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Клиническая характеристика детей, больных на железодефицитную анемию в Тернопольской области
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Цель. Изучить особенности клинического течения железодефицитной анемии (ЖДА) у детей разных возрастных групп, влияние 
преморбидного фона на течение анемии, связь типа вскармливания и дефицита железа в организме ребенка.
Пациенты и методы. Было обследовано 167 больных и 20 здоровых детей в возрасте от 3 до 14 лет. Диагноз ЖДА 
выставлялся на основе рекомендаций ВОЗ. Все дети были разделены на три группы в зависимости от тяжести заболевания. 
Статистическая обработка результатов исследования была проведена с помощью прикладных статистических программ на персо-
нальном компьютере типа ІВМ. Контрольную группу составили 20 детей в возрасте от 3 до 14 лет без клинических и лабораторных 
признаков  ЖДА та сопутствующей патологии.
Результаты. У мальчиков ЖДА чаще встречалась в возрасте 3-5 лет, а у девочек – в 6-14 лет. Возникновению дефицита железа 
способствовал ряд факторов, среди которых главная роль отводилась дефектам вскармливания на первом году жизни, несбаланси-
рованному питанию в последующем, а также острой и хронической инфекционной патологии. В клинической картине заболевания 
были выделены следующие синдромы: эндогенной интоксикации, сидеропенический, сердечно-сосудистый. Частота и выраженность 
клинических синдромов зависела от тяжести и продолжительности заболевания, характера сопутствующей патологии. Наиболее 
часто встречаемым был синдром эндогенной интоксикации – у 66.46% детей с второй и третьей степенью ЖДА. Клинические при-
знаки синдрома были полиморфными и имели неспецифический характер.
Заключение. При гипоксии, которая является патогенетической основой ЖДА, создаются условия для накопления эндогенных 
токсинов с проявлением  синдрома эндогенной интоксикации (СЭИ), который был наиболее часто встречаемым и отмечался у 
66.46% обследуемых детей. 
Ключевые слова: железодефицитная анемия (ЖДА), синдром эндогенной интоксикации (СЭИ), дефицит железа.
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The objective. The thesis deals with the study of clinical manifestations peculiarities, endogen intoxication in children 3-14 years of age with 
iron deficiency anemia (IDA) depending on age, severity state, the disease duration and associated pathology.
Patients and methods. 167 patients were screened, and 20 healthy children in age 3 -14 years. The diagnosis of IDA was exposed 
on the basis of recommendations of WHO. The children were divided into three groups depending on the severity of the disease. Surfacing 
statistical results of the study was carried out using statistical software applications on  personal home computer like ІBM.
The control group consisted of 20 children aged 3 - 14 years with no clinical signs of IDA.
Results. Boys with IDA were more frequent in the age of 3-5 years, and  girls in 6-14. Occurrence of iron deficiency due to several factors, 
among which the main role was played by defects in feeding in the first year of life, an unbalanced diet in the future, as well as acute and 
chronic infectious diseases. The clinical picture of the disease were the following syndromes: endogenous intoxication sideropenic, 
cardiovascular. The frequency and severity of clinical syndromes depend on the severity and duration of illness, the nature of comorbidity. Was 
the most frequent endogenous intoxication syndrome - in 66.46% of children with second and third degree of IDA. Clinical signs of the 
syndrome were polymorphic and nonspecific.
Conclusion. During hypoxia, which is patogenetiskoy basics of IDA, the conditions for the accumulation of endogenous toxins, expression 
of which is the endogenous intoxication syndrome (EIS), which was the most common and was observed in 66.46% of surveyed children.
Keywords: iron deficiency anemia (IDA), the syndrome of endogenous intoxication (SEI), iron deficiency.
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Залізодефіцитна анемія (ЗДА) є однією з найбільш 
поширених форм анемій, яка реєструється у 20% 
населення планети (ВООЗ, 2010). Серед дітей дефі-
цит заліза (ДЗ) і пов’язана з ним анемія зустріча-
ються в країнах з високим економічним рівнем у 
7-12% і близько 50% – у малорозвинених регіонах. 
Захворюваність на ЗДА по Тернопільській області 
має тенденцію до росту і складала в 2011р. 89,5 на 
1000 дитячого населення. Якщо взяти до уваги, що 
латентний ДЗ зустрічається в 2-2,5 раза частіше 
ЗДА, то поширеність сидеропенії є катастрофічно 
високою.

