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Introduction

WWiitthh tthhee oonnggooiinngg ppaannddeemmiicc ooff oobbeessiittyy,, ddiiaabbeetteess aanndd
hhyyppeerrtteennssiioonn,, cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)) iiss
bbeeccoommiinngg aa lleeaaddiinngg gglloobbaall hheeaalltthh pprroobblleemm.. DDiiaabbeetteess
iiss ccuurrrreennttllyy tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ccaauussee ooff cchhrroonniicc
kkiiddnneeyy ddiisseeaassee.. PPaattiieennttss wwiitthh ddiiaabbeetteess aanndd cchhrroonniicc

kkiiddnneeyy ddiisseeaassee hhaavvee aann iinnccrreeaasseedd rriisskk ffoorr aanneemmiiaa..
AAnneemmiiaa iiss aa rriisskk ffaaccttoorr ffoorr ccaarrddiiaacc ddyyssffuunnccttiioonn aanndd iiss
ppootteennttiiaallllyy mmooddiiffiiaabbllee.. TThheerreeffoorree iitt sshhoouulldd bbee
ssccrreeeenneedd ffoorr rreeaaddiillyy iinn tthhee ddiiaabbeettiicc ppooppuullaattiioonn,, aa
ppaarrttiiccuullaarrllyy vvuullnneerraabbllee ppooppuullaattiioonn,, aanndd iitt sshhoouulldd bbee
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Abstract

AAnnaaeemmiiaa iiss aa ccoommmmoonn ccoommoorrbbiiddiittyy ooff cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)).. AAss tthhee ddiisseeaasseedd kkiiddnneeyy lloosseess iittss aabbiilliittyy ttoo pprroodduuccee tthhee
eerryytthhrrooppooiieettiinn eesssseennttiiaall ttoo tthhee pprroodduuccttiioonn ooff hhaaeemmoogglloobbiinn,, aanneemmiiaa eennssuueess.. PPrrooggrreessssiioonn ooff cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)) iiss oofftteenn
aassssoocciiaatteedd wwiitthh sseevveerree aanneemmiiaa,, aanndd eeppiiddeemmiioollooggiiccaall ssttuuddiieess hhaavvee sshhoowwnn tthhaatt hhaaeemmoogglloobbiinn lleevveellss aarree ccoorrrreellaatteedd wwiitthh ccrreeaattiinniinnee
cclleeaarraannccee.. DDiiaabbeetteess iiss oonnee ooff tthhee mmoosstt ccoommmmoonn ccaauusseess ooff CCKKDD.. TThhee oobbjjeeccttiivvee ooff oouurr ssttuuddyy iiss:: 11..TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee pprreevvaalleennccee ooff
aanneemmiiaa iinn cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)) ppaattiieennttss oonn mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss.. 22..TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee pprreevvaalleennccee ooff vviirraall
iinnffeeccttiioonnss lliikkee HHIIVV,, HHBBVV,, HHCCVV iinn BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn ppaattiieennttss.. 33..TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee ttrreeaattmmeenntt ppaatttteerrnn ooff aanneemmiiaa iinn tthhee cchhrroonniicc
kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ppaattiieennttss oonn mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss iinn rreellaattiioonn ttoo BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn.. OOuutt ooff 110000 rreeccrruuiitteedd ppaattiieennttss,, 9922%% wweerree
ffoouunndd ttoo bbee aanneemmiicc wwhheerree aass oonnllyy 88%% wweerree ffoouunndd ttoo bbee nnoonn aanneemmiicc.. TThheerree wweerree 5522 mmaallee aanneemmiicc CCKKDD ppaattiieennttss aanndd 4400 ffeemmaallee
CCKKDD ppaattiieennttss.. MMaaxxiimmuumm (( 4477%% )) nnuummbbeerr ooff ppaattiieennttss hhaavvee HHbb vvaalluuee bbeettwweeeenn 66..11 ttoo 99 gg//ddll wwhhiillee oonnllyy 88%% hhaavvee HHbb vvaalluuee aabboovvee 1111
gg//ddll wwhhiicchh iiss eexxppeecctteedd aass ppeerr gguuiiddeelliinnee.. HHeerree iitt iiss sshhoowwnn tthhaatt pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iiss mmoorree iinn mmaallee ddiiaabbeettiicc CCKKDD ppaattiieennttss tthhaann iinn
ffeemmaallee ddiiaabbeettiicc CCKKDD ppaattiieennttss.. WWiitthh iinnccrreeaassiinngg aaggee,, tthhee aanneemmiiaa pprreevvaalleennccee iinnccrreeaasseess dduuee ttoo ggrraadduuaallllyy ddeeccrreeaassiinngg rreennaall ffuunnccttiioonn
iinn CCKKDD ppaattiieennttss 1155%% ooff tthhee ppaattiieennttss aarree oonn mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss ffoorr mmoorree tthhaann 22 yyeeaarrss.. 1144 rreecceeiivveedd BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn,, ooff
wwhhiicchh,, 88 ppaattiieennttss ggoott sseerrooppoossiittiivvee.. AAmmoonngg tthhoossee,, wwhhoo ddiidd nnoott rreecceeiivvee BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn iitt wwaass oobbsseerrvveedd tthhaatt 1166 ggoott ccoonnvveerrtteedd ttoo
sseerrooppoossiittiivvee.. TThhiiss ssttuuddyy ccoonncclluuddeess tthhaatt aanneemmiiaa iiss pprreevvaalleenntt aammoonngg CCKKDD ppaattiieennttss wwhheerree tthhee ddeeggrreeee ooff aanneemmiiaa wwaass sseevveerree iinn
ffeemmaallee aass ccoommppaarreedd ttoo mmaallee.. AAccrroossss CCKKDD ssttaaggeess,, tthhee pprrooppoorrttiioonn ooff ppaattiieennttss wwiitthh aanneemmiiaa wwaass vvaarryyiinngg aammoonngg ddiiaabbeettiicc ppaattiieennttss,, iinn
wwhhiicchh mmaallee ddiiaabbeettiicc ppaattiieennttss hhaadd mmoorree pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa.. IInn tthhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff ppaattiieennttss,, tthhiiss ssttuuddyy sshhoowweedd eevviiddeennccee ooff
iinnccrreeaassee iinn tthhee pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa wwiitthh aaggee.. 2244%% ppaattiieennttss wweerree ffoouunndd ttoo bbee sseerrooppoossiittiivvee wwiitthh HHBBVV && HHCCVV iinnffeeccttiioonnss.. TThheessee
oobbsseerrvvaattiioonnss mmaayy hhaavvee cclliinniiccaall iimmpplliiccaattiioonn aass iinn mmoosstt iinnssttaanncceess iinnttrraavveennoouuss iirroonn,, ccoommbbiinneedd iinn sseelleecctteedd ccaasseess wwiitthh ssuubbccuuttaanneeoouuss
rreeccoommbbiinnaanntt hhuummaann EESSAAss wwoouulldd rreepprreesseenntt aa rraattiioonnaall tthheerraappeeuuttiicc aapppprrooaacchh ttoo tthheessee aanneemmiicc CCKKDD ppaattiieennttss,, oovveerr ttrraaddiittiioonnaall BBlloooodd
TTrraannssffuussiioonn..

