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ΧΚΑ - Αναιμία: Εμπειρία
Ασκληπιείου Βούλας

• Η σημασία της αναιμίας στη νοσηρότητα και την
ποιότητα ζωής ασθενών με ΧΚΑ
4ο Παν. Συν ΚΑ (περιλήψεις)

• Prevalence and significance of anemia in 
hypertensive heart – failure
13th European Meeting of Hypertension 2003

• Υπέρταση, σύνδρομο καρδιάς–νεφρών–αναιμίας
και ερυθροποιητίνη
8ο Πανελ Συν Αρτ. Υπέρτασης 2003



Συμπεράσματα ( Ι )

Hb < 12g/dl είχε το 69.6% ( 60% γυναίκες )



Συμπεράσματα (ΙΙ)

Ασθενείς με αναιμία είχαν
• Περισσότερο χρόνο νοσηλείας
• Περισσότερες επανεισαγωγές
• Περισσότερους θανάτους
• Χειρότερη ποιότητα ζωής



ΣΚΟΠΟΣ (Ι)
:

Nα διερευνηθεί η επίπτωση της αναιμίας στη ΧΚΑ



ΣΚΟΠΟΣ (ΙΙ)

Nα διερευνηθεί:
• Η σημασία στην πρόκληση αναιμίας των
φλεγμονωδών παραμέτρων (TNFa, ΙL-6)

• Η σημασία της αναιμίας στη νοσηρότητα και
θνητότητα των ασθενών.



ΣΚΟΠΟΣ (ΙΙΙ)

Nα διερευνηθεί:
Η σημασία της διόρθωσης της αναιμίας με τη
χορήγηση χαμηλών δόσεων ερυθροποιητίνης
και σιδήρου i.v.



ΑΣΘΕΝΕΙΣ και ΜΕΘΟΔΟΙ

100 ασθενείς με
• ΧΚΑ (NYHA II-IΙΙ και Εcho : EF<40 %) 
• αναιμία με επίπεδα Ηb < 10 g/dl.



ΑΣΘΕΝΕΙΣ και ΜΕΘΟΔΟΙ

Κριτήρια αποκλεισμού:
- Σιδηροπενική αναιμία
- Κακοήθεις νόσοι
- ΧΝΑ
- Νόσοι κολλαγόνου
- Λοιμώδεις νόσοι
- Υποθυρεοειδισμός



ΑΣΘΕΝΕΙΣ και ΜΕΘΟΔΟΙ

Οι ασθενείς θα τυχαιοποιηθούν σε 2 ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: 
συνήθης αγωγή ΧΚΑ + EPO + Fe i.v
ΟΜΑΔΑ Β: 
συνήθης αγωγή ΧΚΑ



Βασικός έλεγχος

• Πλήρες ιστορικό
• ΗΚΓ
• Ro θώρακος
• Υπερηχογράφημα
• Δοκιμασία κόπωσης (6 min walk test)



Βασικός έλεγχος

• Πλήρης αιματολογικός – βιοχημικός έλεγχος
• Fe, Φερριτίνη, Β12
• IL – 6, ΤNFα
• hsCRP
• BNP
• TSH



Σχεδιασμός της Μελέτης

έλεγχος έξοδος 1 μήνα 1 έτος
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Τυχαιοποίηση Συμβάμματα
Έναρξη αγωγής επανέλεγχος Hct
Βασικός έλεγχος



-Εργαστηριακός έλεγχος

-Υπερηχοκαρδιογράφημα

-6 min walk test

0
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ΟΜΑΔΑ Α

Συνήθης αγωγή

ΟΜΑΔΑ Β

Συνήθης αγωγή

+ ΕΡΟ - Fe
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Έλεγχος συμβαμμάτων