Мета. Вивчити особливості клінічних проявів 
залізодефіцитних анемій у дітей в залежності від 
віку, ступеня тяжкості, тривалості захворювання та 
фонової патології.

Матеріал і методи. В основі роботи лежать 
клініко-лабораторні дослідження, які проводились 
на базах Тернопільської обласної і міської клініч-
них дитячих лікарень, Тернопільського будинку 
дитини. Під спостереженням знаходилось 167 дітей 
віком від 3 до 14 років, хворих на залізодефіцитну 
анемію. Хлопчиків було 83 (49,7%), дівчаток – 84 
(50,3%). Контрольну групу склали 20 дітей того ж 
віку без клінічних і лабораторних ознак ЗДА та 
супутньої патології.

Діагноз ЗДА виставляли на основі клініко-
лабораторного синдромокомплексу, який включав 
визначення ступеня тяжкості захворювання, оцін-
ку основних клінічних і лабораторних симптомів, 
котрі підтверджують наявність анемії, гемічної 
гіпоксії, сидеропенії, інтоксикації, функціональних і 
органічних змін з боку органів і систем. 

Лабораторна діагностика анемії грунтувалась на 
критеріях, запропонованих ВООЗ (1973). За нижню 
межу нормативної величини гемоглобіну крові у 
дітей до 5 років вважали 110 г/л, після 5 років – 120 
г/л. Дітей із 3 до 5 років хворих на ЗДА було 80 
(47,9%), а з 6 до 14 років – 87 (52,1%).

Результати та їх обговорення. Згідно з результата-
ми обстеження всі хворі були розділені на три 
групи в залежності від ступеня тяжкості: І група – 
легкий ступінь анемії – 92 (55,09%) дітей, ІІ група – 
середній ступінь тяжкості – 46 (27,54%) дітей, ІІІ 
група – тяжкий ступінь анемії – 29 (17,37%) дітей.

Дослідження показали (табл. 1), що всі ступені 
тяжкості ЗДА зустрічались частіше в хлопчиків у 
віці 3-5 років, а у дівчаток – у віці 6-14 років. 
Особливо значним це переважання було в ІІІ групі 
дітей. Це зумовлено гормональною перебудовою в 
пубертатному віці у дівчаток і виникненням ДЗ вна-
слідок менструацій [1, 2, 3].

Провівши оцінку анамнезу обстежених дітей, 
було встановлено неблагополуччя в анте-і неона-

тальному періоді у 128 (76,64%) випадків. Так, пато-
логічний перебіг вагітності спостерігався у матерів 
102 (61,07%) дітей, від передчасних пологів наро-
дилось 13 (7,78%) дітей, шляхом кесаревого розти-
ну – 11 (6,58%) дітей. Анемія у матерів під час вагіт-
ності встановлена в 59 (73,75%) дітей 3-5 років і в 
56 (64,37%) дітей 6-14 років. Цей показник анемії 
вагітних є нижчим, ніж дані в літературі [4, 5], що, 
можливо, зумовлене питомою масою дітей із будин-
ку дитини (19,16%), анамнез яких нерідко є непо-
вним.

На першому році життя у 2/3 дітей відмічались 
відхилення в преморбідному фоні. На штучному 
вигодовуванні знаходилось 106 (63,47%) дітей, 
рахіт діагностовано у 98 (58,69%) дітей, гіпотрофію 
– у 83 (49,70%) дітей, ексудативно-катаральну ано-
малію конституції – у 48 (28,74%) дітей.

