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Анемията се среща често при пациентитe с хронична сърдечна недостатъчност (CH) и бе
определена като нова терапевтична цел при тази популация през последните години. Приблизителни
оценки за разпространението на анемия при пациенти със СН и ниска фракция на изтласкване
варират в широки граници от 4% до 61% (средно 18%). Тази вариабилност при разпространението се
дължи отчасти на използването на противоречиви дефиниции на анемия в отделните доклади.
Определението на Световната здравна организация за анемия: концентрация на хемоглобина < 13,0
g/dl при мъжете и <12.0 g/dl при жените, отчита известени полови различия в разпределението на
стойностите на хемоглобина, докато National Kidney Foundation определя анемията при стойности на
хемоглобин ≤ 12 g/dl при мъжете и при жени след менопауза. Тези стандартни определения за
анемия не се основават на добре установени физиологични норми.
Публикуваните проучвания при пациентите със СН са използвани тези и други специфични
определения на анемия (включително произволна или статистически дефинирана за хемоглобина и
хематокрита категории, какти и
административно-диагностични кодове). Въпреки тези
несъответствия в дефиницията на анемията, повечето проучвания показват, че разпространението на
анемията се увеличава в популациията от пациенти със СН и съпътстващи бъбречни заболявания,
напреднала възраст и по-тежки симптоми (от 30% до 61%) в сравнение с по-малко симптоматично
амбулаторната популация (от 4% до 23%). При пациенти със застойна СН и запазена фракция на
изтласкване са малкото публикуваните данни, които показват, че анемията е също силно
разпространени в тази група от пациенти.
Основната причина за анемията е недостиг на ново производство на еритроцити спрямо скоростта на
отстраняване на остарелите еритроцити. Еритропоетинът е гликопротеинов фактор, произвеждан
предимно от бъбреците и е ключов компонент на хомеостатизната система за регулиране на червени
кръвни клетки
и кислород на доставка в тъканите.(21,22) Eритропоетинът не позволява
програмираната клетъчна смърт на еритроцитните прогениторни клетки и по този начин се
стимулира тяхното разпространение, съзряване и деференциация.(23). Всякаква аномалия, която
намалява бъбречната секреция на или отговора на костния мозък за синтез на ериропоетин може да
доведе до анемия.
Недостигът на желязо се наблюдана в над 30% на анемичните пациенти със СН, като по-голямата
част от наблюдаваната анемия е нормоцитна, често класифицирана като анемия при хронично
заболяване. Клиничната характеристика на свързаните с повишен риск от анемия пациенти от
популацията със СН са изброени в таблица 1.
Табл.1. Клинична характеристика на асоциираните с повишен риск от анемия състояния.
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Въпреки че рисковите фактори за анемия, публикувани в проучвания, не дават доказателства за
наличието на причинно-следствена връзка, се доказва, че няколко различни механизми могат да
допринасят за анемия при пациенти със СН. Някои от най-важните потенциални причинни пътища
ще бъдат обсъдено накратко по-долу и са обобщени във фигура 1.
Хроничната бъбречна недостатъчност е обща коморбидност при пациенти със СН и е силен
независим предиктор на повишен риск от анемия. При хронична бъбречна недостатъчност без
сърдечна недостатъчност, (определена като скорост на гломерулната филтрация [GFR]<60 мл/мин)
