratament
pe cale oralã cu fier [5,7,17]. În aceste cazuri este necesar fier ad-
ministrat pe cale intravenoasã, lent (30 min - 2 ore), folosind
vene care nu vor fi utilizate pentru abordul vascular pentru hemo-
dializã, 1000 mg în 6-10 sãptãmâni [10-15] [Grad B].

15. Regimul optim de administrare a fierului intravenos nu este încã
definit [Grad C]. Alegerea schemei trebuie sã ia în considerare
metoda de tratament substitutiv:
- Hemodializa permite administrarea comodã intravenoasã a

fierului, în doze mari la intervale mai lungi sau în doze mici la
fiecare ºedinþã de hemodializã [Grad A]. Deºi administrarea
dozelor mici determinã aparent un rãspuns superior ºi este mai
ieftinã, ea pare asociatã unui risc mai mare de infecþii [Grad
B]. Doza optimã de fier intravenos este de 25-150 mg/sãp-
tãmânã în primele 6 luni de tratament cu ASE [Grad B]. 
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- La bolnavii dializaþi peritoneal ºi la cei încã nedializaþi, fie-
rul poate fi administrat intravenos numai în doze mari la in-
tervale mai lungi [Grad B].

1. În faza iniþialã a tratamentului, creºterea numãrului de reticulocite
la 7-10 zile de la administrare indicã imediat stimularea activitãþii
eritropoietice. Scãderea procentului hematiilor hipocrome (ºi mai
ales a procentului reticulocitelor hipocrome) reflectã creºterea can-
titãþii de fier disponibil pentru eritropoiezã [Grad B].

2. Dupã iniþierea tratamentului, creºterea constantã a feritinemiei
indicã fixarea unei cantitãþi semnificative de fier în depozite. Ni-
veluri ale feritinei serice de 100-200 micrograme/L permit, cu
mare probabilitate, o eritropoiezã normalã [Grad B].

1. Administrarea parenteralã a fierului poate determina o serie de
reacþii adverse [Grad B]:
- Reacþii vasoactive - pot apãrea dupã administrarea oricãruia

dintre preparate. Sunt determinate de fierul liber ºi favori-
zate de administrarea rapidã a dozelor mari.

- Dureri abdominale ºi lombare înalte - au fost raportate mai
ales dupã injectarea gluconatului de fier.

- Reacþii anafilactice - au fost înregistrate dupã injectarea fie-
rului dextran, declanºate de anticorpii anti-dextran prefor-
maþi. De aceea, administrarea intravenoasã a fierului dextran
cu masã molecularã mare nu este recomandatã. În cazul uti-
lizãrii acestui preparat, este necesarã efectuarea unei doze
test (singurul preparat pentru care este indicatã testare prea-
labilã).

2. Toxicitatea potenþialã a fierului în administrarea parenteralã este
nedemonstratã încã [8,15-17] [Grad B]:
- Depunerea tisularã a fierului cu leziuni consecutive este po-

sibilã. Nu existã studii care sã demonstreze existenþa vreunei
relaþii între nivelurile serice ale feritinei ºi leziunile tisulare.

9Ghiduri de
practicã medicalã

Recomandarea 8: Monitorizarea rãspunsului la administrarea
de fier [1-3,5,7-17]

Recomandarea 9: Efecte adverse ale administrãrii fierului
parenteral. Toxicitatea fierului [8,15-17]



Valorile de siguranþã par a fi între 500-800 micrograme/L.
- Excesul de ioni de fier creºtere formarea radicalilor hidroxil

liberi, cu accentuarea stresului oxidativ la bolnavi cu atero-
sclerozã, boli inflamatorii, diabet zaharat, hepatite cronice,
dar consecinþe clinice nu au fost demonstrate.

- Stimularea inflamaþiei ºi a stresului oxidativ dupã adminis-
trarea intravenoasã a fierului poate determina leziuni renale
(nefrotoxicitate raportatã numai în studii experimentale), cu
posibila accelerare a degradãrii funcþionale renale. De aceea,
folosirea fierului intravenos nu este indicatã bolnavilor cu
afecþiuni renale cu inflamaþie activã.

- Unele studii sugereazã creºterea incidenþei ºi severitãþii in-
fecþiilor dupã tratament intravenos cu fier, dar acest aspect
este controversat încã. Pânã la clarificare, nu este indicatã
administrarea parenteralã a fierului bolnavilor cu infecþii
[Grad C].
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IV. TRATAMENTUL CU AGENÞI STIMULATORI AI

ERITROPOIEZEI

1. Tratamentul cu agenþi stimulatori ai eritropoiezei (ASE) nu este
necesar la toþi bolnavii cu Boalã cronicã de rinichi, mai ales dacã
sunt bine dializaþi, au depozite de fier ºi stare de nutriþie corespun-
zãtoare. Astfel, aproximativ 20% dintre bolnavii hemodializaþi,
40% dintre cei dializaþi peritoneal ºi 70% dintre cei nedializaþi
menþin hemoglobinã mai mare de 10,5 g/dL ºi Ht peste 30% fãrã
tratament cu ASE [1,2,20] [Grad B].