Із загального числа обстежених 102 (61,08%) дітей 
проживали в сільській місцевості, 65 (38,92%) – у 
місті. При всіх ступенях тяжкості анемії кількість 
дітей із села була більшою (рис. 1), що певною 
мірою можна пояснити аліментарним фактором [6, 
7]. Аналіз показав, що в харчуванні цих дітей мала 
перевагу одноманітна молочна, борошняна і рос-
линна їжа, яка, як відомо, містить негемове залізо з 
низьким коефіцієнтом засвоєння (3,8%). М’ясні 
страви відносно регулярно вживало 17 (32,07%) 
дітей із сільської місцевості у віці 3-5 років і 19 
(38,76%) дітей у віці 6-14 років. Цей показник у від-
повідних вікових категоріях обстежених дітей із 
міста склав 16 (59,5%) дітей і 23 (60,52%) дітей. 
Різною була і якість м’яса: в селі – частіше кроляче 
м’ясо або птиці, у місті – яловичина, з якої засвоєн-
ня заліза краще (20-30%).

Äîñë³äæóâàíèé
êîíòèíãåíò

Â³ê ä³òåé ó ðîêàõ
3-5 6-14 Óñüîãî

àáñ. % àáñ. % àáñ. %

² ãðóïà
Õëîï÷èêè 23 13,77 25 14,97 48 28,74
Ä³â÷àòêà 17 10,18 27 16,17 44 26,35
Óñüîãî 40 23,95 52 31,14 92 55,09
²² ãðóïà
Õëîï÷èêè 11 6,58 12 7,19 23 13,77
Ä³â÷àòêà 10 5,99 13 7,78 23 13,77
Óñüîãî 21 12,57 25 14,97 46 27,54
²²² ãðóïà
Õëîï÷èêè 10 5,99 2 1,20 12 7,19
Ä³â÷àòêà 9 5,39 8 4,79 17 10,18
Óñüîãî 19 11,38 10 5,99 29 17,37
Óñüîãî 80 47,90 87 52,10 167 100

Таблиця 1
Розподіл дітей за віком, статтю і ступенем 

тяжкості анемії
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Рис.1. Питома маса дітей у досліджуваних групах в залежності від 
місця   проживання.  

Аліментарний фактор, як причина ДЗ, був провідним і 
у дітей, котрі були жителями міста. У 2/3 із них у харчу-
ванні також переважала молочно-борошняна і овочева 
їжа, яка не може забезпечити  організм, що росте, залі-
зом, особливо в періоди фізіологічного витягання. 
Доведено, що потреба в даному мікроелементі на цих 
етапах розвитку дитини в 2-2,5 раза більша, ніж у дорос-
лих [1, 8]. Серед обстежених дітей в періоді першого 
фізіологічного витягання знаходилось 37 (22,15%) дітей, 
в період другого витягання – 40 (23,95%) дітей.

Важливо також врахувати, що фосфати, які надходять у 
великій кількості з овочами і злаками, знижують абсорб-
цію заліза [2, 9]. Подібну дію на всмоктування заліза має 
об’єм їжі: при великій кількості прийнятої їжі всмокту-
вання заліза зменшується. Саме рослинна їжа, яка домі-
нувала у більшості наших дітей, і характеризується  вели-
ким об’ємом [10, 6].

Аліментарна причина ДЗ мала чіткий зв’язок з 
соціально-економічним становищем сім’ї і мікросоціаль-
ним оточенням. Так, 68 (40,72%) дітей проживали у неза-
довільних умовах: 32 (19,16%) – у будинку дитини, 19 
(11,38%) виховувались у неповних сім’ях, 17 (10,18%) – 
багатодітних сім’ях. Батьки у 54 (32,33%) дітей не мали 

постійної роботи. Більша частина сімей вважала себе 
малозабезпеченими. Тому можна зробити висновок, що 
такий обтяжений побутовий анамнез був доповнюючою 
складовою розвитку недокрів’я [11, 12].

Довготривалий ДЗ негативно відбивається на функціо-
нальному стані органів і систем, формуванні супутньої 
гострої та хронічної патології (табл. 2), яка в 78 дітей 
(46,71%) передувала розвитку ЗДА, а у 89 дітей (53,29%) 
– розвивалась на її тлі. Наслідком цих змін була поява 
синдрому взаємного обтяження.

У дітей дошкільного віку, як видно, найбільш пошире-
ним інфекційним фоновим станом була патологія органів 
дихання, частота якої збільшувалась паралельно тяжко-
сті ЗДА, що узгоджується з даними літератури [13, 14].

