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ՍԱՂՄՆԱՅԻՆ  ԵՎ  ՖԵՏԱԼ  ԱՐՅՈՒՆԱՍՏԵՂԾՈՒՄ 

Արյունաստեղծումն (haemopoiesis) արյան բջիջների առաջացման ցմահ պրոցես է: Արյան 

բոլոր բջիջները ծագում են պլուրիպոտենտ արյունաստեղծ ցողունային բջիջներից 

(pluripotent haemopoietic stem cells), ինչը խիստ կարևոր է նորմալ արյունաստեղծման 

համար: 
 

 Ներարգանդային կյանքում արյունաստեղծումը սկսվում է էրիթրոպոեզով` 

գեստացիայի 3-րդ շաբաթում դեղնուցապարկում (մեզոբլաստային շրջան): Այս 

շրջանում առաջանում են պրիմիտիվ էրիթրոբլաստներ, որոնք պարունակում են 

սաղմնային հեմոգլոբիններ`Hb Gower I, Hb Gower II, Hb Portland (HbP): Այս 

հեմոգլոբինները կազմված են տետրամերներից` 2 ալֆա շղթայով, որոնք միացած են 

էփսիլոն կամ զետա շղթաների հետ: 
 

 Գեստացիայի 2-րդ ամսում արյունաստեղծման առաջնային օջախը տեղափոխվում է 

դեպի լյարդ (լյարդային շրջան): Բացի էրիթրոցիտներից, քիչ քանակով սկսում են 

առաջանալ նաև լեյկոցիտներ և մեգակարիոցիտներ: Լյարդում է սկիզբ առնում նաև 

ֆետալ հեմոգլոբինը (HbF), որը կազմված է ալֆա և գամա շղթաներից: Այս շրջանում 

ակտիվ արյունաստեղծ օրգաններ են նաև փայծաղը, թիմուսը և ավշահանգույցները, 

որոնք առաջացնում են էրիթրոցիտներ և լիմֆոցիտներ: 
 

 Գեստացիայի 7-րդ շաբաթից և ամբողջ պոստնատալ կյանքում արյունաստեղծման 

առաջնային դերը ստանձնում է կարմիր ոսկրածուծը (միելոիդ հյուսվածք): Սկսում է 

առաջանալ մեծահասակների հեմոգլոբին`HbA (2α+2β) և HbA2 (2α+2δ): 
 

Ծնվելիս առկա են Hb-ի հետևյալ տիպերը. HbF, HbA և HbA2: HbF-ն աստիճանաբար 

փոխարինվում է HbA−ով և HbA2−ով կյանքի առաջին տարվա ընթացքում: Մեկ 

տարեկան առողջ երեխաների  HbF−ի տոկոսը շատ ցածր է, իսկ նրա բարձր 

պարունակությունը հանդիսանում է հեմոգլոբինի որոշ ժառանգական 

հիվանդությունների (հեմոգլոբինոպաթիաներ) զգայուն ցուցիչ: 
 

Մի շարք ցիտոկիններ կարևոր դեր են խաղում արյունաստեղծման կարգավորման մեջ: 
Դրանց են պատկանում` գրանուլոցիտների գաղութ-խթանող գործոն, ինտերլեյկին 
(IL)-6, IL-1, IL-4, IL-9, աճի ինսուլինանման գործոն 1 և էրիթրոպոետին (EPO): 
Էրիթրոպոետինը կարգավորում է էրիթրոցիտների առաջացումը կարմիր 
ոսկրածուծում: Ներարգանդային կյանքում էրիթրոպոետինն արտադրվումէ լյարդի, 
իսկ պոստնատալ կյանքում` երիկամների կողմից: 
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Լյարդը և փայծաղը պահպանում են իրենց արյունաստեղծ հիշողությունը և ունակությունը 

նաև պոստնատալ կյանքում. 

Խոր անհաս նորածինը կարող է ունենալ նշանակալի արտաոսկրածուծային արյունաստեղծում` 
պայմանավորված սահմանափակ ոսկրածուծային արյունաստեղծմամբ: 