Keywords: AAnneemmiiaa,, CChhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)),, BBlloooodd ttrraannssffuussiioonn,, EErryytthhrrooppooiieettiinn SSttiimmuullaattiinngg AAggeenntt,, DDiiaabbeetteess..
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iiddeennttiiffiieedd aanndd rreeccttiiffiieedd pprroommppttllyy.. HHoowweevveerr aallll ttoooo
oofftteenn tthhiiss iiss nnoott tthhee ccaassee..

DDeeffiinniittiioonn ooff AAnneemmiiaa

AAccccoorrddiinngg ttoo tthhee NNaattiioonnaall KKiiddnneeyy FFoouunnddaattiioonn
KKiiddnneeyy DDiisseeaassee OOuuttccoommeess QQuuaalliittyy IInniittiiaattiivvee ((NNKKFF
KKDDOOQQII)),,aanneemmiiaa iiss ddeeffiinneedd aass hheemmoogglloobbiinn lleevveellss ooff
lleessss tthhaann 1133..55gg//ddLL ((113355 gg//LL)) ffoorr mmeenn aanndd lleessss tthhaann
1122..00gg//ddLL ((112200 gg//LL)) ffoorr wwoommeenn.. TThhee WWHHOO ccrriitteerriiaa
ddeeffiinneess aanneemmiiaa ttoo bbee lleessss tthhaann 1133..00gg//ddLL ((113300 gg//LL))
ffoorr mmeenn aanndd lleessss tthhaann 1122..00gg//ddLL ffoorr pprreemmeennooppaauussaall
wwoommeenn ((NNaattiioonnaall KKiiddnneeyy FFoouunnddaattiioonn,, 11999977;; KK//DDOOQQII
cclliinniiccaall pprraaccttiiccee gguuiiddeelliinneess,, 22000066;; WWHHOO:: GGlloobbaall ddaattaa
bbaassee oonn aanneemmiiaa))..

RRiisskk ffaaccttoorrss ffoorr aanneemmiiaa iinn CCKKDD ppaattiieennttss

11.. DDiiaabbeetteess
22.. CChhrroonniicc KKiiddnneeyy DDiisseeaassee
33.. CCaarrddiioovvaassccuullaarr DDiisseeaassee
44.. LLooww EEdduuccaattiioonn LLeevveellss
55.. HHyyppeerrtteennssiioonn

TTrraaddiittiioonnaall rriisskk ffaaccttoorrss NNoonn TTrraaddiittiioonnaall rriisskk
ffaaccttoorrss

DDiiaabbeetteess CChhrroonniicc iinnffllaammmmaattiioonn

DDyysslliippiiddeemmiiaa AAnneemmiiaa

HHyyppeerrtteennssiioonn ((HHTTNN)) OOxxiiddaattiivvee ssttrreessss

CCeennttrraall OObbeessiittyy HHyyppeerrppaarraatthhyyrrooiiddiissmm

SSmmookkiinngg HHyyppeerrhhoommooccyysstteeiinnmmiiaa

MMaallee oorr
PPoossttmmeennooppaauussaall ffeemmaallee

EEnnddootthheelliiaall DDyyssffuunnccttiioonn

FFaammiillyy HHiissttoorryy ooff MMII
EEvveenntt

PPrrootthhrroommbboottiicc ssttaatteess

PPaatthhoopphhyyssiioollooggyy ooff AAnneemmiiaa iinn DDiiaabbeettiiccss wwiitthh
CChhrroonniicc KKiiddnneeyy DDiisseeaassee..