2. La bolnavii care au Hb mai micã de 11g/dL la determinãri repe-
tate ºi nu au alte cauze ale anemiei este luatã în discuþie iniþierea
tratamentului cu ASE. Decizia de iniþiere trebuie individualiza-
tã în funcþie de impactul clinic al anemiei [Grad A].

1. Agenþii stimulatori ai eritropoiezei pot fi administraþi atât pe
cale subcutanatã cât ºi pe cale intravenoasã [Grad B].

2. Atunci când administrarea este subcutanatã, locul injecþiei tre-
buie schimbat dupã fiecare injectare [Grad A].

3. Bolnavii care folosesc calea subcutanatã trebuie încurajaþi sã-ºi
autoadministreze ASE [Grad B].

4. În unele situaþii, epoetinum poate fi administrat intraperitoneal
(copii dializaþi peritoneal, la care nu este posibilã folosirea ce-
lorlalte cãi) [1][Grad B]. Folosirea de rutinã a acestei cãi nu
este recomandatã, având în vedere biodisponibilitatea micã a
ASE dupã administrare intraperitonealã [18] [Grad B].
La bolnavii hemodializaþi, deºi calea intravenoasã de adminis-
trare este mai comodã, calea subcutanatã permite reducerea cu
10-20% a necesarului de epoetinum [18] [Grad A].

5. La bolnavii cu BCR încã nedializaþi ºi la cei trataþi prin dializã pe-
ritonealã, se recomandã administrarea ASE pe cale subcutanatã,
deoarece este mai comodã, mai ales în autoadministrare [Grad B].

Recomandarea 10: Iniþierea tratamentului cu agenþi stimulatori
ai eritropoiezei (Anexa 3) [1-5,7,18-20]

Recomandarea 11: Calea de administrare a  agenþilor stimula-
tori ai eritropoiezei (Anexa 3) [1-5,7,18-19]
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În aceste cazuri, administrarea intravenoasã este recomandatã la
indicaþia medicului, în prezenþa leziunilor dermatologice, a obe-
zitãþii etc.

Frecvenþa optimã a administrãrii ASE depinde de preparatul folosit,
doza ºi calea de administrare, de faza terapeuticã, precum ºi de meto-
da de tratament substitutiv [Grad A].

1. La bolnavii hemodializaþi care primesc epoetinum intravenos,
este recomandatã administrarea de trei ori pe sãptãmânã, atât în
faza de atac, cât ºi în cea de întreþinere. Administrarea intrave-
noasã o datã pe sãptãmânã a epoetinum nu s-a dovedit eficientã
[2,7] [Grad A].

2. La bolnavii hemodializaþi care primesc epoetinum subcutanat,
administrarea se poate face de douã sau de trei ori pe sãptãmânã
[Grad A].

3. La bolnavii dializaþi stabili, aflaþi în tratament de întreþinere al
anemiei ºi care au un echilibru optim al fierului, administrarea
epoetinum se poate face o datã pe sãptãmânã [Grad B] sau o
datã la 2 sãptãmâni [21-23] [Grad C].

4. La bolnavii cu BCR nedializaþi, cei trataþi prin DPCA ºi cei
transplantaþi, este recomandatã administrarea ASE subcutanat,
de trei ori pe sãptãmânã în faza de atac ºi o datã pe sãptãmânã
în faza de întreþinere a tratamenului [Grad B].

5. Darbepoetinum poate fi administrat o datã pe sãptãmânã intra-
venos sau subcutanat la bolnavii hemodializaþi ºi o datã pe sãp-
tãmânã subcutanat la bolnavii predializaþi, la dializaþii perito-
neal ºi la transplantaþi, în faza de atac a tratamentului [Grad A].

6. Darbepoetinum poate fi administrat o datã la 2-4 sãptãmâni, atât
subcutanat cât ºi intravenos, în faza de întreþinere [18,19] [Grad B].

7. Darbepoetinum poate fi administrat o datã la douã sãptãmâni,
subcutanat sau intravenos, la bolnavii care primeau anterior epo-
etinum subcutanat o datã pe sãptãmânã [18,19][Grad B].