Կրծքի հասակում փաստացիորեն բոլոր ոսկրածուծային խոռոչները լցված են ակտիվ 
արյունաստեղծ հյուսվածքով: Սկսած 1 տ-ից երկար ոսկրերի դիաֆիզներում ոսկրածուծը 
ենթարկվում է ճարպային կազմափոխության (ոսկրածուծի լիպիդիզացիա): 12-14 տ-ում կարմիր 
ոսկրածուծն  անհետանում է  դիաֆիզներից, իսկ 20-25 տ-ում՝ էպիֆիզներից: Հետագայում կարմիր 
ոսկրածուծը պահպանվում է միայն առանցքային կմախքում. ողների մարմիններում, կողերում, 
կրծոսկրում, կոնքոսկրերում և գանգի ոսկրերում: Ոսկրածուծի ճարպային կազմափոխումը 
շարունակվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում, բայց չպետք է գերազանցի  50-75%-ը: Եթե այն 
գերազանցի 75%-ը, խոսքը գնում է արյունաստեղծման ախտաբանական հիպոպլաստիկ վիճակի 
մասին: 

Հեմոլիզով ընթացող հիվանդագին վիճակների ժամանակ էրիթրոցիտների առաջացումը կարող է 
ավելանալ շուրջ 8 անգամ, քանզի էրիթրոպոետինի ազդեցությամբ մեծանում է կարմիր ոսկրածուծի 
ծավալը` փոխարինելով դեղին ոսկրածուծին: Ապա ակտիվանում է արտաոսկրածուծային 
արյունաստեղծումը, հատկապես լյարդում և փայծաղում: Արտաոսկրածուծային 
արյունաստեղծումն առավել հատկանշական է երեխաներին, քան մեծահասակներին, քանի որ 
երեխաների ոսկրային խոռոչներն արդեն իսկ լցված են կարմիր ոսկրածուծով: Սա է պատճառը, որ 
երեխաների հեմոլիտիկ հիվանդության ժամանակ արտահայտված է լյարդի և փայծաղի մեծացումը: 

  Առողջ վիճակ Հիվանդություն 

 

 

 

 

ԱՐՅԱՆ  ԾԱՎԱԼԻ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Ծնվելուց անմիջապես հետո հասուն նորածնի արյան ծավալը կազմում է 

50-100 մլ/կգ, միջինում` 85 մլ/կգ, անհաս նորածնինը`90 մլ/կգ: Կյանքի 

առաջին մի քանի օրերի ընթացքում արյան միջին ծավալն ավելանում է 

մինչև 105 մլ/կգ, ապա նվազում է հետևող մի քանի ամիսների ընթացքում:  

Այս սկզբնական փոփոխություններից հետո արյան ծավալը մարմնի 

միավոր կշռի համեմատ պահպանվում է համեմատաբար կայուն. 6 

ամսականից հետո արյան միջին ծավալը կազմում է 75-77 մլ/կգ: 

Աղյուսակ. Երեխաների շրջանառող արյան ծավալի հաշվարկը 

[Hazinski 2013] 
 

Տարիք  Արյան ծավալ (մլ/կգ)  

Նորածին 85-90 

Կրծքի հասակ  75-80 

Ավագ հասակի երեխա 70-75 

Մեծահասակ 65-70 
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ԹԹՎԱԾՆԻ  ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ  ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Hb-ը թթվածին փոխադրող սպիտակուց է: Այն պետք է ունենա բավականաչափ բարձր 

խնամակցություն O2-ի հանդեպ` թոքերում այն կապելու համար, ինչպես նաև 

բավականաչափ ցածր խնամակցություն O2-ի հանդեպ` հյուսվածքներում այն 

ձերբազատելու համար: Այս դարձելի կապը թթվածնի հետ նկարագրվում է 

օքսիհեմոգլոբինի դիսոցման կորագծով (ՕՀԴԿ): Այն բնութագրում է Hb-ի թթվածնով 

հագեցվածության (սատուրացիա) կախումը արյան թթվածնի պարցիալ ճնշումից (pO2): 

Hb-ի խնամակցությունը O2-ի հանդեպ գնահատելու համար պետք է չափել p50 ցուցանիշը 

ՕՀԴԿ-ում, այսինքն` թթվածնի այն պարցիալ ճնշումը, որի դեպքում հեմոգլոբինի 
սատուրացիան 50% է: HbA-ի սատուրացիան 50% է O2-ի ≈26 մմ Hg պարցիալ ճնշման 

դեպքում, որն էլ p50 ցուցանիշի նորմալ արժեքն է: 

Hb-ի խնամակցությունը O2-ի հանդեպ կախված է ոչ միայն  Hb-ի տեսակից (օր. HbA, HbF),  

այլև pH-ից, ջերմաստիճանից, 2,3−դիֆոսֆոգլիցերատի քանակից (2,3-DPG): 

Բարձր p50 ցուցանիշը ցույց է տալիս ցածր խնամակցություն O2-ի հանդեպ, որի 
դեպքում  ՕՀԴԿ-ն շեղվում է դեպի աջ: Ցածր p50 ցուցանիշը ցույց է տալիս բարձր 
խնամակցություն O2-ի հանդեպ, որի դեպքում  ՕՀԴԿ-ն շեղվում է դեպի ձախ: 

