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Инструкция по медицинскому применению 

лекарственного препарата (Листок-вкладыш) 

 

Торговое наименование  

Эпосан 

 

Международное непатентованное название 
Эпоэтин зета 

 

Лекарственная форма, дозировка   

Раствор для инъекций, 1000 МЕ/0.3 мл, 2 000 МЕ/0.6 мл, 4 000 МЕ/0.4 мл, 

6 000 МЕ/0.6 мл, 10 000 МЕ/1 мл, 40 000 МЕ/1 мл 

 

Фармакотерапевтическая группа  
Кровь и органы кроветворения. Антианемические препараты. Другие 

антианемические препараты. Эритропоэтин 

Код АТХ B03XA01 

 

Показания к применению  

 лечение симптоматической анемии у взрослых и детей в возрасте от 

1 до 18 лет, обусловленной хронической почечной недостаточностью 

(ХПН), в том числе: 

  анемии вследствие хронической почечной недостаточности (ХПН) 

у детей и взрослых, находящихся на гемодиализе, а также у взрослых, 

получающих перитонеальный диализ; 

  тяжелые формы анемии почечного генеза, сопровождающиеся 

клиническими симптомами у взрослых с почечной недостаточностью, 

которым еще не проводили гемодиализ. 

  лечение анемии и уменьшение потребности в проведении 

переливания крови у взрослых, получающих лечение 

химиотерапевтическими препаратами по поводу солидных 

новообразований, злокачественной лимфомы или множественной 

миеломы, а также у лиц с риском необходимости гемотрансфузий, 

обусловленным общим состоянием (в связи с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями или, если анемия отмечалась и до начала химиотерапии). 



 

  

 симптоматическая анемиия (уровень гемоглобина ≤10 г/дл) у 

взрослых пациентов с первичным миелодиспластическим синдромами 

(МДС) с низким или промежуточным 1 уровнем риска,  имеющих низкий 

уровень сывороточного эритропоэтина (<200 мЕ/мл).  

  для повышения эффективности переливания аутологичной крови в 

рамках предепозитной программы. Применение в данном случае, 

возможно, только с учетом доказанного риска тромбоэмболических 

осложнений. Лечение показано пациентам при умеренно выраженной 

анемии (Hb 10-13г/дл без дефицита железа), если меры по 

предотвращению кровопотери невозможны или неэффективны при 

обширных плановых хирургических вмешательствах, когда может 

потребоваться большой объем переливаемой крови (5 и более объемов у 

мужчин и 4 или более – у женщин). 

 перед проведением обширной плановой ортопедической операции 

у взрослых пациентов без железодефицитной анемии, для уменьшения 

потребности в аллогенных гемотрансфузиях и облегчения 

восстановления эритропоэза. Применение ограничено пациентами с 

анемией средней тяжести (уровень гемоглобина 10-13 г/дл), которые 

участвуют в программе предоперационной заготовки аутологичной крови 

и у которых ожидается умеренная кровопотеря (900-1800 мл) 

 

Перечень сведений, необходимых до начала применения 

Противопоказания 

- гиперчувствительность к действующему веществу  или к любому из 

вспомогательных веществ 

- парциальная красноклеточная аплазия (ПККА), возникшая после 

лечения эритропоэтином 

- неконтролируемая артериальная гипертензия 

- пациенты, которые по каким-либо причинам не могут получать 

эффективное лечение для профилактики тромбозов 

- пациентам с тяжелой патологией коронарных, сонных, мозговых и 

периферических сосудов, включая недавно перенесших инфаркт 

миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения (перед 

обширной ортопедической операцией и не участвующих в программе 

заготовки аутологичной крови) 

- инфаркт миокарда или инсульт, происшедшие в течение 1 месяца до 

планируемого лечения; нестабильная стенокардия; пациенты с высоким 

риском тромбоза глубоких вен и тромбоэмболической болезни в анамнезе 

(в рамках повышения эффективности переливания аутологичной крови) 

Необходимые меры предосторожности при применении 

В процессе лечения Эпосаном может повышаться артериальное давление. 

Требуется установить тщательный мониторинг за артериальным 

давлением и адекватно контролировать у всех пациентов, ранее не 

получавшие лечение эпоэтином, а также у пациентов, ранее получавших 

лечение до, вначале и в процессе лечения Эпосаном. Может 



 

  

потребоваться начать или усилить антигипертензивную терапию. Если 

артериальное давление не поддается надлежащему уровню контроля, 

лечение Эпосаном требуется прекратить. 

Эпоэтин с осторожностью следует применять у пациентов с эпилепсией 

и хронической печеночной недостаточностью. Во время лечения 

эпоэтином может наблюдаться умеренное дозозависимое увеличение 

числа тромбоцитов в пределах нормального диапазона.  Число 

тромбоцитов регрессирует в процессе продолжающегося лечения. 

Рекомендовано регулярно проводить мониторинг числа тромбоцитов в 

течение первых 8 недель терапии.  

Следует учитывать другие возможные причины анемии (дефицит железа, 

гемолиз, кровопотеря, дефицит витамина В12 или фолиевой кислоты), 

которые требуется исключать до начала и во время лечения Эпосаном. В 

большинстве случаев, значения уровня ферритина в сыворотке крови 

снижаются одновременно с увеличением объема осажденных 

эритроцитов. Чтобы гарантировать оптимальный ответ на эпоэтин 

следует обеспечить адекватные запасы железа: 

- у пациентов с хронической почечной недостаточностью, у которых 

уровень ферритина в сыворотке ниже 100 нг/мл рекомендованы добавки, 

содержащие железо, например, по 200-300 мг/день перорально (детям по 

100-200 мг/день).   

- у всех пациентов с онкологическими заболеваниями, у которых 

насыщение трансферрина ниже 20%, рекомендовано замещение железа 

по 200-300 мг/день перорально.  

Все из подобных аддитивных факторов анемии должны быть также 

учтены с особым вниманием при решении увеличения дозы 

эритропоэтина у онкологических больных.  

При внезапном снижении гемоглобина и развитии тяжелой анемии, 

связанной с низкими показателями ретикулоцитов лечение эпоэтином 

требуется немедленно прекратить и выполнить исследование на наличие 

антиэритропоэтиновых антител. Были зарегистрированы случаи у 

больных Гепатитом С, получавших интерферон и рибавирин, при 

одновременном применении эпоэтинов.  Эпоэтины не одобрены для 

ведения контроля анемии, связанной с гепатитом С.   

Для улучшения отслеживаемости стимуляторов эритропоэза (ESA), 

название прописанного стимулятора ESA должно быть со всей ясностью 

внесено в историю болезни (медицинскую карту) пациента.  

Всегда следует прибегать к надлежащим принципам сбережения крови в 

периоперационом периоде.  

Пациенты с хронической почечной недостаточностью (ХПН) 

У пациентов с ХПН поддерживающая концентрация гемоглобина не 

должна превышать верхний предел, рекомендованный в Разделе Способ 

применения и дозы. В клинических исследованиях при введении ESA при 

исследуемом уровне гемоглобина выше 12г/дл (7,5ммоль/л) был выявлен 



 

  

повышенный риск смертности при серьезных сердечно-сосудистых 

осложнениях или цереброваскулярных осложнениях, включая инсульт. 

Следует регулярно проверять концентрацию гемоглобина до тех пор, 

пока не будет достигнут стабильный уровень, а также периодически в 

последующем. Для того, чтобы свести к минимуму риск развития или 

ухудшения гипертензии скорость повышения гемоглобина должна 

приблизительно составлять 1г/дл (0,62ммоль/л) в месяц и не должна 

превышать 2г/дл (1,25 ммоль/л) в месяц.  

Следует проводить регулярный мониторинг за пациентами с ХПН, 

получающих Эпосан подкожно, на предмет снижения эффекта, 

определяемого как отсутствием, так и снижением ответа на терапию 

Эпосаном, которые ранее показывали ответ на эту терапию; клинически 

это выражается стойким снижением гемоглобина, несмотря на 

увеличение дозы Эпосана.  

До начала терапии необходимо исключить все иные причины 

возникновения анемии (дефицит железа, фолиевой кислоты или витамина 

В12; алюминиевая интоксикация; интеркуррентные инфекции; 

воспалительные или травматические эпизоды; скрытые кровотечения; 

гемолиз, фиброз костного мозга любого происхождения). 

Случаи парциальной красноклеточной аплазии (ПККА) отмечались 

крайне редко у пациентов с ХПН при подкожном введении эпоэтина. При 

развитии у пациентов внезапного недостатка ответа, выявленного 

снижением гемоглобина (1-2г/дл в месяц) наряду с увеличенной 

потребностью в трансфузиях, необходимо получить показания 

ретикулоцитов и установить возможные причины отсутствия ответа 

(например, дефицит железа, фолиевой кислоты или витамина В12, 

алюминиевая интоксикация, инфекция или воспаление, кровопотеря и 

гемолиз). Если причина не выявлена, при диагностировании ПККА 

следует считать оправданным исследование костного мозга.  

При диагностировании ПККА терапия Эпосаном должна быть 

немедленно прекращена и назначено определение антител к эпоэтину.   

Больных нельзя переводить на лечение каким-либо иным лекарственным 

средством, поскольку антиэритропоэтиновые антитела дают 

перекрестную реакцию с другими эритропоэтинами. Надлежит 

исключить другие причины ПККА и начать соответствующее лечение.  

У пациентов с ХПН рекомендуется вести регулярный мониторинг 

показателей ретикулоцитов для выявления возможного развития 

недостатка ответа.  

В отдельных случаях наблюдалась гиперкалемия. У пациентов с ХПН 

коррекция анемии может привести к повышению аппетита, а также 

поступления калия и белка. Периодически следует корректировать схему 

проведения диализа с целью поддержания необходимых показателей 

мочевины, креатинина и калия. У пациентов с ХПН следует вести 

мониторинг содержания электролитов в сыворотке. При выявлении 

повышенного (или повышающегося) уровня калия в сыворотке, следует 



 

  

оценить целесообразность отмены лечения эпоэтином до нормализации 

уровня калия.   

Зачастую требуется увеличивать дозу гепарина при гемодиализе во время 

курса лечения эпоэтином, как следствие увеличенного объема 

осажденных эритроцитов. Если гепаринизация не оптимальна, возможна 

окклюзия диализной системы.  

На основе информации имеющейся на сегодня, коррекция анемии 

эритропоэтином у взрослых пациентов с почечной недостаточностью, 

еще не получающих диализ, не ускоряет скорость прогрессии почечной 

недостаточности.   

Взрослые онкологические больные с симптоматической анемией, 

проходящие курс химиотерапии    

У онкологических больных, получающих химиотерапию, при оценке 

целесообразности терапии Эпосаном (риск переливания крови для 

пациента) необходимо учитывать задержку в 2-3 недели после введения 

эпоэтина до образования эритроцитов на фоне стимуляции эпоэтином.  

С целью минимизации риска развития тромботических явлений 

необходимо контролировать уровень гемоглобина и скорость его 

увеличения в пределах допустимых показателей. 

В связи с тем, что у онкологических больных, получающих 

эритропоэтиновые препараты, выявлялась повышенная частота 

тромботических сосудистых осложнений (ТСО), этот риск следует 

тщательно взвесить в отношении пользы, которую нужно получить от 

терапии, особенно у онкологических больных с повышенным риском 

тромботических сосудистых осложнений, таких как ожирение, а также 

пациентов с ТСО в анамнезе (например, тромбоз глубоких вен или 

легочная эмболия).  

Взрослые пациенты при сборе аутологичной крови перед хирургическими 

вмешательствами  

Надлежит соблюдать все особые указания и меры предосторожности, 

связанные с программами сбора аутологичной крови, особенно, 

соблюдать при регулярном восполнении крови. 

Эпоэтины являются факторами роста, которые стимулируют, главным 

образом, образование эритроцитов. Рецепторы к эритропоэтину могут 

находиться на поверхности опухолевых клеток различных типов. Как и 

другие факторы роста, существуют сомнения, что эпоэтины могут 

стимулировать рост опухолей. В контролируемых клинических 

исследованиях применение других эпоэтинов показало: 

 снижение локорегионарного контроля у пациентов с далеко 

зашедшим раком головы и шеи, получающих лучевую терапию при 

достижении уровня гемоглобина выше 12-14 г/дл (7,5-8,7 ммоль/л); 



 

  

 не увеличивают общую выживаемость и не снижают смертность, 

связанную с прогрессированием заболевания после 4 месяцев 

лечения у пациенток с метастазирующим раком молочной железы, 

получающих химиотерапию, при достижении уровня гемоглобина 

12-14 г/дл (7,5-8,7 ммоль/л); 

 повышенный риск смерти при достижении целевого гемоглобина 

12 г/дл (7,5 ммоль/л) у пациентов с активным злокачественным 

заболеванием не получающих ни химиотерапию, ни лучевую 

терапию. Стимуляторы эритропоэза не рекомендуются для 

применения в данной популяции пациентов.  

Решение о введении препарата рекомбинантного эритропоэтина должно 

приниматься на основании оценки соотношения риска/пользы с участием 

конкретного пациента, и должно учитывать конкретную клиническую 

ситуацию. Факторы, которые следует рассматривать при такой оценке, 

включают: тип и стадию опухоли; степень тяжести анемии; ожидаемую 

продолжительность жизни; условия, в которых пациент получает 

лечение. 

Были получены сообщения о развитии серьезных жизнеугрожающих 

кожных реакций, иногда с летальным исходом, включая синдром Стивенса-

Джонсона и токсический эпидермальный некролиз. Более тяжелые случаи 

наблюдались при применении эритропоэтинов длительного действия. 