8. Preparatul metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta (Activatorul
Continuu al Receptorilor pentru Eritropoietinã) poate fi adminis-

Recomandarea 12: Frecvenþa administrãrii agenþilor stimulatori
ai eritropoiezei (Anexa 3) [1,5,7,18-20,24-26]
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trat intravenos sau subcutanat atât la bolnavii dializaþi cât ºi la cei
cu Boalã cronicã de rinichi încã nedializaþi. În faza de atac, este
recomandatã administrarea o datã la douã sãptãmâni, iar în cea
de întreþinere o datã pe lunã [24,25] [Grad B].

9. Metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta poate fi administrat o
datã pe lunã bolnavilor trataþi cu epoetinum sau darbepoetinum,
indiferent de frecvenþa anterioarã a administrãrii [Grad B]. 

Informaþiile privind agenþii stimulatori ai eritropoiezei, calea ºi frec-
venþa administrãrii acestora sunt sintetizate în Anexa 3 [Grad B].

1. Doza iniþialã de epoetinum trebuie sã fie de 50-150 UI/kg pe
sãptãmânã (4000-10000 UI/sãptãmânã), în funcþie de masa cor-
poralã fãrã edeme, doza totalã necesarã ºi de necesitatea de a fo-
losi întreaga fiolã [Grad B].

2. Pentru darbepoetinum, se recomandã iniþierea tratamentului cu
doza de 0,45 micrograme/kg pe sãptãmânã [3,5,18-19] [Grad B].

3. Doza iniþialã de metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta este de
0.6 microg/kg o datã la douã sãptãmâni, în funcþie de masa cor-
poralã fãrã edeme [24-26] [Grad B].

4. Doze mai mari sunt necesare bolnavilor cu anemie severã (Hb sub
8g/dL) ºi la cei cu afecþiuni care agraveazã anemia (de exemplu,
diabet zaharat, afecþiuni acute impunând spitalizarea) [Grad A].

5. În perioada de stabilire a dozei individuale a fiecãrui bolnav, ti-
trarea se realizeazã prin creºterea sau scãderea progresivã a fie-
cãreia dintre prizele sãptãmânale cu 25% [Grad B].

6. Copiii sub 5 ani pot necesita doze mai mari de ASE (epoetinum
300 UI/kg) decât copiii mai mari sau decât adulþii [Grad B].

1. Concentraþia Hb trebuie mãsuratã la fiecare 2-3 sãptãmâni, atât
la iniþierea tratamenului cât ºi dupã creºterea/scãderea dozei, pâ-
nã se stabilizeazã valorile Hb ºi doza [Grad B].

Recomandarea 13: Doza iniþialã de agenþi stimulatori ai
eritropoiezei [1-3,5,7,18,19,24-26]

Recomandarea 14: Monitorizarea hemoglobinei în timpul trata-
mentului cu agenþi stimulatori ai eritropoiezei
[1-3,5,7]



2. Dupã stabilizarea Hb ºi a dozei, monitorizarea Hb se face la 4-6
sãptãmâni, dacã nu apar afecþiuni intercurente care pot influenþa
nivelul Hb [Grad B].

1. Dacã dupã 2-4 sãptãmâni de la iniþierea tratamentului cu agenþi
stimulatori ai eritropoiezei sau dupã modificarea dozei, creºte-
rea Hb este mai micã de 0,7g/dL (creºterea Ht mai micã de 2%),
doza de ASE trebuie crescutã cu 25% [Grad B].

2. Dacã dupã iniþierea terapiei sau dupã creºterea dozei, rata de
creºtere a Hb depãºeºte 2,5 g/dL pe lunã (cea a Ht depãºeºte 8%
pe lunã) sau dacã nivelul Hb depãºeºte þinta, doza sãptãmânalã
de ASE trebuie redusã cu 25% [Grad B].

3. Doza obiºnuitã folositã în tratamentul de întreþinere este, în me-
die, sub 125UI/kg/sãptãmânã pentru epoetinum, sub 0,4 mi-
crog/kg/sãptãmânã pentru darbepoetinum ºi sub 200 microg/
lunã pentru metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta [Grad B].
Cele mai mici doze eficiente pentru epoetinum sunt, probabil, de
aproximativ 50 UI/kg pe sãptãmânã; 90% din bolnavi primesc
mai puþin de 300 UI/kg pe sãptãmânã [Grad B].

4. La trecerea de la administrarea epoetinum la darbepoetinum, doza
de darbepoetinum trebuie stabilitã având în vedere cã 200 UI epo-
etinum echivaleazã cu 1 microgram darbepoetinum [Grad B].