се свързва с понижена продукция на еритропоетин и прогресивно намаляване на хемоглобина, което
е линейно свързано с намаляване на GFR.
Анемията е често свързана с понижен индекс на телесна маса в публикуваните проучвния, което
подсказва, че пациенти с кахексия са с по-голям риск от анемия. Серумните нива на
провъзпалителни цитокини са повишени при пациенти с кахексия и СН и могат да допринесат за
развитие на анемия по няколко механизма. Проинфламаторни цитокини, включително туморнекротичен фактор-α (TNF-α), интерлевкин-1, интерлевкин-6 са показали, че могат да нарушат
еритропоезата, включително и да причинят намаляване на бъбречната секреция на еритропоетин,
потискане на еритропоетин в кръвнате клетъчни прекурсори в костния мозък, както и намаляване на
бионаличността на железните депа за хемоглобина (28-31), увеличено ниво на проинфламаторни
цитокини в черния дроб, като hepcidin.(32,33) Hepcidin взаимодейства с феропоетин и други желязотранспортни протеини в ентероцита и инхибира в червата абсорбцията на желязо и по този начин
намалява бионаличността на желязо за хемоглобина.(32,33) В модел на сърдечна недостатъчност,
индуцирана от инфаркт на миокарда, анемията е свързана с активиране на TNF-α (34) като броят на
прогениторни клетки в костния мозък и пролиферативен капацитет на тези клетки се намалява с
40% до 50% при мишки със сърдечна недостатъчност, в сравнение с контролните животни.
Временното увеличение в апоптозата сред прогениторните клетки е значително свързано с
увеличението на TNF-α/Fas в костния мозък и естествени Т-killer клетки.(34) При пациенти със СН,
повишените нива на проинфламаторни цитокини (TNF-α и TNF-рецептори) и други маркери на
възпалението (С-реактивен протеин ) са обратно пропорционално свързани с нивото на хемоглобина.
Системата ренин-ангиотензин играе съществена роля в нормалното регулиране на обема на плазмата
и червените кръвни клетки. Повишеното ниво на
ангиотензин II в бъбреците променя
перитубуларната кислородно съдържание, което е ключов фактор за регулиране на секрецията на
еритропоетин.(21,24) При намалено съдържание на кислород в перитубуларната фибробласти на
бъбречната кора се свързва с увеличено активиране на хипоксия-индуцируем-фактор-1 (HIF-1) и
еритропоетин генна експресия. От друга страна ангиотензин II увеличава еритропоетиновата
секреция чрез намаляване на бъбречния кръвен поток и увеличаване на реабсорцията в
проксималните бъбречни каналчета.(21 ) Ангиотензин II може да има директен стимулиращ ефект
върху костния мозък и еритроцитните прекурсори.(37) Нивата на еритропоетин се увеличават слабо
при пациенти със СН.(38) Инхибиране на ренин-ангиотензиновата система или с АСЕ инхибитори
или ангиотензин рецепторни блокери се свързва с намаляване на производството на еритропоетин и
намалени нива на хемоглобина.(12,39,40) ACE-инхибиторите също така катализират разграждането
на Ас-SDKP, тетрапептид, който е инхибитор на еритропоезата. При пациенти с анемия и СН с
ниска серумна ACE-активност и провеждащи лечение с АСЕ/АРБ, нивата на Ac-SDKP са увеличени
в сравнение с пациентите без анемия и СН.(41) При пациенти с анемия и СН и с високи нива на
Ac-SDKP се потиска образуването на еритроцитни прекурсори, в сравнение със серум от неанемични
със СН пациенти или здрави индивиди. Механизмите на ACE-инхибиране на хематокрита са сложни,
като ACE-то може да намали производството на червени кръвни клетки, а също така и намаляване
на плазмения обем. В клинични проучвания фармакологично инхибиране на системата ренин-

