
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

КАФЕДРА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ  

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Зав. каф.__________ проф. Величко В.І. 

                                                                        «____»________________20    р. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА  

семінарського заняття лікарів-інтернів 2 року навчання 

за фахом «Загальна практика - сімейна медицина» 

 

 

ТЕМА: АНЕМІЇ. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА  

 

 

 

 

 

ТРИВАЛІСТЬ: 180 хв. 

ВИКОНАВЕЦЬ: доцент КОРНОВАН Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕСА 

 



Актуальність теми. 

          Анемічний синдром (АС) - це клініко-гематологічннй синдром, який 

характеризується зниженням концентрації гемоглобіну (та, в більшості випадків, 

еритроцитів) в одиниці об'єму крові, це сукупність клінічних та лабораторних ознак 

захворювання. АС характеризується клінічними проявами гіпоксії та гипоксемії: 

слабкістю, запамороченнями, син копальними станами; порушенням пам'яті, 

судомними нападами, посиленням недостатності коронарного кровообігу, наростанням 

ознак серцевої недостатності. 

       Частота і розповсюдженість різноманітних анемій неоднакова, причини та 

механізми розвитку багато численні і різноманітні. 

       Це обумовлює необхідність подальшого удосконалення знань щодо діагностики та 

лікування різних варіантів перебігу анемій. 

Навчальні цілі. 

     Поглибити та удосконалити знання лікарів-інтернів у питаннях діагностики та 

лікуванні анемій. 

Інтерни повинні знати: 

 Основні варіанти перебігу анемій; 

-        Клінічні та лабораторні дані анемій; 

-       Методи лікування анемій. 

Інтерни повинні вміти: 

- Діагностувати анемії; 

- Провести фізикальний огляд хворого с захворюванням на анемію; 

- Скласти схему диференційного діагнозу; 

- Призначити диференційоване лікування в залежності від стадії, наявності 

ускладнень, супутніх захворювань; 

- Визначити тактику вирішення питань медико-соціальної експертизи, 

працевлаштування, профілактики. 

Хронокарта 

1. Вступ. Актуальність теми 10 хв. 

2. Визначення рівня базисних знань інтернів   10 хв. 

3. Огляд 1-2 хворих (розбір історії хвороби) на анемію   40 хв. 

4. Ознайомлення з історіями хвороб оглянутих хворих 30 хв. 

5. Проведення клінічного розбору випадків. Диференційна 

діагностика  

30 хв. 

6. Обговорення питань тактики діагностики та лікування   30 хв. 

7. Відповідь інтернів на контрольні запитання 25 хв. 

8. Підведення підсумків 5 хв. 

 

        Заняття проводиться в учбовій кімнаті кафедри та терапевтичному 

(гематологічному) відділенні стаціонару. Напротязі заняття використовуються історії 

хвороб та лабораторно- інструментальні дослідження, таблиці та зразки медикаментів. 

 



ОСНОВНІ ТЕЗИ ЗАНЯТТЯ 

Патогенетичні варіанти анемій  

1) Залізодефіцитні анемії; 

2) Анемії, пов'язані з перерозподілом заліза (залізорозподілюючі анемії); 

3) Анемії, пов'язані з порушенням синтезу гема ( сидероахрестічні анемії1); 

4) Анемії, пов'язані з порушенням синтезу ДНК - мегалобластні анемії ( 

В12-дефіцитна, фолієводефіцитна анемія); 

5) Гемолітичні анемії; 

6) Анемії, пов'язані з порушенням регуляції еритропоезу; 

7) Анемії, пов'язані з кістково - мозковою недостатністю; 

8) Анемії змішаного характеру. 

Для орієнтовного визначення патогенетичного варіанту анемії необхідно проведення 

наступних досліджень: 

- Визначення вмісту гемоглобіну; 

- Підрахунок кількості еритроцитів; 

- Підрахунок кількості тромбоцитів; 

- Підрахунок кількості ретикулоцитів; 

- Визначення кольорового показника; 

- Підрахунок кількості лейкоцитів та лейкоцитарної формули крові; 

- Перегляд мазка крові для визначення аномальних форм еритроцитів, лейкоцитів та 

клітинних включень. 

Для того, щоб швидко і вірно визначити патогенетичний варіант анемії необхідно 

запам'ятати про те, що анемія є синдромом, який ускладнює перебіг багатьох захворю-

вань. 

Основні ознаки: 

- Низький кольоровий показник (рідше нормальний); 

- Гіпохромія еритроцитів (рідше нормохромія); 

- Нормальний або помірно знижений вміст сироваткового заліза; 

- Наявність ознак хронічного запального процесу; 

- Відсутність кількісних та якісних змін з боку інших клітин крові; 

- Зниження загальної залізозв'язуючої здатності сироватки крові; 

- Підвищення рівня феритину у сироватці. 

Лікування. 