5. Calculul dozei de darbepoetinum se realizeazã astfel:
• se calculeazã doza sãptãmânalã de epoetinum în UI;
• se împarte doza sãptãmânalã de epoetinum la 200 ºi se obþi-

ne doza sãptãmânalã de darbepoetinum, în micrograme;
• în cazul administrãrii în sãptãmânã alternativã, doza per ad-

ministrare se obþine înmulþind cu 2 doza sãptãmânalã de dar-
bepoetinum, în micrograme, obþinutã din calculul de mai sus.

6. Prima dozã de darbepoetinum trebuie administratã în ziua urmã-
toarei doze planificate pentru epoetinum [Grad B].

7. La bolnavii trataþi cu epoetinum sau darbepoetinum se poate
trece la administrarea metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta o
datã pe lunã, intravenos sau subcutanat [Grad B].
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Recomandarea 15: Titrarea dozei de agenþi stimulatori ai
eritropoiezei [1-3,5,7,18,19]



8. Doza de metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta este stabilitã în
funcþie de doza anterioarã de epoetinum sau darbepoetinum, astfel:
- bolnavii care primeau anterior sub 8000 UI/sãptãmânã epoe-

tinum sau sub 40 micrograme/sãptãmânã darbepoetinum,
necesitã metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta în dozã de
120 microgame/lunã, într-o singurã administrare lunarã;

- bolnavii care primeau anterior 8000-16000 UI/sãptãmânã
epoetinum sau 40-80 micrograme/sãptãmânã darbepoetinum,
necesitã metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta în dozã de
200 microgame/lunã, într-o singurã administrare lunarã;

- bolnavii care primeau anterior peste 16000 UI/sãptãmânã
epoetinum sau peste 80 micrograme/sãptãmânã darbepoeti-
num, necesitã metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta în
dozã de 360 microgame/lunã, într-o singurã administrare
lunarã;

9. Prima dozã de metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta trebuie
administratã în ziua urmãtoarei doze planificate pentru epo-
etinum sau darbepoetinum [Grad B].

10. În cazul în care a fost omisã o administrare a metoxi-polietilen-
glicol-epoetinum beta, urmãtoarea dozã va fi injectatã cât mai
curând posibil, iar schema de tratament va fi reluatã cu frecvenþa
anteriorã, þinând cont de noua datã a administrãrii [Grad C].

11. Preparatul metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta nu este reco-
mandat copiilor ºi nici adolescenþilor sub 18 ani.

12. Eficienþa ºi siguranþa în adminstrare nu sunt documentate în ca-
zul bolnavilor cu hepatopatii cronice severe, al celor cu hemoglo-
binopatii, convulsii, sângerãri sau antecedente recente de sânge-
rare care a impus perfuzii cu masã eritrocitarã, nici al celor cu nu-
mãr al trombocitelor peste 500000/microL ºi nici pentru femei în
perioada de sarcinã sau alãptare. Administrarea metoxi-poli-
etilen-glicol-epoetinum beta este contraindicatã la bolnavii la
care existã suspiciune de anemia aplazicã asociatã epoetinum
[Grad B].

13. Metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta nu este încã recoman-
dat pentru tratamentul bolnavilor cu neoplazii [Grad C].
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1. Administrarea ASE nu trebuie întreruptã la bolnavii care necesi-
tã intervenþii chirurgicale, în cursul afecþiunilor acute intercu-
rente sau la cei care necesitã perfuzii de masã eritrocitarã pentru
hemoragii acute. La unii dintre aceºti bolnavi, poate fi necesarã
creºterea dozei de ASE [Grad B].

2. La bolnavii transplantaþi cu insuficienþã renalã, regulile de trata-
ment sunt aceleaºi ca în cazul celorlalþi bolnavi cu insuficienþã
renalã, cu menþiunea cã dozele necesare sunt mai mari pentru
aceleaºi niveluri ale anemiei ºi ale ratei de filtrare glomerularã
[Grad B].
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Recomandarea 16: Administrarea ASE perioperator, în cursul bo-
lilor intercurente ºi dupã transplantare [1-3]
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V. ABORDAREA BOLNAVILOR CU RÃSPUNS INADECVAT

LA TRATAMENTUL CU AGENÞI STIMULATORI AI
ERITROPOIEZEI

1. „Rezistenþa” la tratamentul cu ASE este arbitrar definitã ca im-
posibilitatea de a atinge valoarea þintã a Hb cu doze de epoeti-
num mai mari de 300UI/kg/sãptãmânã, respectiv mai mari de
1,5 micrograme/kg/sãptãmânã (aproximativ 100 micrograme/
sãptãmânã) pentru darbepoetinum sau ca necesitatea de a pãstra
o astfel de dozã pentru menþinerea hemoglobinemiei [Grad B].
Rezistenþa la ASE este, de obicei, relativã, iar rãspunsul adecvat
depinde de variabile ale bolnavului ºi de doza iniþialã.

