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Teza de doctorat cuprinde 139 de pagini și este 

structurată în două părți: Partea Generală, denumită 

‘‘Stadiul actual al cunoașterii‘‘ care cuprinde șase 

capitole (42 de pagini) și Partea 

Personală care cuprinde opt capitole (87 de 

pagini). Referințele bibliografice sunt în număr de 158, de 

la pagina 130 la pagina 139. 

Partea Generală, intitulată ‘‘Stadiul actual al 

cunoașterii‘‘ cuprinde 1 tabel și 6 figuri, iar Partea 

Personală cuprinde 8 de tabele și 97 figuri. 

Pe parcursul acestui rezumat, voi face referire la 

capitole, tabele și figuri cu numerotarea corespunzătoare 

din teza de doctorat. Referințele din acest rezumat se 

regăsesc la sfârșit, în cadrul secțiunii de bibliografie 

selectivă. 
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INTRODUCERE 

Ultimul ghid european de insuficiență cardiacă 

recomandă evaluarea statusului fierului la toți pacienții cu 

insuficiență cardiacă și tratamentul celor cu deficit de fier 

cu carboximaltoză ferică. Totuși există încă multe 

necunoscute în privința efectelor fierului pe termen lung 

și a dozelor sigure de administrare. Mai mult decât atât, 

preparatele orale de fier nu au fost comparate într-un trial 

clinic cu preparatele intravenoase pentru a descoperi 

diferențele dintre cele două modalități de administrare. 

În acest scop, am efectuat un studiu prospectiv 

observațional în care am comparat efectele preparatelor 

orale de fier cu cele intravenoase la pacienții cu anemie și 

insuficiență cardiacă internați în Clinica Medicală 2 a 

Spitalului „Sf. Spiridon” Iași. 

Obiectivul primar al studiului a fost evaluarea 

comparativă a efectelor preparatelor de fier orale și 

intravenoase asupra corectării anemiei. 

Material și metodă 

Studiul clinic efectuat a fost de tip prospectiv 

observațional efectuat pe o perioadă de 1 an într-un singur 

centru. În această perioadă au fost evaluați 2501 pacienți 

internați consecutiv în Clinica II de Medicină Internă a 

Spitalului “Sf. Spiridon“ Iași. Pacienții care au fost 

diagnosticați cu insuficiență cardiacă, au fost evaluați prin 

teste biologice pentru stabilirea statusului fierului. 

Pacienții cu deficit de fier au fost supuși unor investigații 

riguroase pentru excluderea altor cauze de deficit de fier. 

Pacienții la care nu s-a diagnosticat o cauză pentru 

deficitul de fier au fost incluși în cercetarea de față. În 

urma acestui proces de recrutare, au fost eligibili pentru 

includerea in studiu 129 pacienți.  
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Am exclus pacienții care prezentau cauze 

secundare de anemie. Deoarece studiul a fost unul 

observațional, pacienții au fost împărțiți în 2 grupe în 

funcție de preferințele medicului curant: prima grupă a 

primit preparate injectabile de fier existente pentru 

tratamentul acestei afecțiuni în clinica noastră (Hidroxid 

de fer sucroza 100 mg de fier 5 zile/săptămână), iar cea 

de-a doua grupă a primit preparate orale de fier (Fier 

lipozomal sau Sulfat feros anhidru), fără a fi implicată o 

altă persoană în luarea deciziei de tratament a pacientului. 

Evaluarea s-a efectuat inițial și în săptămâna 24.  

 

PARTEA PERSONALĂ 

CAPITOLUL 9: Profilul pacientului cu deficit de fier 

și insuficiență cardiacă 

 

Dintre pacienții înrolați, 88.37% erau hipertensivi, 

43.41% asociau boala cardiacă ischemică, 31% erau 

diabetici, 10.85% asociau arteriopatie obliterantă a 

membrelor inferioare și doar 6.97% a avut un accident 

vascular cerebral în antecedente. 

Valoarea feritinei a fost semnificativ mai mare la 

pacienții care primeau tratament beta blocant (p = 0.028). 

Compararea reprezentanților clasei de beta 

blocante (carvedilol, bisoprolol, metoprolol și nebivolol) 

cu parametri biologici pentru anemie nu au identificat 

diferențe semnificative statistic fie între acești 

reprezentanți, fie atunci când au fost comparați cu 

pacienții fără tratament beta blocant (feritină p = 0.266, 

hemoglobină p = 0.313, hematocrit p = 0.28 și fier p = 

0.496).  
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Toți pacienții incluși în cercetare utilizau blocante 

ale canalelor de calciu (BCC) din clasa dihidropiridinelor. 

