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Актуальность темы: 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является важной 

социальной проблемой во всех странах мира. По данным A. Mosterd et al. 

(2007), в большинстве развитых странах 1-2 % взрослого населения страдает 

ХСН. При этом, по мере увеличения возраста возрастает частота развития 

ХСН, которая среди лиц старше 70 лет достигает 10% (С.Ф. Беркинбаев и 

соавт., 2014). Рост распространенности ХСН связывают с 

совершенствованием методов лечения как СН, так и других сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ), приводящих к развитию данного синдрома.  

Смертность от болезней системы кровообращения (БСК) в Республике 

Казахстан с 207,4 случаев на 100 тыс. населения в 2012 году снизилась до 

178,92 случаев в 2016 году. За период реализации программы «Саламатты 

Казахстан» на 2011-2015 годы достигнуто увеличение продолжительности 

жизни с 68,4 годами в 2010 году до 71,62 лет в 2015 году. С учетом роста 

заболеваемости, увеличения продолжительности жизни можно предположить 

рост распространенности ХСН. Однако, в РК отсутствуют статистические 

данные по заболеваемости и смертности от ХСН.  

Сердечная недостаточность – это структурно-функциональная 

патология сердца, заключающаяся в снижении его насосной функции, что 

приводит к уменьшению доставки кислорода к тканям и органам (Dickstein et 

al.,2008). В последние годы Европейское общество кардиологов (ЕОК) 

рекомендует выделять ХСН с сохранной ФВЛЖ (выше 50%) и сниженной 

ФВЛЖ (ниже 40%). В рекомендациях ЕОК от 2016 года также выделяют 

пациентов с умеренно сохранной ФВЛЖ (40-49%) (P.Ponikowski et al, 2016). 

Основными причинами развития ХСН являются ишемическая болезнь 

сердца, артериальная гипертензия и сахарный диабет (J.McMurray et al., 2012). 

В последние годы в патогенезе ХСН значимая роль отводится анемии. По 

критериям ВОЗ, анемию диагностируют при снижении уровня гемоглобина 

ниже 130 г/л у мужчин, ниже 120 г/л- у женщин. По данным Beghe et al. (2004), 

частота развития анемии в возрасте 59-65 лет среди мужчин колеблется в 

широких пределах (от 9 до 53%), среди женщин от 5 до 11%, увеличиваясь с 

возрастом. Так, в возрастной группе 85 лет и старше частота анемии среди 

мужчин составляла 24-67%, среди женщин- 15-41%. По данным 

Статистического сборника МЗРК (2017), в 2016 году заболеваемость анемией 

в РК составляла 1812,6 случаев на 100 тыс. населения.  

Частота анемии среди пациентов с ХСН варьирует в широких пределах, 

что обусловлено тем, что для ее диагностики не всегда используют критерии 



ВОЗ. По данным Tang et al. (2006), разброс между показателями 

распространенности анемии колеблется в пределах 4-61%. По данным 

ретроспективных исследований выявлены факторы риска развития анемии: 

пожилой возраст, женский пол, сопутствующие хронические заболевания 

почек и сахарный диабет (D.S.Silverberg et al., 2004; I.S. Anand et al., 2005). 

Horwich et al. (2002) показали, что относительный риск смертности при 

снижении гемоглобина на 1 г/л составляет 1.13 (1,05-1,22). Анализ результатов 

исследования PRAISE, куда были включены пациенты ХСН III – IV ФК с ФВ 

ЛЖ <30%, установлено, что на фоне анемии снижение гематокрита на 1% 

приводит к росту смертности на 11% (D.Mozaffarian et al., 2003) и повышение 

риска госпитализации на 47% и выше (I.S.Anand et al., 2005). В другом 

исследовании Val-HeFT, куда вошли 5 002 пациентов с ХСН, повышение 

уровня гемоглобина способствовало снижению смертности на 20% (I.S.Anand 

et al., 2005).   

Таким образом, анализ литературных данных показал, что в РК не 

проводились эпидемиологические исследования по изучению 

распространенности ХСН. Кроме того, не изучали влияния анемии на 

клинические течение, качество жизни и прогноз сердечной недостаточности.  

Целью исследования является изучение влияния анемии на клиническое 

течение и прогноз ХСН среди городского взрослого населения, и оценка 

эффективности ее коррекции препаратом Железа Карбоксимальтозы.  