TThheerree aarree sseevveerraall ffaaccttoorrss wwhhiicchh hhaavvee bbeeeenn
iimmpplliiccaatteedd iinn tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff aanneemmiiaa iinn CCKKDD
wwhhiicchh iinncclluuddee eerryytthhrrooppooiieettiinn ddeeffiicciieennccyy,, iirroonn
ddeeffiicciieennccyy,, ddeeccrreeaasseedd lliiffeessppaann ooff rreedd bblloooodd cceellllss,,
cchhrroonniicc bblloooodd lloossss,, sseeccoonnddaarryy hhyyppeerrppaarraatthhyyrrooiiddiissmm,,
cchhrroonniicc iinnffllaammmmaattiioonn,, ooxxiiddaattiivvee ssttrreessss,, nnuuttrriittiioonnaall
ffoollaattee ddeeffiicciieennccyy,, uurreemmiiaa aanndd cchhrroonniicc ssuupppprreessssiioonn ooff
eerryytthhrrooppooiieessiiss.. DDiiaabbeetteess eexxaacceerrbbaatteess mmaannyy ooff tthheessee
ffaaccttoorrss,, lleeaaddiinngg ttoo aa hhiigghheerr ddeeggrreeee ooff aanneemmiiaa iinn
ppaattiieennttss wwiitthh ddiiaabbeettiicc nneepphhrrooppaatthhyy tthhaann iinn ppaattiieennttss
wwiitthh kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ffrroomm ootthheerr ccaauusseess..

RReeaassoonnss ttoo ttrreeaatt AAnneemmiiaa

TTyyppee 22 ddiiaabbeetteess mmeelllliittuuss aanndd cchhrroonniicc kkiiddnneeyy
ddiisseeaassee ffrreeqquueennttllyy ccooeexxiisstt,, aanndd eeaacchh ddiisseeaassee
iinnddeeppeennddeennttllyy iinnccrreeaasseess tthhee rriisskk ooff ccaarrddiioovvaassccuullaarr
eevveennttss aanndd eenndd ssttaaggee rreennaall ddiisseeaassee.. IInntteennssiivvee
ttrreeaattmmeenntt ooff rriisskk ffaaccttoorrss ssuucchh aass hhyyppeerrtteennssiioonn aanndd
eelleevvaatteedd LLDDLL rreedduucceess ccaarrddiioovvaassccuullaarr mmoorrbbiiddiittyy aanndd
mmoorrttaalliittyy aanndd sslloowwss tthhee pprrooggrreessssiioonn ooff tthhee kkiiddnneeyy
ddiisseeaassee.. AAnneemmiiaa iiss aa rriisskk ffaaccttoorr ffoorr ccaarrddiioovvaassccuullaarr
mmoorrbbiiddiittyy aanndd mmoorrttaalliittyy,, aanndd iiss eevvoollvviinngg aass aann
aattttrraaccttiivvee ttaarrggeett aanndd ppootteennttiiaallllyy ccoorrrreeccttaabbllee rriisskk
ffaaccttoorr..

SSttuuddyy oobbjjeeccttiivvee

PPrriimmaarryy oobbjjeeccttiivvee

TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iinn cchhrroonniicc
kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)) ppaattiieennttss oonn mmaaiinntteennaannccee
hheemmooddiiaallyyssiiss..

SSeeccoonnddaarryy oobbjjeeccttiivveess

TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee pprreevvaalleennccee ooff vviirraall iinnffeeccttiioonnss lliikkee
HHIIVV,, HHBBVV,, HHCCVV iinn BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn ppaattiieennttss..

TToo uunnddeerrssttaanndd tthhee ttrreeaattmmeenntt ppaatttteerrnn ooff aanneemmiiaa iinn
tthhee cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)) ppaattiieennttss oonn
mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss iinn rreellaattiioonn ttoo BBlloooodd
TTrraannssffuussiioonn..

SSttuuddyy mmeetthhooddoollooggyy

DDeessccrriippttiioonn ooff ssttuuddyy ddeessiiggnn

TThhiiss iiss aa ttyyppee ooff nnoonn--rraannddoommiizzeedd,, ccrroossss sseeccttiioonnaall,,
oobbsseerrvvaattiioonnaall ssttuuddyy iinn EEaasstt IInnddiiaann ppooppuullaattiioonn wwhheerree
qquueessttiioonnnnaaiirree mmeetthhoodd wwaass uusseedd ffoorr ccoolllleeccttiioonn ooff
ddaattaa.. DDaattaa wwaass ccoolllleecctteedd ffrroomm DDiiaallyyssiiss ppaattiieennttss iinn
MMeeddiiccaa SSuuppeerrssppeecciiaallttyy HHoossppiittaall dduurriinngg 33 mmoonntthhss ooff
ssttuuddyy ppeerriioodd.. DDaattaa wwaass ccoolllleecctteedd ttoo uunnddeerrssttaanndd &&
aasssseessss tthhee pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iinn CCKKDD ppaattiieennttss
oonn mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss,, aanndd aallssoo ttoo
uunnddeerrssttaanndd tthhee pprreevvaalleennccee ooff vviirraall iinnffeeccttiioonnss lliikkee
HHIIVV,, HHBBVV,, aanndd HHCCVV iinn BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn ppaattiieennttss
aanndd ttoo ssttuuddyy tthheeiirr ttrreeaattmmeenntt ppaatttteerrnn..