При назначении лекарственного средства, пациентов необходимо 

проинформировать о признаках и симптомах кожных реакций и 

тщательно наблюдать. При появлении признаков и симптомов кожных 

реакций, следует немедленно прекратить прием Эпосана и рассмотреть 

альтернативное лечение.  

Если у пациента на фоне приема Эпосана развился синдром Стивенса-

Джонсона или токсический эпидермальный некролиз во взаимосвязи с 

применением Эпосана, применение Эпосана не следует более возобновлять. 

Пациенты, которым назначена обширная ортопедическая операция 

В периоперационном периоде всегда следует соблюдать необходимые 

требования для регулярного контроля крови. 

Пациентам, которым назначена обширная плановая ортопедическая 

операция, следует проводить антитромботическую профилактику, 

поскольку у хирургических пациентов могут возникать тромботические и 

сосудистые явления, особенно при наличии сопутствующего сердечно-

сосудистого заболевания. 

Следует соблюдать особые меры предосторожности у пациентов с 

предрасположенностью к развитию тромбоза глубоких вен. Лечение 

препаратом Эпосан пациентов с исходным уровнем гемоглобина >13 г/дл 

может быть связано с повышенным риском послеоперационных 

тромботических/сосудистых явлений, что нельзя исключить. Эпосан не 

следует применять у пациентов с исходным уровнем гемоглобина >13 

г/дл. 

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами 



 

  

Данных подтверждающих, что лечение эритропоэтином изменяет 

метаболизм других лекарственных средств нет. 

Однако, поскольку циклоспорин связан с эритроцитами, имеется 

вероятность взаимодействия с другими лекарственными средствами. При 

одновременном применении эритропоэтина с циклоспорином, следует 

вести мониторинг показаний уровня циклоспорина в крови, а также 

корректировать дозу циклоспорина по мере повышения гематокрита. 

Нет данных о взаимодействии между эпоэтином зета и гранулоцитарным 

колониестимулирующим фактором (Г-КСФ) или гранулоцитарно-

моноцитарным колониестимулирующим фактором (ГМ-КСФ). 

У пациентов с метастазирующим раком груди, которым назначен 

одновременный прием эпоэтина зета подкожно, в дозировке 40000 МЕ/мл 

и трастузумаба в дозировке 6 мг/кг, введение эпоэтина зета не влияет на 

фармакокинетику трастузумаба. 

Специальные предупреждения 

Данное лекарственное средство содержит до 0.5 мг фенилаланин в 

каждой единице дозы. Фенилаланин опасен для людей, страдающих 

фенилкетонурией, редким генетическим заболеванием, при котором 

фенилаланин накапливается и должным образом не утилизируется из  

организма.  

Данное лекарственное средство содержит менее, чем 1 ммоль натрия (23 

мг) на дозу, по существу «без натрия».  

Во время беременности или лактации 

Адекватные и хорошо контролируемые исследования у беременных 

женщин отсутствуют. Исследования in vivo свидетельствовали о 

репродуктивной токсичности.  

Неизвестно, выделяется ли Эпосан с человеческим молоком. У женщин, 

кормящих грудью, Эпосан следует применять с осторожностью. 

Использование препарата Эпосан во время беременности и лактации 

возможно только, если потенциальная польза от его применения превышает 

возможный риск для плода или новорожденного.  

Применение эритропоэтина зета не рекомендуется во время беременности и 

в период лактации, участвующим в программе предоперационной заготовки 

аутологической крови. 

В настоящее время отсутствуют данные о потенциальных эффектах 

эпоэтина зета на фертильность мужчин и женщин. 

Особенности влияния препарата на способность управлять 

транспортным средством или потенциально опасными механизмами 

Не влияет или оказывает незначительное влияние на способность к 

вождению автотранспортом и управлению механизмами. 

 

Рекомендации по применению 

Режим дозирования  

Перед началом терапии эпоэтином зета, а также при принятии решения о 

повышении его дозы следует провести оценку и лечение других причин 



 

  

анемии (дефицит железа, фолиевой кислоты или витамина B12, 

интоксикация алюминием, инфекция или воспаление, кровопотеря, гемолиз 

и фиброз костного мозга любого генеза). Для достижения оптимального 

ответа на эпоэтин зета следует обеспечить адекватные запасы железа, с 

введением, при необходимости, дополнительного приёма 

железосодержащих препаратов. 

Лечение симптоматической анемии у взрослых пациентов с хронической 

почечной недостаточностью 

Симптомы анемии и последствия могут варьироваться в зависимости от 

возраста, пола и сопутствующих заболеваний; необходима оценка врачом 

клинического течения заболевания и состояние пациента. 

Рекомендуемый интервал концентрации гемоглобина составляет от 10 до 12 

г/дл (6.2-7.5 ммоль/л). Эпосан вводится в целях повышения гемоглобина не 

более 12 г/дл (7.5 ммоль / л). Следует избегать повышения уровня 

гемоглобина более чем на 2 г/дл (1.25 ммоль/л) в течение четырех недель. В 

подобном случае необходима корректировка дозы, согласно клиническим 

рекомендациям. 

Вследствие вариабельности между пациентами, время от времени могут 

наблюдаться индивидуальные колебания значений гемоглобина для 

пациента выше или ниже требуемого уровня гемоглобина. Колебания 

уровней гемоглобина следует регулировать путем корректировки дозы, с 

учетом целевого диапазона гемоглобина от 10 г/дл (6.2 ммоль/л) до 12 г/дл 

(7.5 ммоль/л). 

Следует избегать устойчивого уровня гемоглобина, превышающего 12 г/дл 

(7.5 ммоль/л). 

Если уровень гемоглобина повышается более чем на 2 г/дл (1.25 ммоль/л) в 

месяц, или если уровень гемоглобина составляет более 12 г/дл (7.5 ммоль 

/л), доза препарата Эпосан должна быть снижена на 25%. Если уровень 

гемоглобина превышает 13 г/дл (8.1 ммоль/л), следует прекратить лечение, 

пока он не опустится ниже 12 г/дл (7.5 ммоль /л), после чего возобновить 

терапию препаратом Эпосан в дозе на 25% ниже предыдущей. 

Необходим тщательный контроль пациентов для гарантии того, что 

применяется самая низкая утвержденная эффективная доза препарата 

Эпосан, позволяет обеспечить адекватный контроль анемии и ее симптомов, 

при сохранении концентрации гемоглобина на уровне 12 г / дл (7.5 ммоль / 

л). 

Следует проявлять осторожность при эскалации доз лекарственных средств, 

стимулирующих эритропоэз (erythropoiesis stimulating agents, ESA) у 

пациентов с хронической почечной недостаточностью. У пациентов с 

недостаточным ответом гемоглобина на терапию лекарственными 

средствами, стимулирующими эритропоэз, следует рассмотреть 

возможность и провести обследование в отношении других возможных 

причин.  

Лечение препаратом Эпосан делится на две фазы – фаза коррекции и 

поддерживающая фаза. 



 

  

Взрослые пациенты, находящиеся на гемодиализе 

У пациентов, находящихся на гемодиализе, у которых постоянно открыт 

венозный доступ предпочтительно внутривенное введение препарата 

Эпосан. 

В фазе коррекции анемии Эпосан вводится из расчета 50 МЕ/кг массы тела 

три раза в неделю. При необходимости дозу можно увеличивать или 

уменьшать (не чаще, чем один раз в 4 недели) на 25 МЕ/кг массы тела три 

раза в неделю до достижения оптимального уровня гемоглобина от 10 г/дл 

до 12 г/дл (6.2 ммоль/л - 7.5 ммоль/л). 

В поддерживающей фазе рекомендуемая общая недельная доза составляет 

от 75 до 300 МЕ/кг. Следует проводить необходимую корректировку дозы 

для того, чтобы поддерживать гемоглобин на требуемом уровне от 10 до 12 

г/дл (6.2-7.5 ммоль /л). 

Пациентам, у которых начальный уровень гемоглобина был очень низким 

(<6 г/дл или <3.75 ммоль /л), могут потребоваться более высокие 

поддерживающие дозы, чем тем пациентам, которые имели менее тяжелую 

степень начальной анемии (> 8 г/дл или > 5 ммоль /л). 

Взрослые пациенты с хронической почечной недостаточностью, не 

получающие диализ  

В случае отсутствия венозного доступа, Эпосан можно вводить подкожно.  

Фаза коррекции анемии Эпосан вводится из расчета 50 МЕ/кг массы тела 

три раза в неделю. При необходимости дозу можно увеличивать (не чаще, 

чем один раз в 4 недели) на 25 МЕ/кг массы тела три раза в неделю до 

достижения оптимального уровня гемоглобина. 

В поддерживающей фазе Эпосан вводится 3 раза в неделю. В случае 

подкожного введения Эпосан вводится 1 раз в неделю или 1 раз в две 

недели. 

Рекомендуемый интервал концентрации гемоглобина составляет от 10 до 12 

г/дл (6,2-7,5 ммоль/л). Расширение интервалов может потребовать 

увеличения дозы. 

Максимальная доза не должна превышать 150 МЕ/кг 3 раза в неделю, 240 

МЕ/кг (максимум в 20000 МЕ) 1 раз в неделю, 480 МЕ/кг (максимум в 40000 

МЕ) 1 раз каждые 2 недели. 

Взрослые пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе 

В случае отсутствия венозного доступа, Эпосан можно вводить подкожно.  

В фазе коррекции анемии препарат вводится из расчета 50 МЕ/кг массы тела 

два раза в неделю.  

Поддерживающая фаза обычная доза для поддержания оптимального 

уровня гемоглобина составляет от 25-50 МЕ/кг массы тела два раза в неделю 

путем введения дозы в виде 2 равных инъекций. 

При необходимости следует провести коррекцию дозы препарата для 

поддержания гемоглобина на требуемом уровне от 10 до 12 г/дл (6.2-7.5 

ммоль /л). 

Лечение анемии, вызванной химиотерапией у взрослых пациентов 



 

  

Симптомы и осложнения анемии могут варьировать в зависимости от 

возраста, пола и общей тяжести заболевания; необходимо проведение 

врачом оценки индивидуального клинического течения заболевания и 

состояния пациента. 

Эпосан следует вводить пациентам с анемией (концентрация гемоглобина 

≤10 г/дл (6.2 ммоль /л)). 

Начальная доза должна составлять 150 МЕ/кг массы тела три раза в неделю 

подкожно. В качестве альтернативы начальная доза может составлять 450 

МЕ/кг один раз в неделю подкожно.  

При необходимости следует провести коррекцию дозы дозы для 

поддержания гемоглобина на требуемом уровне от 10 до 12 г/дл (6.2 - 7.5 

ммоль /л). 

Вследствие вариабельности между пациентами, время от времени могут 

наблюдаться индивидуальные колебания значений гемоглобина для 

пациента выше или ниже требуемого уровня гемоглобина. Колебания 

уровней гемоглобина следует регулировать путем корректировки дозы, с 

учетом целевого диапазона гемоглобина от 10 г/дл до 12 г/дл (6.2 ммоль/л- 

7.5 ммоль/л). Следует избегать устойчивого уровня гемоглобина, 

превышающего 12 г/дл (7.5 ммоль/л); руководство по соответствующей 

коррекции дозы при уровнях гемоглобина, превышающих 12 г/дл (7.5 ммоль 

/л), представлено ниже. 

Если уровень гемоглобина увеличился, по крайней мере, на 1 г/дл (0.62 

ммоль/л) или число ретикулоцитов увеличилось на ≥ 40 000 клеток / мкл 

выше исходного уровня через 4 недели лечения, доза должна оставаться на 

уровне 150 МЕ/кг 3 раза в неделю или 450 МЕ/кг один раз в неделю.  

Если повышение уровня гемоглобина составляет <1 г/дл (<0.62 ммоль /л) и 

число ретикулоцитов увеличивается на <40000 клеток/мкл по сравнению с 

исходным уровнем, дозу следует увеличить до 300 МЕ/кг 3 раза в неделю. 

Если после дополнительных 4 недель лечения при введении 300 МЕ/кг 3 

раза в неделю, гемоглобин повышается на ≥ 1 г/дл (≥ 0.62 ммоль/л) или 

число ретикулоцитов увеличивается на ≥ 40000 клеток/мкл, доза должна 

оставаться на уровне 300 МЕ/кг 3 раза в неделю. Однако, если уровень 

гемоглобина повышается на <1 г/дл (<0.62 ммоль/л) и число ретикулоцитов 

увеличивается на <40 000 клеток/мкл по сравнению с исходным уровнем, 

терапевтический эффект на введение препарата Эпосан  у таких пациентов 

маловероятен и лечение должно быть прекращено. 

Коррекция дозы для поддержания концентрации гемоглобина между            

10 г/дл-12 г/дл  

Если уровень гемоглобина повышается более чем на 2 г/дл (1.25 ммоль/л) в 

месяц, или если уровень гемоглобина составляет более 12 г/дл (7.5 ммоль 

/л), доза препарата Эпосан должна быть снижена примерно на 25 - 50%. Если 

уровень гемоглобина превышает 13 г/дл (8.1 ммоль/л), следует прекратить 

лечение до тех пор, пока он не опустится ниже 12 г/дл (7.5 ммоль /л), после 

чего возобновить терапию препаратом Эпосан   в дозе на 25% ниже 

предыдущей. 



 

  

Рекомендуемый режим дозирования представлен в следующей диаграмме:                                

 

 

 

 
 

Необходим тщательный контроль пациентов для гарантии того, что 

применяется самая низкая доза лекарственного средства, стимулирующего 

эритропоэз, позволяющая обеспечить адекватный контроль анемии и ее 

симптомов. Терапия препаратом Эпосан должна продолжаться в течение 

одного месяца после окончания курса химиотерапии. 