Як правило, ці анемії не потребують спеціальної терапії. Вважають, що зниження 

сироваткового заліза при інфекційному процесі має захисний характер - в умовах 

дефіциту заліза мікрофлора стає менш активною і імунна система з більшим успіхом 

пригнічує її. Призначення препаратів заліза недоцільне. 

 

АНЕМІЇ. ПОВ'ЯЗАНІ З ПОРУШЕННЯМ СИНТЕЗУ ГЕМА 

( сидероахрестичні анемії) - це гіпохромні анеиії, при яких еритроцити містять мало 

заліза і гемоглобіне не внаслідок дефіциту заліза в організмі, а тому що воно не 

використовується кістковим мозком для синтезу гемоглобіну. 

 Причини: 

1. Спадковий дефіцит ферментів, які беруть участь в синтезі порфіринів (розвивається 

ахрезія- невикористовування заліза на потреби еритропоезу). Залізо відкладається в 

різних органах і тканинах з розвитком гемосидерозів внутрішніх органів.  



 2.  Інтоксикація свинцем. 

3. Дефіцит вітаміну В6 (при хронічному алкоголізмі, при лікуванні ізоніазидом, 

циклосерином, ле-воміцетином).. 

Ознаки анемії: 

- Низький кольоровий показник; 

- Гіпохромія еритроцитів; 

- Ретикулоцитопенія (ретикулоцитоз при інтоксикації свинцем ); 

- Підвищення вмісту сироваткового заліза;. 

- Зниження загальної залізозв'язуючої здатності сироватки; 

- Ознаки гемосидерозу внутрішніх органів (біопсія); 

- Підвищена-екскреція заліза з сечею після введення десфералу; 

Лікування: 

При спадкових формах показане призначення вітаміну В6 по 5-8 мл 6% розчина на добу. 

Терапевтичний ефект пов'язаний з надлишком кофермента віт. В6 -

пиридоксальфосфату, утворення якого є порушеним при даній формі анемії. Більш 

ефективним є застосування пиридоксальфосфату по 80-100 мг/добу перорально або 30-

40 мг/добу в/м. Для виведення надлишку заліза є показаним застосування десфералу по 

500 мг/добу декілька місячних курсів па рік. 

При інтоксикації свинцем застосовуються комплексони: ЕДТА, унітіол, тіосульфат 

натрію. Показники червоної крові нормалізуються по мірі дезінтоксикації. 

МЕГАЛОБЛАСТНІ АБО МАКРОЦИТАРНІ АНЕМІЇ 

Розвиваються в результаті дефіциту вітаміну В12 і фолієвої кислоти. 

Вітамін В12 в організмі виконує 2 основні функції: 

- Бере участь у синтезі ДНК за допомогою активізації фолієвої кислоти; 

- Приймає участь у розпаді і ситезі деяких жирних кислот, що входять до мієліну 

нервового волокна ( при їх розпаді накопичується метилмолонова кислота, токсична 

для нервової клітини, в результаті чого порушується функція нервової тканини). 

Причини В12 - дефіциту: 

1. Порушення секреції внутрішнього фактора Кастла (що синтезується у 

шлунку): 

- Резекція шлунку; 

- Важкий атрофічний гастрит; 

- Аутоімунний процес у слизовій оболонці шлунку;' 

- Рак шлунку; 

2. Порушення кишкового всмоктування : 

- Ентерит; 

- Резекція кишки; 

- Синдром Імерслунд-Брезика (відсутність рецепторів для приєднання внутрішнього 

фактора ); 

- Панкреатит; 

- Синдром мальабсорбцІЇ; 

- Порушепня всмоктування білку. 

3. Конкурентний розхід віт В12: 

- Дивертикуліти кишечника; 



- Інвазія широким лентецем; 

- С-м сліпої петлі; 

- Вегетаріанське харчування. 

4. Спадковий дефект, коли порушений синтез транскобаламіна - транспортного білку, 

що переносить віт В12 від кишок до тканин. 

Запасів вітаміна В12 вистачає на 5 років без поповнення. Вітамін В12 міститься тільки в 

тваринній їжі.  

Причини дефіциту фолієвої кислоти: 

1. Порушення всмоктування фолієвої кислоти спостерігається при хронічному 

алкоголізмі, хронічному гепатиті, цирозах печінки, гострих алкогольних 

ексцесах в період вагітності у хворих алкоголізмом; 

2. Аліментарний фолієвий дефіцит: фолієва кислота є у всіх продуктах 

харчування, але руйнується при термічній обробці. Фолієвий дефіцит 

розвивається, якщо не вживати в їжу сири овочі та фрукти. Запаси фолієвої 

кислоти в організмі - на 3 місяці. 

3. Наслідок вживання деяких медикаментів (протисудомні, триметоприл, 

метотрексат). 

Ознаки мегалобластної анемії: 

- Трьохпаросткова цитопенія (тромбоцитопенія, лейкоцитопенія, 

еритроцитопенія);  

- Високий кольоровий показник; 

- Гіперхромія еритроцитів; 

- Макроовалоцитоз еритроцитів, мегалоцитоз; 

- Базофільна пунктація еритроцитів; . 

