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Introducció. El tractament de l’anèmia als pacients en hemodiàlisi (HD) amb agents eritropoètics (AEs) i ferro 
s’efectua seguint algoritmes clínics que no tenen en compte la variabilitat en la resposta al tractament, el qual pot 
associar-se a oscil•lacions no desitjables en els nivells d’hemoglobina. L’objectiu és avaluar si la utilització d’un 
algoritme matemàtic (Model de Control de l’Anèmia, MCA) permet millorar la variabilitat de l’hemoglobina en els 
pacients en HD. Pacients i mètodes. MCA és una aplicació de software basada en un model d’intel•ligència artificial 
per simular la resposta al tractament que ofereix cada mes una dosi recomanada d’AE i ferro. S’avaluen els pacients 
en HD a les Unitats FMC de Catalunya on es va implantar el MCA al novembre 2014. S’han definit 2 períodes: 
control (novembre 2013 a octubre 2014) i intervenció (novembre 2014 a octubre 2015). L’objectiu primari és avaluar 
el control de l’anèmia tenint en compte el percentatge de pacients en rang (10-12 g/dL) i la variabilitat de 
l’hemoglobina. Resultats. S’han avaluat 1265 i 1276 pacients en cada període. Les característiques clíniques dels 
dos períodes no són diferents. Durant el període d’intervenció un 81% de les recomanacions del MCA foren 
acceptades. En el període d’intervenció s’ha produït una reducció de les determinacions d’hemoglobina >12 g/dL 
(7.5% vs. 18.06%), un augment de les determinacions en rang (74.6% vs. 66.3%), un lleu increment de les 
determinacions <10 g/dL (17.6% vs. 15.6%) i una disminució en la variabiltiat de l’hemoglobina (0.90 ± 0.35 vs.1.03 
± 0.38). Aquests canvis analítics s’han associat a menors requeriments d’AE (230 vs.170 UI/kg/mes) i ferro (1.7 vs. 
1.3 mg/kg/mes). Conclusions. L’aplicació del MCA contribueix a reduir la variabilitat en els nivells d’hemoglobina en 
els pacients tractats amb AEs i ferro i permet augmentar el percentatge de pacients que es troben en rang 
d’hemoglobina.  
	  