IInn tthhiiss,, 110000 ppaattiieennttss wweerree rreeccrruuiitteedd.. TThhee eennttiirree ddaattaa
wwiillll bbee aannaallyyzzeedd wwhhiicchh wwiillll ffuurrtthheerr hheellpp iinn tthhee
uunnddeerrssttaannddiinngg ffoorr tthhee ddooccttoorrss iinn mmaannaaggeemmeenntt ooff tthhee
pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iinn CCKKDD ppaattiieennttss oonn
mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss..
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IInncclluussiioonn ccrriitteerriiaa

aa.. MMaallee oorr FFeemmaallee aabboovvee ≥≥ 1188  yyeeaarrss ooff aaggee
bb.. HHaavviinngg CCKKDD
cc.. OOnn mmaaiinntteennaannccee HHeemmooddiiaallyyssiiss
dd.. HHaavviinngg bbootthh ppoossiittiivvee && nneeggaattiivvee ssttaattuuss ooff

sseerroollooggyy..

EExxcclluussiioonn ccrriitteerriiaa

aa.. CChhiilldd
bb.. PPrreeggnnaanntt wwoommaann
cc.. FFuullllyy ppssyycchhiicc ppeerrssoonn
dd.. DDoo nnoott hhaavvee CCKKDD
ee.. PPeerrssoonn uunnaabbllee ttoo ssppeeaakk rreeaadd aanndd wwrriittee

((PPhhyyssiiccaallllyy iinnccaappaabbllee))
ff.. HHaavviinngg uunnccoonnttrroolllleedd bblloooodd pprreessssuurree..

DDeessccrriippttiioonn ooff ssttaattiissttiiccaall mmeetthhoodd eemmppllooyyeedd..

FFoorr tthhiiss ssttuuddyy,, aa QQuueessttiioonnnnaaiirree iiss uusseedd ffoorr tthhee
ccoolllleeccttiioonn ooff ddaattaa ffrroomm tthhee rreeccrruuiitteedd ppaattiieennttss.. IItt hhaass
ffeeww qquueessttiioonnss iinn iitt aanndd oonn tthhee bbaassiiss ooff tthhee ccoolllleecctteedd
ddaattaa,, tthhee pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iinn tthhee ppaattiieennttss ccaann
bbee aannaallyyzzeedd.. TThhee ddaattaa ccoolllleecctteedd wwiillll aallssoo bbee
aannaallyyzzeedd ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee pprreevvaalleennccee ooff vviirraall
iinnffeeccttiioonnss lliikkee HHIIVV,, HHBBVV,, aanndd HHCCVV iinn BBlloooodd
TTrraannssffuussiioonn ppaattiieennttss aanndd ttoo ssttuuddyy tthheeiirr ttrreeaattmmeenntt
ppaatttteerrnn.. SSttaattiissttiiccaall aannaallyyssiiss aanndd ddaattaa iinntteerrpprreettaattiioonn
wwiillll bbee ddoonnee ffrroomm tthhee ccoolllleecctteedd ddaattaa uussiinngg MMSS
EEXXCCEELL,, ppiiee cchhaarrttss aanndd ttaabblleess..

Results

TThhee ffiigg 11 ggiivveenn bbeellooww iinnddiiccaatteess tthhaatt oouutt ooff aallll tthhee
110000 rreeccrruuiitteedd ppaattiieennttss,, 9922%% wweerree ffoouunndd ttoo bbee
aanneemmiicc wwhheerree aass oonnllyy 88%% wweerree ffoouunndd ttoo bbee nnoonn
aanneemmiicc.. TThheerree wweerree 5522 mmaallee aanneemmiicc CCKKDD ppaattiieennttss
aanndd 4400 ffeemmaallee CCKKDD ppaattiieennttss..

FFrroomm ffiigguurree 22 tthhee ggiivveenn ddaattaa iitt iiss cclleeaarr tthhaatt
pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iiss mmoorree iinn ffeemmaallee CCKKDD
ppaattiieennttss tthhaann iinn mmaallee CCKKDD ppaattiieennttss.. TThhiiss iiss bbeeccaauussee
wwoommeenn hhaavvee lloowweerr HHbb lleevveellss tthhaann mmeenn.. MMaaxxiimmuumm
((4477%%)) nnuummbbeerr ooff ppaattiieennttss hhaavvee HHbb vvaalluuee bbeettwweeeenn
66..11 ttoo 99 gg//ddll wwhhiillee oonnllyy 88%% hhaavvee HHbb vvaalluuee aabboovvee 1111
gg//ddll wwhhiicchh iiss eexxppeecctteedd aass ppeerr gguuiiddeelliinnee..