- Тільця Жолі, кільця Кебота; 

- Гіперсегментація ядер сегментоядерних нейтрофілів; 

- Мегапобластичне кроветворення в кістковому мозку; 

- Ознаки ураженпя периферичної нервової системи (фунікулярпий мієлоз, 

парестезії, нижні параплегії) при В12 дефіциті; 

- Глосит, хронічний гастрит, ознаки міокардіодистрофії. 

Лікування: 

1. В12-дефицитної анемії: 

- Цианокобаламін по 400 - 500 мкг/добу кожен день або 

- Оксікобаламін по 1 мг/добу через день. 

Контроль ретикулоцитів по закінченню першого тижня. Рівень гемоглобіну 

збільшується через 3-4 тижні. Повний терапевтичний ефект досягається через 4-6 тижнів 

. Потім па протязі всього життя хворим показана підтримуюча терапія ціанкобаламіном 

по 500 мкг 1 раз на тиждень на протязі трьох місяців, далі по 500 мкг 1 раз у 2 тижні з 

перервою 2 місяці на рік. 

При фунікулярному мієлозі застосовуються великі дози ціанкобаламіна (1000 мкг/добу 

в/м) в поєднанні з аденозинкобаламіном (500 мкг/добу в/м), що беруть участь в обміні 

жирних кислот, але не впливають на кровотворення. 

2. Фолієводефіцитної анемії: 

- Фолієва кислота рег os ДД-5-15 мг. 

- Прогулянки на свіжому повітрі, вживання молока (тільки козине молоко не 

містить фолієву кислоту), сирі овочі та фрукти. 



         Не можна застосовувати фолієву кислоту ізольовано при нестачі вітаміну В12, так як 

можна погіршити стан хворого (фолієва кислота буде сприяти синтезу ДНК за участю 

вітаміну В12, а нервові волокна лишаться без мієлінових оболонок - так формується 

фунікулярний мієлоз). 

     Трансфузії еритроцитів застосовуються за життєвими показаннями, при наявності 

ознак гіпоксії головного мозку (анемічна енцефалопатія), прогресуючої серцевої 

недостатності, при підозрі на розвиток анемічної коми, яка часто є причиною загибелі 

хворих з даною патологією. 

ГЕМОЛІТИЧНІ АНЕМІЇ 
Розвиваються внаслідок підвищеного руйнування 

еритроцитів.  

Гемолітичні анемії поділяються на спадкові та набуті. 

1. Спадкові, пов'язані з порушенням мембрани еритроцитів: 

- Порушення структури білка мембрани (мікросфероцитоз, еліпсоцитоз, стоматоз). 

- Порушення, ліпідів мембрани. 

2. Спадкові, пов'язані з порушенням активності ферментів еритроцитів: 

- Пентозофосфатного циклу; 

- Гліколіза; 

-  Обміну глутатіона; 

- Ферментів, що беруть участь у використанні АТФ; 

- Обміна нуклеотидів; 

- Ферментів, що беруть участь у синтезі порфирінів. 

3 . Спадкові, пов'язані з порушенням структури або синтезу гемоглобіну: 

- Синтезу гемоглобіну; 

- Структури гемоглобіну; 

4. Набуті, пов'язані з впливом антитіл: 

- Ізоімунні ( гемолітична хвороба новонароджених, переливання несумісної крові) 

- Аутоімунні - з аптитілами проти еритроцитів периферичної крові (теплові 

аглютенини, холодові аглютенини, теплові гемолізини). 

5. Гемолітична анемія, пов'язана зі зміною структури мембрани, що обумовлена: 

- Соматичною мутацією (пароксизмальна нічна гемоглобінурія- хвороба Маркіафави-

Мікеля); 

- Механічним ушкодженням оболонки еритроциту (гемолітико-уремічний синдром та 

інш.); 

- Хімічним ушкодженням еритроцитів; 

- Нестачею вітаміну Є та інш.; 

- Руйнуванням еритроцитів паразитами (малярія); 

Клініка: 

 Гострий початок: швидко наростає слабкість, задишка, серцебиття, біль в області 

серця, іноді біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла, блювання, 

з'являється жовтяниця. 

 Хронічний перебіг: стан хворого залишається відносно задовільним. З'являється 

жовтяниця, збільшується селезінка, іноді лікування призводить до чергування 

періодів загострення та ремісії 

Анемія нормохромна, іноді гіперхромна. Спостерігається помірний ретикулоцитоз. 

В крові макроцитоз і мікросфероцитоз еритроцитів, з'являються нормобласти, 

підвищується ШОЕ. Лейкоцити при хронічній формі в нормі, при гострій - визначається 

лейкоцитоз зі зсувом лейкоформули вліво. Тромбоцити в нормі. В кістковому мозку 

еритропоез посилений, іноді визначаються мегалобласти. У сироватці крові підвищений 



загальний білірубін за рахунок непрямого. Знижена осмотична резистентність 

еритроцитів. В калі визначається стеркобілін. На поверхні еритроцитів знаходять 

імуноглобулін-G.  