2. Cea mai frecventã cauzã a rãspunsului incomplet la ASE este
carenþa de fier, absolutã sau funcþionalã [Grad B]. În absenþa
carenþei de fier, trebuie luate în discuþie: dacã doza de ASE a
fost adecvatã, dacã medicamentul a fost administrat ºi dacã
modul de administrare al ASE a fost corect [Grad B].

3. Apoi, trebuie evaluate urmãtoarele condiþii ºi, dacã sunt rever-
sibile, corectate [Grad B]:
• Hiperhidratare;
• Sângerare cronicã (tract digestiv, cale genitalã);
• Infecþie/inflamaþie (infecþii ale cãii de abord, boli chirurgi-

cale, tuberculozã, LES, SIDA, rejet cronic al allogrefei);
• Dializã inadecvatã;
• Malnutriþie;
• Hiperparatiroidism;
• Deficit de acid folic sau de vitaminã B12;
• Intoxicaþie cu aluminiu;
• Hemoglobinopatii (talasemii, siclemie);
• Mielom multiplu, mielofibrozã;
• Alte neoplazii;
• Hemolizã;
• Medicamente (IECA/antagoniºti ai receptorilor AT1).

Recomandarea 17: Cauze de rãspuns inadecvat la agenþii stimu-
latori ai eritropoiezei [1-3,23,24,27]



În absenþa oricãreia din situaþiile de mai sus, trebuie luatã în discuþie
anemie aplazicã asociatã epoetinum ºi este indicatã puncþia medularã.
[Grad B].

1. Bolnavii cu rezistenþã la ASE trebuie investigaþi complet (vezi
Recomandarea 2, Recomandarea 15) ºi examinaþi de un me-
dic specialist hematolog [Grad B].

2. Bolnavii care nu rãspund la doze de epoetinum de 40.000UI/
sãptãmânã, respectiv la doze de darbepoetinum de 200 micro-
grame pe sãptãmânã, vor fi evaluaþi conform Recomandãrii 17
ºi va fi exclusã anemia aplazicã [Grad B].

1. Perfuziile cu masã eritrocitarã trebuie evitate la bolnavii cu Boalã
cronicã de rinichi, mai ales la cei care au în perspectivã trans-
plantarea renalã [Grad A].

2. Sunt indicate exclusiv bolnavilor cu una sau mai multe din ur-
mãtoarele [Grad B]:
• anemie simptomaticã (astenie, angor pectoris, dispnee)

ºi/sau factori de risc asociaþi (diabet zaharat, insuficienþã
cardiacã, boalã cardiacã ischemicã, arteriopatii, vârstã înain-
tatã);

• agravare bruscã a anemiei prin pierderi de sânge (hemoragii,
intervenþii chirurgicale) sau hemolizã;

• rezistenþã sau hiporesponsivitate la tratamentul cu ASE, cau-
zate, de exemplu, de asocierea unei afecþiuni hematologice
sau a unei boli inflamatorii sistemice severe.
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Recomandarea 18: Abordarea bolnavilor cu rezistenþã la agenþii
stimulatori ai eritropoiezei [1-3,5,7]

Recomandarea 19: Transfuziile cu sânge [1-3,5,7]



VI. EFECTE ADVERSE ALE TRATAMENTULUI CU AGENÞI
STIMULATORI AI ERITROPOIEZEI

1. Presiunea arterialã trebuie monitorizatã atent la toþi bolnavii di-
alizaþi, mai ales la iniþierea tratamentului cu ASE, pânã la atin-
gerea Hb þintã. La bolnavii nedializaþi, presiunea arterialã þintã
trebuie sã fie în domeniul inferior al normalului [Grad B].

2. Controlul presiunii arteriale poate necesita: corectarea aportului
de sare ºi apã, creºterea ultrafiltrãrii în dializã, iniþierea medica-
þiei sau creºterea dozelor de antihipertensive ºi reducerea doze-
lor de ASE (în cazul creºterii prea rapide a Hb).
Ultrafiltrarea trebuie folositã cu precauþie la bolnavii având deja
Hb aproape de normal [Grad B].

1. Strategia optimã de supraveghere a fistulei/grefei pentru posibi-
la trombozã nu este încã determinatã [Grad B].

2. Orice metodã ar fi folositã, nu este necesarã o supraveghere spe-
cialã pentru prevenirea trombozei la bolnavii cu fistule cu vene
native sau cu grefe aflaþi sub tratament cu ASE [Grad B].