ангиотензин е свързано с малко, но статистически значително намаляване на
хемоглобина.(12 , 40,42)
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Фиг. 1 По Tang Y , and Katz S D Circulation. 2006;113:2454-2461
Анемията е често свързана с клинични симптоми на СН, което подсказва, че увеличаването на
плазмения обем може да допринесе за проява на анемия при СН чрез процес на хемодилуция. В
амбулаторни анемични пациенти с CHF, но без оточен синдром се демонстрира 46% от пациентите с
ниски стойности на хематокрита и са имали нормална обем на червените кръвни клетки, така че
анемията се дължи изцяло на увеличен плазмения обем и последваща хемодилуция. Пациентите с
хемодилуция са клинично подобни на пациенти с намален обем на червените кръвни клетки, но са с
по-голям риск за смъртност по време на проследяването. Приложението на стимулиращи
еритропоезата средства за увеличаване на червената кръвна маса при пациенти с хемодилуция биха
могли допълнително да увеличат общия обем на кръвта с възможни нежелани клинични
последствия. Алтернативно по-агресивното лечение с диуретици може да намали обема на плазмата
и ефективно анемията при пациентите с хемодилуция.

Патофизиология на анемията при СН
Значимата редукция на хемоглобина (4 до 5 gr/dl) се свързва с увеличено задържане на вода и
натрий, намаляване на бъбречния кръвоток и скоростта на гломерулната филтрация и
неврохормонална активиция в отсъствие на органично сърцечно заболяване.(43) При пациенти с βталасемия СН е често срещано усложнение, което вероятно е свързано с хемодинамични и
неврохормонални последици от тежка хронична анемия и натрупване на желязо вследствие на
хроничната хемотрансфузия. Aгресивната желязо-заместителна терапия значително намалява, но не
елиминира риска от сърдечна недостатъчност при тези пациенти.
Съдържанието на хемоглобин в кръвта е важен определящ фактор за доставяне на кислород към
скелетната мускулатура по време на физическо натоварване. Пациентите със СН нямат нормален
физиологичен резерв, за да компенсират пониженото ниво на хемоглобин и се наблюдава намален
аеробен капацитет в отговор на лекостепенна анемия.(48 ) Калра и сътр.(50) съобщават за линейна
връзка между намалените стойности на хемоглобин и пикова консумация на кислород при анемични
пациенти със CH и хемоглобин < 13,0 gr/dl.
Сърдечната маса се увеличава с 25% при хронична анемия.(51) Обратнопропорционална връзка
между стойностите на хемоглобин или хематокрит и левокамерна хипертрофия също е описана в

клинични проучвания
недостатъчност.(52)

при пациенти на диализа – и

преддиализен хронична бъбречна

Анемията при пациенти със СН е независимо свързана с повишен риск от хоспитализация и
смъртност (2-6,8,9,11-13, 15,19,42,49) (Фигура 2).

Фиг.2 По Tang Y , and Katz S D Circulation. 2006;113:2454-2461
Потенциалните механизми за обвързване на анемията с повишен риск от смъртност при СН не са
определени, но могат да бъдат свързани с промени в условията камерното пълнене и сърдечната
структура, промени в неврохормонална активация или намаление на свободните радикали.
Възможно е също анемията да бъде маркер на по-тежко основно миокардно заболяване.

Лечение
Клиничната полза от хемотрансфузията при пациенти с анемия и сърдечно-съдово заболявания е
спорно. Според насоките от Американския колеж по кардиология и на Американското дружество по
анестезиология гранично се приема нивото на хемоглобина за пациенти без известни рискови
фактори за сърдечно заболяване в диапазона от 6 до 8 g/dL.(55) При 78 974 възрастни пациенти,
хоспитализирани с остър инфаркт на миокарда, преливане на кръв е било свързано със значително
по-нисък процент на 30–дневна смъртност сред пациенти с хематокрит ≤ 30%. (56) При 838 пациенти
в критично състояние (26% със сърдечно-съдови заболявания ), поддържането на хемоглобина от 10
до 12 gr/dl не показва допълнителни ползи за 30-дневната смъртност в сравнение с поддържането на
хемоглобина на 7 до 9 g/dL.(57) Хемотрансфузията може да бъде свързана с други нежелани ефекти,
включително имуносупресия с повишен риск от инфекции, чувствителност към HLA антигени и
наднормено ниво на желязо.(58,59) Предвид този профил на рискове и ползи хемотрансфузията
може да се счита за интензивно лечение на тежка анемия на индивидуална основа, но не и да бъде
жизнено необходима терапевтична стратегия за дългосрочно лечение на хронична анемия при CН.
Въпреки че нивата на еритропоетин са леко повишени при пациенти със СН, увеличението е помалко от това, което се наблюдаван при пациентите с анемия.(27,38,60) Съответно анемията при CH
може да има добър отговор към екзогенна добавка на еритропоетин. Основният механизъм, по който
еритропоетин стимулира производството на червени кръвни клетки, е инхибиране на апоптозата на
костен мозък на прогениторните клетки на еритроцитите.(23) Еритропоетиновия рецептор е част от
клас I цитокиновите рецептори.(61) Като лиганд на еритропоетина, еритропоетин цитокиновия
рецептор активира антиапоптотичен отговор.(23,62) Намиращите се в костния мозък еритроцитни
стволови клетки могат да „избягат“ от процеса на апоптозата и се да се размножават, което води до