Лечение взрослых пациентов, участвующих в программе заготовки 

аутологичной крови перед хирургическими вмешательствами  

Пациенты с легкой анемией (гематокрит 33 до 39%) нуждающиеся в 

предварительной сдаче крови  4 единиц должны получать лечение 

препаратом  Эпосан в дозе 600 МЕ/кг внутривенно 2 раза в неделю  в 

течение 3 недель до операции. Эпосан следует вводить после завершения 

каждой процедуры сдачи крови. 

Лечение взрослых пациентов, которым назначена обширная 

ортопедическая операция 

Рекомендуется использовать подкожное введение препарата в дозе 600 

МЕ/кг массы тела еженедельно в течение 3 недель, предшествующих 

операции (21-й, 14-й и 7-й дни перед операцией), и в день операции. При 

необходимости, когда по медицинским показаниям необходимо сократить 

предоперационный период, Эпосан можно назначать ежедневно в дозе 300 

МЕ/кг массы тела в течение 10 дней до операции, в день операции и в 

течение 4 дней после операции. Если уровень гемоглобина в 

предоперационном периоде достигает 15 г/дл и выше, применение 

препарата Эпосан следует прекратить. 

Лечение взрослых пациентов с миелодиспластическими синдромами (МДС) 

с низким или промежуточным-1 уровнем риска 
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Эпосан следует вводить пациентам с симптоматической анемией 

(например, уровень гемоглобина ≤10 г / дл (6.2 ммоль / л)). 

Рекомендуемая начальная доза Эпосан составляет 450 МЕ /кг 

(максимальная суммарная доза составляет 40 000 МЕ) подкожно один раз в 

неделю с интервалом между дозами не менее 5 дней. 

При необходимости следует провести коррекцию дозы для поддержания 

гемоглобина на требуемом уровне от 10 до 12 г/дл (6.2 - 7.5 ммоль /л). 

Рекомендуется оценить исходный эритроидный ответ через 8-12 недель 

после начала лечения. Повышение и снижение дозы следует проводить 

поэтапно по схеме дозирования (см. диаграмму ниже). Следует избегать 

устойчивого уровня гемоглобина, превышающего 12 г/дл (7.5 ммоль/л). 

Повышение дозы: не следует превышать максимальную дозу до 1050 МЕ/кг 

(суммарная доза 80000 МЕ) в неделю. Если пациент теряет ответ или 

уровень гемоглобина снижается на 1 г/дл при уменьшении дозы, то дозу 

следует увеличить на один шаг по схеме дозирования. Интервал между 

повышением доз - не менее 4 недель. 

Поддержание и снижение дозы: эпоэтин зета следует отменить при 

превышении уровня гемоглобина 12 г / дл (7.5 ммоль / л). Препарат можно 

возобновить, как только уровень гемоглобина достигнет значения <11 г / дл, 

на том же уровне или снизить на один шаг по схеме дозирования, по 

решению врача. При быстром повышении уровня гемоглобина (> 2 г / дл в 

течение 4 недель), дозу следует снизить на один шаг. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симптомы анемии и последствия могут варьироваться в зависимости от 

возраста, пола и сопутствующих заболеваний; необходима оценка врачом 

клинического течения заболевания и состояния пациента. 

Применение у детей  

Лечение симптоматической анемии у пациентов с хронической почечной 

недостаточностью, находящиеся на гемодиализе 

Симптомы анемии и её последствия могут варьироваться в зависимости от 

возраста, пола и сопутствующих заболеваний; необходима оценка врачом 

клинического течения заболевания и состояния пациента. 

Рекомендуемый интервал концентрации гемоглобина у детской популяции 

составляет от 9.5 до 11 г/дл (5.9 -6.8 ммоль/л). 



 

  

Следует избегать устойчивого уровня гемоглобина, превышающего 11 г/дл 

(6.8 ммоль/л). 

Следует избегать повышения уровня гемоглобина более чем на 2 г/дл (1.25 

ммоль/л) в течение четырех недель. Если таковое имеет место, следует 

провести коррекцию дозы препарата, согласно рекомендациям по 

коррекции дозы.  

Необходим тщательный контроль пациентов для гарантии того, что 

применяется самая низкая утвержденная эффективная доза препарата 

Эпосан, позволяющая обеспечить адекватный контроль анемии и ее 

симптомов. 

Лечение препаратом Эпосан делится на две фазы – фаза коррекции анемии 

и поддерживающая фаза. 

У пациентов детского возраста, находящихся на гемодиализе, у которых 

постоянно открыт венозный доступ предпочтительно внутривенное 

введение препарата Эпосан.  

В фазе коррекции анемии Эпосан вводится из расчета 50 МЕ/кг массы тела 

три раза в неделю. При необходимости дозу можно увеличить или 

уменьшить (не чаще, чем один раз в 4 недели) на 25 МЕ/кг массы тела три 

раза в неделю до достижения оптимального уровня гемоглобина от 9.5 г/дл 

до 11 г/дл (5.9 ммоль/л - 6.8 ммоль/л). 

В поддерживающей фазе требуется коррекция дозы для поддержания 

гемоглобина на требуемом уровне от 9.5 до 11 г/дл (5.9-6.8 ммоль /л). 

Как правило, детям с весом менее 30 кг требуются более высокие 

поддерживающие дозы, чем детям с весом боле 30 кг и взрослым. Детям с 

очень низким исходным уровнем гемоглобина (<6.8 г / дл или <4.25 

ммоль/л) могут потребоваться более высокие поддерживающие дозы, чем 

пациентам с более высоким исходным уровнем гемоглобина (> 6.8 г / дл или 

> 4.25 ммоль / л). 

Лечение анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью, 

до назначения диализа или находящиеся на перитонеальном диализе 

Безопасность и эффективность препарата Эпосан, у пациентов с 

хронической почечной недостаточностью с анемией, до начала 

диализа или находящиеся на перитонеальном диализе, не установлена. На 

данный момент доступные данные для подкожного применения препарата 

Эпосан в этих популяциях описаны в разделе «Фармакодинамика», но 

рекомендации относительно дозирования препарата отсутствуют.  

Лечение детей с анемией, вызванной химиотерапией  

Безопасность и эффективность препарата Эпосан у пациентов детского 

возраста, получающих химиотерапию не установлены. 

Лечение детей в рамках программы предоперационной заготовки 

аутологичной крови 

Безопасность и эффективность препарата Эпосан у пациентов детского 

возраста не установлены. Данные не доступны. 

Лечение детей, которым назначена обширная ортопедическая операция 



 

  

Безопасность и эффективность препарата Эпосан у пациентов детского 

возраста не установлены. Данные не доступны. 

Метод и путь введения  
При работе или введении лекарственного средства соблюдать меры 

предосторожности. 

Перед применением оставьте шприц Эпосан до достижения комнатной 

температуры. Обычно это занимает от 15 до 30 минут. 

Лечение симптоматической анемии у взрослых пациентов с хронической 

почечной недостаточностью 

У пациентов с ХПН, у которых постоянно открыт венозный доступ 

(пациенты на гемодиализе) предпочтительно внутривенное введение.  

При отсутствии венозного доступа (пациенты, которые еще не получают 

гемодиализ, а также пациенты на перитонеальном диализе), Эпосан можно 

вводить подкожно.  

Лечение взрослых пациентов с анемией, вызванной химиотерапией  

Эпосан следует вводить в виде подкожной инъекции. 

Лечение взрослых пациентов в рамках программы предоперационной 

заготовки аутологичной крови 

Эпосан следует вводить внутривенно. 

Лечение взрослых пациентов, которым назначена обширная 

ортопедическая операция 

Эпосан следует вводить в виде подкожной инъекции. 

Лечение взрослых пациентов с миелодиспластическими синдромами (МДС) 

с низким или промежуточным-1 уровнем риска 

Эпосан следует вводить в виде подкожной инъекции. 

Лечение симптоматической анемии у пациентов детского возраста с 

хронической почечной недостаточностью, находящиеся на гемодиализе 

У пациентов детского возраста, находящихся на гемодиализе, у которых 

постоянно открыт венозный доступ предпочтительно внутривенное 

введение препарата Эпосан. 

Внутривенное введение 

Продолжительность внутривенной инъекции составляет не менее 1-5   

минут, в зависимости от общей дозы. Пациентам, находящимся на 

гемодиализе, болюсная инъекция препарата производится во время 

процедуры диализа через удобный венозный порт в диализной линии. 

Альтернативной может быть инъекция, сделанная в конце процедуры 

диализа через фистульную иглу, затем вводят 10 мл изотонического 

солевого раствора для прочистки иглы и обеспечения удовлетворительного 

введения препарата в кровоток. Более медленное введение 

предпочтительнее для пациентов, у которых отмечается гриппоподобный 

синдром на введение препарата.  

Запрещается вводить препарат в виде внутривенной инфузии или 

смешивать его с другими лекарственными средствами. 

Подкожное введение  



 

  

При подкожном введении препарата Эпосан количество вводимого 

препарата не должна превышать 1 мл на однократную инъекцию. В случае 

введения больших объемов следует производить инъекции в несколько 

мест. Инъекции следует производить в конечности или в переднюю 

брюшную стенку. 

Если врач решит, что пациент или опекун могут безопасно и эффективно 

самостоятельно вводить препарат Эпосан подкожно, то он должен 

предоставить все инструкции, назначить правильную дозировку и обучить 

введению. 

Как и при применении прочих инъекционных препаратов, перед 

использованием следует внимательно осмотреть раствор на предмет 

наличия видимых частиц или изменения цвета. 

Градуировочные отметки 

На шприце есть пронумерованные градации для обеспечения введения 

части дозы. Однако препарат предназначен только для 

однократного применения. Следует вводить только одну дозу препарата 

Эпосан от каждого шприца. 

Как самостоятельно сделать инъекцию препарата с помощью 

предварительно заполненного шприца.  

1. Достаньте шприц из холодильника. Раствор необходимо довести до 

комнатной температуры. Обычно это занимает от 15 до 30 минут. 

2. Проверьте шприц на правильность дозировки, срок хранения, отсутствие 

повреждений, а также прозрачность раствора и отсутствие его 

замораживания 

3. Выберите место инъекции. Подходящими местами для инъекции 

является верхняя область бедра и передняя брюшная стенка, кроме 

околопупочной области. Ежедневно чередуйте места инъекций.  

4. Вымойте руки. Очистите место инъекции тампоном с антисептиком для 

его дезинфекции. 

5. Удалите упаковку со шприца, держа за корпус шприца и стягивая 

упаковку без ее перекручивания. Запрещается нажимать на поршень, 

дотрагиваться до иглы или встряхивать шприц.  

6. Сформируйте кожную складку между большим и указательным 

пальцами руки. Не стягивайте ее.  

7.  Введите иглу на всю длину.  

8. Определите вероятность прокола кровеносного сосуда. Слегка оттяните 

поршень. Если в шприц поступает кровь, извлеките иглу и попробуйте 

провести инъекцию в другом месте. 

9. Нажимайте на поршень до конца, для инъекции всего раствора. 

Нажимайте на него без усилия и равномерно, продолжая зажимать кожную 

складку. Устройство защиты иглы не активируется до введения полной 

дозы. 

10. При максимально возможном продвижении поршня, извлеките иглу и 

расправьте кожную складку. 



 

  

11. Отнимите большой палец с поршня. Позвольте игле переместиться до 

полного ее покрытия защитной насадкой. 

12. Прижмите тампон с антисептиком к месту инъекции на несколько 

секунд после ее завершения. 

13. Поместите использованный Вами шприц в безопасный контейнер.   

Используйте только по одной дозе из каждого шприца. Если после 

инъекции в шприце остается раствор, все равно необходимо выбросить 

шприц, а не использовать его повторно.  

Данный препарат предназначен только для одноразового применения. 

Не встряхивать! 

Эпосан нельзя использовать, если: 

- нарушена целостность блистера;  

- раствор окрашен или в растворе определяются плавающие частицы; 

- какое-либо количество жидкости вытекло из шприца или видны остатки 

внутри запаянного блистера; 

- если препарат подвергся случайной заморозке. 

Меры, которые необходимо принять в случае передозировки  
Терапевтический диапазон препарата широк.  

Симптомы 

При передозировке возможно возникновение симптомов, которые 

отражают крайнюю степень проявления фармакологического действия 

гликопротеина (повышение концентрации гемоглобина или 

гематокрита). При исключительно высоких уровнях гемоглобина или 

гематокрита возможно применение флеботомии.  

Лечение 

При необходимости назначается симптоматическая терапия. 

Меры, необходимые при пропуске одной или нескольких доз 

лекарственного препарата  
Не принимайте двойную дозу, чтобы восполнить забытую дозу. 

Рекомендации по обращению за консультацией к медицинскому 

работнику для разъяснения способа применения лекарственного 

препарата 

Обратитесь к врачу за советом прежде, чем принимать лекарственный 

препарат. 

 

Описание нежелательных реакций, которые проявляются при 

стандартном применении ЛП и меры, которые следует принять в этом 

случае  

Во время терапии препаратом Эпосан наиболее часто наблюдается 

дозозависимое повышение артериального давления или ухудшение течения 

уже существующей артериальной гипертензии. Необходим мониторинг 

артериального давления, в частности вначале терапии. Наиболее часто во 

время клинических исследований встречалась диарея, тошнота, рвота, 

гипертермия и головная боль. Также отмечены гриппоподобные состояния, 

особенно в начале лечения. 



 

  

Заложенность дыхательных путей, которая включает в себя заложенность 

верхних дыхательных путей, заложенность носа и назофаренгит, 

сообщалась в исследованиях с удлиненным интервалом дозирования у 

взрослых пациентов с почечной недостаточностью, еще не находящимся на 

диализе. 

У взрослых пациентов с почечной недостаточностью, не находящихся на 

диализе, могут наблюдаться застойные явления со стороны верхних 

дыхательных путей, заложенность носовой полости, назофарингит. Также 

отмечено увеличение случаев тромбоэмболических сосудистых событий. 