Задачи: 

1. Изучение распространенности ХСН со сниженной и умеренно 

сохранной ФВЛЖ среди взрослого населения г. Алматы.  

2. Изучение распространенности анемии среди больных с ХСН.  

3. Изучение влияние анемии на клиническое течение и прогноз 

хронической сердечной недостаточности, а также оценка влияния 

анемического синдрома на качество жизни пациентов.  

4. Оценка эффективности применения препарата Железа 

Карбоксимальтозы при анемии у пациентов с ХСН.  

Объект исследования:  

Для эпидемиологического этапа- проведено кросс-секционного исследование 

неорганизованного взрослого населения г.Алматы (732 респондента). 

Проведен ретроспективный анализ 3087 историй болезней пациентов с 

сердечно-сосудистой патологией, госпитализированных в Научно-

исследовательский институт кардиологии и внутренних болезней (01.01.-

31.12.2014 г.г.). 

Для проспективного исследования железодефицитной анемии у больных с 

ХСН – 104 пациента с хронической сердечной недостаточностью, 

госпитализированных в Научно-исследовательский институт кардиологии и 

внутренних болезней (01.04.-31.10.2015 г.г.).  

Для оценки эффективности применения препарата Железа Карбоксимальтозы- 

40 пациентов с хронической сердечной недостаточностью, 

госпитализированных в Научно-исследовательский институт кардиологии и 

внутренних болезней (01.04.2015-01.06.2016 г.г.).  



Предмет исследования: Распространенность хронической сердечной 

недостаточности и анемии. Роль анемии и ее коррекции в течении и прогнозе 

ХСН.  

Методы исследования: Использованы информационно-аналитический, 

эпидемиологический, социологический, статистический, клинический, 

лабораторно-инструментальный методы.  

Научная новизна.  

В представленной работе впервые изучена распространенность ХСН 

среди взрослого населения г. Алматы;  

Впервые изучена частота сочетания ХСН и анемии среди взрослого 

населения г. Алматы;  

Впервые установлено, что у пациентов с ХСН при развитии 

железодефицитной анемии ухудшается клиническое течение и прогноз.  

 Показана высокая эффективность Железа Карбоксимальтозы в лечении 

анемии у больных с ХСН;  

Впервые проведено сравнительное изучение анемии у пациентов в 

зависимости от ФВЛЖ.  

Практическая значимость: 

1. Выявлена высокая распространенность среди взрослого населения г. 

Алматы сочетания ХСН и анемии, что доказывает необходимость активного 

выявления причин анемии и ее лечения.  

2. У подавляющего большинства пациентов ХСН диагностируется 

железодефицитная анемия, ухудшающая клиническое течение, качество 

жизни и прогноз при этом заболевании.  

3. Для диагностики и эффективного лечения анемии у пациентов ХСН 

целесообразно исследовать уровни гемоглобина, ферритина, сывороточного 

железа, общую железосвязывающую способность крови; сатурацию 

трансферрина.  

4. Эффективным средством для лечения железодефицитной анемии у 

больных с ХСН является препарат Железа Карбоксимальтоза.  

Внедрение. Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, 

внедрены в деятельность Научно-исследовательского института кардиологии 

и внутренних болезней Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан, АО «Центральная клиническая больница», Городской 

кардиологический центр г.Алматы.           

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Высокая распространенность у городского взрослого населения 

хронической сердечной недостаточности и анемии определяет 

целесообразность проведения исследований, направленных на выявление 

железодефицитного состояния у пациентов с ХСН. 

2. При диагностике и динамическом контроле лечения анемии у пациентов 

с ХСН необходимо определять уровни гемоглобина, ферритина, 

сывороточного железа, общей железосвязывающей способности, сатурации 

трансферрина. 



3. Применение препарата Железа Карбоксимальтозы у больных с ХСН с 

сопутствующей железодефицитной анемией улучшает прогноз и качество 

жизни.  

Публикации. Основные научные результаты опубликованы в  публикациях, в 

том числе, 3 в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики 

Казахстан; 3 международном журнале, индексируемое в базе данных Scopus; 

10 в материалах международных конференций, включая 9 в материалах 

зарубежных конференций.    