Nivelele de fier (p = 0.038), hematocrit (p = 0.003) și 

hemoglobină (p = 0.018) au fost semnificativ mai mici la 

pacienții sub tratament cu BCC. 

Pentru pacienții tratați cu IECA nu au fost 

diferențe semnificative statistic între valorile 

hemoglobinei (p = 0.07), hematocritului (p = 0.08), 

fierului (p = 0.57) sau feritinei (p = 0.22) atunci când au 

fost comparați cu pacienții fără tratament. 

De asemenea, nu am decelat diferențe 

semnificative statistic între parametri care investighează 

statusul fierului și celelalte clase de medicamete utilizate 

de pacienții incluși în studiu (antiagregante, 

anticoagulante, statine, diuretice, inhibitori ai pompei de 

protoni). 

O corelație ușoară, semnificativă statistic (p = 

0.04), indirectă a fost descoperită între tratamentul cu 

IECA și nivelele de hematocrit. 

Discuții 

Studiul nostru arată o asociere dintre tratamentul 

cu beta blocante și o valoare crescută a feritinei, dar nu 

am descoperit modificări semnificative în relație cu 

hemoglobina, hematocritul și nivelele de fier. Atunci când 

am evaluat reprezentanții clasei de beta blocante 

(carvedilol, metoprolol, bisoprolol și nebivolol) nu au fost 

decelate diferențe semnificative statistic dintre aceste 

medicamente și valoarea feritinei. 

Studiile din literatura de specialitate sunt 

contradictorii și nu aduc un aport semnificativ în 

interpretarea rezulatelor obținute în cercetarea actuală. Cu 

toate acestea, ridică un semn de întrebare cu privire la 
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influența tratamentului beta blocant asupra 

metabolismului fierului și de ce nu, va fi elementul 

declanșator pentru studii dedicate influenței tratamentului 

beta blocant asupra metabolismului fierului (2,3,4,5). 

În această cercetare, blocanții canalelor de calciu 

au fost asociați cu nivele mai mici de hemoglobină, 

hematocrit și fier.  

Aceste rezultate ale cercetării sunt în concordanță 

cu rezultatele unui alt studiu care a arătat reduceri ale 

valorilor hemoglobinei și ale hematocritului la pacienții 

tratați cu blocanți ai canalelor de calciu care erau 

diagnosticați cu boală cronică de rinichi, dar nu aveau 

insuficiență cardiacă(6). 

În 2012 un studiu efectuat pentru pacienții 

hipertensivi tratați cu BCC de a arătat că această categorie 

de pacienți avea nivele reduse de feritină (7). 

Studiul nostru a arătat că tratamentul cu IECA este 

corelat cu nivelele hematocritului. Rezultate 

asemănătoare sunt publicate în numeroase alte studii. O 

meta-analiză a 7 studii care a inclus 29061 pacienți a 

arătat o asociere semnificativă între utilizarea 

tratamentului cu IECA și o creștere de 1,56 ori a riscului 

de anemie (8).  

 

CAPITOLUL 10. 

Efectele tratamentului cu fier asupra pacienților 

 

Pacienții au fost împărțiți pe categorii în funcție de 

tratamentul administrat. În primul rând, am împărțit lotul 

de studiu în persoane care au primit tratament (115 

pacienți) și pacienți aflați în lotul de control (14 pacienți). 

Pacienții aflați în lotul cu tratament au fost la rândul lor 
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divizați în grupe în funcție de tratamentul administrat: 

grupa pacienților tratați cu fier oral (75 persoane) și 

pacienții tratați cu fier injectabil (40 persoane). Deoarece 

au fost utilizate două preparate de fier oral, am obținut 

două subgrupe în rândul pacienților tratați, astfel: 

subgrupa Sulfat feros (36 pacienți) și subgrupa Fier 

lipozomal (39 pacienți). 

La 6 luni de urmărire, valoare hemoglobinei s-a 

redus la pacienții fără tratament, dar această scădere nu a 

fost semnificativă statistic (p = 0.24) și a înregistrat o 

creștere semnificativă statistic (p = 0.01) la pacienții aflați 

în grupul pacienților sub tratament. 