Гемолітичні анемії можуть спостерігатись при застосуванні деяких ліків, таких як—

хінін, допегіт, сульфаніламіди, тетрацикліни, цепорин, пеніцилін.  

 

Лікування:  

- Преднізолон: при гострих формах -ДД 60-80 мг (до 150 мг і більше) з поступовим 

зниженням дози препарату; при хронічних формах - ДД 20-25 мг до підтримуючої 

5-10 мг на добу 

- Спленектомія - якщо преднізолон дає короткочасні ремісії (до 6 місяців) або є 

резистентність до глюкокортікостеродів; 

- Імунодепресанти; 

 

 

Постгеморагічні анемії 

Постгеморагічні анемії можуть бути наслідком гострої чи хронічної крововтрати. 

Наслідком хронічної крововтрати є розвиток залізодефіцитної анемії. 

Гостра постгеморагічна анемія - наслідок гострої однократної чи багатократної 

втрати великої кількості крові. 

Етіопатогенез. Причиною крововтрати можуть бути травми, хірургічне втручання, 

кровотеча, обумовлена виразкою шлунку, ДПК, з розширених вен стравоходу, 

позаматкова вагітність, при порушенні гемостазу, захворюваннях печені. Симптоми 

хвороби патогенетично пов'язані зі зменшенням маси циркулюючої крови та з кисневою 

недостатністю. 

Швидка втрата загальної кількості крові (поперед усім плазми) приводить до 

зниження артеріального тиску (колапс, гіпотонія), що в свою чергу стимулює викид 

катехоламінів. Катехоламіни викликають спазм периферійних судин, розвиток шокового 

стану. Компенсаційним механізмом профілактики шоку є аутогемоделюція - перехід 

міжклітинної рідини у кров'яне русло. 

І викид катехоламінів, і спазм периферійних судин (усунення кровотечі), і 

аутогемоделюція виконують роль механізму компенсації при гострій крововтраті. 

Зниження загальної кількості еритроцитів викликає гіпоксію, яке у свою чергу 

стимулює еритропоез, сприяє збільшенню частоти дихання (задишка) та серцевих 

скорочень (тахікардія) у більшості випадків з серцебиттям. 

Клініка. Гостра крововтрата супроводжується симптомами шоку - сухкість у роті, 

блідість шкіри та слизових оболонок, холодний піт, зниження артеріального тиску, 

непритомність, блювота, цианоз, судоми. Після усунення шоку спостерігаються 

симптоми гіпоксії - запаморочення, слабкість, адинамія, тахікардія, задишка, блідість 

шкіри. 

Картина крові. У першу добу гемоглобін та еритроцити знижаються помірно. На 2-3 

добу анемія стає більш наявною - рівень гемоглобіну та еритроцитів знижується 

(результат аутогемоделюції). Анемія нормохромна. На 4-5 добу у зв'язку з початком 

регенерації еритропоеза з'являються ретікулоцити. Спостерігається лейкоцитоз зі здвигом 

уліво (до мієлоцитів та паличкоядерних нейтрофілів. У період кровотечі кількість 

тромбоцитів може бути знижена (використовуються у зоні кровотечі). 

Діагностика при встановленій масивній крововтраті не викликає сумніві, але значно 

ускладнюється при внутрішній кровотечі (позаматкова вагітність, виразка шлунку, ДПК 

та тощо). 

Лікування 

Поперед усім усунення кровотечі. При внутрішніх кровотечах показано хірургічне 

втручання. Протишокові заходи: в/в інфузія 1-2 мл норадреналіну, 150-200 мл 5 % 



гідрокарбонату натрію (для боротьби з метаболічним ацидозом). Показанням до 

гемотрансфузії являється зниження систолічного артеріального тиску нижче 90 мл рт. ст., 

збільшення ЧСС більш, ніж на 20 уд./хв. 

Інфузіонна терапія (поліглюкін, реополіглюкін, альбумін) до 2 л на добу при 

крововтраті більш ніж 25 %. 

Далі - усунення дефіциту заліза. 

Профілактика 

Лікування основного захворювання та попередження кровотечі. Своєчасне 

визначення джерела крововтрати. 

 

 

Апластична анемія 

Гіпопластична анемія, панмієлопатія, мієлофтиз, арегенераторна анемія - 

захворювання, що характеризується панцитопенією, пов'язаною з порушенням 

кровотворення у костному мозку. Для аплазії костного мозку характерно припинення 

продукції усіх елементів крові: еритроцитів, тромбоцитів, лейкоцитів. 

 

Етіопатогенез. Апластична анемія буває набута та ідіопатична (40 - 50 %). Набутті 

форми обумовленні аутоімунним фактором. Виділені конституційні форми, перебіг яких 

супроводжується різними уродженими вадами та хромосомними абераціями. 

