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Objectius: La principal causa d´anèmia en la malaltia renal crònica és la manca d´eritropoietina, però la ferropènia, 
l´hemòlisi, i baixa resposta a l´eritropoietina (inflamació) contribueixen. La majoria de pacients en tractament amb 
eritropoietina necessiten ferroteràpia per dèficit absolut i també funcional de ferro. Les guies KDOQI recomanen 
ferroteràpia parenteral en hemodiàlisi, sense especificacions per prediàlisi i diàlisi peritoneal. En aquests pacients, 
minimitzem puncions per reduir dany sobre l´arbre vascular per futurs accessos de diàlisi.El ferro oral liposomat 
contribuïria a la preservació vascular, la qualitat de vida i estalvi de temps de diàlisi peritoneal. Evaluem 
l´administració de ferro liposomat oral al manteniment dels nivells de saturació de transferrina (>20%) i ferritina dins 
paràmetres recomenats (100-500 mg/dl ). Analitzar tolerància gastrointestinal, seguretat i satisfacció del tractament 
oral. Material i Mètodes: Pacients de diàlisi peritoneal amb ferroteràpia endovenosa prèvia N= 19/24.S´exclouen: 3 
pacients per sagnat digestiu,3 per intercurrències: neoplàsia,event coronari,peritonitis. 4 pacients no atorguen 
consentiment per polimedicació oral.S´inclouen 9 pacients. Es realitza control d´anèmia abans i després de la presa 
de Fisiogen ForteR durant 12 setmanes. S´evalua simptomatologia i qualitat gastrointestinal a través del Test GSRS 
i QIGLI abans i després. Resultats: Tots els pacients mantenen nivells saturació de transferrina terapèutics sense 
canvis (p>0,05).Els nivells de ferritina baixen significativament (p 0,02) però es mantenen en rang terapèutic.No 
canvis d’ hemoglobina ni dosis d’ eritropoietina usats. Tots els pacients acaben el tractament sense efectes 
adversos greus, un pacient refereix coloració fosca de la femta i un segon restrenyiment.No canvis significatius als 
tests de simptomatologia i qualitat gastrointestinal (p>0,05).Grau de satisfacció del tractament amb l´escala visual 
EVA 7,8 mediana ( màxim 10 punts). Conclusions: El tractament amb ferro liposomial oral durant 12 setmanes 
manté nivells de saturació de transferrina en pacients en diàlisi peritoneal.Els nivells de ferritina baixen 
significativament mantenint rang terapèutic.No efectes gastrointestinals adversos. 
	  