 

Նկ. Օքսիհեմոգլոբինի դիսոցման կորագիծը և նրա տեղաշարժերը 

 

Hb-ի շղթաների խնամակցությունը O2-ի հանդեպ կարգավորվում է Hb-ի 

մոլեկուլի չորրորդային կառուցվածքի փոփոխություններով: Տարբերում են Hb-ի 

չորրորդային կառուցվածքի 2 վիճակներ կամ կոնֆորմացիաներ. լարված (T, 
tense) և հանգիստ (R, relaxed). 

T վիճակ – դեօքսիգենացված վիճակ,  որի դեպքում Hb-ի  O2-ին կապվելու 

հատկությունը համեմատաբար ցածր է: T-կոնֆորմացիան պայմանավորված է 
ներմոլեկուլային աղային կամրջակներով, ջրածնային կապերով և հիդրոֆոբ 
փոխազդեցություններով:  

R վիճակ. օքսիգենացված վիճակ.  O2-ի առաջին մոլեկուլին միանալիս 

կոնֆորմացիան փոխվում է և  Hb-ի խնամակցությունը O2-ի հանդեպ՝ մեծանում: 
Աղային կամրջակների հաջորդական խզումը հանգեցնում է R-
կոնֆորմացիայի առաջացմանը: 

Մուտացիաները, որոնք փոխում են Hb-ի խնամակցությունը O2-ի հանդեպ, 

ընդգրկում են այն ամինաթթուները, որոնք տեղակայված են α- և β-գլոբինային 

շղթաների միացման տեղերում կամ  β−գլոբինային շղթայի C-ծայրում: Այս 

հատվածները կարևոր են Hb-ի մոլեկուլի կայունացման և 2,3-DPG-ի հետ 

փոխազդեցության համար: 
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• 2,3-DPG — գլիկոլիզի արգասիք է, որը կապվում է Hb-ին և նվազեցնում 

խնամակցությունը O2-ի հանդեպ: Հիպոքսիան խթանում է 2,3-DPG-ի առաջացումը և 

մեծացնում O2-ի առաքումը դեպի հյուսվածքներ: 

• Պտղի արյան p50 ցուցանիշը կազմում է գրեթե 20 մմ Hg: Այսպիսի բարձր 

խնամակցությունը O2-ի հանդեպ ի համեմատ ավագ հասակի երեխաների և 

մեծահասակների, թույլ է տալիս արտահանել թթվածինը մոր արյան շրջանառությունից: 

Բարձր խնամակցությունը HbF-ի հիմնական գործառույթն է, որն ավելի թույլ է կապվում 

2,3-DPG-ին, քան HbA-ն: Պտղի ընդհանուր Hb-ի համեմատաբար բարձր 

կոնցենտրացիան, որը մեծացնում է և ընդհանուր թթվածնային տարողությունը, 

ապահովում է հյուսվածքների մատակարարումը O2-ով՝ չնայած Hb-ի բարձր թթվածնային 

խնամակցությանը: 

• Արտաարգանդային միջավայրը համեմատաբար հարուստ է թթվածնով, ուստի O2-ի 

հանդեպ բարձր խնամակցության նույն կարիքը չկա, ինչ ներարգանդային կյանքում: Ի 

համեմատ HbF-ի՝ HbA-ն ավելի զգայուն է  2,3-DPG-ի նկատմամբ, հետևաբար  p50 

ցուցանիշը մեծանում է HbA-ի հարաճող առաջացմանը զուգընթաց: Պոստնատալ կյանքի 

2-3 ամիսներին մանկան p50 ցուցանիշը մոտենում է մեծահասակի նորմալ արժեքներին: 

 
               Օքսի-Hb            Դեօքսի-Hb 

 

Փոփոխված թթվածնային խնամակցությամբ անոմալ Hb-ի տարբերակները պետք է ներառել էրիթրոցիտոզի (պոլիցիտեմիա)  և անեմիաների 

տարբերակիչ ախտորոշման մեջ: 