Виникнення ДЗ при інфекційних захворюваннях пояс-
нюється використанням цього мікроелемента системою 
фагоцитуючих мононуклеарів для становлення імуноло-
гічного захисту, а також скороченням в умовах інфекції 
тривалості життя еритроцита [15, 16]. Інфекційна патоло-
гія є не першопричиною недокрів’я, а лише фактором, 
який стимулює виявлення прихованого до цього часу 
аліментарного ДЗ. Не виключено, що в дітей з частими 
інфекційними захворюваннями є поєднання декількох із 
перерахованих причин, які в кінцевому результаті ведуть 
до порушення обміну заліза з розвитком ЗДА.

Відповідну роль у виникненні недокрів’я у досліджува-
них дітей зіграли глистні інвазії (17,5%) завдяки можли-
вим мікрокрововтратам із слизової кишечника [17].

Значний інтерес представляє взаємозв’язок ЗДА з 
патологією ЦНС. В обстежених дітей недокрів’я на фоні 
залишкових явищ пренатального ураження ЦНС зустрі-
чалось у дітей 3-5 років (22,5%). Більшість цих дітей була 
з затримкою мовного розвитку, у двох дітей відмічалась 
тугоухість, ще у двох – ДЦП.

Дані літератури засвідчують негативний вплив прена-
тальної патології ЦНС на фосфоліпідний обмін і функцію 
еритроцитарних мембран, що призводить до розвитку 
гіпоксичного стану і далі через складний ланцюг біохі-
мічних процесів – до ЗДА.

Таблиця 2
Характеристика супутньої патології

у дітей 6-14 років
 
Ñóïóòíÿ ïàòîëîã³ÿ

×àñòîòà
n=87

n %
Ôóíêö³îíàëüíà êàðä³îïàò³ÿ 53 60.91
Çàõâîðþâàííÿ ãåïàòîá³ë³àðíî¿ ñèñ-
òåìè

24 27.58

Êàð³ºñ 25 28.73
Âåãåòî-ñóäèííà äèñòîí³ÿ 20 22.98
Ã³ïåðïëàç³ÿ ùèòîâèäíî¿ çàëîçè 16 18.39
Õðîí³÷íèé òîíçèë³ò 16 18.39
Õðîí³÷íèé ãàñòðîäóîäåí³ò 15 17.24
Çàõâîðþâàííÿ îðãàí³â äèõàííÿ 11 12.64
Õðîí³÷íèé ï³ºëîíåôðèò 7 8.04
Ãëèñòí³ ³íâàç³¿ 2 2.3



59

ПЕДИАТРИЯ

На відміну від дітей 3-5 років, у школярів (табл. 2) спо-
стерігалось переважне поєднання анемії з хронічною 
патологією гепатобіліарної системи (39,08%), гастродуо-
денітом (17,24%), хронічним тонзилітом (18,39%), каріє-
сом (28,73%).

В обох вікових групах дітей привертає увагу фонова 
патологія серцево-судинної системи. При вступі до стаці-
онару ці порушення тлумачились як функціональна кар-
діопатія (60,91%) та вегето-судинна дистонія (22,98%) .

Узагальнюючи супутні захворювання у обстежених 
дітей, можна виділити групу пацієнтів з фоновою гострою 
або хронічною інфекційною патологією – 102 (61,08%) 
дітей і групу дітей без інфекційної патології – 65 
(38,32%).

При аналізі тривалості захворювання встановлено, що 
до одного року давність анемії була у 44 (26,35%) дітей, 
від одного до трьох років – у 69 (41,31%) дітей, більше 
трьох років – у 54 (32,33%) дітей. Тобто, у 73,64% дітей 
перебіг анемії набував хронічного характеру, що завдає 
особливо тяжкої шкоди організму дитини.

Отже, аналіз етіологічних факторів ДЗ, фонових станів 
і тривалості захворювання дозволяє зробити висновок 
про багатопричинний характер виникнення ЗДА у обсте-
жених дітей. Ця патологія була наслідком поєднаного 
впливу ряду факторів, які спонукали до недостатньо 
повного депонування ендогенного і аліментарного залі-
за: харчовий ДЗ, ДЗ, зумовлений захворюваннями, кро-
вовтратами, підвищеною віковою потребою, дисбалан-
сом в гормональній системі.