3. Bolnavii cu grefe de PTFE nu par a avea un risc mai mare de
trombozã decât cei cu fistule cu vene native, pentru concentraþii
ale Hb de 10-12g/dL. Totuºi, la valori ale Hb aproape de normal,
riscul de trombozã este mai mare în cazul acestor bolnavi.
La aceeaºi concentraþie a Hb, profilul riscului de trombozã este
asemãnãtor la bolnavii cu fistule cu vase native, dar este mai mic
decât la cei cu grefe [Grad B].

4. La bolnavii cu fistule sintetice, trebuie luat în discuþie tratamentul
anti-plachetar, cu alte medicamente decât aspirina [Grad B].
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Recomandarea 20: Efecte adverse ale tratamentului cu agenþi
stimulatori ai eritropoiezei
Hipertensiunea arterialã [1-3,5,7]

Recomandarea 21: Efecte adverse ale tratamentului cu agenþi
stimulatori ai eritropoiezei
Trombozarea cãii de abord [1-3,5,7]



1. Este determinatã de reacþia autoimunã la eritropoietinã [Grad B].
2. Incidenþa a crescut semnificativ (de la 3 cazuri la câteva milioa-

ne bolnavi trataþi în 10 ani) începând cu 1998, cu un vârf în
2001-2002 (250 cazuri în perioada 1998-2004). Marea majori-
tate a cazurilor au fost înregistrate la pacienþi la care se folosea
calea subcutanatã de administrare ºi preparate de epoetinum alfa
(78%) [25] [Grad B].

3. Suspiciunea de anemie aplazicã indusã de ASE se bazeazã pe
[3,5,7,24] [Grad B]:
• tratament cu un agent stimulator al eritropoiezei de cel puþin

4 sãptãmâni;
ºi
• reducere bruscã ºi severã a concentraþiei hemoglobinei cu

aproximativ 0,5-1g/dL pe sãptãmânã, neexplicatã, în pofida
continuãrii tratamentului cu ASE sau necesitatea administrã-
rii a 1-2 unitãþi de masã eritrocitarã pentru menþinerea nive-
lului Hb;

ºi
• hemogramã cu numãr normal de leucocite ºi trombocite;
ºi
• scãderea numãrului de reticulocite sub 10 x 109/L (scãderea

numãrului de reticulocite sub 30 x 109/L atrage numai aten-
þia asupra acestei reacþii adverse).

în condiþii de:
• excludere a altor cauze (valori anterior stabile ale hemoglo-

binei, depozite adecvate de fier, absenþa anticorpilor (IgM)
anti-parvovirus B19 ºi a inflamaþiei, absenþa criteriilor de
diagnostic pentru timom, absenþa oricãrui criteriu de diag-
nostic pentru limfom sau tumorã solidã, rezultate negative la
testele serologice pentru hepatitã B, C ºi infecþie HIV).

4. Confirmarea diagnosticului de anemie aplazicã indusã de ASE
necesitã urmãtoarele criterii [Grad B] [7,27]:
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Recomandarea 22: Efecte adverse ale tratamentului cu agenþi
stimulatori ai eritropoiezei
Anemia aplazicã asociatã epoetinum [27,28]



• anemie severã neregenerativã (vezi pct. 3);
ºi
• hipoplazie sau aplazie exclusivã a seriei roºii, fãrã infiltrare

la examenul mãduvei osoase, cu:
- celularitate normalã 
ºi
- sub 5% eritroblaºti
ºi
- dovada blocãrii maturãrii precursorilor seriei roºii

ºi
• evidenþierea anticorpilor blocanþi anti-eritropoietinã în ser.

5. Confirmarea diagnosticului de anemie aplazicã indusã de ASE
impune oprirea tratamentului cu oricare dintre ASE ºi introduce-
rea terapiei imunosupresoare. Bolnavii cu anemie severã ºi/sau
cu eventuale complicaþii datorate anemiei necesitã transfuzii de
sânge [7] [Grad B].

6. Urmare a modificãrilor în procesul de fabricaþie (înlocuirea al-
buminei umane cu polisorbat 80 ºi folosirea Teflonului pentru
seringile pre-umplute), incidenþa anemiei aplazice la adminis-
trarea ASE a revenit la nivelurile de dinainte de 1998 [27,28].
Astfel, preparatele de epoetinum alfa actualmente aprobate în
Europa ºi în România nu mai prezintã risc de anemie aplazicã în
administrare subcutanatã.