Практические рекомендации: 

1. Выявление железодефицитного состояния у пациентов с ХСН путем 

определения не только уровня гемоглобина, но и уровня ферритина, 

сывороточного железа, общей железосвязывающей способности, 

сатурации трансферрина. 

2. Проведение коррекции железодефицитной анемии у пациентов с ХСН 

однократным внутривенным капельным введением препарата Железа 

Карбоксимальтозы в дозе 1000 мг, разведенного в 200,0 мл 

физиологического раствора.  

Выводы:   

1. Хроническая сердечная недостаточность выявлена у 5,4% 

неорганизованного населения г. Алматы, у 18,3% пациентов, 

госпитализированных в НИИ кардиологии и внутренних болезней по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний. При этом 57,5% пациентов ХСН имели 

умеренно сохранную ФВЛЖ и 42,5% - сниженную ФВЛЖ.  

2. У 68,7% неорганизованного взрослого населения г. Алматы выявлено 

железодефицитное состояние, анемия- у 19,5%, из которых 69,2% составила 

железодефицитная анемия. Среди больных ХСН железодефицитное состояние 

выявлено у 58,7%, анемия обнаружена у 33,7%.  

3. Сравнительное динамическое исследование применения препарата 

Железа Карбоксимальтозы у пациентов с ХСН в сочетании с анемией 

продемонстрировало эффективность на протяжении всего периода 

наблюдения.  

4. Терапия анемии у пациентов с ХСН препаратом Железа 

Карбоксимальтозой способствует достоверному улучшению качества жизни 

пациентов, увеличению дистанции по тесту 6 минутной ходьбы, начиная с 12 

недели (p<0,05); выявлена тенденция к уменьшению объемных показателей 

левого желудочка, уровня СДЛА, снижению уровня NТ-proBNP, увеличению 

ФВЛЖ.  

5. Коррекция анемии у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью приводит к достоверному снижению общего числа 

неблагоприятных исходов: 1 (5,2%) - в основной группе, 5 (26,3%) - в 

контрольной (p<0,03).  
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6D110100 – Медицина мамандығы бойынша философия докторы (PhD) 

дәрежесін ізденуге ұсынылған «Созылмалы жүрек функциясының 

жеткіліксіздігіндегі анемияның болжамалы маңызы» диссертациялық 

жұмысының  

АННОТАЦИЯСЫ 

Тақырыптың өзектілігі: 

Созылмалы жүрек функциясының жеткіліксіздігі (СЖЖ) әлемнің 

барлық елдерінде әлеуметтік маңызды проблема болып табылады. A. Mosterd 

et al. (2007) деректері бойынша дамыған елдердің көбінде ересек 

тұрғындардың 1-2 % СЖЖ ауырады. Бұл ретте, жас ұлғайған сайын СЖЖ 

даму жиілігі өседі, ол 70 жастан үлкен тұлғалар арасында 10%-ға жетеді 

(С.Ф.Беркінбаев және авторлас, 2014). СЖЖ таралуының дамуын ЖЖ де, 

сонымен қатар осы синдромның дамуына әкелетін басқа да жүрек-қантамыр 

ауруларын (ЖҚА) емдеудің әдістерін жетілдірумен байланыстырады. 

Қанайналым жүйесі ауруларынан (ҚЖА) болатын өлім саны 

Қазақстанда 2012 жылы 100 мың тұрғынға 207,4 жағдайдан 2016 жылы 178,92 

жағдайға төмендеді. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын 

дамытудың 2011 - 2015 жылдарға арналған "Саламатты Қазақстан" 

мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру кезеңінде өмір сүру ұзақтығын 2010 

жылғы 68,4–тен 2015 жылы 71,62 дейін ұзартуға қол жеткізілді. 

Сырқаттанушылықтың өсуін, өмір сүру ұзақтығын арттыруды есепке ала 

отырып СЖЖ таралуының өсуін болжауға болады. Алайда, ҚР-да СЖЖ 

болатын сырқаттанушылық пен өлім саны бойынша статистикалық 

мәліметтер жоқ. 

Жүрек функциясының жеткіліксіздігі  – оттегінің тіндер мен органдарға 

жетуін төмендетуге әкелетін, оның сору қызметінің төмендеуімен болатын  

жүректің құрылымдық-функционалдық патологиясы (Dickstein et al.,2008). 