 

 
Figura 10.1. Evoluția valorilor hemoglobinei la pacienții 

aflați în studiu 

 

La ambele grupe de pacienți se observă o creștere 

a valorilor feritinei, modestă în grupul de control (de la 

70.4 ng/dl la 85.85 ng/dl) și nesemnificativă statistic (p = 

0.489) dar semnificativă statistic în grupul pacienților 

aflați sub tratament (p = 0.003). 

La 6 luni de urmărire se observă o reducere a 

valorilor acidului uric, care atinge pragul de semnificație 
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statistică la pacienții aflați în brațul cu tratament (p = 

0.002), comparativ cu pacienții din brațul de control (p = 

0.787). 

După 6 luni, apare o reducere semnificativă 

statistic a grosimii septului interventricular (p = 0.036) la 

pacienții aflați în grupul cu tratament, și o creștere foarte 

ușoară în grupul fără tratament, nesemnificativă statistic 

(p = 0.778). 

După 6 luni de tratament, pacienții au avut o 

grosime a peretelui posterior semnificativ mai mică (p = 

0.011) comparativ cu momentul initial și o creștere a 

fracției de ejecție în ambele grupuri, cu o creștere 

nesemnificativă statistic la pacienții din brațul de control 

(p = 0.311), dar semnificativă statistic în brațul pacienților 

cu tratament (p = 0.01). 

După finalizarea monitorizării, ambele categorii 

de pacienți au înregistrat creșteri ale valorilor scorului de 

calitate a vieții, care au atins semnificația statistică doar la 

grupul aflat în tratament (p < 0.001, comparativ cu p = 

0.59 pentru grupul de control).  

Un alt test efectuat pentru a monitoriza evoluția 

calității vieții și a performanței fizice la pacienții urmăriți 

a fost Testul de mers de 6 minute. După finalizarea 

studiului, pacienții aflați sub tratament au înregistrat o 

creștere semnificativă statistic a distanței efectuate (p = 

0.002) comparativ cu pacienții aflați în brațul de control 

care au prezentat o reducere a distanței de mers, însă fără 

a atinge pragul de semnificație statistică (p = 0.84). 
Discuții 

Rezultatele cercetării efectuate arată că pacienții 

aflați sub tratament cu preparate de fier, au înregistrat o 

creștere a valorilor hemoglobinei, fierului și feritinei 
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semnificativă statistic. Cu alte cuvinte, obiectivele 

principale ale cercetării au fost atinse și pacienții au 

înregistrat beneficii semnificative statistic în ceea ce 

privește ameliorarea parametrilor fierului.  

Toate studiile care au utilizat preparate de fier 

injectabile pentru tratamentul deficitului de fier asociat 

insuficienței cardiace au arătat rezultate favorabile asupra 

corecției deficitului de fier și al anemiei (12, 13,14, 15, 

16, 17, 18).  

Cercetarea de față, evidențiază de asemenea o 

ameliorare semnificativă statistic a dimensiunilor 

ventriculului stâng după 6 luni de urmărire (septul 

interventricular, peretele posterior al ventriculului stâng) 

și a fracției de ejecție a ventriculului stâng.  

Primul studiu care a evaluat pacienții tratați cu fier 

injectabil și din punct de vedere ecocardiografic este un 

studiu randomizat, placebo-controlat, dublu orb care a 

avut ca obiectiv principal evaluarea efectului tratament cu 

fier injectabil asupra parametrilor hematologici și renali. 

Unul din rezultatele evidențiate este și o creștere a fracției 

de ejecție a ventriculului stâng începând cu 3 luni de 

tratament, persistentă și la finalul studiului, adică după 6 

luni de urmărire (13). 

Rezultatele studiului nostru arată o calitate a vieții 

mai bună la pacienții tratați comparativ cu pacienții din 

grupul de control estimată prin chestionarul Kansass City 

Cardiomiopathy, un instrument validat pentru evaluarea 

calității vieții la pacienții cu insuficiență cardiacă care 

asociază deficit de fier. 

Studiile care au evaluat eficacitatea preparatelor 

injectabile de fier au evaluat și calitatea vieții la 

finalizarea studiului. Fie că a fost utilizat chestionarul 
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Minessota Living with Heart Failure (MLHFQ) (12, 13, 

14), KCC (18) sau European Quality of life- 5 dimensions 

(EQ-5D) (16) toate cercetările au avut același rezultat de 

îmbunătățire a calității vieții după efectuarea 

tratamentului cu fier. 
 