Суттєвий вплив на формування ЗДА мало мікросоці-
альне оточення і, очевидно, фактори довкілля [18, 19].

Численність і переплетіння сприятливих факторів у 
виникненні ДЗ в обстежених дітей не дозволяє, на нашу 
думку, виділити в даній віковій категорії чисто аліментар-
ну форму ЗДА, як це пропонується для дітей першого 
року життя і раннього віку. Правдоподібно, що супутня 
патологія буде впливати на клінічні прояви ЗДА і мета-
болічні показники.

Оцінка динаміки анемічного процесу і скарг вказує на 
те, що клінічні симптоми ЗДА у дітей після трьох років 
розвиваються поступово і повільно. Діти пристосову-
ються до легкого ступеня анемії, і хвороба тривалий час 
залишається нерозпізнаною або виявляється випадково 
у зв’язку з яким-небудь іншим захворюванням. У наших 
пацієнтів це мало місце в 92 (55,09%) випадків.

Діти, вік яких дозволяв оцінити свої суб’єктивні відчут-
тя, пред’являли скарги загального характеру: нездужан-
ня, кволість (35,52%), зниження апетиту (50,29%), пору-
шення сну (37,12%), головний біль або запаморочення 
(11,37%). Вказані симптоми можна назвати “гіпоксични-
ми”, оскільки вони зумовлені дефіцитом кисню, який 
забезпечує тканини організму [20, 9].

У міру зростання ДЗ, коли зменшується кількість залі-
зовмісних ферментів і порушуються внутрішньоклітинні 

каталітичні функції [21], клінічна симптоматика набуває 
різнопланового характеру, і її можна згрупувати в кон-
кретні клінічні синдроми (табл. 3, рис. 2), які проявлялись 
ізольовано або поєднувалися між собою.

Результати дослідження, як видно з таблиці 3, вказу-
ють на залежність частоти клінічних синдромів від 
тяжкості ЗДА.

Так, сидеропенічний синдром (108 – 64,67%), який 
включав зміни шкіри та її придатків, у дітей з тяжким 
ступенем ЗДА зустрічався в 2 рази частіше, ніж при 
легкому ступені. З поглибленням ДЗ змінювався також 
характер симптомів цього синдрому. Якщо при легко-
му ступені переважала помірна блідість слизових і 
шкірних покривів, то при середньому і тяжкому ступе-
ні ЗДА шкіра набувала сірого відтінку, наростали тро-
фічні розлади, сухість і лущення шкіри (44,91%), вогни-
ща депігментації (2,99%), поганий ріст, ламкість і випа-
дання волосся (27,42%).

До проявів сидеропенічного синдрому також відно-
сяться епітеліальні розлади [145]. Так, у 9,41% дітей 3-5 
років відзначалося спотворення смаку і апетиту: діти 
їли крейду, папір, землю. Це пояснюється не лише 
дефіцитом заліза, але й недостатньою кількістю каль-
цію та гемовмісних білків: цитохрому, каталази, трип-
тофангенази [21, 22].

В обстежених дітей встановлено враження слизових 
оболонок шлунково-кишкового тракту, що проявля-
лось ангулярним стоматитом (4,79%), згладженістю 
слизової язика (17,36%), що є характерним не лише 
для ДЗ, але й для дефіциту вітаміну В. У 20,4% дітей 
було діагностовано ентеропатію, яка обумовлена 
поєднаним дефіцитом заліза та цинку [21] і проявляла-
ся зригуванням, нудотою, порушенням переварюван-
ня та всмоктування аж до ознак синдрому мальаб-
сорбції, відзначалися нестійкі випорожнення.

Це, у свою чергу, сприяло порушенню абсорбції хар-
чового заліза [20, 9] і поглиблювало вже існуючий ДЗ.

У 17,24% дітей діагностовано субатрофічний гастро-
дуоденіт, підтверджений результатами гастродуоде-
носкопії.