Соңғы жылдары Кардиологтардың Еуропалық қоғамы (КЕҚ) сақталған СҚАФ 

бар (50%-дан жоғары) және азайтылған СҚАФ (40%-дан төмен) СЖЖ бөлуді 

ұсынады. КЕҚ 2016 жылғы ұсынымдарында сонымен қатар орташа сақталған 

СҚАФ (сол жақ қарыншаның аластау фракциясы) (40-49%) бар пациенттерді 

бөледі (P.Ponikowski et al, 2016). 

СЖЖ дамуының негізгі себептері жүректің ишемиялық ауруы, 

артериялық гипертензия және қант диабеті болып табылады (J.McMurray et al., 

2012). Соңғы жылдары СЖЖ патогенезінде анемияға көп көңіл бөлінеді. ДДҰ 

талаптары бойынша, анемияны гемоглобин деңгейінің ер адамдарда 130 г/л 

төмен, әйелдерде 120 г/л төмен болған кезінде диагностикалайды. 

 Beghe et al. (2004) мәліметтері бойынша,  59-65 жаста анемияның дамуы 

ер адамдар арасында (9-дан 53%-ға дейін), әйелдер арасында 5-тен 11%-ға 

дейін өзгеріп отырады. Бұл ретте жас сайын өсіп отырады. Осылайша, 85   

және одан жоғары жастағы топта анемияның жиілігі ер адамдар арасында 24-

67%, әйелдер арасында - 15-41% құрады. ҚР ДСМ Статистикалық жинағының 



(2017) мәліметтері бойынша 2016 жылы ҚР анемиямен ауыру 100 мың 

тұрғынға шаққанда 1812,6 жағдайды құрады. 

СЖЖ бар пациенттер арасындағы анемияның жиілігі кең шамада өзгеріп 

отырады, бұл оны диагностикалауда ДДҰ ұсынымдарын үнемі 

пайдаланбайтындығымен негізделеді. Tang et al. (2006) мәліметтері бойынша 

анемияның даму көрсеткіштері арасындағы шашылу шамамен 4-61% 

арасында өзгеріп отырады. 

 Ретроспективті зерттеулердің мәліметтері бойынша анемияның даму 

қаупінің факторлары анықталды: егде жас, әйел жынысы, ілеспелі бүйректің 

созылмалы ауруы және қант диабеті (D.S.Silverberg et al., 2004; I.S. Anand et 

al., 2005). Horwich et al. (2002) гемоглобиннің 1 г/л төмендеуі кезінде өлімнің 

салыстырмалы қаупі 1.13 (1,05-1,22) құрайтынын көрсетті. СЖЖ III – IV ФК  

СҚАФ<30% пациенттері енгізілген PRAISE зерттеулері нәтижелерінің 

талдауы бойынша анемияның көрінісінде гематокриттің 1%-ға төмендеуі 

өлімнің 11%-ға өсуіне алып келетіндігін анықтады  (D.Mozaffarian et al., 2003) 

және госпитализациялау қаупінің артуы 47%-ға және одан жоғары (I.S.Anand 

et al., 2005). СЖЖ ауыратын 5 002 науқас кірген басқа Val-HeFT зерттеуінде 

гемоглобин деңгейінің жоғарылауы өлім санының 20%-ға төмендеуіне әсер 

еткендігін көрсетті  (I.S.Anand et al., 2005).   

Осылайша, әдеби деректердің талдауы Қазақстан Республикасында 

СЖЖ таралуын зерттеу бойынша эпидемиологиялық зерттеулердің 

жүргізілмегендігін көрсетті. Сонымен қатар, анемияның клиникалық 

ағымына, өмір сүру сапасына және жүрек жетіспеушілігінің болжамына әсері 

зерттелмеді. 

Зерттеудің мақсаты анемияның қаланың ересек адамдарының 

арасындағы СЖЖ клиникалық ағымы мен болжамына әсер етуін және Железа 

Карбоксимальтоза препаратымен оны түзетудің тиімділігін бағалау болып 

табылады. 

Міндеттері:  

1. Алматы қ. ересек тұрғындары арасында төмендетілген және орташа 

сақталған СҚАФ бар СЖЖ таралуын зерттеу. 