FFiigg 33 sshhoowwss tthhaatt pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iiss mmoorree iinn
ddiiaabbeettiicc CCKKDD ppaattiieennttss tthhaann iinn nnoonn ddiiaabbeettiicc CCKKDD
ppaattiieennttss.. HHeerree iitt iiss sshhoowwnn tthhaatt pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa
iiss mmoorree iinn mmaallee ddiiaabbeettiicc CCKKDD ppaattiieennttss tthhaann iinn
ffeemmaallee ddiiaabbeettiicc CCKKDD ppaattiieennttss..

FFiigg 44 sshhoowwss tthhaatt pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iinnccrreeaasseess
wwiitthh aaggee.. WWiitthh iinnccrreeaassiinngg aaggee,, tthhee aanneemmiiaa
pprreevvaalleennccee iinnccrreeaasseess dduuee ttoo ggrraadduuaallllyy ddeeccrreeaassiinngg
rreennaall ffuunnccttiioonn iinn CCKKDD ppaattiieennttss..

TThhiiss cchhaarrtt ((ffiigg 55)) iiss aabboouutt tthhee dduurraattiioonn ooff ddiiaallyyssiiss ooff
tthhee ppaattiieennttss iinn MMeeddiiccaa SSuuppeerrssppeecciiaallttyy HHoossppiittaall,,
KKoollkkaattaa.. IItt sshhoowwss tthhaatt 3399%% ppaattiieennttss aarree oonn ddiiaallyyssiiss
ffoorr nneeaarrllyy 11 ttoo 11..55 yyeeaarrss wwhheerreeaass 2288%% ffoorr 11..55 ttoo 22
yyeeaarrss aanndd 1188%% ffoorr 66 mmoonntthhss ttoo 11 yyeeaarr.. 1155%% ooff tthhee
ppaattiieennttss aarree oonn mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss ffoorr mmoorree
tthhaann 22 yyeeaarrss..

AAccccoorrddiinngg ttoo ffiigg 66 ggiivveenn bbeellooww,, wwee ggeett ttoo kknnooww
aabboouutt tthhee sseerroollooggyy ssttaattuuss ooff tthhee ppaattiieennttss oonn
mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss iinn MMeeddiiccaa
SSuuppeerrssppeecciiaallttyy HHoossppiittaall,, KKoollkkaattaa.. WWhhiillee 7766 ppaattiieennttss
aarree sseerroonneeggaattiivvee,, 2244 wweerree ffoouunndd ttoo bbee sseerroollooggiiccaallllyy
ppoossiittiivvee.. OOuutt ooff tthhee sseerrooppoossiittiivvee ppaattiieennttss,, 1122 wweerree
ffoouunndd ttoo bbee iinnffeecctteedd bbyy HHeeppaattiittiiss--BB VViirruuss ((HHBBVV)) aanndd
tthhee rreesstt 1122 wweerree ffoouunndd ttoo bbee iinnffeecctteedd bbyy HHeeppaattiittiiss--CC
VViirruuss ((HHCCVV))..

FFrroomm tthhee ffiigg 77,, iitt iiss cclleeaarr tthhaatt oouutt ooff aallll tthhee rreeccrruuiitteedd
ppaattiieennttss,, 1144 rreecceeiivveedd BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn,, ooff wwhhiicchh,, 88
ppaattiieennttss ggoott sseerrooppoossiittiivvee.. AAmmoonngg tthhoossee,, wwhhoo ddiidd nnoott
rreecceeiivvee BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn iitt wwaass oobbsseerrvveedd tthhaatt 1166
ggoott ccoonnvveerrtteedd ttoo sseerrooppoossiittiivvee

TThhiiss cchhaarrtt iiss aabboouutt tthhee ttrreeaattmmeenntt ppaatttteerrnn ooff aanneemmiiaa..
TThhoouugghh BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn iiss aa ccoonnvveenniieenntt wwaayy ttoo
ttrreeaatt aanneemmiiaa iinn CCKKDD ppaattiieennttss bbuutt EESSAA TThheerraappyy iiss
tthhee mmoosstt pprreevvaalleenntt ttrreeaattmmeenntt.. IInn EESSAA TThheerraappyy,, tthhee
ppaattiieennttss aarree aaddmmiinniisstteerreedd wweeeekkllyy ddoossaaggee ooff
rreeccoommbbiinnaanntt hhuummaann eerryytthhrrooppooiieettiinn ((rrHHuuEEPPOO)) iinn
oorrddeerr ttoo ttrreeaatt tthheeiirr aanneemmiicc ccoonnddiittiioonn.. AAnnootthheerr wwaayy ooff
ttrreeaattiinngg iiss IIrroonn TThheerraappyy,, iinn wwhhiicchh tthhee ppaattiieennttss aarree
aaddmmiinniisstteerreedd iirroonn ssuupppplleemmeennttss ttoo bbaallaannccee tthheeiirr iirroonn
ddeeffiicciieennccyy.. FFeeww ootthheerr tteecchhnniiqquueess aarree aallssoo aapppplliieedd
ffoorr aanneemmiiaa ttrreeaattmmeenntt,, wwhhiicchh iinncclluuddeess tthhee
aaddmmiinniissttrraattiioonn ooff FFoolliicc AAcciidd aanndd VViittaammiinn BB1122 ttoo
rreedduuccee tthheeiirr vviittaammiinn ddeeffiicciieennccyy..