Усе вищесказане дає підставу думати про те, що еті-
ологія анемії у дітей носила полівалентний характер, 
тобто вітаміномінералобілководефіцитний.

 Çàãàëüíà 
÷àñòîòà

Ëåãêèé 
ñòóï³íü

Ñåðåäí³é 
ñòóï³íü

Òÿæêèé 
ñòóï³íü

Ïåðåë³ê ñèíäðîì³â n=167 n=92 n=46

n % n % n % n %

ÑÅ² 111 66.46 42 45.65 42 91.30 27 93.10

Ñèäåðîïåí³÷íèé 108 64.67 43 46.73 38 82.60 27 93.10

Ñåðöåâî-ñóäèííèé 72 43.11 18 19.56 30 65.21 24 82.75

Таблиця 3
Основні клінічні синдроми в обстежуваних 

дітей в залежності від ступеня тяжкості анемії
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Анемічна гіпоксія, а також знижений в результаті ДЗ 
синтез міоглобіну і залізовмісних ферментів [21, 6], 
значно впливають на функцію серцевого м’яза. 
Серцево-судинний синдром діагностовано нами у 72 
(43,11%) хворих дітей. Це були діти переважно з дру-
гим і третім ступенями ЗДА. Хоча незначні порушення 
діяльності серцево-судинної системи у вигляді помір-
ної тахікардії відмічалось уже при легкому ступені 
анемії у дітей шкільного віку.

Проявом серцево-судинного синдрому були скарги 
кардіального характеру (64,36%), а також фізікальні 
зміни: ослаблення серцевих тонів (43,81%), тахікардія 
(37,5%), послаблення першого тону і систолічний шум 
над верхівкою серця (60,83%). У 17,4% встановлено 
розширення вліво межі серця.

ЕКГ у дітей, хворих на ЗДА ІІ і ІІІ ступенів, характери-
зувалась зниженням вольтажу зубців, розширенням 
зубця Р (14,8%), зниженням або двофазністю зубця Т 
(24,63%), депресією сегменту S-Т (27,3%).

Порушення функції серцево-судинної системи 
наростали з поглибленням ДЗ (табл. 3) і тривалості 
захворювання. Якщо при легкому ступені ЗДА зміни 
серцево-судинної системи мали місце у 11,95% дітей, 
то при тяжкому ступені недокрів’я цей показник ста-
новив 89,65%. При тривалості захворювання більше 
одного року відхилення серцево-судинної діяльності 
були майже в два рази частішими, ніж у дітей з трива-
лістю анемії до одного року. На такий зв’язок вражен-
ня серцево-судинної системи вказують інші дослі-
дження [23, 24, 25].

Виявлені відхилення серцево-судинної діяльності в 
дітей, хворих на ЗДА, можна охарактеризувати як “ане-
мічне серце”.

При гіпоксії, яка є патогенетичною основою ЗДА, 
створюються умови для накопичення ендогенних ток-
синів, проявом чого є синдром ендогенної інтоксика-
ції (СЕІ), який був найпоширенішим і спостерігався у 
66,46% обстежених дітей. Це були діти, хворі на ЗДА 
середнього та тяжкого ступенів. Клінічні ознаки СЕІ 
були поліморфними і мали неспецифічний характер. 
Астеноневротичні симптоми (кволість, дратівливість, 
запаморочення, головний біль) трактувались як одні з 
перших проявів СЕІ [26, 27]. При об’єктивному обсте-
женні в дітей, хворих на ЗДА, були знайдені ознаки 
хронічної інтоксикації: периоральна та периорбіталь-
на блідість і сірість, розширення капілярної сітки в 
міжлопатковій ділянці, що також є ознаками ЕІ.

Висновки. Підсумовуючи результати вивчення клі-
нічної характеристики обстежених хворих, можна 
зробити висновок, що найпоширенішим клінічним 
синдромом у дітей, хворих на ЗДА, був СЕІ (66,46%). З 
наростанням ступеня тяжкості недокрів’я підвищуєть-
ся захворюваність дітей і збільшується частота супут-
ньої гострої та хронічної патології (61,08%).
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