2. СЖЖ бар науқастар арасында анемияның таралуын зерттеу. 

3. Анемияның созылмалы жүрек функциясының жеткіліксіздігінің 

клиникалық  ағымы мен болжамына әсерін зерттеу, сондай-ақ 

анемиялық синдромның пациенттің өмір сүру сапасына әсерін бағалау. 

4. СЖЖ бар пациенттерде анемия болған жағдайда  Железа 

Карбоксимальтоза препаратын қолданудың тиімділігін бағалау. 

Зерттеу нысаны: 

Эпидемиологиялық кезең үшін – Алматы қ. ұйымдаспаған ересек 

тұрғындарына кросс-секциялық зерттеу жүргізілді (732 респондент). 

Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтына емдеуге 

жатқызылған жүрек-қантамыр патологиясы бар пациенттердің 3087 

сырқатнамасына ретроспективті талдау жүргізілді  (01.01.-31.12.2014 ж.). 

СЖЖ бар науқастарда теміртапшылық анемиясына проспективті зерттеу 

жүргізу үшін - Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтына 



созылмалы жүрек функциясының жеткіліксіздігі диагнозымен жатқызылған 

104 пациент  (01.04.-31.10.2015 ж.).  

Железа Карбоксимальтоза препаратын қолданудың тиімділігін бағалау үшін –  

жүрек функциясының жеткіліксіздігі диагнозымен Кардиология және ішкі 

аурулар ғылыми-зерттеу институтына емдеуге жатқызылған 40 пациент 

(01.04.2015-01.06.2016 ж.) алынды.  

Зерттеу нысаны: Созылмалы жүрек функциясының жеткіліксіздігі мен 

анемияның таралуы. СЖЖ емдеу және болжауда анемия мен оны түзетудің 

алатын орны. 

Зерттеу әдістері: Ақпараттық-аналитикалық, эпидемиологиялық, әлеуметтік, 

статистикалық, клиникалық, зертханалық-аспаптық әдістер.  

Ғылыми жаңалығы.  

Ұсынылған жұмыста Алматы қ. ересек тұрғындары арасында СЖЖ 

таралуы алғаш рет зерттелді;  

Алматы қ. ересек тұрғындары арасында СЖЖ және анемияның 

байланысу жиілігі алғаш рет зерттелді;  

Алғаш рет теміртапшылық анемиясының дамуы кезінде клиникалық 

ағымы мен болжамының төмендейтіндігі анықталды. СЖЖ бар науқастарда 

анемияны емдеуде Железа Карбоксимальтоза препаратын қолданудың жоғары 

тиімділігі көрсетілді;       

Алғаш рет СҚАФ байланысты пациенттерде анемияға салыстырмалы 

зерттеу жүргізілді.              

Практикалық маңыздылығы:  

1. Алматы қ. ересек тұрғындары арасында СЖЖ және анемияның 

үйлесуінің жоғары таралуы анықталды, бұл анемия мен оны емдеудің 

себептерін белсенді анықтаудың қажеттілігін дәлелдейді. 

2. СЖЖ бар пациенттердің көбінде осы ауру кезінде клиникалық ағымды, 

өмір сүру сапасын және  болжамды нашарлататын теміртапшылық анемиясы 

диагностикаланады. 

3. СЖЖ бар пациенттерде анемияны диагностикалау және емдеу үшін 

гемоглобин, ферритин, сарысулы темір деңгейлерін, жалпы қанның темір 

байланыстырушы қасиетін; трансферрин сатурациясын зерттеген дұрыс 

болады. 

4. СЖЖ бар пациенттерде теміртапшылық анемиясын емдеуге арналған 

тиімді зат Железа Карбоксимальтоза препараты болып табылады. 

 Енгізу. Жүргізілген зерттеулердің барысында алынған нәтижелер 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Кардиология 

және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институты», «Орталық клиникалық 

аурухана» АҚ, Алматы қ. қалалық кардиологиялық орталығының қызметіне 

енгізілді. 

          Қорғауға ұсынылатын диссертацияның негізгі ережелері: 
1. Қалалық ересек тұрғындарда созылмалы жүрек функциясының 

жеткіліксіздігі мен анемияның кең таралуы СЖЖ бар пациенттердегі 

теміртапшылық күйді анықтауға бағытталған зерттеулерді жүргізудің дұрыс 

болатындығын анықтайды. 