Ниже указаны нежелательные реакции, наблюдавшиеся у пациентов. 

Частоту нежелательных реакций классифицировали следующим образом: 

очень часто (≥1/10), часто (≥1/100, <1/10), нечасто (≥1/1000, <1/100), 

неизвестной частоты. 

Очень часто 

- диарея, тошнота, рвота 

- лихорадка 

Часто  

- головная боль 

- артериальный, венозный тромбоз2 

- гипертензия 

- кашель 

- сыпь 

- артралгия, миалгия, боли в костях, и в конечностях 

- озноб 

- гриппоподобное состояние  

- реакция в месте инъекции 

- периферические отеки 

Нечасто 

- гиперкалиемия1 

- судороги 

- застойные явления верхних дыхательных путей 

- гиперчувствительность3 

- крапивница3 

Редко 

- порфирия3 

- эритропоэтиновая антителоопосредованная парциальная 

красноклеточная аплазия3, тромбоцитопения1 

- анафилактическая реакция3 

- положительные анти-эритропоэтиновые антитела 

Очень редко 

- тромбоцитемия1  

Неизвестно  

- гипертонический криз3 

- ангионевротический отек3, крапивница4 

- неэффективность терапии4 



 

  

1  Часто при диализе 
2 Включая артериальные и венозные, со смертельным/несмертельным 

исходами, таких как тромбоз глубоких вен, легочная эмболия, тромбоз 

сетчатки, артериальный тромбоз (включая инфаркт миокарда), инсульт (в 

том числе церебральный инфаркт/кровоизлияние в мозг), транзиторные 

ишемические атаки и тромбоз шунта (включая оборудование для диализа) 

и тромбоз в пределах артериовенозных шунтирования аневризм 
3 Относится к подразделам, указанным ниже и/или в разделе «Особые 

указания» 

Описание отдельных побочных реакций 

Отмечены случаи аллергических реакций в виде сыпи (включая 

крапивницу), анафилактических реакций, ангионевротического отека. 

Также во время лечения у пациентов с ранее нормальным или низким 

артериальным давлением был отмечен гипертонический криз с 

энцефалопатией и судорогами, требовавших консультации врача и 

интенсивной медицинской помощи. Особое внимание следует обратить 

на внезапные выраженные мигренеподобные головные боли, как 

возможный сигнал предупреждения (смотри раздел «Необходимые меры 

предосторожности при применении»). 

Лечение препаратом Эпосан пациентов с исходным уровнем гемоглобина 

>13 г/дл может быть связано с повышенным риском послеоперационных 

тромботических/сосудистых явлений, что нельзя исключить. 

Эритропоэтиновая антителоопосредованная парциальная 

красноклеточная аплазия отмечена очень редко (в <1/10 000 случаев в 

год) среди пациентов от нескольких месяцев до нескольких лет лечения 

эпоэтин зета. 

Были получены сообщения о развитии серьезных жизнеугрожающих 

кожных реакций, иногда с летальным исходом, включая синдром Стивенса-

Джонсона и токсический эпидермальный некролиз, во взаимосвязи с 

применением с эпоэтинами (см. раздел «Необходимые меры 

предосторожности при применении»). 

Детская популяция с хронической почечной недостаточностью, 

находящихся на гемодиализе 

Опыт исследования больных детей с хронической почечной 

недостаточностью, находящихся на гемодиализе, ограничен. 

 

При возникновении нежелательных лекарственных реакций 

обращаться к медицинскому работнику, фармацевтическому 

работнику или напрямую в информационную базу данных по 

нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, 

включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов  
РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств и 

медицинских изделий» Комитет контроля качества и безопасности товаров 

и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
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Дополнительные сведения 

Состав лекарственного препарата  
1 шприц-тюбик содержит  

активное вещество - эпоэтин зета (эритропоэтин человека 

рекомбинантный) – 1000 МЕ (7.68 мкг), 2000 МЕ (15.36 мкг), 4000 МЕ (30.72 

мкг), 6000 МЕ (46.08 мкг), 10000 МЕ (76.80 мкг), 40000 МЕ (307.20 мкг) 

вспомогательные вещества: полисорбат 20, натрия дигидрофосфата 

дигидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, кальция хлорида дигидрат, 

глицин, лейцин, изолейцин, треонин, кислота глютаминовая, фенилаланин, 

натрия хлорид, натрия гидроксид 0.1 М, кислота хлороводородная 0.1 М, 

вода для инъекций. 

Описание внешнего вида, запаха, вкуса 

Прозрачный бесцветный раствор 

 

Форма  выпуска  и упаковка 

По 0.3 мл, 0.4 мл, 0.6 мл или 1.0 мл раствора в стеклянном шприце типа I, 

с фиксированной стальной иглой, закрытой резиновым колпачком, с 

ограничителем хода поршня шприца из бромбутиловой резины с ПТФЭ 

покрытием.  

По 1 шприцу помещают в контурную ячейковую упаковку из 

термофольги. 

Для дозировок 1000 МЕ/0.3 мл; 2000 МЕ/0.6 мл; 4000 МЕ/0.4 мл; 6000 

МЕ/0.6 мл; 10 000 МЕ/ 1 мл по 1 или 6 контурных ячейковых упаковок 

вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и 

русском языках помещают в картонную пачку.  

Для дозировки 40 000 МЕ/1 мл по 1 или 4 контурных ячейковых упаковок 

вместе с инструкцией по медицинскому применению на казахском и 

русском языках помещают в картонную пачку. 

 

Срок хранения  

30 месяцев 

Не применять по истечении срока годности! 

Условия хранения 

Хранить при температуре от 2 C до 8 C. Не замораживать.  

Хранить в оригинальной упаковке в защищенном от света месте.  

Хранить в недоступном для детей месте!  

 

Условия отпуска из аптек  

По рецепту 

 

Сведения о производителе  

Rovi Pharma Industrial Services, S.A.,  Мадрид, Испания  

По контракту STADA Arzneimittel AG, Германия 

http://www.ndda.kz/


 

  

Julian Camarillo 35 

28037 Madrid 

Spain 

Тел:  +34 91 375 62 30 

Факс: +34 91 375 63 51 

Email: seleccion@rovi.es 

 

Упаковщик 

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. 

Vía Complutense 140 

28805 Alcalá de Henares (Madrid) 

Spain 

 

Держатель регистрационного удостоверения 
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лекарственных  средств  от потребителей и   ответственной за 

пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного 

средства  

АО «Химфарм», Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Рашидова, 81 

Номер телефона +7 7252 (610150) 
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«Қазақстан Республикасы 

Денсаулық сақтау министрлігі 

Медициналық және  

фармацевтикалық бақылау 

комитеті» РММ төрағасының 

20_ ж. «____» ___________ 

№ _____ бұйрығымен 

БЕКІТІЛГЕН 

 

 

Дәрілік затты медициналық қолдану 

жөніндегі нұсқаулық (қосымша парақ) 

 

Саудалық атауы 

Эпосан 

 

Халықаралық патенттелмеген атауы  
Эпоэтин зета  

 

Дәрілік түрі, дозалануы   

Инъекцияға арналған ерітінді, 1000 ХБ/0.3 мл, 2 000 ХБ/0.6 мл, 4 000 ХБ/0.4 

мл, 6 000 ХБ/0.6 мл, 10 000 ХБ/1 мл, 40 000 ХБ/1 мл. 

 

Фармакотерапиялық тобы 

Қан және қан түзу ағзалары. Анемияға қарсы препараттар.Анемияға қарсы 

басқа да препараттар.Эритропоэтин 

АТХ коды B03XA01 

 

Қолданылуы 
-ересектер мен 1-ден 18жасқа дейінгі балаларда бүйрек функциясының 

созылмалы жеткіліксіздігінен (БСЖ) болған симптоматикалық 

анемияны,соның ішінде мыналарды емдеу үшін:   

 гемодиализде жүрген балаларда және ересектерде, сондай-ақ 

перитонеальді диализ қабылдап жүрген ересектерде бүйрек 

функциясының созылмалы жеткіліксіздігі (БСЖ) салдарынан болған 

анемияны;  

 гемодиализ әлі жүргізілмеген, бүйрек функциясының 

жеткіліксіздігі бар ересектерде клиникалық симптомдармен қоса 

жүретін, генезі бүйректік анемияның ауыр түрін. 

-ірі жаңа түзілімдер, қатерлі лимфома немесе көптеген миелома себебінен 

химиотерапиялық препараттармен ем қабылдап жүрген ересектерде, 

сондай-ақ жалпы жағдайының себепші болуынан гемотрансфузияны қажет 

ету қаупі бар адамдарда анемияны емдеу үшін және қан құю қажеттілігін 



 

  

азайту үшін (жүрек-қантамыр ауруларымен байланысты немесе, егер 

анемия химиотерапияны бастағанға дейін білінсе) 

 сарысулық эритропоэтин төмен деңгейде (<200 ХБ/мл) болатын, қауіп 

деңгейі төмен немесе аралық 1 деңгейдегі алғашқы миелодиспластикалық 

синдромдары (МДС) бар ересек пациенттерде симптоматикалық анемияда 

(гемоглобин деңгейі ≤10 г/дл)      

 депозит алды бағдарламасы аясында аутологиялық қан құюдың 

тиімділігін арттыру үшін.Осындай жағдайда тек тромбоэмболиялық 

асқынулар қаупінің дәлелденгенін ескере отырып қолданылуы 

мүмкін.Емдеу орташа айқын анемиясы (Hb 10-13г/дл темір 

тапшылығынсыз) бар пациенттерге, егер құйылатын қанды үлкен 

(еркектерде 5 және одан көбірек және әйелдерде 4 немесе одан көбірек) 

көлемде қажет етуі мүмкін жоспарлы ауқымды хирургиялық араласымдарда 

қанның жоғалуына жол бермеу шаралары мүмкін емес немесе тиімді емес 

болса, қолданылады 

 темір тапшылықты анемиясы жоқ ересек пациенттерде жоспарлы 

ауқымды ортопедиялық операция жүргізер алдында аллогендік 

гемотрансфузияларға қажеттілікті азайту және эритропоэздің қалпына 

келуін жеңілдету үшін. Операция алдында аутологиялық қан даярлау 

бағдарламасына қатысатын және орташа қан жоғалту (900-1800 мл) 

күтілетін, ауырлығы орташа анемиясы  бар (гемоглобин деңгейі 10-13 г/дл) 

пациенттерге қолдану шектелген. 

 

Емдеуді бастағанға дейінгі қажетті мәліметтер тізімі   

Қолдануға болмайтын жағдайлар 

- әсер етуші затқа немесе қосымша заттардың кез келгеніне аса жоғары 

сезімталдық 

- эритропоэтинмен емдеуден кейін туындаған 

парциальдіқызылжасушалы аплазия (ПҚЖА) 

- бақыланбайтын артериялық гипертензия 

- тромбоздарды профилактикалау үшін қандай да болсын себептерден 

тиімді ем ала алмай жүрген пациенттерге  

- жақын арада миокард инфарктісін басынан өткеруді немесе ми қан 

айналымының бұзылуын қоса, коронарлы, ұйқы, ми немесе шеткері 

қантамырлардың ауыр патологиясы бар пациенттерге (ауқымды 

ортопедиялық операция алдында және аутологиялық қан даярлау 

бағдарламасына қатыспайтын)   

- жоспарлы емнен 1 ай бұрынмиокард инфарктісі немесе инсульттің 

болуы;тұрақсыз стенокардия; анамнезде тереңдегі веналар тромбозының 

және тромбоэмболиялық аурудың жоғары қаупі бар пациенттерге 

(аутологиялық қан құю тиімділігінің жоғарылауы аясында). 

Қолдану кезіндегі қажетті сақтық шаралары    
Эпосанмен емдеу үдерісінде артериялық қысым жоғарылауы 

мүмкін.Артериялық қысымға мұқият мониторинг жүргізу және оны 

бұрын эпоэтинмен ем қабылдамаған барлық пациенттерде, сондай-ақ  



 

  

бұрын Эпосанмен емге дейін, емді бастаған кезде және емдеу барысында 

ем қабылдаған пациенттерді адекватты түрде бақылау қажет 

болады.Гипертензияға қарсы емді бастауды немесе күшейтуді қажет етуі 

мүмкін. Егер артериялық қысым тиісінше деңгейде бақылауға келмейтін 

болса, Эпосанмен емдеуді тоқтату қажет болады. 

Эпоэтинді эпилепсиясы және бауыр функциясының созылмалы 

жеткіліксіздігі бар пациенттерде абайлап қолдану керек. Эпоэтинмен 

емдеу кезінде тромбоциттер санының қалыпты ауқым шегінде дозаға 

байланысты орташа артқаны байқалуы мүмкін. Емдеуді созу үдерісінде 

тромбоциттер саны кері дамиды. Емдеудің алғашқы 8 аптасы ішінде 

тромбоциттер санына мониторингті ұдайы жүргізу ұсынылады. 

Анемияның басқа да ықтимал себептерін (темірдің тапшылығы, гемолиз, 

қан жоғалту, В12 дәруменінің немесе фолий қышқылының тапшылығы) 

ескеру керек, Эпосанмен емдеуді бастағанға дейін және емдеу кезінде 

оларды жою қажет етіледі. Көптеген жағдайларда қан сарысуындағы 

ферритин деңгейінің мәндері шөгінді эритроциттер көлемінің артуымен 

бір мезгілде төмендейді.Эпоэтинге оңтайлы жауапқа кепілдік беру үшін 

темірдің адекватты қорымен қамтамасыз ету керек:  

- сарысудағы ферритин деңгейі 100 нг/мл-ден төмен, бүйрек 

функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар пациенттерде құрамында 

темір бар қоспалар, мысалы, күніне пероральді түрде 200-300 мг-ден 

(балаларға күніне 100-200 мг-ден) ұсынылады. 

