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ОДЕСА 

1. АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. За даними Міжнародного гематологічного конгресу, 

у багатьох країнах близько половини дітей страждають анеміями. 

Анемії, котрі вважають значно менш важчими захворюваннями, ніж інші: хвороби у 

дітей, не такі вже не небезпечні. Не кажучи о тяжких формах анемії, даже легкі випадки 

анемії нерідко залишають слід в житті дитини, затримують його розвиток, отощають 

течу інших  хвороб. Анемія- грецьке слово, означає безкрів’я, тобто стан, несумісний з 

життям,практичне він вживається як малокрів'я. Анемія - це велика група хвороб 

системи крові. Анемія – це стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів 

і зниженням вмісту гемоглобіну » одиниці обе1 му крові. 

ІІ НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ: Поглибити та розширити знання по анеміям у дітей. 

Навчитися діагност-уваги, призначати лі крайня і. проводити профілактику 

анемій у дітей 

III.  ІНТЕРН ПОВИНЕН ЗНАТИ: 

1. Етіопатогенез анемій. 

2. Класифікацію анемій. 

3. Клініку різноманітних форм анемій. 

4. Ускладнення анемій. 

5. Лікування га профілактику анемій. 

IV. ІНТЕРН ПОВИНЕН ВМІТИ: 

1. Зібрати та оцінити данні анамнезу. 

2. Провести клінічне обстеження хворого. 

3. Оцінити результати лабораторних методів обстеження. 

4. Призначити симптоматичну та патогенетичну терапію. 

5. Зазначити програмну профілактичних засобів, назначити план диспансерного 

нагляду. 

V. ПЛАН ЗАНЯТТЯ І ХРОНОКАРТА. 

1. Підготовчий етап. 5 хв.  

2. Контроль початкового рівня знань. 10 хв. 

3. Основний етап: 55 хв. 



а) Самостійна робота з хворими 25 ХВ. 

б) Клінічний розбір хворих 20 хв. 

в) Вирішення ситуаційних задач 10 хв. 

4. Заключний етап 20 хв. 

а) Закріплення матеріалу ( контрольні запитання) 15 хв. 

б) Проведення підсумків заняття 5 хв. 

 

               Основні відомості 

 • Лейкози та гострі гемолітичні кризи необхідно виявляти оперативна, 

оскільки ці стани вимагають негайного подальшого дослідження та 

лікування. 

 • Необхідно виявити основну причину залізодефіцитну та забезпечити 

адекватну реакцію на залізовмісні препарати. 

 • Зверніть увагу на залежність концентрації гемоглобіну в крові від віку:  

◦ при народженні > 150 г/л 

 ◦ 1–4 місяці > 100 г/л 

 ◦ 5 місяців–5 років > 105 г/л 

 ◦ 6–15 років > 115 г/л  

Обстеження в первинній медичній допомозі [ доказ 06159 |C] 

 • Занотуйте дані про загальний стан, колір очей (кон'юнктиви), жовтяницю, 

ознаки інфекції, болі, лімфатичні вузли, розмір печінки, селезінки та яєчок, 

серцево-судинні функції, ознаки кровотечі, набряки.  

• Проаналізуйте розгорнутий аналіз крові, морфологію червоних кров’яних 

тілець, кількість ретикулоцитів і швидкість осідання еритроцитів. • 

Зовнішній вигляд дрібних еритроцитів при розвитку залізодефіциту та їх 

зникнення у відповідь на терапію можна побачити тільки на гістограмі 

(підвищена ШРЕО, ширина розподілу еритроцитів за об’ємом) або за 

допомогою мікроскопії. 

 • Винятково велике коливання розміру еритроцитів є ознакою, наприклад, 

залізодефіцитної анемії середнього ступеня тяжкості, при якому 

концентрація гемоглобіну та середній об’єм еритроцитів (ШОЕ) можуть все 

ще або вже бути в нормі.  