Բարձր թթվածնային խնամակցությամբ 

հեմոգլոբինի տարբերակներ 

Ցածր թթվածնային խնամակցությամբ հեմոգլոբինի 

տարբերակներ 
Էրիթրոցիտոզ նորմալ հեմոգլոբինով 

Հայտնի են ≈200 որակապես անոմալ Hb-ի 

տարբերակներ  բարձր թթվածնային 

խնամակցությամբ 

Հայտնի են ավելի քան 50 որակապես 

անոմալ Hb-ի տարբերակներ  ցածր 

թթվածնային խնամակցությամբ 

Բարձրավայրերի էրիթրոցիտոզ 

Սրտի ցիանոտիկ բնածին արատ 

մուտացիա  

 Եթե Hb-ի խնամակցությունը O2-ի հանդեպ բարձր է, ապա O2-ի առաքումը դեպի հյուսվածքներ նվազում է: Օրգանիզմը դա կոմպենսացնում 

է էրիթրոպոետինի ուժեղացած առաջացմամբ և ոսկրածուծում էրիթրոպոեզի խթանմամբ՝ մեծացնելով Hb-ի կոնցենտրացիան և արյան 

թթվածնային տարողունակությունը: Հետևաբար, բարձր թթվածնային խնամակցությամբ Hb-ով պացիենտներն ունեն  էրիթրոցիտոզ 

(պոլիցիտեմիա), սակայն սա ֆունկցիոնալ առումով  ադեկվատ է, քանզի ապահովում է  հյուսվածքների ադեկվատ մատակարարումը O2-ով: 

 

 Իսկ եթե Hb-ի խնամակցությունը O2-ի հանդեպ ցածր է (օրինակ՝ M-տիպի Hb), ապա O2-ի առաքումը դեպի հյուսվածքներ ավելանում է: 

Օրգանիզմը դա կոմպենսացնում է էրիթրոպոետինի առաջացման նվազմամբ և ոսկրածուծում էրիթրոպոեզի ընկճմամբ՝ նվազեցնելով 

ընդհանուր Hb-ի կոնցենտրացիան և արյան թթվածնային տարողունակությունը: Հետևաբար, ցածր թթվածնային խնամակցությամբ Hb-ով 

պացիենտներն ունեն  անեմիա, սակայն ֆունկցիոնալ առումով  նրանք անեմիկ չեն, քանզի պահպանված է  հյուսվածքների ադեկվատ 

մատակարարումը O2-ով: «Լաբորատոր» անեմիան սովորաբար թեթև է, Hb-ը նվազում է մինչև 90-100 գ/լ:  Զգալի ցածր թթվածնային 

խնամակցությամբ պացիենտները կարող են նաև ունենալ ցիանոզ, քանի որ Hb-ի զգալի մաս դեօքսիգենացված է: 
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Հեմոգլոբինոպաթիաների, ապլաստիկ անեմիայի, թալասեմիայի դեպքում ֆետալ հեմոգլոբինը շատ ավելի դանդաղորեն է պակասում և կարող է 

պահպանվել ամբողջ կյանքի ընթացքում: 

Ֆետալ հեմոգլոբինի ժառանգական  պերսիստումը (ՖՀԺՊ) հիմնականում անվնաս է, սովորաբար հայտնաբերվում է պատահականորեն՝ այլ 

հեմոգլոբինոպաթիաներ որոնելիս: ՖՀԺՊ-ն նվազեցնում է β-գլոբինային հեմոգլոբինոպաթիաների (մանգաղաձև բջջային հիվանդություն, β թալասեմիաներ) 

ծանրությունը և, հետևաբար, առավելապես հանդիպում է այն պոպուլյացիաներում, որտեղ բարձր է այդ հիվանդությունների հաճախությունը: Սակայն,  

կան տվյալներ այն մասին, որ բարձր HbF-ը կարող է մեծացնել մանկան հանկարծամահության համախտանիշի ռիսկը [Perry, 1997]: 
 

 
 

ԷՐԻԹՐՈՑԻՏՆԵՐԻ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 
 

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔ:  4-շաբաթական երեխան ներկայացել է Ձեզ պլանավորված այցով առանց խնդիրների: Այնուամենայնիվ, որոշում եք ստուգել 
արյան ընդհանուր անալիզը և հայտնաբերում եք, որ ի համեմատ ծննդյան արյան անալիզի՝ հեմոգլոբինը նվազել է 170 գ/լ-ից մինչև 120 գ/լ: Ինչ է պատահել 
այս մանկանը: 

 

ԷՐԻԹՐՈՑԻՏ ՆԵՐԻ   ՄՈՐՖՈԼՈԳԻԱ 

Էրիթրոցիտի 

չափսերը 

 

Վաղ էմբրիոգենեզում էրիթրոցիտները զգալիորեն մեծ են չափսերով.  նրանց միջին բջջային ծավալը (MCV) կազմում է 150–180 ֆլ, իսկ 

տրամագիծը՝ 20–25 μ: Գեստացիայի ընթացքում էրիթրոցիտի չափերը հետզհետե նվազում են. հասուն ժամկետում ծնվելիս էրիթրոցիտի 