- трансферриннің қанығуы 20%-дан төмен, онкологиялық аурулары бар 

барлық пациенттерде күніне пероральді түрде 200-300 мг темірді 

алмастыру ұсынылады.   

Онкологиялық пациенттерде эритропоэтин дозасын арттыруға шешім 

қабылдағанда анемияның осы тәріздес аддитивтік факторларының 

барлығына ерекше назар аударылып ескерілуі тиіс. 

Ретикулоцитер көрсеткішінің төмендігімен байланысты кенеттен 

гемоглобин төмендегенде және ауыр анемия дамыған кезде эпоэтинмен 

емдеуді дереу тоқтату және эритропоэтинге қарсы антиденелердің бар-

жоқтығына зерттеу жүргізуді қажет етеді. Интерферон және 

рибавиринқабылдаған, С гепатиті бар пациенттерде эпоэтинмен бір 

мезгілде қолданғанда пациенттерде осы жағдайлар тіркелді. Эпоэтиндер 

С гепатитімен байланысты анемияға бақылау жүргізу үшін 

мақұлданбаған. 

Эритропоэздың стимуляторларын (ESA) бақылауды жақсарту үшін 

жазылған ESA стимуляторының атауы пациенттің ауру тарихына 

(медициналық картасына) барынша анық жазылуы тиіс.  

Периоперациялық кезеңде қанды сақтаудың тиісінше қағидаттарына 

әрдайым жүгіну керек. 

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі (БСЖ) бар 

пациенттер 

БСЖ бар пациенттерде гемоглобиннің демеуші концентрациясы Қолдану 

тәсілі және дозалары бөлімінде ұсынылған жоғары шектен аспауы 



 

  

тиіс.Клиникалық зерттеулерде ESA енгізген кезде гемоглобиннің 

зерттелген 12г/дл-ден жоғары (7,5ммоль/л) деңгейінде күрделі жүрек-

қантамыр асқынуларынан немесе инсультті қоса цереброваскулярлық 

асқынулардан өлім-жітім қаупінің жоғарылағаны байқалды. 

Гемоглобиннің концентрациясын тұрақты деңгейге жеткенге дейін 

ұдайы, сондай-ақ кейіннен мезгіл-мезгіл тексеру керек.Гипертензияның 

даму немесе нашарлау қаупін ең төменге жеткізу үшін гемоглобиннің 

жоғарылау жылдамдығы айына шамамен 1г/дл (0,62ммоль/л) құрауы 

және айына 2г/дл-ден (1,25 ммоль/л) аспауы тиіс. 

Эпосанды тері астына қабылдап жүрген, БСЖ бар пациенттерге,олар 

бұрын емге жауап көрсеткен, Эпосанмен емдеуге жауаптың жоқ 

болуымен, сонымен қатар төмендеуімен анықталатын әсердің төмендеуі 

тұрғысында ұдайы мониторинг жүргізу керек; Эпосанның дозасын 

арттырғанына қарамастан, бұл клиникалық тұрғыдан гемоглобиннің 

тұрақты төмендеуімен білінеді. 

Емдеуді бастағанға дейін анемияның пайда болуының барлық басқа 

себептерінің бар-жоқтығын анықтау қажет (темірдің, фолий 

қышқылының немесе В12 дәруменінің тапшылығы; алюминийден 

уыттану; интеркурренттік инфекциялар; қабыну немесе жарақаттану 

көріністері;жасырын қан кетулер; гемолиз, шығу тегі әртүрлі сүйек 

кемігінің фиброзы). 

Эпоэтинді тері астына енгізген кезде БСЖ бар пациенттерде парциальді 

қызылжасушалы аплазия (ПҚЖА) жағдайлары өте сирек 

білінді.Пациентте трансфузияға қажеттіліктің артуымен қатар 

гемоглобиннің төмендеуімен (айына 1-2 г/дл) білінетін, жауабының 

кенеттен жеткіліксіздігі дамыған кезде ретикулоциттердің 

көрсетілімдерін алу және жауап болмауының ықтимал себептерін 

(мысалы, темірдің, фолий қышқылының немесе В12 дәруменінің 

тапшылығы; алюминийден уыттану; инфекция немесе қабыну, қан 

жоғалту және немесе гемолиз) анықтау қажет. Егер себебі анықталмаса, 

ПҚЖА-ны диагностикалағанда сүйек кемігін зерттеу өзін ақтайды деп 

санау керек.  

ПҚЖА диагностикаланған кезде Эпосанмен емдеу дереу тоқтатылуы 

және эпоэтинге антиденені анықтау тағайындалуы тиіс. Пациенттерді 

қандай да болсын басқа дәрілік затпен емдеуге көшіруге болмайды, 

өйткені антиэритропоэтиндік антидене басқа эритропоэтиндермен 

айқаспалы реакция береді.ПҚЖА басқа себептерінің бар-жоқтығын 

анықталуы және тиісті ем басталуы тиіс. 

БСЖ бар пациенттерде жауаптың жеткіліксіздігі дамуы мүмкін екендігін 

анықтау үшін ретикулоциттердің көрсеткіштеріне ұдайы мониторинг 

жүргізу ұсынылады. 

Жекелеген жағдайларда гиперкалемия байқалды.БСЖ бар пациенттерде 

анемияны түзету тәбеттің жоғарылауына, сондай-ақ калий мен ақуыздың 

түсіп көбеюіне әкелуі мүмкін.Мочевинаның, креатининнің және калийдің 

қажетті көрсеткіштерін демеу мақсатында диализ жүргізудің сызбасын 



 

  

мезгіл-мезгіл түзету керек.БСЖ барпациенттерде сарысудағы 

электролиттердің мөлшеріне мониторинг жүргізу керек. Сарысуда 

калийдің жоғарылаған (немесе жоғарылайтын) деңгейі анықталған кезде 

калий деңгейі қалыпқа келгенше эпоэтинмен емдеуді тоқтата тұрудың 

мақсатқа сай екендігіне баға беру керек. 

Гемолизде эпоэтинмен емдеу курсы кезінде тұнбаға түскен эритроциттер 

көлемі артуының салдары ретінде гепариннің дозасын арттыру жиі қажет 

етіледі. Егер гепариндеу оңтайлы болмаса, диализдік жүйенің 

окклюзиясы болуы мүмкін.   

Бүгінгі қолда бар ақпараттар негізінде әлі диализ қабылдамаған, бүйрек 

функциясының жеткіліксіздігі бар ересек пациенттерде анемияны 

эритропоэтинмен түзету бүйрек функциясы жеткіліксіздігінің үдеу 

жылдамдығын тездетпейді.  

Химиотерапия курсынан өтіп жүрген, симптоматикалық анемиясы бар 

ересек онкологиялық пациенттер 

Химиотерапия қабылдап жүрген онкологиялық пациенттерде Эпосанмен 

емдеудің мақсатқа сәйкестігіне баға бергенде (пациент үшін қан құю 

қаупі) эпоэтинді енгізуден кейін эпоэтинмен стимуляциялау аясында 

эритроциттер түзілгенге дейін 2-3 апта кідіретінін ескеру қажет.   

Тромбоздық құбылыстардың даму қаупін барынша төмендету 

мақсатында гемоглобин деңгейін және оның рұқсат етілген көрсеткіштері 

шегінде артатын жылдамдығын бақылау қажет. 

Эритропоэтиндік препараттарды қабылдап жүрген онкологиялық 

пациенттерде тромбоздық қантамырлық асқынулардың (ТҚА) жоғары 

жиілігінің байқалуымен байланысты, семіздік сияқты тромбоздық 

қантамырлық асқынулар қаупі жоғары болатын онкологиялық 

пациенттерде, сондай-ақ анамнезінде ТҚА (мысалы, тереңдегі веналар 

тромбозы немесе өкпелік эмболия) бар пациенттерде бұлқауіптің емдеу 

нәтижесінде алынған пайдамен қатынасын мұқият екшеу керек. 

Хирургиялық араласым алдында аутологиялық қан жинаған ересек 

пациенттер 

Аутологиялық қан жинау бағдарламасымен байланысты,әсіресе қанды 

ұдайы толықтырғанда, барлық ерекше нұсқаулар және сақтандыру 

шаралары орындалуы тиіс. 

Эпоэтиндер, негізінен, эритроциттердің түзілуін стимуляциялайтын өсу 

факторлары болып табылады. Эритропоэтинге рецепторлар әртүрлі типті 

ісік жасушаларының бетінде болады. Басқа да өсу факторлары сияқты, 

эпоэтиндер ісіктердің өсуін стимуляциялауы мүмкін екендігіне күмәндар 

бар.Бақыланатын клиникалық зерттеулерде басқа эпоэтиндерді қолдану 

көрсетілген:  

 гемоглобин деңгейі 12-14 г/дл-ден жоғарыға (7,5-8,7 ммоль/л) 

жеткен кезде, сәулелік терапия қабылдап жүрген, ұзаққа созылған 

бас және мойын обыры бар пациенттерде локоаумақтық 

бақылаудың төмендеуі; 



 

  

 гемоглобин деңгейі 12-14 г/дл (7,5-8,7 ммоль/л) жеткен кезде, 

химотерапия қабылдап жүрген, сүт бездерінің метастазданатын 

обыры бар пациенттерді 4 ай емдегеннен кейін аурудың үдеуімен  

байланысты жалпы өміршеңдік артпайды және өлім-жітім 

төмендемейді; 

 мақсаттық гемоглобин 12 г/дл (7,5 ммоль/л) жеткен кезде, 

химиотерапия да, не сәулелік терапия да қабылдап жүрмеген, 

белсенді қатерлі ауруы бар пациенттерде өлім қаупі жоғары. 

Пациенттердің осы популяциясына эритропоэз стимуляторларын 

қолдану ұсынылмайды. 

Рекомбинантты эритропоэтин препаратын енгізу туралы шешім нақты 

пациенттің қатысуымен қаупі/пайдасы арақатынасына берілген бағалар 

негізінде қабылдануы тиіс және нақты клиникалық жағдай ескерілуі 

тиіс.Осындай баға беру кезінде қарау керек факторлар: ісіктер типін және 

сатысын; анемияның ауырлық дәрежесін; өмір сүрудің күтілетін ұзақтығын; 

пациент ем қабылдайтын жағдайларды қамтиды.  

Стивенсон-Джонсон синдромын және уытты эпидермальді некролизді қоса, 

кейде өліммен аяқталатын, өмірге қауіп төндіретін тері реакцияларының 

дамығаны туралы мәлімдемелер алынды.Өте ауыр жағдайлар ұзақ әсер 

ететін эпоэтиндерді қолданған кезде байқалды. 

Дәрілік затты тағайындаған кезде пациенттерді тері реакцияларының 

белгілері мен симптомдары туралы хабардар ету және мұқият бақылау 

қажет.Тері реакцияларының белгілері мен симптомдары пайда болған 

кездеЭпосанды қабылдауды дереу тоқтату және баламалы емді қарастыру 

керек.  

Егер пациентте Эпосанды қабылдау аясындаЭпосанды қолданумен өзара 

байланысты Стивенс-Джонсон синдромы немесе уытты эпидермальді 

некролиз дамыса, Эпосанды қолдануды қайта жаңғыртпау керек. 

Ауқымды ортопедиялық операция тағайындалған пациенттер 

Периоперациялық кезеңде қанды ұдайы бақылау үшін қажетті талаптарды 

әрдайым орындау қажет.   

Ауқымды жоспарлы ортопедиялық операция тағайындалған пациенттерге 

тромбозға қарсы профилактика түргізу керек, өйткені хирургиялық 

пациенттерде әсіресе қатар жүретін жүрек-қантамыр аурулары бар болғанда 

тромбоздық және қантамырлық құбылыстар туындауы мүмкін.  

Тереңдегі веналар тромбозының дамуына бейімділігі бар пациенттерде 

ерекше сақтық шараларын қолдану керек. Гемоглобиннің бастапқы деңгейі 

>13 г/дл болған пациенттерді Эпосан препаратымен емдеу операциядан 

кейінгі тромбоздық/қантамырлық құбылыстар қаупінің жоғарылауымен 

байланысты болуы мүмкін, мұны жоққа шығаруға болмайды. Эпосанды 

гемоглобиннің бастапқы деңгейі >13 г/дл болатын пациенттерге қолданбау 

керек.  

Басқа дәрілік препараттармен өзара әрекеттесуі   

Эритропоэтинмен емдеу басқа дәрілік заттардың метаболизмін 

өзгертетіндігін айғақтайтын деректер жоқ. 



 

  

Алайда, циклоспорин эритроциттермен байланысатын болғандықтан, басқа 

дәрілік заттармен өзара әрекеттесуі ықтимал. Эритропоэтинді 

циклоспоринмен бір мезгілде қолданғанда қанда циклоспорин деңгейі 

көрсеткіштеріне мониторинг жүргізу, сондай-ақ гематокриттің 

жоғарылауына қарай циклоспориннің дозасын да түзету керек.   

Эпоэтин зета және гранулоцитарлық колония стимуляциялайтын фактор (Г-

КСФ) немесе гранулоцитарлы-моноцитарлық колония стимуляциялайтын 

фактор (ГМ-КСФ) арасында өзара әрекеттесулер туралы деректер жоқ.  

Тері астына эпоэтин зетаны 40000 ХБ/мл дозада және трастузумабты 6 мг/кг 

дозада бір мезгілде қабылдау тағайындалған, кеуденің метастазданатын 

обыры бар пациенттерде эпоэтинзетаныенгізу трастузумабтың 

фармакокинетикасына ықпалын тигізбейді. 