CAPITOLUL 11 

Compararea tratamentului cu fier injectabil și oral 

 

Dintre cei 129 pacienți incluși în studiu, 32.6 % 

(42 subiecți) dintre aceștia au fost incluși în brațul tratați 

cu fier intravenos (fier sucroză - VenoferR Vifor Pharma 

Group). Pentru pacienții tratați cu fier oral,au fost 

administrate 2 preparate de fier, unul (Sulfat de fier având 

un conținut de 100 mg fier/comprimat) iar celălalt fier 

lipozomal cu un conținut de 15 mg fier/comprimat.  

După finalizarea perioadei de urmărire, la 

pacienții aflați sub tratament cu fier sucroză s-a observat 

o creștere a valorilor hemoglobinei semnificativă statistic 

(p = 0.018) și nesemnificativă statistic la pacienții tratați 

cu fier oral (p = 0.164). 

La pacienții aflați sub tratament cu Fier sucroză se 

observă o creștere a acestui parametru, creștere ce atinge 

semnificația statistică (p = 0.016), cu creștere 

nesemnificativă statistic în rândul pacienților tratați cu 

fier oral (p = 0.08) precum și în grupul de control (p = 

0.489). Aceste rezultate sunt schematizate în figura 11.7. 
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Figura 11.1. Evoluția valorilor hemoglobinei la 

pacienții tratați cu Fier 

 

 
Figura 11.7. Evoluția feritinei la pacienții aflați sub 

tratament cu fier 

 

La pacienții aflați în tratament cu Fier sucroză, se 

observă o reducere semnificativă statistic al septului 

interventricular (p = 0.038). La toți pacienții se observă o 

tendință la reducerea peretelui posterior al ventriculului 

stâng, semnificativă statistic la pacienții tratați cu fier oral 

(p = 0.006). Deși din punct de vedere al mediei se observă 

o creștere a fracției de ejecție a ventriculului stâng la toate 
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grupele de pacienți, semnificația statistică este atinsă doar 

pentru grupa de pacienți tratați cu fier oral (p = 0.014). 

La toți pacienții se decelează o tendință de 

reducere clasei NYHA de insuficiență cardiacă, 

semnificativă statistic la pacienții tratați cu fier oral (p = 

0.031).  

Scorurile de calitatea vieții au înregistrat o creștere 

semnificativă statistic în grupul pacienților sub Fier 

sucroză (p = 0.002) și în grupul pacienților tratați cu fier 

oral (p < 0.001) dar nesemnificativă statistic în grupul 

pacienților netratați (p = 0.59). 

Discuții 

Probabil cea mai interesanta și originală parte a 

studiului prezentat în această lucrare este reprezentată de 

compararea efectelor tratamentului cu fier injectabil cu 

tratamentul cu fier oral. Acest aspect este foarte important 

deoarece există inconveniențe importante ale 

administrării preparatelor injectabile de fier, recomandate 

de ghidul actual de insuficiență cardiacă (19), în special la 

pacienții tratați în ambulator la care administrarea unor 

perfuzii, cum este cea cerută de carboximalotză ferrică 

poate fi asociată cu numeroase provocări logistice, legate 

de personal și mai ales legate de prețul acestor produse. 

Dacă în țările cu un sistem sanitar dezvoltat, majoritatea 

costurilor legate de aceste tratamente costisitoare sunt 

decontate de casele de asigurări, iar aceste costuri 

suplimentare par justificate (20, 21, 22), în țări în curs de 

dezvoltare cum ar fi și România aceste costuri sunt 

suportate de cele mai multe ori de către pacient, care nu 

de multe ori are posibilitățile financiare limitate pentru  

administrarea acestor preparate. De aceea decelarea unor 

variante mai accesibile de preparate de fier cu efecte 
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similare carboximaltozei ferrice ar fi un aspect foarte 

important pentru această categorie de pacienți. 

Există un singur studiu multicentric randomizat 

dublu orb care a încercat să evalueze comparativ efectele 

tratamentului cu fier oral și injectabil la pacienții cu 

insuficiență cardiacă (23). Acesta a inclus doar 23 de 

pacienți, datorită dificultății de înrolare a pacienților care 

au fost urmăriți timp de doar 3 luni. Rezultatele arată 

efecte similare ale celor două tipuri de preparate în ceea 

ce privește corecția anemiei și rezultate superioare fierului 

injectabil pentru ameliorarea statusului funcțional. 