 

Клініка обумовлена панцитопенією. Перебіг прогресуючий: зростає анемія, 

агранулоцитоз, ускладнений інфекціями, з'являються некротичні ураження (ентеропатія), 

кровотечі. 

 

Діагностика 

Аналіз крові - нормохромна анемія, гіпорегенераторна (зниженим ретікулюцитозом), 

лейкопенія, гранулоцитопенія, тромбоцитопенія. 

Кістковий мозок - значне збільшення жиру, зменшення клітинного складу, майже 

повна відсутність мегакариоцитів та еритроцитів. Можливе 

збереження окремих островків мієлопоеза. 

Відома особлива форма апластичної анемії з вибраним урадженям еритропоезу - 

парціальна червоноклітинна аплазія костного мозку (5 % усіх апластичних анемій), 

обумовлена виникненням антитіл до еритрокаріоцитів костного мозку. Виникнення 

антитіл супроводжується пошкодженням еритрокаріоцитів на усіх стадіях розвитку, 

різким зменшенням до повної відсутності елементів еритропоеза у костному мозку при 

наявності гранулоцитопоезу та мегакаріоцитів. У крові: постійно поглиблюється 

нормохромна анемія, повна відсутність ретікулоцитів (арегенератона анемія), нормальний 

якісно та кількісно склад лейкоцитів та тромбоцитів. Еритроцити по формі, розмірам, 

резистентності, якості гемоглобіну та подовженості життя нормальні. 

Форми парціальної червоноклітинної аплазії костного мозку: 

- ідіопатична; 

- уродженная (анемія Блекфена-Дайємонда); 

- симптоматична. 

У плазмі у хворих на парціальну червоноклітинну аплазію костного мозку 

виявляються антитіла до Ig J, Ig A чи їх подружжю. 

Агрегат - гемаглютинаційна проба де можливість виявити антитіла до еритроцитів. 

Допомагає діагностиці спостереження за змішаною культурою костного мозку хворих 

на агарі: клітини костного мозку хворих імунної форми апластичної анемії подавляють 

колонієзбудування у культурі клітин нормального костного мозку. 



 

Лікування 

При парціальній червоноклітинній аплазії костного мозку показано застосування 

цитостатиків (циклофосфан, лейкеран, імуран) разом з глюкокортикостероїдами 

(преднізолон 30 - 150 мг на добу) та гемотрансфузії еритроцитів. 

Трансфузії еритроцитів слід проводити при НЬ < 80 г/л, трансфузії тромбоцитів - 

при зниженні їх кількості нижче 20 • 104 в 1 мкл та кровотечах (необхідно пам'ятати, що 

тривале заміщення тромбоцитів може привести до появи антитромбоцитарних антитіл). 

Трансфузії лейкоцитів малоефективні з причини малого строку життя. 

При появі інфекційних ускладнень показане призначення антибіотиків широкої дії. 

Глюкокортикостероїди при ідеопатичних формах апластичної анемії дають 

симптоматичний ефект: зменшують кровотечі, знімають побічні реакції трансфузії та 

антибактеріальної терапії. Гпюкокортикостероїди приймають по 60 - 100 мг на добу 

(преднізолон). Тривалість лікування залежить від ступеню компенсації геморагічного 

синдрому. 

У деяких випадках слід призначити анаболічні стероїди (нерабол, ретаболіл). 

Спленектамія показана у тих випадках, коли перебіг захворювання контролюється 

кортикостероїдами, а їх відміна приводить до рецидиву. 

Пересадка кісткового мозку найбільш ефективна коли донором являється 

однояйцевий близнюк. 

 

Профілактика захворювання невідома. При агранулоцитозі профілактика 

інфекційних ускладнень. 

Спостерігання на протязі усього життя у сімейного лікаря чи дільничного терапевта з 

обов'язковим консультуванням гематологами. 

 

Прогноз - несприятливий. Випадки видужання практично не бувають. 

 

 

ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІ АНЕМІЇ 

Широке розповсюдження залізодефіцитної анемії (ЗДА) біля 90% від усіх анемій у 

вагітних - є однією з актуальних проблем в акушерстві. ЗДА вагітних обумовлена 

дефіцитом заліза в сироватці крові і кістковому мозку та дефіцитом інших 

гемопоетичних чинників, супроводжується порушенням утворення гемоглобіну та 

еритроцитів, гіпоксією в наслідок недопостачання кисню до тканин організму та 

розвитком метаболічних порушень. Однією з головних причин розвитку ЗДА є нестача 

заліза в організмі, зниження його абсорбції в кишківнику із хар-чових і навіть не завжди 

адекватних залізовмісних препаратів. 

Причини ЗДА 

1. Недостатній обсяг споживання заліза 

      Вживання в їжу недостатньої кількості заліза протягом тривалого часу може призвести 

до дефіциту. До числа продуктів з високим вмістом заліза відносяться м'ясо, яйця і деякі 

зелені листові овочі. Споживання цих продуктів необхідно під час стрімкого зростання і 

розвитку дітей, а також в період вагітності у жінок. 