2. СЖЖ бар пациенттерде анемияны диагностикалау және емдеуде 

динамикалық бақылау жүргізу кезінде гемоглобин, ферритин, сарысулы темір 

деңгейлерін, жалпы қанның темір байланыстырушы қасиетін, трансферрин 

сатурациясын анықтау қажет. 

Ілеспелі теміртапшылық  анемиясы бар СЖЖ бар пациенттерге Железа 

Карбоксимальтоза препаратын қолдану олардың болжамы мен өмір сүру 

сапасын жақсартады. 

Басылымдар. Негізгі ғылыми нәтижелер басылымдарда, оның ішінде 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған 3 журналда;  Scopus мәліметтер 

базасында индекстелетін 3 халықаралық журналда; халықаралық 

конференциялардың материалдарында 10, оның ішінде 9-ы шетелдік 

конференциялардың материалдарында жарияланды.  

      Практикалық ұсынымдар: 

1. Тек гемоглобин деңгейін ғана емес, сонымен қатар ферритин, сарысулы 

темір деңгейлерін, жалпы қанның темір байланыстырушы қасиетін, 

трансферрин сатурациясын анықтау жолымен СЖЖ бар пациенттердегі 

теміртапшылық күйді анықтау. 

2. СЖЖ бар пациенттерге 200,0 мл физиологиялық ерітіндісімен 

араластырылған Железа Карбоксимальтоза препаратының 1000 мг мөлшерін 

бір рет венаішілік тамшылап құю арқылы теміртапшылық анемияны түзету. 

Қорытынды:  

1. Кардиология және ішкі аурулар ғылыми-зерттеу институтына жүрек-

қантамыр ауруларын емдеуге жатқызылған пациенттердің 18,3%, Алматы қ. 

ұйымдаспаған тұрғындарының 5,4%-ында созылмалы жүрек функциясының 

жеткіліксіздігі анықталды. 

2. Бұл ретте СЖЖ бар пациенттердің 57,5%-да қалыпты сақталған СЖАФ 

және төмендетілген СЖАФ- 42,5%-ы бар. 

3.  Алматы қ. ұйымдаспаған тұрғындарының 68,7%-ында теміртапшылық 

күй, анемия - 19,5%-да анықталды, олардың 69,2%-ы теміртапшылық 

анемияны құрады. СЖЖ ауыратындардың арасында теміртапшылық күй  

58,7%-ында, анемия 33,7%-ында анықталды.  

4. Железа Карбоксимальтоза препаратын қолданудың салыстырмалы 

динамикалық зерттеуі анемиямен байланысқан СЖЖ бар пациенттерде 

бақылаудың барлық кезеңінде оның тиімділігін көрсетті. 

5.  СЖЖ бар пациенттерде анемияны Железа Карбоксимальтоза 

препаратымен емдеу пациенттердің өмір сүру сапасын дәлелді жақсартуға, 12 

аптадан бастап 6 минуттық жүру тестісі бойынша аралықтың артуына 

(p<0,05); сол жақ қарыншаның көлемдік көрсеткіштерінің, СДЛА деңгейінің 

төмендеу үрдісін, NТ-proBNP деңгейінің төмендеуіне, СҚАФ артуына септігін 

тигізеді. 

6. Созылмалы жүрек функциясының жеткіліксіздігі бар 

пациенттерде анемияны түзету жағымсыз нәтижелердің жалпы санының анық 

төмендеуіне әкеледі: 1 (5,2%) – негізгі топта, 5 (26,3%) – бақылау тобында 

(p<0,03).  
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“The prognostic role of anemia in Heart failure” 

Actuality.  

Chronic heart failure (CHF) is an important social problem all over the world. 

According to A. Mosterd et al. (2007), in most developed countries 1-2% of the adult 

population suffers from CHF. At the same time, the incidence of CHF increases with 

the age and among population over 70 years reaches 10% (SF Berkinbaev et al., 

2014). The increase in the prevalence of CHF is associated with the improvement of 

treatment as for heart failure and for cardiovascular diseases (CVD), which leading 

to this syndrome.  