Cercetarea de fată arată rezultate similare cu 

trialul amintit anterior în sensul ameliorării deficitului de 

fier la pacienții tratați cu fier injectabil, fără atingerea 

semnificației statistice la pacienții tratați cu fier oral, dar 

la ambele grupe de pacienți se observă o ameliorare a 

parametrilor ecocardiografici precum și a statusului 

funcțional cu diferențe mici privind tipurile de 

îmbunătățiri decelate. 

O preocupare justificată la momentul actual este 

reprezentată de potențialele efecte ale supraîncărcării cu 

fier. Aproape tot fierul din organism este legat de proteine 

specifice, într-o formă areactivă, stabilă, care nu 

determină efecte adverse. Creșterea depozitelor de fier 

poate fi asociată cu eliberarea fierului liber care poate 

avea efecte adverse asupra organismului printre care 

infecții, aterogeneza și carcinogeneza (24).  

În studiul de față, doza de fier administrată la toți 

pacienții a fost de 500 mg pe toată durata studiului, iar 

pacienții au fost urmăriți timp de 6 luni pentru a evidenția 

efectele acestei doze. În acest context, putem afirma că o 

doză relativ mică de fier de doar 500 mg a avut efecte 
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favorabile asupra corecției deficitului de fier cu o creștere 

semnificativă statistică a hemoglobinei, fierului și 

feritinei.  

 

CAPITOLUL 12 

Efectele tratamentului cu preparate orale de fier 

 

Obiectivul principal al cercetării actuale a fost 

identificarea rolului preparatelor de fier oral asupra 

pacienților diagnosticați cu insuficiență cardiacă și care 

asociază deficit de fier. În continuare vom prezenta 

rezultatele cercetării privind modificările parametrilor 

analizați la 6 luni de urmărire și vom compara pacienții 

tratați cu cele două preparate de fier oral cu cei din grupul 

de control. Pacienții aflați în brațul tratați cu fier oral au 

fost împărți în doua loturi. Unul din grupe care a inclus 36 

pacienți a primit tratament cu Sulfat de fier câte 1 

comprimat de două ori pe zi timp de 6 luni, având o 

administrare zilnică de aproximativ 200 mg fier. Grupul 

al doilea a inclus 39 pacienți care au primit Fier lipozomal 

cu aceeași administrare un comprimat de două ori pe zi 

timp de 6 luni, cu o doză totală de fier zilnică de 30 mg. 

Evoluția valorilor hemoglobinei schematizată în 

figura 12.1 arată creșterea valorilor acestui parametru, dar 

fără atingerea semnificației statistice la 6 luni de tratament 

în toate grupele de pacienți analizate (p = 0.24 pentru 

grupul de control, p = 0.164 pentru întreg grupul de 

pacienți tratați cu fier oral, p = 0.649 pentru Fier 

lipozomal, p = 0.178 pentru Sulfat de fier), cu excepția 

grupului de control în care s-a înregistrat o scădere a 

hemoglobinei, nesemnificativă statistic. 
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Evoluția valorilor feritinei este similară cu cea a 

fierului înregistrând o creștere în toate cele 4 loturi de 

pacienți dar, de această dată nesemnificativă statistic (p = 

0.489 pentru lotul de control, p = 0.088 pentru pacienții 

tratați cu fier oral, p = 0.141 pentru pacienții tratați cu Fier 

lipozomal și p = 0.243 pentru pacienții tratați cu Sulfat de 

fier). 

Acidul uric înregistrează o reducere a valorilor la 

toate grupele de pacienți, dar aceasta este nesemnificativă 

statistic la pacienții din grupul de control (p = 0.787) și la 

cei tratați cu Sulfat de fier (p = 0.165) și semnificativă 

statistic la pacienții tratați cu fier oral (p = 0.001) și la cei 

tratați cu Fier lipozomal (p = 0.001). Aceste rezultate sunt 

reprezentate grafic în figura 12.10. 