Арнайы ескертулер 

Осы дәрілік заттың құрамында дозаның әр бірлігіне шаққанда 0.5 мг-ге 

дейін фенилаланин бар.Фенилаланин фенилкетонуриядан, сирек 

генетикалық аурудан азап шегіп жүрген адамдар үшін қауіпті, мұндайда 

фенилаланин жиналады және организмнен тиісінде жойылмайды.  

Бұл дәрілік заттың құрамында дозаға шаққанда 1 ммольден азырақ натрий 

(23 мг) бар, мәні бойынша «натрийсіз». 

Жүктілік немесе лактация кезінде 

Жүкті әйелдерде әйелдерде адекватты және жақсы бақыланған зерттеулер 

жоқ. Іn vivo зерттеулер репродукциялық уыттытықты айғақтады.  

Адамда сүтпен Эпосанның бөлініп шығатын-шықпайтыны белгісіз. Емшек 

емізетін әйелдерде Эпосанды сақтықпен қолдану керек.   

Жүктілік және лактация кезінде Эпосан препараты, егер оның қолданудың 

потенциалды пайдасы шарана немесе жаңа туған нәресте үшін ықтимал 

қаупінен басым болса ғана, пайдаланылуы мүмкін.  

Операция алдында аутологиялық қан даярлау бағдарламасына қатысатын 

әйелдерге эритропоэтинзетаныжүктілік кезінде және лактация кезеңінде 

қолдану ұсынылмайды.   

Еркектердің және әйелдердің фертильділігіне эпоэтин зетаның 

потенциалды әсерлері туралы деректер қазіргі таңда жоқ.  

Көлік құралын немесе потенциалды қауіпті механизмдерді басқару 

қабілетіне препараттың ықпал ету ерекшеліктері   

Автокөлікті жүргізу және механизмдерді басқару қабілетіне ықпалын 

тигізбейді немесе болар-болмас ықпалын тигізеді. 

 

Қолдану жөніндегі нұсқаулар 

Дозалау режимі 

Эпоэтин зетамен емдеуді бастар алдында, сондай-ақ оның дозасын арттыру 

туралы шешім қабылдаған кезде анемияның басқа себептеріне (темірдің, 

фолий қышқылының немесе В12 дәруменінің тапшылығы, алюминиймен 

уыттану, инфекция немесе қабыну, қан жоғалту, гемолиз және кез келген 

генезді сүйек кемігінің фиброзы) баға беру және ем жүргізу керек. Эпоэтин 

зетамен оңтайлы жауапқа қол жеткізу үшін қажет болғанда құрамында 



 

  

темір бар препараттарды қосымша енгізе отырып, темірдің адекватты 

қорын қамтамасыз ету керек. 

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар ересек 

пациенттерде симптоматикалық анемияны емдеу   

Анемияның симптомдары және зардаптары жасқа, жынысқа және қатар 

жүретін ауруларға байланысты түрленуі мүмкін; аурудың клиникалық 

барысына және пациенттің жағдайына дәрігер баға беруі қажет. 

Гемоглобин концентрациясының ұсынылатын аралығы 10–нан 12 г/дл (6.2-

7.5 ммоль/л) дейінді құрайды. Эпосан гемоглобинді 12 г/дл-ден (7.5 

ммоль/л) асырмай арттыру мақсатында енгізіледі. Гемоглобин деңгейінің 

төрт апта ішінде 2 г/дл-ден (1.25 ммоль/л) көпке артуына жол бермеу керек. 

Осындай жағдайда клиникалық нұсқауларға сәйкес, дозаны түзету қажет.   

Пациенттер арасындағы құбылмалылық салдарынан гемоглобині қажетті 

деңгейден жоғары немесе төмен болатын пациент үшін уақыт өте келе 

гемоглобин мәндерінің жекелей өзгеруі байқалуы мүмкін. Гемоглобин 

деңгейлерінің құбылуларын, гемоглобиннің 10 г/дл-ден (6.2 ммоль/л) бастап 

12 г/дл-ге (7.5 ммоль/л) дейінгі мақсаттың ауқымын ескере отырып, дозаны 

түзету жолымен реттеу керек.   

Гемоглобиннің 12 г/дл-ден (7.5 ммоль/л) артық болатын тұрақты деңгейіне 

жол бермеу керек. 

Егер гемоглобиннің деңгейі айына 2 г/дл-ден (1.25 ммоль/л) көбірекке 

жоғарыласа, немесе егер гемоглобин деңгейін 12 г/дл-ден (7.5 ммоль/л) 

артығырақты құраса, Эпосан препаратының дозасы 25%-ға төмендетілуі 

тиіс. Егер гемоглобин деңгейі 13 г/дл-ден (8.1 ммоль/л) асып кетсе, ол 12 

г/дл-ден (7.5 ммоль/л) төменге түскенше емдеуді тоқтату керек, содан кейін 

дозасы мұның алдындағыдан 25%-ға төмен Эпосан препаратымен емдеуді 

қайта жаңғырту керек.    

Гемоглобиннің 12 г/дл (7.5 ммоль/л) деңгейіндегі концентрациясы 

сақталғанда, Эпосан препаратының бекітілген тиімді ең төмен дозасының 

қолданылуы анемияның және оның симптомдарының адекватты 

бақылануын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне кепілдік беру үшін 

пациентті мұқият бақылау қажет.   

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар пациенттерде 

эритропоэзды (erythropoiesis stimulating agents, ESA) стимуляциялайтын 

дәрілік заттардың дозалары эскалацияланғанда сақтық таныту керек. 

Эритропоэзды стимуляциялайтын дәрілік заттармен емге гемоглобиннің 

жауабы жеткіліксіз пациенттерде басқа ықтимал себептеріне қатысты 

тексеру жүргізу мүмкіндігін де қарастыру керек.  

Эпосан препаратымен емдеу екі фазаға бөлінеді – түзету фазасы және 

демеуші фаза. 

Гемодиализде жүрген ересек пациенттер 

Гемодиализде жүрген, венаға енгізуге үнемі жол ашық пациенттерде 

Эпосанды вена ішіне енгізген жөнді. 

Анемияны түзету фазасында Эпосан аптасына үш рет, дене салмағына 

шаққанда, 50 ХБ/кг есебінен енгізіледі. Қажет болғанда дозаны 



 

  

гемоглобиннің оңтайлы деңгейін 10 г/дл-ден 12 г/дл-ге (6.2 ммоль/л-7.5 

ммоль/л) жеткенше аптасына үш рет, дене салмағына шаққанда, 25 ХБ/кг-ге 

арттыруға (4 аптада бір реттен асырмай) немесе азайтуға болады. 

Демеуші фазада ұсынылатын жалпы апталық доза 75-тен 300 ХБ/кг дейінді 

құрайды. Гемоглобинді 10-нан 12 г/дл-ге (6.2-7.5 ммоль/л) дейінгі қажет 

етілетін деңгейде сақтау үшін дозаға қажетті түзету жүргізу керек. 

Гемоглобиннің бастапқы деңгейі өте төмен (<6 г/дл немесе <3.75 ммоль/л) 

болатын пациенттер, бастапқы анемиясы азырақ ауыр дәрежеде  (>8 г/дл 

немесе >5 ммоль /л) болған пациенттерге қарағанда, өте жоғары демеуші 

дозаны қажет етуі мүмкін. 

Диализ қабылдап жүрмеген, бүйрек функциясының созылмалы 

жеткіліксіздігі бар ересек пациенттер 

Венаға енгізуге келмеген жағдайда Эпосанды тері астына енгізуге болады. 

Анемияны түзету фазасында Эпосан аптасына үш рет, дене салмағына 

шаққанда, 50 ХБ/кг доза есебінен енгізіледі. Қажет болғанда дозаны 

гемоглобиннің оңтайлы деңгейіне жеткенше аптасына үш рет, дене 

салмағына шаққанда, 25 ХБ/кг-ге арттыруға (4 аптада бір реттен асырмай) 

болады. 

Демеушіфазада Эпосан аптасына 3 рет енгізіледі. Тері астына енгізген 

жағдайда Эпосан аптасына1 рет немесе екі аптада 1 рет енгізіледі. 

Гемоглобин концентрацияларының ұсынылатын аралығы 10-нан 12 г/дл-ге 

(6,2-7,5ммоль/л) дейінді құрайды. Аралықтарды кеңейту дозаны арттыруды 

қажететуі мүмкін. 

Еңжоғары доза аптасына 3 рет 150 ХБ/кг-ден, аптасына 1 рет 240 ХБ/кг-ден 

(еңжоғарысы 20000 ХБ), әрбір 2 аптасайын 1 рет 480 ХБ/кг-ден (ең 

жоғарысы 40000 ХБ) аспауы тиіс. 

Перитонеальдідиализдежүргенеересекпациенттер 

ВенағаенгізугекелмегенжағдайдаЭпосандытеріастынаенгізугеболады. 

Анемияны түзету фазасында препаратты аптасына екі рет, дене салмағына 

шаққанда, 50 ХБ/кг доза есебінен енгізіледі. 

Демеуші фазада гемоглобиннің оңтайлы деңгейін демеу үшін тең 2 

инъекция түрінде енгізу жолымен аптасына екі рет, дене салмағына 

шаққанда, 25-50 ХБ/кг құрайды. 

Қажет болғанда 10-нан 12 г/дл-ге (6.2-7.5 ммоль/л) дейінгі қажетті 

деңгейдегі гемоглобинді демеу үшін препараттың дозасына түзету жүргізу 

керек. 

Ересек пациенттерде химиотерапия әсерінентуындаған анемияны емдеу 

Анемияның симптомдары және асқынулары жасқа, жынысқа және аурудың 

жалпы ауырлығына байланысты түрленуі мүмкін; аурудың жекелей 

клиникалық барысына және пациенттің жағдайына дәрігер баға беруі қажет. 

Эпосан анемиясы бар (гемоглобина концентрациясы ≤10 г/дл (6.2 ммоль/л)) 

пациенттерге енгізу    керек. 

Бастапқы доза тері астына аптасына үш рет, денесалмағына шаққанда, 150 

ХБ/кг құрауы тиіс. Балама ретінде бастапқы доза тері астына аптасына бір 

рет 450 ХБ/кг құрауы мүмкін. 



 

  

Қажет болғанда 10-нан 12 г/дл-ге (6.2-7.5 ммоль/л) дейінгі қажетті 

деңгейдегі гемоглобинді демеу үшін дозаға түзету жүргізу керек.  

Пациенттер арасындағы құбылмалылық салдарынан гемоглобині қажетті 

деңгейден жоғары немесе төмен болатын пациент үшін уақыт өте келе 

гемоглобин мәндерінің жекелей өзгеруі байқалуы мүмкін. Гемоглобин 

деңгейлерінің құбылуларын, гемоглобиннің 10 г/дл-ден 12 г/дл-ге (6.2 

ммоль/л-7.5 ммоль/л) дейінгі мақсатты қауқымын ескере отырып, дозаны 

түзету жолымен реттеу керек. Гемоглобиннің 12 г/дл-ден (7.5 ммоль/л) 

артық болатын тұрақты деңгейіне жол бермеу керек; гемоглобиннің 12 г/дл-

ден (7.5 ммоль/л) жоғары деңгейлерінде дозаны тиісінше түзету жөніндегі 

нұсқаулар төменде берілген. 

4 апта емдеуден кейін, егер гемоглобин деңгейі, ең кемінде, 1 г/дл-ге (0.62 

ммоль/л) немесе ретикулоциттер саны бастапқы деңгейінен 

≥40 000жасуша/мкл-ден жоғарыға артса, доза аптасына 3 рет 150 ХБ/кг 

немесе аптасына бір рет 450 ХБ/кг деңгейінде қалуы тиіс.Егер гемоглобин 

деңгейінің жоғарылауы <1 г/дл (<0.62 ммоль/л) құраса және ретикулоциттер 

саны, бастапқы деңгейімен салыстырғанда, <40000 жасуша/мкл-ге артса, 

дозаны аптасына 3 рет 300 МЕ/кг дейін арттыру керек.Егер аптасына 3 рет 

300 ХБ/кг енгізгенде емдеудің қосымша 4 аптасынан кейін гемоглобин ≥1 

г/дл-ге (≥0.62 ммоль/л) жоғарыласа немесе ретикулоциттер саны ≥40000 

жасуша/мкл-геартса, доза аптасына 3 рет 300 ХБ/кг деңгейінде қалуы тиіс. 

Алайда, егер гемоглобин деңгейі<1 г/дл-ге (<0.62 ммоль/л) жоғарыласа 

және ретикулоциттер саны, бастапқы деңгеймен салыстырғанда, <40 000 

жасуша/мкл-ге артса, мұндай пациенттерде Эпосан препаратын енгізудің 

емдік әсері екіталай және емдеу тоқтатылуы тиіс. 

Гемоглобиннің 10 г/дл-12 г/дл арасындағы концентрациясын демеу үшін 

дозаны түзету керек.  

Егер гемоглобин деңгейі айына 2 г/дл-ден (1.25 ммоль/л) көбірекке 

жоғарыласа, немесе егер гемоглобин деңгейі 12 г/дл-денкөбіректі (7.5 

ммоль/л) құраса, Эпосан препаратының дозасы шамамен 25-50%-ға 

төмендетілуі тиіс. Егер гемоглобин деңгейі 13г/дл-ден (8.1 ммоль/л) асып 

кетсе,ол 12г/дл-ден (7.5 ммоль/л) төменге түскенге дейін, емдеуді тоқтату 

керек, содан кейін мұның алдындағы дозадан 25%-ға төмен дозадағы 

Эпосан препаратымен емдеуді қайта жаңғырту керек.  