Agenþii stimulatori ai eritropoiezei sunt factori de creºtere care sti-
muleazã în principal producþia de eritrocite. Totuºi, diferite celule tu-
morale pot exprima la suprafaþã receptori pentru eritropoietinã. Prin
urmare, este posibil ca agenþii stimulatori ai eritropoiezei sã deter-
mine proliferarea celulelor tumorale [Grad B].
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Recomandarea 23: Efecte adverse ale tratamentului cu agenþi
stimulatori ai eritropoiezei
Stimularea creºterii tumorale [24-26]



Administrarea metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta a fost însoþitã,
în unele studii clinice, de scãderea numãrului trombocitelor, însã cu
menþinerea în limite normale [Grad C].
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Recomandarea 24: Efecte adverse ale tratamentului cu agenþi
stimulatori ai eritropoiezei
Scãderea numãrului trombocitelor din sânge
[24-26]



VII. OPTIMIZAREA TRATAMEMTULUI ANEMIEI RENALE
FOLOSIND TERAPIA ADJUVANTÃ

Terapia adjuvantã a anemiei renale include mijloacele terapeutice care
pot optimiza rãspunsul hematologic la tratamentul cu ASE.
Cu excepþia fierului ºi a anumitor vitamine administrate în doze far-
macologice, beneficiile mijloacelor terapeutice adjuvante nu sunt clar
stabilite, folosirea acestora nefiind recomandatã de rutinã. Totuºi, exis-
tã dovezi cã unele mijloace terapeutice adjuvante sunt utile anumitor
categorii de bolnavi [Grad B].

La bolnavii cu Boalã cronicã de rinichi, suplimentarea de rutinã cu
doze mici de vitamine nu determinã creºteri ale hemoglobinei. Totuºi,
asociate tratamentului cu ASE ºi fier, anumite vitamine administrate în
doze farmacologice pot ameliora anemia [7] [Grad B].

1. Vitamina E poate reduce stresul oxidativ implicat în rezistenþa la
tratamentul cu ASE. Administrarea oralã a vitaminei E, în dozã
unicã de 1200 UI cu 6 ore înaintea ºedinþei de hemodializã, aso-
ciatã suplimentãrii cu fier intravenos, poate preveni afecþiunile
imputabile, pe termen lung, stresului oxidativ [Grad B].

2. Corectarea echilibrului vitaminei C folosind doze mari (300 mg
acid ascorbic de 3 ori pe sãptãmânã, în administrare intravenoa-
sã, postdializã, în 3 minute) poate acþiona complementar vitami-
nei E ºi reduce rezistenþa la tratamentul cu ASE. Administrarea
intravenoasã a unor astfel de doze necesitã monitorizare [Grad
B]. Având în vedere riscul precipitarii oxalaþilor, aceastã metodã
adjuvantã nu este indicatã de rutinã.

3. Administrarea suplimentarã de vitaminã B12 (150 mcg/zi) ºi de
acid folic (5-15 mg/zi) nu este necesarã de rutinã la bolnavii
hemodializaþi cu aport dietetic echilibrat ºi adecvat [Grad B].

Bolnavii hemodializaþi pot beneficia de administrarea suplimentarã de
carnitinã [7] [Grad B].
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Recomandarea 25: Mijloace terapeutice adjuvante  
Vitaminele E, C, B12 ºi acidul folic [7]

Recomandarea 26: Mijloace terapeutice adjuvante  
Carnitina [7,29]



1. Administrarea suplimentarã de L-carnitinã bolnavilor hemodia-
lizaþi, în dozã de 20mg/kg, intravenos, la sfârºitul ºedinþei de he-
modializã, poate ameliora anemia bolnavilor cu hiporesponsivi-
tate la ASE [7,29].

2. Calea optimã de administrare ºi doza eficientã de L-carnitinã sunt
în continuare obiectul unor studii clinice controlate [7].

Terapia cu androgeni poate fi utilizatã pentru stimularea eritropoiezei
la anumite categorii de bolnavi [Grad B].

1. La bãrbaþi de peste 50 ani care sunt trataþi prin DPCA, adminis-
trarea intramuscularã a 200mg nandrolon decanoat o datã pe sãp-
tãmânã are efecte benefice asupra simptomelor anemiei ºi asupra
stãrii de nutriþie.

2. Riscul efectelor adverse serioase nu permite utilizarea androge-
nilor la alte categorii de bolnavi.

Glutationul redus ºi alþi agenþi antioxidanþi pot ameliora rezistenþa la
tratamentul cu ASE prin reducerea stresului oxidativ [Grad B].

Din cauza riscului de malnutriþie, care poate contribui la agravarea ane-
miei, starea de nutriþie trebuie, deasemenea, monitorizatã [Grad B]:

1. Aportul dietetic corespunzãtor ºi dializa adecvatã sunt elemente-
le cheie în prevenirea ºi tratarea malnutriþiei bolnavilor cu Boalã
cronicã de rinichi.