2. Пологи або втрата крові під час менструації 

       Рясні менструальні кровотечі і втрата крові під час пологів є найбільш поширеними 

причинами залізодефіцитної анемії у жінок дітородного віку. 

3. Внутрішні кровотечі 

      Внутрішня кровотеча також може привести до залізодефіцитної анемії. До числа 

найбільш поширених внутрішніх кровотеч відноситься виразка шлунка, поліпи в 

кишечнику і рак товстої кишки. Регулярне використання деяких знеболюючих препаратів 

також може викликати кровотечу в шлунку. 



4. Нездатність організму засвоїти залізо 

       Певні порушення, пов'язані з роботою кишечника, або хірургічне втручання можуть 

вплинути на те, як організм поглинає залізо. Навіть якщо людина отримує достатню 

кількість заліза, таке захворювання як целіакія або операції на кишечнику, можуть 

обмежити обсяг засвоюваного заліза. 

5. Ендометріоз 

       Ендометріоз являє собою захворювання, при якому у жінок може бути прихована 

важка втрата крові в області живота або тазу, яку неможливо швидко виявити. 

Клініка 

       Спочатку симптоми залізодефіцитної анемії можуть бути слабкими і непомітними. 

Згідно з даними Американського товариства гематологів, більшість людей не 

усвідомлюють, що у них легка анемія, поки не проведуть аналіз крові. 

     До числа найбільш поширених симптомів залізодефіцитної анемії середнього та 

тяжкого форми відносяться: 

 підвищена стомлюваність; 

 слабкість; 

 блідість шкіри; 

 порушене дихання; 

 запаморочення; 

 тяга до поїдання глини, льоду або бруду; 

 поколювання в кінцівках; 

 набряклість мови; 

 неприродне охолодження кінцівок; 

 порушення серцевого ритму; 

 головні болі; 

 підвищена ламкість нігтів. 

 

Діагностика 

      Лікар може діагностувати анемію за допомогою повного аналізу крові СВС, а також 

ряду інших додаткових тестів. При аналізі крові лікар перевіряє кількість: 

 еритроцитів; 

 лейкоцитів; 

 гемоглобіну (норма 12,0-15,5 грамів на децилітр - для жінок, 13,5-17,5 грамів - для 

чоловіків); 

 гематокриту (норма 34,9-44,5 відсотків - для жінок, 38,8-50 відсотків - для 

чоловіків); 

 тромбоцитів. 

        При залізодефіцитної анемії рівень гематокриту і гемоглобіну нижчий за норму. Крім 

того, еритроцити в більшості випадків менше стандартних розмірів. 

        Тест CBC часто виконується як частина звичайного медичного обстеження, який в 

більшості випадків виконується перед операцією. 

        Однак щоб визначити ступінь анемії і методи її лікування, лікар може призначити 

додаткові аналізи, які передбачають вивчення крові під мікроскопом. Ці аналізи нададуть 

ряд додаткової інформації, що включає: 

 кількість заліза в крові; 

 якісні параметри еритроцитів; 

 рівень феритину; 

 рівень железосвязивающей здатності. 

      Ферритин є білок, що забезпечує накопичення заліза в організмі. Низький рівень 

феритину свідчить про низький вміст заліза. Тест на рівень железосвязивающей здатності 

використовується для визначення кількості трансферину, використовуваного організмом 

для транспортування заліза. 



      Якщо ж лікар має підозру в тому, що анемія викликана внутрішньою кровотечею, він 

може призначити додаткові аналізи, які включають аналіз калу на наявність крові. Кров в 

калі може вказувати на кровотечу в кишечнику. 

        Крім цього, лікар може також провести ендоскопію для перегляду слизової оболонки 

шлунково-кишкового тракту. Верхня ендоскопія дозволить лікарю досліджувати слизову 

оболонку стравоходу, шлунок і верхню частину тонкої кишки. Колоноскопія дозволить 

лікарю досліджувати слизову оболонку товстої кишки і нижній її частині. Ці тести 

можуть допомогти визначити джерела внутрішньої кровотечі. 

 

       Для ЗДА характерні ознаки сідеропеніческого синдрому (синдром гіпосідероза), який 

обумовлений тканинним дефіцитом заліза, що призводить до зниження активності 

багатьох ферментів (цитохромоксидази, пероксидаза, сукцинат-дегидрогеназа і ін.). 