Ұсынылатын дозалау режимі келесі диаграммада берілген: 

 
  
 

 

 



 

  

 

 

 

 

Эритропоэзды стимуляциялайтын дәрілік заттың ең төмен дозасының 

қолданылуы анемияның және оның симптомдарының адекватты 

бақылануын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне кепілдік беру үшін  

пациентті мұқият бақылау қажет. Эпосан препаратымен емдеу 

химиотерапия курсы аяқталғаннан кейін бір ай бойы жалғасуы тиіс. 

Хирургиялық араласымдар алдында аутологиялық қан даярлау 

бағдарламасына қатысатын ересек пациенттерді емдеу   

Алдын ала 4 бірлік қан тапсырудың керек ететін жеңіл анемиясы 

(гематокрит 33-тен 39%-ға дейін) бар пациенттер операцияға дейін 3 апта 

ішінде аптасына 2 рет вена ішіне 600 ХБ/кг Эпосан препаратымен ем 

қабылдауытиіс. Эпосанды қан тапсырудың әр процедурасын аяқтағаннан 

кейін енгізу керек. 

Ауқымды ортопедиялық операция тағайындалған ересек пациенттерді 

емдеу 

Бұдан бұрынғы операцияның 3 аптасы ішінде апта сайын (операция 

алдындағы 21-ші, 14-ші және 7-ші күндері), және операция жасалатын күні, 

дене салмағына шаққанда, 600 ХБ/кг доза препаратты тері астына енгізуді 

пайдалану ұсынылады.Қажеттілік болғанда, медициналық көрсетілімдер 

бойынша операция алдындағы кезеңді қысқарту қажет, Эпосанды 

операциядан 10 күн бұрын, операция жасалатын күні және операциядан 

кейін 4 күн ішінде күн сайын, дене салмағына шаққанда, 300 ХБ/кг доза 

тағайындауға болады. Егер операция алдындағы кезеңде гемоглобин 

деңгейі 15 г/дл жәнеодан жоғарыға жетсе, Эпосан препаратын қолдануды 

тоқтату керек. 

Қаупі төмен немесе аралық-1 деңгейіндегі миелодиспластикалық синдромы 

(МДС) бар пациенттерді емдеу   

Эпосанды симптоматикалық анемиясы (мысалы, гемоглобин деңгейі ≤10 

г/дл (6.2 ммоль/л)) бар пациенттерге енгізу керек. 

Эпосанның ұсынылатын бастапқы дозасытері астына аптасына бір рет 

450ХБ/кг (ең жоғары жиынтық доза 40 000 ХБ құрайды) құрайды, дозалар 

арасындағы аралық кем дегенде 5 күн. 

Қажет болғанда гемоглобинді 10-нан 12 г/дл-ге (6.2-7.5 ммоль/л) дейінгі 

қажетті деңгейде демеу үшін дозаға түзету жүргізу керек.Емдеуді 

бастағаннан кейін 8-12 аптадан соң бастапқы эритроидты жауап 

ұсынылады.Дозаны арттыруды және төмендетуді дозалау сызбасы бойынша 

кезең-кезеңмен жүргізу керек (төмендегі диаграмманы қараңыз). 

Гемоглобиннің 12 г/дл-ден (7.5 ммоль/л) асып кететін тұрақты деңгейіне 

жол бермеу керек.  

Дозаны арттыру:ең жоғары дозаны аптасына 1050 ХБ/кг-ге (жиынтық доза 

80000 ХБ) дейін арттырмау керек.Егер пациент жауапын жоғалтса немесе 

гемоглобин деңгейі дозаны азайтқан кезде 1 г/дл-ге төмендесе,онда дозаны 
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дозалау сызбасы бойынша бір қадамға арттыру керек.Дозаларды арттыру 

арасындағы аралық–кем дегенде 4 апта. 

Дозаны демеу және төмендету:зета эпоэтинді гемоглобиннің деңгейі 12 

г/дл (7.5 ммоль/л) артқан кезде тоқтату керек. Препаратты гемоглобин 

деңгейі<11 г/дл мәніне жету бойына сол деңгейде қайта жаңғыртуға немесе, 

дәрігердің шешімімен, дозалау сызбасы бойынша бір қадамға төмендетуге 

болады.Гемоглобин деңгейі тез жоғарылағанда (4 апта ішінде >2 г/дл), 

дозаны бір қадамға төмендету керек.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Анемияның симптомдары және зардаптары жасқа, жынысқа және қатар 

жүретін ауруларға байланысты түрленуі мүмкін; аурудың клиникалық 

барысына және пациенттің жағдайына дәрігер баға беруі қажет. 

Балаларға қолданылуы 

Гемодиализде жүрген, бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі 

бар пациенттерде симптоматикалық анемияны емдеу 

Анемияның симптомдары және оның зардаптары жасқа, жынысқа және 

қатар жүретін ауруларға байланысты түрленуі мүмкін; аурудың клиникалық 

барысына және пациенттің жағдайына дәрігер баға беруі қажет. 

Гемоглобин концентрациясының ұсынылатын аралығы балалар 

популяциясында 9.5-тен 11 г/дл (5.9-6.8 ммоль/л) дейінді құрайды. 

Гемоглобиннің 11 г/дл-ден (6.8 ммоль/л) асып кететін тұрақты деңгейіне 

жол бермеу керек. 

Төрт апта ішінде гемоглобиннің деңгейі 2 г/дл-ден (1.25 ммоль/л) 

жоғарылауына жол бермеу керек. Егер мұндай орын алса, дозаны түзету 

жөніндегі нұсқауларға сәйкес, препараттың дозасына түзету жүргізу керек. 

Эпосан препаратының бекітілген тиімді ең төмен дозасының қолданылуы 

анемияның және оның симптомдарының адекватты бақылануын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретініне кепілдік беру үшін пациентті мұқият 

бақылау қажет.    

Эпосан препаратымен емдеу екі фазаға бөлінеді – түзету фазасы және 

демеуші фаза.  

Гемодиализде жүрген, венаға енгізуге үнемі жол ашық бала жасындағы 

пациенттерде Эпосан препаратын вена ішіне енгізген жөнді. 

Анемияны түзету фазасында Эпосан аптасына үш рет, дене салмағына 

шаққанда, 50 ХБ/кг есебінен енгізіледі.Қажет болғанда дозаны 



 

  

гемоглобиннің оңтайлы деңгейін9.5 г/дл-ден 11 г/дл-ге (5.9 ммоль/л-6.8 

ммоль/л) жеткенше аптасына үш рет, дене салмағына шаққанда, 25 ХБ/кг-ге 

арттыруға (4 аптада бір реттен асырмай) немесе азайтуға болады.  

Демеуші фазадагемоглобинді 9.5-тен 11 г/дл-ге (5.9-6.8 ммоль/л) дейінгі 

қажет етілетін деңгейде сақтау үшін доза түзетуді қажет етеді.  

Әдеттегідей, дене салмағы 30 кг-ден азырақ балаларға,  салмағы 30 кг-ден 

көбірек балаларға және ересектерге қарағанда, өте жоғары демеуші дозалар 

қажет болады. Гемоглобиннің бастапқы деңгейі өте төмен (<6.8 г/дл 

немесе<4.25 ммоль/л) балаларға, гемоглобин деңгейі өте жоғары (>6.8 г/дл 

немесе>4.25 ммоль/л) балаларға қарағанда,  өте жоғары демеуші доза қажет 

болуы мүмкін. 

Диализді тағайындағанға дейін немесе перитонеальді диализде жүрген 

бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар пациенттерде 

анемияны емдеу 

Диализді тағайындағанға дейін немесе перитонеальді диализде жүрген 

анемиясы бар, бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігіне 

шалдыққан пациенттерде Эпосан препаратының қауіпсіздігі және тиімділігі 

анықталған жоқ. Қазіргі кезде осы популяцияларда Эпосан препаратын тері 

астына қолдану үшін қолжетімді деректер жоқ. 

Химиотерапия әсерінен туындаған анемиясы бар балаларды емдеу 

Химиотерапия қабылдап жүрген бала жасындағы пациенттерде Эпосан 

препаратының қауіпсіздігі және тиімділігі анықталған жоқ. 

Операция алдында аутологиялық қан даярлау бағдарламасының аясында 

балаларды емдеу 

Бала жасындағы пациенттерде Эпосан препаратының қауіпсіздігі және 

тиімділігі анықталған жоқ. Деректер қолжетімді емес. 

Ауқымды ортопедиялық операция тағайындалған балаларды емдеу 

Бала жасындағы пациенттерде Эпосан препаратының қауіпсіздігі және 

тиімділігі анықталған жоқ. Деректер қолжетімді емес.  

Енгізу әдісі және жолы   

Дәрілік заттармен жұмыс жасағанда немесе енгізгенде сақтық шараларын 

сақтау керек.   

Қолданар алдында Эпосан шприцін бөлме температурасына жеткенге дейін 

қалдырыңыз. Әдетте бұл 15-тен 30 минутқа дейін уақыт алады. 

Бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі бар ересек пациенттерде 

симптоматикалық анемияны емдеу   

Вена ішіне енгізуге тұрақты жол ашық, БСЖ бар пациенттерде 

(гемодиализдегі пациенттер) вена ішіне енгізу дұрыс.   

Венаға енгізуге келмеген жағдайда(әлі гемодиализ қабылдап жүрген 

пациенттер, сондай-ақ перитонеальді диализдегі пациенттер) Эпосанды тері 

астына енгізуге болады.   

Химиотерапия әсерінен туындаған анемиясы бар ересек пациенттерді 

емдеу 

Эпосандытері астына инъекция түрінде енгізу керек.   



 

  

Операция алдында аутологиялық қан даярлау бағдарламасы аясында ересек 

пациенттерді емдеу   

Эпосанды вена ішіне енгізу керек. 

Ауқымды ортопедиялық операция тағайындалған ересек пациенттерді 

емдеу 

Эпосанды тері астына инъекция түрінде енгізу керек. 

Қаупі төмен немесе аралық-1 деңгейіндегі миелодиспластикалық синдромы 

(МДС) бар ересек пациенттерді емдеу 

Эпосанды тері астына инъекция түрінде енгізу керек. 

Гемодиализде жүрген, бүйрекфункциясыныңсозылмалыжеткіліксіздігі бар 

пациенттерде симптоматикалық анемияны емдеу 

Гемодиализде жүрген, венаға енгізуге үнемі жол ашық бала жасындағы 

пациенттерде Эпосан препаратын вена ішіне енгізген жөнді. 

Вена ішіне енгізу 

Вена ішіне инъекцияның ұзақтығы жалпы дозаға байланысты кем дегенде1-

5 минутты құрайды.Гемолизде жүрген пациенттерге препараттың болюсті 

инъекциясы диализ желісіндегі ыңғайлы веналық порт арқылы диализ 

процедурасы кезінде жүргізіледі. Фистулалық ине арқылы диализ 

процедурасының соңында жасалған инъекция балама болуы мүмкін, содан 

кейін инені тазарту және қан ағысына препараттың қанағаттанарлық енуін 

қамтамасыз ету үшін 10 мл изотониялық тұз ерітіндісін енгізеді. Препаратты 

енгізуге тұмау тәріздес синдром білінетін пациенттерге баяуырақ енгізу 

ұсынылады.   

Препаратты вена ішіне инфузия түрінде енгізуге немесе басқа дәрілік 

заттармен араластыруға рұқсат етілмейді.    

Тері астына енгізу 

Эпосан препаратын тері астына енгізген кезде енгізілетін препараттың 

мөлшері бірреттік инъекцияда 1 мл-ден аспауы тиіс. Үлкен көлемде енгізген 

жағдайда инъекцияны бірнеше жерге жасау керек. Инъекцияларды аяқ-

қолға және алдыңғы құрсақ қабырғасына жасау керек. 

Егер дәрігер пациенттер немесе оның қамқоршысы Эпосан препаратын тері 

астына қауіпсіз және тиімді түрде өздіктерінен енгізе алса, онда оған барлық 

нұсқаулар берілуі, дұрыс доза тағайындалуы және енгізуге үйретілуі тиіс.    

Басқа да инъекциялық препараттарды қолданған кездегідей, пайдаланар 

алдында ерітіндіні көзге көрінетін бөлшектердің бар-жоқтығын немесе 

түсінің өзгерген-өзгермегенін анықтау тұрғысында мұқият тексерілуі керек.   

Градуирленген белгілер 

Шприцте дозаның бөліктерін енгізуді қамтамасыз ету үшін нөмірлерген 

градациялар бар. Алайда препарат тек бірреттік қолдануға ғана арналған. 

Әрбір шприцтен Эпосан препаратының бірғана дозасын енгізу керек.   

Алдын ала толтырылған шприцтің жәрдемімен препараттың 

инъекциясын өздігінен қалай жасау керек. 

1. Тоңазытқыштан шприцті шығарып алыңыз. Ерітіндіні бөлме 

температурасына жеткізіңіз. Бұл әдетте 15-тен 30 минутқа дейін уақыт 

алады. 



 

  

2. Шприцтегі дозаның, сақтау мерзімінің дұрыстығын, бүлінулердің 

жоқтығын, сондай-ақ ерітіндінің мөлдірлігін және оның мұздатып 

қатырылмағандығын тексеріңіз. 

3. Инъекция жасалатын жерді таңдап алыңыз. Инъекция үшін ыңғайлы 

жерлер санның жоғарығы аймағы және алдыңғы құрсақ қабырғасы,кіндік 

айналасындағы аймақтан басқа жері. Инъекция жасалатын жерді күн сайын 

кезегімен алмастырып отырыңыз. 

4. Қолыңызды жуыңыз. Инъекция жасалатын жерді залалсыздандыруға 

арналған антисептигі бар тампонмен тазалаңыз.  

5. Шприцтің қаптамасын шприцтің корпусын ұстап және қаптамасын бұрап 

айналдырмай-ақ сыпыра тартып алып тастаңыз.Поршеньді қысуға, инеге 

қолыңызды тигізуге немесе шприцті сілкілеуге рұқсат етілмейді.   