узряването на проеритробласти и нормобласти. Впоследствие на това, ретикулоцитозата
повишава, което води до повишена концентрация на хемоглобина.
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Към момента са налични три вида еритропоетин за лечение на анемия: епоетин-α, епоетин-β (които
са рекомбинантен човешки еритропоетин [rHuEpo]) и дарбепоетин – (α.31 rHuEpo). Ранните
проучвания при пациенти на диализа с хронично бъбречно заболяване показват, че интравенозно
или подкожно приложение от 150 до 200IU/kg на седмица (в 1 до 3 разделени дози) повишава
концентрацията на хемоглобин от 10 до 12gr/dl в 83% до 90% при пациентиге с анемия и хронична
бъбречна недостатъчност. Плазменият полуживот на rHuEpo след интравенозно дозиране е 8 часа.
Приблизително 25% от приложената доза се абсорбира след подкожно приложение, като плазменият
полуживот се повишава до > 24 hours.(65) Количеството на подкожен rHuEpo, необходимо за
постигане на прицелните нива на хемоглобина при пациенти с хронично бъбречно заболяване е
приблизително 25% по-малко от необходимо за интравенозно приложение.(65) Darbepoetin-α е
дългодействащ, N-свързан аналог на човешки еритропоетин, одобрен от FDA за лечение на анемия
при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Той е рекомбинантен еритропоетин, има силен
афинитет към рецепторите на на еритропоетин и по-дълъг плазмен полуживот от около 48 часа, с
последващо повече дозиращи интервали от 1 до 2 седмици по време на поддържаща терапия.
Ефектът от лечението rHuEpo на анемични пациенти със CH бе съобщено за първи път от
Силвърбърг и колектив в проучване с дизайн от 26 пациенти с анемия и хронична СН (NYHA клас
III-IV и хемоглобин < 12gr/dl), които са били лекувани с подкожен rHuEpo (средна доза
5277IU/седмично) и интравенозно желязо (средна доза 185 мг/МО) с 4 до 15 месеца проследяван
(средно 7 месеца). Терапията с rHuEpo повишава средно нивото на хемоглобин от 10.02-12.01gr/dl и
е свързано с подобрена функция NYHA клас (3.7±0.5 в началото на 2.7±0.7, P<0.05), с повишаване
на левокамерна фракция на изтласкване (28±5% в началото на 35±8%, P<0.001) и намаляване на
необходимостта от перорално и интравенозно приложение на furosemide. Авторите впоследствие
съобщават рандомизирано отворено проучване със среден период на проследяване от 8 месеца, при
което сравнят ефекта на частична корекция на анемията с rHuEpo подкожно и интравенозно желязо
в сравнение с обичайните грижи при 32 пациенти с тежка ЗСН и анемия (NYHA клас III - IV и
хемоглобин < 11,5gr/dl) в сравнение с обичайните грижи.

Потенциалните рискове на терапията, стимулираща еритропоезата
Приложението на стимулиращи еритропоезата средства се свързва с повишен риск от тромбоза,
както и дълбока венозна тромбоза, риск от развитие на миокарден инфаркт. Повишен риск от
тромбоза може да се дължи отчасти на влиянието на повишените нива на хемоглобина на
вискозитета на кръвта или тромбоцитите. В ретроспективно проучване на анемични пациенти с рак
на шийката на матката хронична терапия rHuEpo е свързано с повишен риск от дълбока венозна
тромбоза.
Хронична терапия rHuEPO често се свързва с повишено артериално налягане.(83,84) Повишено
кръвно налягане по време на хронична еритропоетинна терапия може да се дължи на повишения
вискозитет на кръвта поради повишена еритроцитна маса, променена неврохормонална среда, както
и директни ефекти върху микросъдово структура и функция.(84,85) При пациентите с хронично
бъбречно заболяване рисковите фактори за хипертония включват бързо повишаване на хематокрита
по време на лечението. Други рядко наблюдавани при терапия rHuEPO сериозни странични ефекти
включват припадъци и чиста аплазия на еритроцитите, причинени от образуването на антитела
срещу еритропоетина. Приложението на интравенозно желяза в много редки случаи може да доведе
до алергична реакция, констипация, метален вкус в устата.