◦ Знижений рівень ШОЕ зазвичай є ознакою дефіциту заліза, але він також 

може бути спричинений таласеміями [ настанова 01080 |Таласемія] (як 

правило, незначними) або гемоглобінопатіями (HbS, HbE тощо), 

рецидивними інфекціями або запаленням. 

 ◦ Якщо рівень СОЕ не є зниженим (нормоцитарна або макроцитарна анемія), 

проконсультуйтеся з дитячим гематологом або педіатром (зазвичай 

рекомендовано проводити прямий тест Кумбса, печінкові тести та тести 

щодо функції нирок, фолієвої кислоти та вітаміну B12, а також аналіз на 

виявлення наявності крові в калі та сечі).  

◦ Пацієнт може мати дефіцит заліза, навіть якщо концентрація гемоглобіну та 

СОЕ були в нормі. За нез’ясованої етіології визначають розчинний 

трансферриновий рецептор (sTfR, підвищена концентрація спостерігається 

при залізодефіциті і при прискореній продукції еритроцитів) і феритин 

(знижується при залізодефіциті, може збільшуватися — незалежно від 

запасів заліза — внаслідок інфекцій або запалень, а також при печінкових та 

злоякісних пухлинних захворюваннях).  

• Якщо у дитини лише анемія (як самостійне захворювання) з нормальними 

показниками інших клітин крові, пряма проба Кумбса негативна і немає 

кровотечі, потреби діяти швидко немає. 

 Якщо у дитини з анемією позитивна пряма проба Кумбса, вона має 

автоімунну гемолітичну анемію (АІГА [ настанова 00319 |Гемолітична 

анемія] ) і негайно скеровується до дитячої лікарні для отримання 

кортикостероїдові терапії. Настанова 00636. Анемія у дітей 2/8  

• Якщо є відхилення у інших складових крові, і пацієнт не має інфекції, яка б 

пояснювала аномалію, варто запідозрити лейкоз та негайно скерувати дитину 

до лікарні, яка готова до обстеження кісткового мозку та лікування лейкозу. 

Лікування залізодефіцитної анемії [ доказ 01377 |C]  

• Якщо значення гемоглобіну та СОЕ є низькими, але відповідають один 

одному, зазвичай це свідчить про залізодефіцитну анемію у дитини. Почніть 

терапію препаратами заліза з прийому добової дози (Fe ++) 4 мг/кг/день в 1–3 

прийоми, бажано приймати натщесерце. Прийом залізовмісного препарату із 

соком, що містить вітамін С (наприклад, апельсиновий сік), покращує 

всмоктування заліза. Результат лікування буде нічим не гіршим, навіть якщо 

добову дозу приймати тільки що другий день. 



 ◦ Кількість препаратів заліза, придатних для лікування дітей, в останні роки 

зменшується. Доступними рідкими продуктами є Fe ++ солі закису заліза 

(Enfamil Fer-in-Sol® та Niferex®) і Fe +++ гідроксид-полімальтозний 

комплекс (Maltofer®). Коментар експерта. Enfamil Fer-in-Sol, Niferex, 

Maltofer - торгові назви пероральних препаратів заліза/  

• Терапія залізовмісними препаратами повинна проводитись обережно, 

оскільки дефіцит заліза може призвести до зниження когнітивних 

можливостей, принаймні, у немовлят. З іншого боку, залізовмісна терапія не 

має бути необґрунтовано тривалою, оскільки надлишок заліза є шкідливим [ 

настанова 00519 |Гемохроматоз] .  

• Контроль рівня гемоглобіну через два тижні, і, за можливості, підрахунок 

ретикулоцитів (плюс гістограма або морфологія червоних кров'яних клітин за 

допомогою мікроскопії). Діагноз був встановлений правильно, якщо є 

реакція на лікування. Ретикулоцитоз та підвищення ШРЕО, безумовно, є 

більш швидкими ознаками ефективної залізовмісної терапії, ніж підвищений 

рівень гемоглобіну.  