6. Теріні қолдың бас бармағы мен сұқ саусағының арасына бүріп ұстаңыз. 

Оны қыспаңыз.    

7.  Инені ұзына бойы енгізіңіз.   

8. Қантамырларды шаншып алмағаныңды анықтап біліңіз. Поршеньді 

ақырын итеріңіз. Егер шприцке қан түссе, инені суырып алыңыз және 

инъекцияны басқа жерге жасауға тырысыңыз.   

9. Ерітіндінің бәрін инъекциялау үшін поршеньді түбіне дейін қысыңыз.Тері 

қыртысын бүріп ұстауды жалғастыра отырып, оны күш түсірмей және 

біркелкі қысыңыз.Иненің қорғаныш құрылымы доза түгел енгенге дейін 

белсенділенбейді. 

10. Поршень мүмкіндігінше ең жоғарыға жылжып жеткен кезде инені 

суырып алыңыз және тері қыртысын тегістеп түзетіңіз. 

11. Поршеньнен бас бармақты алыңыз. Инені қорғаныш саптамасымен 

толық жабылғанға дейін өзінің орнына жайғасуына мүмкіндік беріңіз. 

12. Инъекция жасалған жерді инъекция аяқталғаннан кейін антисептигі бар 

тампонмен бірнеше секунд қысып ұстаңыз.   

13. Сіз пайдаланған шприцтіңізді қауіпсіз контейнерге тастаңыз. 

Әрбір шприцтегі бір дозаны ғана пайдаланыңыз. Егер инъекциядан кейін 

шприцте ерітінді қалып қойса, шприцті бәрібір тастау керек, оны қайталап 

пайдалануға болмайды.   

Осы препарат тек бір реттік қолдануға ғана арналған.   

Сілкілемеу керек! 

Эпосанды мынадайда пайдалануға болмайды, егер:   

- блистердің бүтіндігі бұзылса;  

- ерітіндінің түсі өзгерсе немесе ерітіндіден жүзінді бөлшектер анықталса;  

- сұйықтықтың қандай да болсын мөлшері шприцтен ағып кетсе немесе 

дәнекерленген блистердің ішінен қалдықтар көрінсе;   

- егер препарат кездейсоқ мұздатып қатырылса. 

Артық дозаланған жағдайда қабылдау қажет шаралар  
Препараттың емдік ауқымы кең.   

Симптомдары 

Артық дозаланған кезде гликопротеиннің фармакологиялық әсер ету 

білінісінің ақырғы дәрежесін (гемоглобин концентрациясының немесе 



 

  

гематокриттің жоғарылауы) көрсететін симптомдар туындауы мүмкін.Тек 

гемоглобиннің немесе гематокриттің жоғары деңгейлерінде ғана 

флеботомии қолданылуы мүмкін. 

Емі 

Қажет болғанда симптоматикалық ем тағайындалады.  

Дәрілік препараттың бір немесе бірнеше дозасын өткізіп алған кездегі 

қажетті шаралар   

Ұмытып қабылданбаған дозаның орнын толтыру үшін екі еселенген доза 

қабылдамаңыз.   

Тоқтату симптомдары қаупінің бар-жоқтығын көрсету  

Қатысы жоқ 

Дәрілік препаратты қолдану тәсілін түсіну үшін медицина 

қызметкерінен кеңес алуға бару жөніндегі нұсқаулар   

Дәрілік препаратты қабылдамас бұрын кеңес алу үшін дәрігерге немесе 

фармацевтіге барыңыз.   

 

ДП стандартты қолдану кезінде көрініс беретін жағымсыз 

реакциялардың сипаттамасы және осы жағдайда қабылдануы керек 

шаралар 

Эпосан препаратымен емдеу кезінде артериялық қысымның дозаға тәуелді 

жоғарылауы немесе бұрыннан бар артериялық гипертензияның нашарлауы 

өте жиі байқалады.Артериялық қысымға, атап айтқанда емнің бас кезінде 

мониторинг қажет.Клиникалық зерттеулер кезінде диарея, жүректің айнуы, 

құсу, гипертермия және бас ауыру өте жиі кездесті. Сондай-ақ тұмау 

тәріздес жағдайлар әсіресе емнің бас кезінде білінді.   

Өзіне жоғары тыныс алу жолдарының бітелуін, мұрынның бітелуін және 

назофаренгитті қамтитын тыныс алу жолдарының бітелуі дозалау 

аралығына жүргізілген зерттеулерде бүйрек функциясының жеткіліксіздігі 

бар, әлі диализде жүрген ересек пациенттерде мәлімделді.    

Диализде жүрмеген, бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар 

ересекпациенттердежоғары тыныс алу жолдарының бітелуі, мұрын 

қуыстарының бітелуі және назофаренгит тарапынан іркілген құбылыстар 

байқалуы мүмкін. Сондай-ақ тромбоэмболиялық қантамырлық жайт 

жағдайларының артқаны білінді.  

Төменде пациенттерде байқалған жағымсыз реакциялар көрсетілген. 

Жағымсыз реакциялардың жиілігі былайша жіктемеленген:өте жиі(≥1/10), 

жиі (≥1/100, <1/10), жиі емес (≥1/1000, <1/100), жиілігі белгісіз.  

Өте жиі 

- диарея, жүректің айнуы, құсу 

- қызба  

Жиі 

- бас ауыру 

- артериялық, веналық тромбоз2 

- гипертензия 

- жөтел 



 

  

- бөртпе 

- артралгия, миалгия, сүйектердің және аяқ-қолдардың ауыруы  

- қалтырау 

- тұмау тәіздес жағдай   

- инъекция жасалған жерде реакция 

- шеткері ісінулер 

Жиі емес 

- гиперкалиемия1 

- құрысулар 

- жоғары тынысалу жолдарының іркілген құбылыстары   

- аса жоғары сезімталдық3 

- есекжем3 

Сирек 

- порфирия3 

- эритропоэтиндік антидене арқылы болатын парциальді қызылжасушалы 

аплазия3, тромбоцитопения1 

- анафилаксиялық реакция3 

- оңанти-эритропоэтиндік антидене 

Өте сирек 

- тромбоцитемия1 

Белгісіз  

- гипертониялық криз3 

- ангионевроздық ісіну3, есекжем4 

- емдеудің тиімсіздігі4 

1 Диализдежиі 
2Өліммен аяқталатын/өліммен аяқталмайтын артериялық және веналық, мысалы, 

тереңдегі веналар тромбозы, өкпелік эмболия, торқабықтың тромбозы, артериялық 

тромбоз (миокард инфарктісін қоса), инсульт (соның ішінде церебральді инфаркт/миға 

қан құйылу), транзиторлы ишемиялық шабуылдар және шунт тромбозы (диализге 

арналған құрал-жабдықты қоса) және артериовеналық шунттау аневризм шегіндегі 

тромбоз. 
3 Төменде және/немесе «Айрықша нұсқаулар» бөлімінде көрсетілген қосымша 

бөлімдерге қатысты   

 

Жекелеген жағымсыз реакциялардың сипаттамасы  

Бөртпелер түріндегі (есекжемді қоса) аллергиялық реакциялар, 

анафилаксиялық реакциялар, ангионевроздық ісіну жағдайлары білінді. 

Сондай-ақ емдеу кезінде бұрын артериялық қысымы қалыпты немесе төмен 

болған пациенттерде дәрігердің кеңесін және қарқынды медициналық 

жәрдемді қажет ететін энцелопатиямен және құрысулармен бірге 

гипертониялық криз байқалды.Алдын ала ескерту дабылы болуы мүмкін 

кенеттен білінген бас сақинасы сияқты бас ауыруға ерекше назар аудару 

керек («Қолдану кезіндегі қажетті сақтық шаралары» бөлімін қараңыз).   

Гемоглобиннің бастапқы деңгейі >13 г/дл болған пациенттерді Эпосан 

препаратымен емдеу операциядан кейінгі тромбоздық/қантамырлық 



 

  

құбылыстар қаупінің жоғарылауымен байланысты болуы мүмкін, мұны 

жоққа шығаруға болмайды.   

Эритропоэтиндік антиденелер арқылы болатын парциальді 

қызылжасушалы аплазия бірнеше айдан бірнеше жылға дейін зета 

эпоэтинмен емделген пациенттер арасында өте сирек білінді (жылына <1/10 

000 жағдай). 

Эпоэтиндермен бірге қолданумен өзара байланысты Стивенсон-Джонсон 

синдромын және уытты эпидермальді некролизді қоса, кейде өліммен 

аяқталатын, өмірге қауіп төндіретін тері реакцияларының дамығаны туралы 

мәлімдемелер алынды («Қолдану кезіндегі қажетті сақтық шаралары» 

бөлімін қараңыз).  

Гемодиализде жүрген, бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі 

бар балалар популяциясы   

Гемодиализде жүрген, бүйрек функциясының созылмалы жеткіліксіздігі 

бар бала пациенттерді зерттеу тәжірибесі шектеулі. 

 

Жағымсыз дәрілік реакциялар туындаған жағдайда медицина 

қызметкеріне, фармацевтикалық қызметкерге немесе, дәрілік 

препараттардың тиімді еместігі туралы мәлімдемелерді қоса, дәрілік 

препараттарға жағымсыз реакциялар (әсерлер) жөнінде деректердің 

ақпараттық базасына тікелей хабарлау керек   

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Медициналық және 

фармацевтикалық бақылау комитеті «Дәрілік заттар мен медициналық 

бұйымдарды сараптау ұлттық орталығы» ШЖҚ РМК 
http://www.ndda.kz 

 

Қосымша мәліметттер 

Дәрілік препараттың құрамы   

1 шприц-түбектің ішінде 

белсенді зат - эпоэтин зета(адамның рекомбинантты эритропоэтині) 

– 1000 ХБ (7.68 мкг), 2000 ХБ (15.36 мкг), 4000 ХБ (30.72 мкг), 6000 ХБ 

(46.08 мкг), 10000 ХБ (76.80 мкг), 40000 ХБ (307.20 мкг), 

қосымша заттар:полисорбат 20, натрий дигидрофосфаты дигидраты, 

натрий гидрофосфаты дигидраты, кальций хлориді дигидраты, глицин, 

лейцин, изолейцин, треонин, глютамин қышқылы, фенилаланин, натрий 

хлориді, натрий гидроксиді 0.1 М, хлорсутек қышқылы 0.1 М, инъекцияға 

арналған су. 

Сыртқы түрінің, иісінің, дәмінің сипаттамасы  

Мөлдір түссіз ерітінді 

 

Шығарылу түрі және қаптамасы  
ПТФЭ жабыны бар бромбутил резеңкеден жасалған шприц поршенінің 

жылжуы шектеулі, резеңке қалпақшамен жабылып бекітілген болат инесі 

бар, І типті шыны шприцте 0.3 мл, 0.4 мл, 0.6 мл немесе 1.0 мл ерітіндіден.  

http://www.ndda.kz/


 

  

Термофольгадан жасалған пішінді ұяшықты қаптамаға 1 шприцтен 

салынған. 

1000 ХБ/0.3 мл; 2000 ХБ/0.6 мл; 4000 ХБ/0.4 мл; 6000 ХБ/0.6 мл; 10 000 ХБ/ 

1 млдозалары үшін: пішінді ұяшықты 1 немесе 6 қаптама медициналық 

қолданылуы жөнінде қазақ және орыс тілдеріндегі нұсқаулықпен бірге 

картон қорапшаға салынған.   

40 000 ХБ/1 млдозасы үшін: пішінді ұяшықты 1 немесе 4 қаптама 

медициналық қолданылуы жөнінде қазақ және орыс тілдеріндегі 

нұсқаулықпен бірге картон қорапшаға салынған.   

 

Сақтау мерзімі 

30 ай 

Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін қолдануға болмайды!   

Сақтау шарттары  

2C-ден 8C-ге дейінгі температурада. Мұздатып қатыруға болмайды. 

Түпнұсқалық қаптамасымен жарықтан қорғалған жерде сақтау керек.   

Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! 

 

Дәріханалардан босатылу шарттары   

Рецепт арқылы 

 

Өндіруші туралы мәліметтер   

RoviPharmaIndustrialServices, S.A., Мадрид, Испания  

Келісім-шарт бойынша STADA Arzneimittel AG, Германия 

Julian Camarillo 35 

28037 Madrid 

Spain 

Тел:  +34 91 375 62 30 

Факс: +34 91 375 63 51 

Email: seleccion@rovi.es 

 

Қаптаушы 

Rovi Pharma Industrial Services, S.A. 

Vía Complutense 140 

28805 Alcalá de Henares (Madrid) 

Spain 

 

Тіркеу куәлігінің ұстаушысы 

«Химфарм» АҚ, Қазақстан Республикасы,Шымкент қ., Рашидов к-сі, 81 

Телефон нөмірі +7 7252 (610151) 

Автожауап беруші нөмірі +7 7252 (561342) 

Электронды поштасы complaints@santo.kz 

 

Қазақстан Республикасы аумағында тұтынушылардан дәрілік 

заттардың сапасына қатысты шағымдарды (ұсыныстарды) 

mailto:complaints@santo.kz


 

  

қабылдайтын және дәрілік заттың тіркеуден кейінгі қауіпсіздігін 

қадағалауға жауапты ұйымның атауы, мекенжайы және байланыс 

деректері (телефон, факс, электронды пошта) 

«Химфарм» АҚ, Қазақстан Республикасы,Шымкент қ., Рашидов к-сі, 81 

Телефон нөмірі+7 7252 (610150) 

Электронды поштасы phv@santo.kz ; infomed@santo.kz 

 

mailto:phv@santo.kz
mailto:infomed@santo.kz
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