Терапивтичен ефект от медикаменти, съдържащи желязо
Недостигът на желязо е основна причина също за анемията при пациентите със СН, но само малка
част от анемични пациенти със CH се установява функционален дефицит на желязо, което се дължи
на намалена наличност на тъканните железните депа за еритропоеза.(86) Въз основа на налични
малки проучвания при пациенти с анемия и CH се демонстрира значителна полза за повишаване на
стойностите на хемоглобина в отговор на терапия с еритропоети (rHuEpo) с интравенозен или
перорален прием на желязо.(69,70) Настоящите препоръки на ESC и National Kidney Foundation
препоръчват използване на интравенозно желязо, за да се поддържа нивото на серумния феритин на
100-800 нг/мл и насищането на трансферин от 20% до 50%, за да се оптимизира клиничния отговор
към еритропоетиновя агент.(17) Съвременните дългодействащи форми на интравенозно желязо не са
свързани с анафилаксия и обикновено се понася добре при пациентите с хронични бъбречни
заболявания. В проучване с 459 пациенти Анкер и съавт. проследяват в продължение на 24 седмици
приложението на интравенозно желязо – карбомалтоза 200мг при пациенти със СН и анемия. На 24та седмица се установява с 50% подобрение на симптоматиката по отношение на функционален клас
по NYHA в пациентската група в сравнение с групата на плацебо до 28%. Установява се подобрение
и чрез 6 минутен walking-тест с оглед оценка качеството на живот при пациентите с анемичен
синдром и СН, както и тези без анемичен синдром и СН. Авторите обобщават, че приложението на
интравенозно желязо значително подобрява симптоматиката, функционалния капацитет и качеството
на живот при пациентите със СН и анемичен синдром.
Препоръки за терапевтично поведение
Въз основа на последните препоръки за поведение при пациентите със СН на ESC (2012)
възможностите за лечение на анемия при CH включва приложението на интравенозно желязо. Въз
основа на данните се препоръчва проследяване на хемоглобина при пациенти със CH на 6-месечни
интервали, за да се идентифицира подгрупата на пациенти с анемия, които могат да се възползват от
по-нататъшна оценка и лечение. При пациенти с анемия (дефинирана по критерии на Световната
здравна организация ), трябва да се извършва по-нататъшна оценка, включително оценка за желязо
или други хранителни дефицити и оценка на скоростта на гломерулна филтрация. За подгрупата на
пациенти със CH с умерена до тежка анемия (хемоглобин< 1gr/dl) и съпътстващо умерена до тежка
степен на хронично бъбречно заболяване (изчислена скорост на гломерулна ≤ 60 мл/мин филтрация),
настоящите насоки препоръчват лечение с еритропоетин и допълнително желязо при хемоглобин от
12gr/dl.(17,27) Основната цел на лечението е да се подобри качеството на живот; няма клинични
проучвания за резултатите в преддиализния период на пациентите с хронично бъбречно заболяване,
които да подкрепят употребата на стимулиращи еритропоезата средства. Като се има предвид
липсата на данни за дългосрочните клинични резултати при пациенти със CH и опасенията, изразени
от констатацията на повишени нива на смъртност при анемичен синдром, лечението с еритропоетин
при пациенти със CH и по-леки степени на анемия и запазена бъбречна функция не се препоръчва
поради липса на данни за безопасността и ефикасността.
Заключение
Предварителните проучвания показват потенциалните благоприятните ефекти от лечението на
анемия при СН с еритропоетин и интравенозно желязо за подобряване на физическия капацитет и
качеството на живот. Необходими са допълнителни изследвания, за да се определи оптималният
праг за започване на лечение и нивото на хемоглобин по време на терапията, оптимален режим на
дозиране, ролята на интравенозно или перорално приемане на желязо, както и дългосрочната
безопасност на стимулиращи еритропоезата средства в анемични пациенти със CH .
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