• Слід продовжувати прийом залізовмісних препаратів, щонайменше, ще три 

місяці після нормалізації гемоглобіну.  

• Залізовмісна терапія може бути припинена при нормалізації концентрації 

феритину (за умови відсутності гострої фази реакції). Феритин зазвичай є 

показником розміру запасів заліза. Настанова 00636. Анемія у дітей 3/8  

• Коли режим харчування забезпечує надто мало заліза, важливою складовою 

терапії є коригування харчування дитини. Споживання молока слід 

обмежити не більше 500 мл на добу. Дослідження причини дефіциту заліза  

• Дефіцит заліза — це лише симптом, а не хвороба. Знайдіть його причину. У 

випадках незадовільної реакції на залізовмісні препарати, поміркуйте! 

Шукайте причини недостатнього споживання заліза з їжею (особливо у 

маленьких дітей), порушення всмоктування та крововтрати через кровотечі 

(особливо у старших дітей).  

◦ Харчовий анамнез (надто багато молока?) і, якщо необхідно, запитайте 

харчовий щоденник за тиждень  

◦ Колір випорожнень (чорний?)  

◦ Криві зростання; визначення антитіл в сироватці для виявлення целіакії [ 

настанова 00192 |Целіакія] , якщо показано.  



◦ Тести на приховану кров у сечі та в калі (досліджуються три зразки калу) 

 ◦ При виявленні прихованої крові в калі показане направлення до дитячої 

лікарні (рівень седиментації, ендоскопія, сканування дивертикула Меккеля). 

Можливі діагнози включають в себе дивертикул Меккеля або термінальний 

коліт [ настанова 00194 |Виразковий коліт] , у старших дітей виразковий 

коліт або хворобу Крона [ настанова 01073 |Хвороба Крона] .  

◦ Іноді анемія у дитини дошкільного віку виникає в результаті прихованої 

шлунково-кишкової кровотечі, пов'язаної з надмірним споживанням 

коров'ячого молока. Дитина також може мати гіпопротеінемію, яка реагує на 

залізовмісні препарати. Зазвичай дитина п'є велику кількість молока, тому 

зменшення споживання молока може бути рекомендоване лише на підставі 

анамнезу. Повне утримання не потрібне.  

Дослідження та лікування анемії в лікарні  

• Якщо пряма проба Кумбса позитивна: дитина має автоімунну гемолітичну 

анемію (АІГА). Почніть негайно застосовувати преднізолон з 2–4 мг/кг/добу 

в три прийоми. Переливання еритроцитарної маси показане лише при 

екстрених станах. Настанова 00636. Анемія у дітей 4/8  

• Якщо у дитини спостерігається гемолітична анемія з негативною пробою 

Кумбса, а в неонатальному періоді спостерігаються сфероцити в мазку крові, 

слід провести дослідження групи крові новонародженого та матері (ABO; 

Rh). У старших дітей збирають дані сімейного анамнезу і проводять аналіз на 

осмотичну ламкість еритроцитів (осмотична стійкість зменшується при 

спадковому сфероцитозі, особливо після 24-годинної інкубації) або тест з 

підкисленим розчином гліцерину (AGLT; скорочений), або демонструють 

відсутність білку смуги 3 за допомогою проточної цитометрії. Пацієнтам із 

вродженим сфероцитозом може знадобитися переливання еритроцитарної 

маси, якщо концентрація гемоглобіну нижче 80 г/л. Сироватковий білірубін і 

гаптоглобін можуть надати додаткову інформацію про ступінь гемолізу. 

Високий рівень гемоглобіну в плазмі крові, зникнення зв'язувальної 

здатності гептоглобіну та наявність фрагментації еритроцитів в мазку крові 

свідчать про внутрішньосудинний гемоліз. 