 

 
Figura 12.10. Evoluția valorilor acidului uric la 

pacienții tratați cu fier oral 

 

Se decelează ecocardiografic o reducere a grosimii 

peretelui posterior al ventriculului stâng la toate 

categoriile de pacienți semnificativă statistic în grupul de 

tratament (p = 0.006) precum și cei tratați cu Fier 

lipozomal (p = 0.049). Fracția de ejecție a ventriculului 
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stâng are o evoluție spre creștere la toți pacienții incluși în 

cercetare. Limita de semnificație statistică este depășită la 

pacienții aflați în lotul de tratament oral (p = 0.014). 

La toate grupele studiate se observă o ameliorare 

a severității clasei NYHA de insuficiență cardiacă după 6 

luni de urmărire. Semnificația statistică este atinsă în 

grupul de pacienți tratați cu fier oral (p = 0.031). 

Creșterea valorilor scorului de calitate a vieții este 

semnificativă statistic la pacienții aflați sub tratament: cu 

fier oral (p < 0.001) precum și la cei tratați cu Fier 

lipozomal (p = 0.024) sau Sulfat de fier (p < 0.001). 

La pacienții aflați în brațul cu tratament se observă 

o creștere a distanței de mers după 6 luni de urmărire 

semnificativă statistic doar în grupa de pacienți tratați cu 

fier oral (p = 0.005) precum și pentru cei tratați cu Fier 

lipozomal (p = 0.031). 

Discuții 

Acest capitol aduce în discuție efectele 

tratamentului cu două preparate de fier asupra statusului 

fierului, a parametrilor ecocardiografici, a calității vieții și 

a capacității de efectuare a exercițiului fizic. Cercetarea 

actuală arată o ameliorare a calității vieții, a capacității de 

efectuarea a exercițiului fizic precum și a unor parametri 

ecocardiografici ai ventriculului stâng după 6 luni de 

tratament cu 2 preparate de fier oral (Fier lipozomal și 

Sulfat de fier), dar nu arată un beneficiu în ceea ce privește 

îmbunătățirea statusului fierului sau corectarea anemiei. 

Studiile anterioare care au evaluat efectele 

tratamentului cu fier oral la pacienții cu insuficiență 

cardiacă și deficit de fier sunt contradictorii. Primul studiu 

care a evaluat efectele tratamentului cu fier oral asupra 

pacienților cu insuficiență cardiacă arăta efecte 
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promițătoare a acestora (23) asupra corecției anemiei, 

similare cu cele ale fierului injectabil dar cu rezultate nu 

așa de importante asupra capacității funcționale a 

pacienților tratați cu fier oral după o urmărire de doar 3 

luni. 

Studiul IRONOUT HF este un studiu randomizat 

dublu orb care a evaluat efectele tratamentului cu fier oral 

la pacienții cu deficit de fier și insuficiență cardiacă. După 

16 săptămâni de tratament, s-a concluzionat că 

tratamentul cu fier oral nu aduce beneficii asupra 

capacității de efectuare a exercițiului fizic și a calității 

vieții în ciuda creșterii parametrilor care evaluează 

statusul fierului (27). Este neapărat necesar de amintit 

durata scurtă de urmărire a pacienților din acest trial 

clinic. Este larg cunoscută doza mică de fier absorbită 

după administrare orală (28). Acest truism asociat cu un 

nivel crescut de hepcidină din insuficiența cardiacă va 

determina necesitatea utilizării unor doze mari de fier oral 

și pentru perioade mai lungi de timp în scopul refacerii 

rezervelor de fier ale organismului(29). 

O surpriză descoperită la grupul de pacienți 

studiați este reprezentată de reducerea valorilor acidului 

uric, semnificativă statistic la grupul mare de pacienți 

tratați cu fier oral și la pacienții tratați cu fier lipozomal.  

Există cercetări care arată rolul acidului uric ca 

factor de prognostic negativ la pacienții cu insuficiență 

cardiacă, valoare prognostică superioară inclusiv NT-pro 

BNP-ului (30). În acest context, o reducere a valorilor 

acidului uric la pacienții tratați cu fier lipozomal ar avea 

un beneficiu și în privința prognosticului pe termen lung. 

Sunt necesare cercetări suplimentare care să stabilească 
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cu certitudine rolul tratamentului cu fier asupra valorilor 

acidului uric.  

Ameliorarea fracției de ejecție a ventriculului 

stâng sugerează o mai bună activitate a miocitelor 

cardiace asociat cu un status mai bun al fierului. Studiile 

efectuate până în acest moment arată efectele deficitului 

de fier asupra cardiomiocitelor care sunt reprezentate de 

disfuncție contractilă și de relaxare ceea ce duce la o 

producție redusă de energie. Aceste modificări au 

prezentat ameliorări semnificative la 3 zile de la 

administrarea de fier reprezentate de reversia 

modificărilor funcționale și morfologice (31). 