       Сідеропеніческого синдром проявляється численними симптомами: 

- спотворення смаку - непереборне бажання вживати в їжу щось незвичайне і малоїстівне 

(крейда, зубний порошок, вугілля, глину, пісок, лід), а також сире тісто, фарш, крупу; цей 

симптом частіше зустрічається у дітей і підлітків, але досить часто і у дорослих жінок; 

пристрасть до гострої, солоної, кислої, пряної їжі; 

- перекручення нюху - пристрасть до запахів, які більшістю оточуючих сприймаються як 

неприємні (бензин, ацетон, запах лаків, фарб, гуталіну і ін.); 

- виражена м'язова слабкість і стомлюваність, атрофія м'язів і зниження м'язової сили в 

зв'язку з дефіцитом міоглобіну і ферментів тканинного дихання; 

- дистрофічні зміни шкіри та її придатків (сухість, лущення, схильність до швидкого 

утворення на шкірі тріщин; тьмяність, ламкість, випадання, раннє посивіння волосся; 

витончення, ламкість, поперечна смугастість, тьмяність нігтів; симптом койлоніхії - 

ложкоподібний увігнутість нігтів); 

- ангулярних стоматит - тріщини, «заїди» в кутах рота (зустрічаються у 10-15% хворих); 

- глосит (у 10% хворих) - характеризується відчуттям болю і розпирання в області мови, 

почервонінням його кінчика, а в подальшому атрофією сосочків ( «лакований» язик); 

часто спостерігається схильність до пародонтозу і карієсу; 

- атрофічні зміни слизової оболонки шлунково-кишкового тракту - це проявляється 

сухістю слизової оболонки стравоходу і труднощами, а іноді болями при ковтанні їжі, 

особливо сухий (сідеропеніческая дисфагія); розвитком атрофічного гастриту і ентериту; 

- симптом «синіх склер» характеризується синюватою забарвленням або вираженою 

блакиттю склер. Це пояснюється тим, що при дефіциті заліза порушується синтез 

колагену в склери, вона стоншується і через неї просвічує судинна оболонка ока. 

- імперативні позиви на сечовипускання, неможливість утримати сечу при сміху, кашлі, 

чханні, можливо навіть нічне нетримання сечі, що зумовлено слабкістю сфінктерів 

сечового міхура; 

- «сідеропеніческого субфебрилітет» - характеризується тривалим підвищенням 

температури до субфебрильних величин; 

- виражена схильність до гострих респіраторно-вірусних і інших інфекційно-запальних 

процесів, хронізації інфекцій, що обумовлено порушенням фагоцитарної функції 

лейкоцитів і ослабленням системи імунітету; 

- зниження репаративних процесів в шкірі, слизових оболонках. 

 

ЗДА у жінок 

     Вагітність, значне менструальної кровотечі і міома матки є найпоширенішими 

причинами ЗДА у жінок. 

      Надмірне менструальної кровотечі виникає, коли жінка втрачає більше крові під час 

менструації через збільшення тривалості даного періоду або збільшення обсягів крові, що 

втрачається. За даними фахівців, типове менструальної кровотечі триває від 4-х до 5-ти 

днів. При цьому кількість втраченої крові коливається від 2-х до 3-х столових ложок. 



      Згідно зі статистичними даними, близько 20-ти відсотків жінок дітородного віку 

страждають залізодефіцитною анемією. Вагітні жінки мають більш високу схильність 

ЗДА, тому що їм потрібна більша кількість крові для розвитку плода. 

       УЗД органів малого тазу може допомогти лікарю знайти джерело надлишкового 

кровотечі у жінок. У більшості випадків причиною ЗДА є міоми, які виникають при 

зростанні м'язових пухлин в матці. Хоча міоми не належать до ракових пухлин, вони 

можуть викликати сильне менструальна кровотеча, що несе за собою залізодефіцитну 

анемію. 

 

Ускладнення ЗДА 

     У більшості випадків ЗДА протікає в легкій формі і не викликає ускладнень. Однак 

якщо не лікувати анемію, можуть виникнути інші проблеми зі здоров'ям. Розглянемо 

найбільш поширені ускладнення, викликані ЗДА. 

      При анемії серце повинно перекачувати більше крові, щоб забезпечити тканинам 

необхідну кількість кисню. Це може привести до порушення серцебиття, а в деяких 

випадках навіть до збільшення обсягів серця або серцевої недостатності. 

      У період вагітності у важких випадках дефіциту заліза дитина може народитися 

передчасно або з дуже низькою вагою. Тому більшість вагітних приймають добавки заліза 

в рамках допологового догляду. Немовлята і діти з ЗДА можуть відчувати затримку росту 

і розвитку. Крім того, їх імунітет сильно ослаблений. 

 

Лікування 

       Таблетки з високим вмістом заліза (100-300 мг заліза на добу) протягом чотирьох 

тижнів можуть допомогти відновити рівень заліза в крові. Далі ДД знижується удвоє и 

приймається ще два тижні. По можливості слід приймати подібні препарати натще, що 

дозволить організму краще їх засвоювати. Якщо прийом добавок негативно відбивається 

на процесі травлення, рекомендується приймати їх під час споживання їжі. Надмірне 

використання таких препаратів може викликати запор або чорний стілець. 

       Після 21-го дня лікування препаратами заліза проводять оцінку загального аналізу 

крові: оцінюють приріст рівня гемоглобіну, який в нормі становить +1 г/л/добу лікування. 