The mortality rate from CVD in the Republic of Kazakhstan decreased from 

207.4 cases per 100 thousand population in 2012 to 178.92 cases in 2016. During 

the implementation of the National Program “Salamatty Kazakhstan” for 2011-

2015, life expectancy has increased from 68.4 years in 2010 to 71.62 years in 2015. 

Taking into account the increase in morbidity, the increase in life expectancy, we 

can assume an increase in the prevalence of CHF. However, there are no statistical 

data on morbidity and mortality from CHF in the RK.  

Heart failure is a structural and functional heart pathology, which consists in 

reducing its pumping function that decreases an oxygen delivery to tissues and 

organs (Dickstein et al., 2008). In recent years, the European Society of Cardiology 

(ESC) recommends the allocation of CHF with a preserved LVEF (above 50%) and 

reduced LVEF (below 40%). HF with midrange LVEF was identified in 2016 ESC 

recommendations (40-49%) (P.Ponikowski et al, 2016). 

The main causes of CHF are ischemic heart disease, arterial hypertension and 

diabetes mellitus (J. McMurray et al., 2012). In recent years, anemia plays a 

significant role in the pathogenesis of CHF. According to WHO criteria, anemia 

diagnosed with a level of hemoglobin below 130 g/L in men, below 120 g/L in 

women. According to Beghe et al. (2004), the incidence of anemia at the age of 59-

65 years among men varies widely (from 9 to 53%), among women from 5 to 11%, 

increasing with age. Thus, in the age group 85 years and older, the incidence of 

anemia among men was 24-67%, among women, 15-41%. According to the 

Statistical Digest of the Ministry of Healthcare (2017), in 2016 the incidence of 

anemia in the Republic of Kazakhstan was 1812.6 cases per 100,000 people. 

The incidence of anemia among patients with CHF varies widely, because 

WHO criteria are not always used to diagnose it. According to Tang et al. (2006), 

the spread between prevalence of anemia varies between 4-61%. Retrospective 

studies have identified risk factors for the development of anemia: age, female, 

comorbidities such as a chronic kidney disease, and diabetes mellitus (D.S. 



Silverberg et al., 2004; I.S. Anand et al., 2005). Horwich et al. (2002) showed that 

the relative risk of mortality with a decrease in hemoglobin by 1 g/L is 1.13 (1.05-

1.22). There were patients with CHF III-IV NYHA Class and LVEF <30% in 

PRAISE study and the analysis of that study showed 11 % increasing of mortality 

rate if hematocrit level decreased for 1% (D.Mozaffarian et al., 2003) and an 

increased risk of hospitalization by 47% or more (ISAnand et al., 2005). In Val-

HeFT study, which included 5,002 patients with CHF, an increasing in hemoglobin 

level reduced mortality by 20% (I.S.Anand et al., 2005). 

Thus, the analysis of recent data showed that epidemiological studies on the 

prevalence of CHF were not conducted in the Republic of Kazakhstan. In addition, 

the effects of anemia on clinical course, quality of life and the prognosis of heart 

failure have not been studied. 

The aim of the study is to investigate the effect of anemia on the clinical 

course and the prognosis of CHF among the urban adult population, and to evaluate 

the effectiveness of its correction with the Iron Carboxymaltose. 

 

Tasks: 

1. To study the prevalence of CHF with a reduced and moderately preserved 

LVEF among adults in Almaty. 

2. To study the prevalence of anemia among patients with CHF. 

3. To study the influence of anemia on the clinical course and prognosis of 

CHF, as well as an assessment of the effect of anemic syndrome on the quality of 

life of HF patients. 

4. To evaluate the effectiveness of Iron Carboxymaltose in anemia in patients 

with CHF. 

 

Object: 

Epidemiological stage- a cross-sectional study of the unorganized adult 

population of Almaty (732 respondents).  

A retrospective analysis of 3,087 cases of CVD patients hospitalized in the 

Scientific Research Institute of Cardiology and Internal Medicine (01.01.-

31.12.2014 gg.). 

Prospective study of iron deficiency anemia in patients with chronic heart 

failure in 104 patients with chronic heart failure hospitalized in the Scientific 

Research Institute of Cardiology and Internal Medicine (01.04.-31.10.2015 gg.). 

To evaluate the effectiveness of Iron Carboxymaltose-40 patients with chronic 

heart failure hospitalized in the Scientific Research Institute of Cardiology and 

Internal Medicine (01.04.2015-01-06-2016 gg.). 