2. Administrarea de vitamine B, C, E ºi L-carnitinã, cu efecte be-
nefice asupra stãrii de nutriþie, au fost prezentate în Recoman-
darea 21 ºi Recomandarea 22.
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Recomandarea 27: Mijloace terapeutice adjuvante  
Androgenii [2,7]

Recomandarea 28: Mijloace terapeutice adjuvante - Glutationul
redus ºi alþi agenþi anti-oxidanþi [2,7]

Recomandarea 29: Mijloace terapeutice adjuvante 
Ameliorarea stãrii de nutriþie [2,3,5,7]



Anexa 1. Algoritm de abordare a anemiei renale
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Creatininã sericã >2 mg/dL
RFG <60 mL/min

Nu

Da

Da
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(2)

Nu

Nu

Nu

Nu
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Da
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Administrare
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periodicã
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Reevaluare
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Administrare
ASE 
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BCR st
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Existã
anemie ?

(1)
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sau

SAT <20% 

Deficit 
de fier ?

(5)

Rãspuns
adecvat ?
(1,5,6,8)

Rãspuns
adecvat ?
(4,12,14)

Da

Da

Cauze 
rãspuns

inadecvat ?
(17,18)



Anexa 2. Preparate de fier
Preparate de fier

1. Preparate pentru administrare oralã
Fier bivalent:
• fumarat feros*

suspensie aromatizatã, 50 mg fier elemental per linguriþã
fiole cu soluþie buvabilã a 100 mg fier elemental

• gluconat feros*
fiole cu soluþie buvabilã cu 12 sau 24 mg fier elemental

• glutamat feros*
drajeuri a 21-22 mg fier elemental
fiole cu soluþie a 21-22 mg, respectiv 43 mg fier elemental

• sulfat feros*
comprimate filmate a 105 mg fier elemental

Fier trivalent:
• colinat feric*

soluþie buvabilã, cu citrat de fier colinã 200 mg per 1mL
• complex de hidroxid de fier(III)-polimaltozã*

sirop,10 mg fier elemental/mL
soluþie oralã în picãturi, 50 mg fier elemental/mL
comprimate masticabile, 100 mg fier elemental/cp

• complex de hidroxid de fier(III)-polimaltoza+acid folic*
comprimate masticabile, 100 mg fier elemental + 0,35 mg
acid folic/cp

2. Preparate pentru administrare parenteralã
Fier dextran*:

fiole a 100 mg fier elemental
nerecomandat, din cauza reacþiilor adverse serioase/amenin-
þãtoare de viaþã [Grad B] [7]
înaintea administrãrii, este obligatorie efectuarea unei doze
test [Grad B]

Fier dextran cu greutate molecularã micã:
fiole a 100 mg fier elemental
siguranþa în administrare pare superioarã celei a fierului
dextran
înaintea administrãrii, este totuºi obligatorie efectuarea unei
doze test
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Fier sucrozã*:
fiole a 100mg fier elemental
considerat cea mai sigurã formã de administrare parenteralã
a fierului, urmat de fierul gluconat [Grad B] [10]

Fier gluconat
fiole a 62,5 mg fier elemental
considerat sigur în administrare parenteralã [7] [Grad B]

Fier III carboxi-maltozã
fiole a 500 mg fier elemental
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Anexa 3. Agenþi stimulatori ai eritropoiezei

Preparate
1) Epoetinum alfa* 
2) Epoetinum beta*
3) Darbepoetinum*
4) Metoxi-polietilen-glicol-epoetinum beta  (Activatorul Continuu

al Receptorilor pentru Eritropoietinã)*

Recomandãri privind administrarea agenþilor stimulatori ai eri-
tropoiezei în insuficienþa renalã cronicã [10]

Pre-dializã HD DP TR
Cale sc sc sau iv sc sc
Frecvenþã (pe sãptãmânã)
Faza de atac

Epoetinum alfa 1-3 3 3 1-3
Epoetinum beta 1-3 3 3 1-3
Darbepoetinum alfa 1 1 1 1
Metoxi-polietilen-
glicol epoetinum beta 0,5 0,5 0,5 0,5

Faza de întreþinere
Epoetinum alfa 1-3 1-3 1-3 1-3
Epoetinum beta 1-3 1-3 1-3 1-3
Darbepoetinum alfa 1 la 1-2 1 la 1-2 1 la 1-2 1 la 1-2

sãptãmâni sãptãmâni sãptãmâni sãptãmâni
Metoxi-polietilen-
glicol-epoetinum beta 1 pe lunã 1 pe lunã 1 pe lunã 1 pe lunã
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