DDiissccuussssiioonn

TThhee mmaaiinn ppuurrppoossee ooff tthhee ssttuuddyy iiss ttoo uunnddeerrssttaanndd tthhee
pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iinn aapppprrooxxiimmaatteellyy 110000 ppaattiieennttss
wwiitthh cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee ((CCKKDD)),, aa ccoonnddiittiioonn
cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy aa ggrraadduuaall lloossss ooff kkiiddnneeyy ffuunnccttiioonn
oovveerr ttiimmee,, oonn mmaaiinntteennaannccee hheemmooddiiaallyyssiiss.. AAnneemmiiaa iiss
aa ccoommmmoonn ccoommoorrbbiiddiittyy ooff cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee
((CCKKDD)).. AAss tthhee ddiisseeaasseedd kkiiddnneeyy lloosseess iittss aabbiilliittyy ttoo
pprroodduuccee tthhee eerryytthhrrooppooiieettiinn eesssseennttiiaall ttoo tthhee
pprroodduuccttiioonn ooff hhaaeemmoogglloobbiinn,, aanneemmiiaa eennssuueess..
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FFiigguurree 11.. PPrreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa iinn CCKKDD ppaattiieennttss

FFiigguurree 22.. HHaaeemmoogglloobbiinn lleevveell iinn ppaattiieennttss
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FFiigguurree 33.. Patients according to diabetes as CO-Morbidity
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FFiigguurree 44.. RReellaattiioonnsshhiipp bbeettwweeeenn aaggee ooff ppaattiieennttss wwiitthh AAnneemmiiaa
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FFiigguurree 55.. DDuurraattiioonn ooff ddiiaallyyssiiss iinn MMeeddiiccaa SSuuppeerrssppeecciiaallttyy hhoossppiittaall
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FFiigguurree 66.. SSeerroollooggyy ssttaattuuss ooff tthhee ppaattiieennttss
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FFiigguurree 88.. TTrreeaattmmeenntt ppaatttteerrnn ooff AAnneemmiiaa
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AAnneemmiiaa ooccccuurrss eeaarrllyy iinn tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff kkiiddnneeyy
ddiisseeaassee aanndd wwoorrsseennss wwiitthh ddeecclliinniinngg kkiiddnneeyy ffuunnccttiioonn..

Red blood cell (RBC) transfusions were frequently
required when iron and anabolic steroids failed to
improve the clinical symptoms of anemia associated
with hemoglobin (Hb) levels that were commonly
less than 7 g/dL. The need for RBC transfusion
remains only for patients who require an immediate
increase in their RBC mass due to symptomatic
anemia (Yvette and Berns, 2012).

Maximum number of patients on hemodialysis was
in the age ranges from 61 to 75 and minimum in the
age range greater than 75. This is a trend seen all
over the world. In order to identify factors potentially
affecting anaemia management, Claudine M
Mathieu et al., on 2008 in Switzerland assessed the
effect of age, gender, etiologies of end stage renal
disease (ESRD) and co-morbidities on Hb level.
Gender had a significant impact on Hb. However,
tendency for females to benefit from higher EPO
doses, suggested a fair attempt by nephrologists to
equalize Hb between males and females. There
was no obvious effect of age. However, younger
age (<50 years) in women tended to influence Hb
towards lower levels and, as a possible physician's
response, towards higher EPO doses. On the other
hand , older men (>60 years) tended to have lower
Hb than younger men (Claudine et al., 2008).
Etiologies of ESRD and co-morbidities were
documented to assess anemia control in these
populations.

Diabetes is becoming more prevalent in Asians.
India comes second only to China. Therefore
diabetes is emerging as a predominant cause of
CKD in India. ESAM 2003 showed that patients with
diabetes were less likely to achieve Hb ≥ 11 g/dL
than those with other primary renal diagnosis and
concomitant diseases (Claudine et al., 2008). It is
possibly that ongoing inflammation in some
instances of glomerulonephritis may blunt EPO
response. More over observational studies have
shown that diabetes is a contributory comorbid
factor that increases mortality risk among anemic
CKD patients (Vlagopoulos et al., 2005). Among
Type 2 diabetes CKD patients, anemia is
associated with an increased risk of cardiovascular
events (Vlagopoulos et al., 2005; Tong et al., 2006).
At high erythropoiesis-stimulating agent ESA levels,
diabetic hemodialysis patients could be at a higher
risk for adverse outcomes when compared to their
nondiabetic counterparts due to the increased

presence of hypertension in this group (Suh et al.,
2009).