 • Якщо є також тромбоцитопенія, запитайте про кишкові симптоми та 

перевірте сечу і кров на креатинін щодо можливого гемолітикоуретичного 

синдрому.  



• Якщо, незважаючи на анемію, кількість ретикулоцитів є низькою, а ШОЕ в 

нормі або підвищений, це може бути пов'язано з гіпоплазією кісткового 

мозку. Перевірте наявність клітин інших ростків крові та переконайтесь, що 

дитина не має вродженого сфероцитозу (апластична криза зазвичай після 

інфекційної еритеми). Транзиторна еритробластопенія у дітей (TEC) — 

найбільш вірогідна етіологія. Слід також враховувати рідкісні вроджені 

синдроми: анемія Даймонда-Блекфана (немовлята) та анемія Фанконі (старші 

діти). Зазвичай показане дослідження кісткового мозку. За підозри на лейкоз 

(порушення в інших клітинах крові), того ж дня скеруйте пацієнта в дитячу 

лікарню для дослідження кісткового мозку. 

 • Незначні таласемії [ настанова 01080 |Таласемія] та гемоглобінопатії (Hb S, 

C, E) є прикладами мікроцитарних анемій, які не реагують на залізовмісні 

препарати (концентрація гемоглобіну непропорційно висока у порівнянні з 

низьким рівнем СОЕ; TfR і вміст феритину в крові в нормі або підвищений). 

Зберіть сімейний анамнез, перевірте етнічну приналежність, дізнайтесь про 

попередню кількість клітин крові у дитини, перевірте гемоглобін та ШОЕ у 

батьків та проведіть дослідження еритроцитів в крові дитини (гемоглобін) за 

допомогою гемоглобіно-електрофорезу та ізоелектричного фокусування 

гемоглобіну (фракції гемоглобіну) 

Профилактика ЖДА у детей:       

  1)  антенатальная профилактика - всем женщинам во второй половине беременности 

целесообразно профилактическое назначение пероральных ферропрепаратов или 

поливитаминов, обогащённых железом; 

 2)  постнатальная профилактика - естественное вскармливание  со своевременным 

введением прикорма (мясное пюре с 7 месяцев жизни) , детям при искусственном 

вскармливании с 3 - 4 месяцев жизни вводят смеси, обогащённые железом (12 мг/л), 

недоношенным детям от многоплодной беременности, родившимся с крупной массой 

тела, имеющим бурные темпы массо-ростовой прибавки, с 2 месяцев жизни до конца 

первого полугодия рекомендуется профилактический приём препаратов железа в дозе, 

равной 1/3 - 1/2 суточной дозы элементарного железа (1 - 1,5 мг/кг/сут) на протяжении 

3 -  6 месяцев. 

   Вакцинацию детей, страдающих ЖДА, проводят после нормализации уровня 

гемоглобина. Сроки контроля гематологических показателей - 7-10 день 

(ретикулоциты), 1-й, 3-й, 4-й, 6-й месяцы (гемоглобин, сывороточное железо, 



сывороточный ферритин, общая железосвязывающая способность сыворотки) от 

начала терапии. Снятие с диспансерного учёта осуществляется через 3 года. 

  После нормализации показателей крови – общий анализ крови проводится 1 раз в 

месяц на протяжении 1-ого года, а затем ежеквартально   на протяжении последующих 

2 лет. 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ. 

1. Визначення анемії. 

2. Класифікація анемій. 

3. Етїопатогенез та особливості клінічного перебіга дефіцитних анемій. 

         4. Обстеження  на залізодефіцитну анемию в первинній медичній допомозі.  

         5. Лікування залізодефіцитної анемії в умовах сімейної амбулаторії 

         6. Лабораторні та інструментальні методи діагностики. 

          7. Дослідження та лікування анемії в лікарні.  

           8. Профілактика залізодефіцитної анемії. 
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