 

Subject:  

Prevalence of chronic heart failure and anemia. The role of anemia and its 

correction in the course and prognosis of CHF. 



Methods:  

There were used analytical, epidemiological, sociological, statistical, clinical, 

laboratory-instrumental methods. 

 

Scientific novelty. 

For the first time the prevalence of CHF and its forms among adults in Almaty were 

studied;  

For the first time the frequency of combination of CHF and anemia among adults in 

Almaty was studied; 

For the first time established quality of life and prognosis worsen in HF patients 

during development of iron deficiency anemia; 

The high efficiency of Iron Carboxymaltose in the treatment of anemia in patients 

with CHF was shown; 

fFr the first time a comparative study of anemia in HF patients with different LVEF. 

 

Practical significance: 

1. The high prevalence of combination of CHF and anemia among adult 

population of Almaty has been revealed, which proves the needs to actively identify 

the causes of anemia and its treatment. 

2. The overwhelming majority of patients with CHF are diagnosed with iron 

deficiency anemia, which worsens the clinical course, quality of life and prognosis.  

3. For the diagnosis and effective treatment of anemia in patients with CHF, 

it is advisable to study the levels of hemoglobin, ferritin, serum iron, total iron-

binding capacity;  transferrin saturation. 

4. An effective agent for the treatment of iron deficiency anemia in HF 

patients is Iron Carboxymaltose. 

 

Implementation.  

The results obtained during the research work were implemented in Research 

Institute of Cardiology and Internal Medicine of the Ministry of Health of the 

Republic of Kazakhstan, JSC "Central Clinical Hospital", Cardiology Center of 

Almaty. 

 

The main theses of the dissertation: 

1. The high prevalence of chronic heart failure and anemia in urban adults 

determines the feasibility of conducting research aimed the detection of iron 

deficiency in patients with CHF. 

2.  In the diagnosis and dynamic control of the treatment of anemia in 

patients with CHF, it is necessary to determine the levels of hemoglobin, ferritin, 

serum iron, total iron binding capacity, saturation transferrin. 

3. The use of Iron Carboxymaltose in patients with CHF with concomitant 

iron deficiency anemia improves prognosis and quality of life. 



Publications.  

The main scientific results were published in 16 publications. 4 publications in 

journals recommended by the Committee for Control in Education and Science of 

the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan; 1 article and 

2 thesis in international journal indexed in the Scopus database; 10 in the materials 

of international conferences, including 9 in the materials of foreign conferences. 

 

Practical recommendations: 

1. Identification of iron deficiency in patients with CHF by determining 

not only the level of hemoglobin, but also the level of ferritin, serum iron, total iron 

binding capacity, saturation transferrin. 

2. Correction of iron deficiency anemia in patients with CHF with a single 

intravenous drip of Iron Carboxymaltose in a dose of 1000 mg, diluted in 200.0 ml 

of physiological solution. 

 

Conclusions: 

1. Chronic heart failure was detected in 5.4% of the unorganized population of 

Almaty, in 18.3% of patients hospitalized in the Institute of Cardiology and Internal 

Medicine for cardiovascular diseases. At the same time, 57.5% of CHF patients had 

a moderately preserved LVEF and 42.5% had a reduced LVEF. 

2. Iron deficiency was identified in 68.7% of the unorganized adult population of 

Almaty, anemia - in 19.5%, of which 69.2% was iron deficiency anemia. Among 

patients with CHF, iron deficiency was detected in 58.7%, anemia was detected in 

33.7%. 

3. A comparative dynamic study of the use of Iron Carboxymaltose in patients with 

CHF in combination with anemia demonstrated efficacy throughout the observation 

period. 

4. Therapy of anemia in patients with CHF with Iron Carboxymaltose contributes to 

a significant improvement in the quality of life of patients. There was detected an 

increase in the distance in the 6-minute walk test from 12 weeks (p <0.05); the 

tendency to decrease of volumetric parameters of a left ventricle, a level of the PAH, 

a decrease in NT-proBNP the level of, an increase in LVEF was revealed. 

5. Correction of anemia in patients with chronic heart failure leads to a significant 

decrease in the total number of adverse outcomes: 1 (5.2%) in the main group, 5 

(26.3%) in the control group (p <0.03). 

 