In 1997, the National Kidney Foundation's Dialysis
Outcomes Quality Initiative (DOQI) guidelines
recommended as ideal hemoglobin, a goal of 11–12
g/dl (Yvette and Berns, 2012). Only 10% of patients
in our population could meet the DOQI guidelines
and about 80% have value between 6 to 11 g/dl. A
study was done in 2008 by Claudine et al. from
Switzerland where the overall mean Hb
concentration was 11.9 ± 1.0 g/dL. Again other
ancillary tests could not be performed to maximize
the benefit of EPO, again due to financial
constraints. In another similar study done in 2002
by Anuradha et al., (2002) from Lok Nayak and G.B.
Pant Hospitals, Maulana Azad Medical College,
New Delhi, India the mean hemoglobin (g/dL) in the
patients at baseline and at 12 weeks was 8.28 ±
0.57 and 9.22 ± 0.44 respectively  (Anuradha et al.,
2002). Again another study by Rathod et al., in
2006 from Govt. Medical College, Aurangabad,
India observes a baseline hemoglobin level of 7.22
± 0.91 g/Dl

AAmmoonngg aallll ppaattiieennttss 7766 ppaattiieennttss aarree sseerroonneeggaattiivvee,, 2244
wweerree ffoouunndd ttoo bbee sseerroollooggiiccaallllyy ppoossiittiivvee.. OOuutt ooff tthhee
sseerrooppoossiittiivvee ppaattiieennttss,, 1122 wweerree ffoouunndd ttoo bbee iinnffeecctteedd
bbyy HHeeppaattiittiiss--BB VViirruuss ((HHBBVV)) aanndd tthhee rreesstt 1122 wweerree
ffoouunndd ttoo bbee iinnffeecctteedd bbyy HHeeppaattiittiiss--CC VViirruuss ((HHCCVV))..

AAnnootthheerr wwaayy ooff ttrreeaattiinngg iiss IIrroonn TThheerraappyy ((GGoottllooiibb eett
aall..,, 22000066)) iinn wwhhiicchh tthhee ppaattiieennttss aarree aaddmmiinniisstteerreedd
iirroonn ssuupppplleemmeennttss ttoo bbaallaannccee tthheeiirr iirroonn ddeeffiicciieennccyy..
FFeeww ootthheerr tteecchhnniiqquueess aarree aallssoo aapppplliieedd ffoorr aanneemmiiaa
ttrreeaattmmeenntt,, wwhhiicchh iinncclluuddeess tthhee aaddmmiinniissttrraattiioonn ooff FFoolliicc
AAcciidd aanndd VViittaammiinn BB1122 ttoo rreedduuccee tthheeiirr vviittaammiinn
ddeeffiicciieennccyy..

CCoonncclluussiioonn

TThhiiss ssttuuddyy sshhoowwss tthhaatt aanneemmiiaa iiss pprreevvaalleenntt aammoonngg
CCKKDD ppaattiieennttss bbyy 9922%% wwhheerree tthhee ddeeggrreeee ooff aanneemmiiaa
wwaass sseevveerree iinn ffeemmaallee aass ccoommppaarreedd ttoo mmaallee.. AAccrroossss
CCKKDD ssttaaggeess,, tthhee pprrooppoorrttiioonn ooff ppaattiieennttss wwiitthh aanneemmiiaa
wwaass vvaarryyiinngg aammoonngg ddiiaabbeettiicc ppaattiieennttss,, aabboouutt 7744%%,, iinn
wwhhiicchh,, mmaallee ddiiaabbeettiicc ppaattiieennttss hhaadd mmoorree pprreevvaalleennccee
ooff aanneemmiiaa.. IInn tthhee vvaasstt mmaajjoorriittyy ooff ppaattiieennttss,, tthhiiss ssttuuddyy
sshhoowweedd eevviiddeennccee ooff iinnccrreeaassee iinn tthhee pprreevvaalleennccee ooff
aanneemmiiaa wwiitthh aaggee.. 2244%% ppaattiieennttss wweerree ffoouunndd ttoo bbee
sseerrooppoossiittiivvee wwiitthh HHBBVV && HHCCVV iinnffeeccttiioonnss..

TThheessee oobbsseerrvvaattiioonnss mmaayy hhaavvee cclliinniiccaall iimmpplliiccaattiioonn aass
iinn mmoosstt iinnssttaanncceess iinnttrraavveennoouuss iirroonn,, ccoommbbiinneedd iinn



PHARMACEUTICAL SCIENCES Int.J.Curr.Res.Chem.Pharma.Sci.1(3): 20-28

© 2014, IJCRCPS. All Rights Reserved 27

sseelleecctteedd ccaasseess wwiitthh ssuubbccuuttaanneeoouuss rreeccoommbbiinnaanntt
hhuummaann EESSAAss wwoouulldd rreepprreesseenntt aa rraattiioonnaall tthheerraappeeuuttiicc
aapppprrooaacchh ttoo tthheessee aanneemmiicc CCKKDD ppaattiieennttss,, oovveerr
ttrraaddiittiioonnaall BBlloooodd TTrraannssffuussiioonn..

IInn tthhee lliigghhtt ooff tthhiiss ssttuuddyy,, tthheerree iiss aa nneeeedd ffoorr
cclliinniicciiaannss ttoo rreeffeerr CCKKDD ppaattiieennttss aass ssoooonn aass
ddiiaaggnnoossiiss iiss mmaaddee oorr ssuussppeecctteedd ttoo nneepphhrroollooggiissttss ffoorr
eeaarrllyy eevvaalluuaattiioonn aanndd ttrreeaattmmeenntt ooff aanneemmiiaa aanndd
pprreevveennttiioonn ooff CCKKDD pprrooggrreessssiioonn,, tthheerreeffoorree
ddeeccrreeaassiinngg tthhee bbuurrddeenn ooff ddiiaallyyssiiss aanndd
ttrraannssppllaannttaattiioonn..