Позитивна реакція на медикаментозне лікування інтерпретується при підвищенні рівня 

гемоглобіну на ≈20 г/л від початку лікування. Якщо реакція на терапію позитивна — 

лікування продовжують; щомісячно проводять загальний аналіз крові; лікування триває 

впродовж 3 (у разі тяжкого ступеня — 6) міс після нормалізації гемоглобіну. У разі, якщо 

реакція інтерпретується як недостатньо ефективна, наполегливо шукають причини 

недостатньої відповіді на лікування пероральними препаратами заліза; оцінюють ступінь 

дотримання призначень лікаря пацієнтом (комплаєнс), проводять діагностичний пошук 

прихованого джерела кровотечі, оцінюють додаткові ускладнювальні фактори або 

розглядають варіант невірно встановленого діагнозу. При тяжкому ступені анемії 

лікування триває впродовж 6 міс. Після того, як закінчився курс лікування 

залізодефіцитної анемії [3 (6) міс], з метою поповнення депо заліза в організмі препарати 

заліза призначають ще впродовж 3 міс. Трансфузію еритроцитів розглядають при рівні 

гемоглобіну <70 г/л або при вищих рівнях (<100 г/л) у пацієнтів із тяжкими симптомами, 

або у тих осіб, хто важко переносить анемію (пацієнти похилого віку, особи з ураженням 

серцево-судинної та дихальної систем). Означений метод слід застосовувати виключно 

у разі необхідності надання миттєвої, цілеспрямованої допомоги пацієнтам з анемією 

високого ступеня тяжкості, яка загрожує функціонуванню органів-мішеней (наприклад 

при стенокардії, при серцевій недостатності, при значній гострій кровотечі, яку 

не вдається зупинити). 

      Ще одним способом є дотримання дієти, що включає наступні продукти: 

 червоне м'ясо; 

 овочі листового типу; 



 сухофрукти і горіхи; 

 залізовмісні злаки. 

      Важливо відзначити, що вітамін C допомагає організму засвоювати залізо. Тому 

прийом залізовмісних таблеток рекомендується поєднувати з вживанням джерел цього 

вітаміну, наприклад, через поїдання цитрусових і овочів. 

      Харчові добавки не допоможуть, якщо дефіцит спровокований кровотечею всередину 

організму. Жінкам з важкими менструальними виділеннями лікар може призначити 

протизаплідні таблетки, що скорочують обсяги крові, що виділяється в відповідний 

період. 

      У найважчих випадках для лікування ЗДА використовують переливання крові. 

 

 

 

 

 

Контрольні питання 

- Визначення поняття «анемія». 

- Якісні зміни в складі еритроцитів при анеміях, їхня оцінка (регенеративні і 

дегенеративні ознаки). 

- Принципи класифікації анемій. 

- Класифікація анемій за етіологією і патогенезом. 

- Класифікація анемій по функціональній активності кісткового мозку, типу 

еритропоезу, по кольоровому показнику. 

- Через який термін після гострої крововтрати зменшується кількість еритроцитів в 

одиниці об'єму крові і чому? 

- Як змінюється еритропоез при гострій постгеморагічній анемії? 

- Який колірний показник спостерігається відразу після крововтрати і тиждень тому? 

- Охарактеризуйте гостру постгеморагічну анемію по всіх класифікаціях анемій. Її 

ознаки. 

- Характеристика хронічної постгеморагічної анемії по всіх класифікаціях анемії, 

зміни при ній картини крові і еритропоезу. 

 Причини хронічної постгеморагічної анемії. Її ознаки. 

 Чому виникають залізодефіцитні анемії? Які стани сприяють 

виникненню дефіциту заліза в організмі? 

 Особливості патогенезу хлорозу. Картина крові при ньому. 

 Що таке перніциозна анемія (хвороба Аддісон-Бірмера)? Її ознаки (порушення в 

системі крові, травному тракті, нервовій системі). 

 Етіологія перніціозної анемії. Що являють собою "внутрішній" та "зовнішній" 

фактори Касла. Причини і механізми гіповітамінозу В12. 

 Механізм порушення еритропоезу при недоліку вітаміну В 12 і фолієвої кислоти. 

 Чим характеризується еритропоез при перніциозній анемії? 

 Картина периферичної крові при перніциозній анемії. 

 Охарактеризуйте перніциозну анемію по всіх класифікаціях анемій. 

 Що таке гемолітична анемія, її ознаки? 

 Де може відбуватися руйнування еритроцитів? 

 Причини, що викликають гемоліз в організмі. Види гемолітичних анемій. 

 Зміни периферичної крові і еритропоезу при гемолітичних анеміях. 

 0характеризуйте гемолітичну анемію по всіх класифікаціях анемій. 

 При якій із двох гострих анемій (постгеморагічій чи гемолітичній) спостерігаються 

більш виражені ознаки активації еритропоезу, чому? 



 Щотаке апластичні анемії? Причини, що їх викликають. 

 3міни периферичної крові і еритропоезу при апластичних анеміях. 

 Охарактеризуйте апластичну анемію по всіх класифікаціях анемій. 
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