Date fiind rezultatele prezentate anterior 

considerăm că există anumite beneficii ale tratamentului 

cu fier oral, dar acestea depind de doza de fier 

administrată precum și de biodisponibilitatea produsului. 

Această cercetare poate reprezenta un punct de plecare 

pentru descoperirea unor preparate orale de fier care să 

aibă o absorbție și biodisponibilitate satisfăcătoare pentru 

îmbunătățirea parametrilor fierului, a calității vieții și a 

capacității de efort. 

 

Concluzii 
 

1. Cercetarea actuală arată că tratamentul cu beta blocante 

determină creșterea valorilor feritinei la pacienții care 

prezintă deficit de fier și insuficiență cardiacă. 

2.Administrarea blocantelor canalelor de calciu din clasa 

dihidropiridinelor poate duce la agravarea deficitului de 

fier printr-o scădere semnificativă statistic a valorilor, 

hemoglobinei, fierului și feritinei. 
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3.Calitatea vieții pacienților cu insuficiență cardiacă și 

deficit de fier tratați cu blocanți ai canalelor de calciu este 

mai bună conform rezultatelor obținute decât la cei fără 

acest tratament. 

4.Pacienții cu insuficiență cardiacă tratați cu 

anticoagulante par a avea o calitate a vieții mai precară 

decât pacienții care nu urmează acest tratament. 

5.Tratamentul cu fier injectabil duce la ameliorarea 

metabolismului fierului după 6 luni de tratament. 

6.Tratamentul cu fier sucroză ameliorează dimensiunile 

ventriculului stâng măsurate ecocardiografic, ameliorează 

calitatea vieții și crește distanța de mers. 

7.Doza minimă de 500 mg fier injectabil pare să fie 

suficientă pentru a determina efecte favorabile clinice, 

biologice și paraclinice la pacienții diagnosticați cu deficit 

de fier și insuficiență cardiacă. 

8.Tratamentul cu fier oral timp de 6 luni nu determină 

ameliorarea semnificativă statistic a parametrilor care 

evaluează statusul fierului, conform rezultatelor 

prezentate. 

9.Fierul oral administrat pacienților poate duce la 

ameliorarea clasei NYHA de insuficiență cardiacă la 

grupul de pacienți care au fost tratați cu fier oral. 

10.Tratamentul cu fier oral pare a determina diminuarea 

dimensiunilor peretelui posterior al ventriculului stâng și 

creșterea fracției de ejecție a acestuia. 

11.Calitatea vieții este ameliorată la tot grupul de pacienți 

tratați cu fier oral precum și la pacienții tratați cu sulfat de 

fier. 

12.Tratamentul cu fier oral pe o perioadă lungă de timp și 

cu o biodisponibilitate crescută poate avea rezultate 
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favorabile la pacienții cu insuficiență cardiacă și deficit de 

fier. 

Perspective pe care le oferă teza de doctorat 

Studiul efectuat reprezintă un imbold pentru 

cercetătorii din sfera insuficienței cardiace pentru a evalua 

suplimentar diverse preparate orale de fier în privința 

efectelor asupra deficitului de fier asociat insuficienței 

cardiace în contextul în care rezultatele noastre sugerează 

potențialele beneficii ale acestor preparate în special în 

ceea ce privește calitatea vieții și ameliorarea capacității 

de efectuare a exercițiului fizic. 

Există preparate orale de fier mai noi care 

utilizează mecanisme diferite de absorbție și care ar putea 

duce beneficii suplimentare la pacienții cu insuficiență 

cardiacă, dar acestea trebuie studiate în cadrul unor trialuri 

clinice (32). 

O altă perspectivă ar putea fi reprezentată de un 

studiu care să evalueze administrarea preparatelor orale 

de fier intermitent. Un studiu recent demonstrează că 

administrarea intermitentă a preparatelor orale (la interval 

de 48 ore) are un beneficiu suplimentar față de 

administrarea zilnică sau de mai multe ori pe zi prin 

reducerea valorilor hepcidinei cu o absorbție suplimentară 

față de absorbția realizată după administrarea zilnică sau 

de mai multe ori pe zi a preparatelor de fier (33).  
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