TThheerree iiss aa nneeeedd ffoorr eeaarrllyy ddiiaaggnnoossiiss aanndd ttrreeaattmmeenntt ooff
aanneemmiiaa iinn CCKKDD ppaattiieennttss aass aanneemmiiaa lleeaaddss ttoo CCKKDD
pprrooggrreessssiioonn aanndd ccaarrddiioovvaassccuullaarr ddiisseeaassee iinn tthheessee
ppaattiieennttss.. AAss mmaaiinnssttaayy ttrreeaattmmeenntt ooff aanneemmiiaa iinn CCKKDD
iiss EESSAAss aanndd aaddeeqquuaattee iirroonn ssttoorree aarree nneecceessssaarryy ttoo
ppeerrmmiitt aann ooppttiimmaall rreessppoonnssee,, tthheerreeffoorree iitt iiss hhiigghhllyy
rreeccoommmmeennddeedd ttoo ddoo iirroonn ssttuuddiieess ttoo eessttaabblliisshh ttyyppeess
ooff iirroonn ddeeffiicciieennccyy aass ffuunnccttiioonnaall iirroonn ddeeffiicciieennccyy wwiillll
nneeeedd iinnttrraavveennoouuss iirroonn ssuupppplleemmeenntt ccoommppaarreedd ttoo
aabbssoolluuttee iirroonn ddeeffiicciieennccyy wwhhiicchh nneeeeddss oorraall iirroonn..

TThhiiss wwaass aa hhoossppiittaall bbaasseedd ssttuuddyy,, tthheerreeffoorree tthhee
rreessuullttss ddooeessnn’’tt rreefflleecctt ttrruuee ccoommmmuunniittyy ppiiccttuurree,, iitt iiss
tthheerreeffoorree rreeccoommmmeennddeedd ttoo ddoo ssiimmiillaarr ssttuuddyy uussiinngg
llaarrggee CCKKDD ssaammppllee ssiizzee aatt tthhee ccoommmmuunniittyy lleevveell
wwhhiicchh wwoouulldd aasscceerrttaaiinn aallll ssttaaggeess ooff CCKKDD aanndd mmoorree
ffaaccttoorrss rreellaatteedd ttoo aanneemmiiaa aass iinn tthhiiss pprreesseenntt ssttuuddyy
wwiitthh hhiigghh pprreevvaalleennccee ooff aanneemmiiaa,, oonnllyy ffeeww ffaaccttoorrss
wweerree ssttuuddiieedd..

SSuummmmaarryy

AAnneemmiiaa iiss ppeerrvvaassiivvee iinn tthhee ddiiaabbeettiicc ppaattiieenntt wwiitthh
CCKKDD..

AAnneemmiiaa ooccccuurrss eeaarrlliieerr,, aanndd iiss mmoorree sseevveerree iinn
cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee rreellaatteedd ttoo ddiiaabbeetteess tthhaann iinn
nnoonn--ddiiaabbeettiicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee..

RReeaassoonnss ffoorr aanneemmiiaa iinn CCKKDD iinncclluuddee EEPPOO
ddeeffiicciieennccyy,, iirroonn ddeeffiicciieennccyy,, ddeeccrreeaasseedd lliiffeessppaann ooff
rreedd bblloooodd cceellllss,, cchhrroonniicc bblloooodd lloossss,, sseeccoonnddaarryy
hhyyppeerrppaarraatthhyyrrooiiddiissmm,, cchhrroonniicc iinnffllaammmmaattiioonn,,
ooxxiiddaattiivvee ssttrreessss,, nnuuttrriittiioonnaall ffoollaattee ddeeffiicciieennccyy,, uurreemmiiaa
aanndd cchhrroonniicc ssuupppprreessssiioonn ooff eerryytthhrrooppooiieessiiss..

AAnneemmiiaa iiss aa rriisskk ffaaccttoorr ffoorr ccaarrddiioovvaassccuullaarr mmoorrbbiiddiittyy
aanndd mmoorrttaalliittyy,, aanndd iiss eevvoollvviinngg aass aann aattttrraaccttiivvee ttaarrggeett
aanndd ppootteennttiiaallllyy ccoorrrreeccttaabbllee rriisskk ffaaccttoorr..

AAllll ppaattiieennttss wwiitthh CCKKDD sshhoouulldd bbee ssccrreeeenneedd aatt lleeaasstt
aannnnuuaallllyy ffoorr aanneemmiiaa,, rreeggaarrddlleessss ooff ssttaaggee..
EESSAAss aarree tthhee mmaaiinnssttaayy ooff tthheerraappyy ffoorr aanneemmiiaa ooff
cchhrroonniicc kkiiddnneeyy ddiisseeaassee..

MMaaiinnttaaiinniinngg hheemmoogglloobbiinn ooff 1111--1122gg//ddll iiss ccuurrrreennttllyy
rreeccoommmmeennddeedd..
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