MCV-ն կազմում է 108–118 ֆլ, իսկ տրամագիծը՝ 10 μ: Ծնվելուց հետո  էրիթրոցիտները շարունակում են փոքրանալ ծավալով և 

տրամագծով և մինչև1 տարեկանը նրանք ձեռք են բերում նույնպիսի արժեքներ, ինչպիսին մեծահասակներինն է: 

Էրիթրոցիտի 

ձևը, գույնը և 

ձևափոխելիու-

թյունը 

 

 Պտղի և նորածնի էրիթրոցիտների ձևը խիստ փոփոխական է. հաճախ կարելի է տեսնել 

անկանոն ձևի էրիթրոցիտներ, ականթոցիտներ, թիրախանման բջիջներ, ոչ հասուն 

էրիթրոիդ բջիջներ բազմազան թաղանթային ելուններով: Այսպիսի բազմազանությունը 

բացատրվում է նորածնի փայծաղային ֆունկցիայի թերարժեքությամբ: 

 Նորածնի էրիթրոցիտները ցուցաբերում են նաև գունային բազմազանություն 

(պոլիքրոմազիա). մեծ մասն ունի սովորական կարմիր գույն, մյուսները՝ կապտավուն: 

 Նորածնային շրջանում էրիթրոցիտները ծերանալիս կորցնում են ավելի շատ ծավալ, 

ձեռք են բերում հեմոգլոբինի ավելի բարձր միջին բջջային կոնցենտրացիա (MCHC) և 

դառնում են ավելի քիչ ձևափոխելի, քան մեծահասակների էրիթրոցիտները, ինչը 

հանգեցնում է նրանց ուժեղացած սեկվեստրմանը փայծաղում: Սա իր հերթին 

հանգեցնում է թաղանթի կորստի արագացմանը և  էրիթրոցիտի կենսաշրջանի 

կարճացմանը:   

Հասուն նորածնի էրիթրոցիտի կյանքի տևողությունը 60−90  օր է, անհասինը՝ 35−50 օր [Pearson, 1967], մեծահասակինը՝ 100−120 օր: 

Էրիթրոցիտի 

թաղանթի 

առանձնահատ-

կությունները 

 Պտղի և նորածնի էրիթրոցիտների թաղանթը պարունակում է ավելի շատ  ֆոսֆոլիպիդներ և խոլեստերոլ՝  հանգեցնելով 

մակերես/ծավալ հարաբերության մեծացմանը և դարձնելով նրանց օսմոտիկորեն փոքր-ինչ ավելի ռեզիստենտ: 

 Նորածնի էրիթրոցիտների մակերեսային լիցքն ավելի բացասական է, քան մեծահասակինը՝ պայմանավորված սիալաթթվի ավելի 

բարձր պարունակությամբ:   Դա նպաստում է էրիթրոցիտների նստման արագության (ԷՆԱ) փոքրացմանը նորածնային շրջանում: 
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ԷՐԻԹՐՈՑԻՏ ՆԵՐԻ   ՊԱՐԱՄԵՏ ՐԵՐԸ  

Էրիթրոցիտների  քանակը 

Էրիթրոցիտների քանակը ծնվելիս տատանվում է 4.6−5.2 մլն/մմ3: Էրիթրոցիտների քանակն ավելանում է կյանքի առաջին 24 ժամվա ընթացքում, 

պահպանվում այդ մակարդակին շուրջ 2 շաբաթ, ապա դանդաղորեն իջնում: Նորածնային շրջանի այս «պոլիցիտեմիան» բացատրվում է 

ներարգանդային հիպոքսիայով, որը պտղի աճի հետ դառնում է ավելի արտահայտված: 

Հեմոգլոբին (Hb) 

 Hb-ի կոնցենտրացիան գեստացիայի ընթացքում աստիճանաբար ավելանում է և իր 

գագաթնակետին հասնում ծնվելուց անմիջապես հետո: Hb-ի կոնցենտրացիան գեստացիայի 

10-րդ շաբաթում կազմում է 90 գ/լ, 23-րդ շաբաթում՝ 110−120 գ/լ, 30-րդ շաբաթում՝ 130−140 գ/լ: 

Hb-ի կոնցենտրացիան գեստացիայի վերջին 6−8 շաբաթներին համեմատաբար կայուն է և 

կազմում է միջինում 160−170 գ/լ: Hb-ը կարող է ծնվելիս բարձրանալ 10−20 գ/լ-ով ընկերքային 

տրանսֆուզիայի արդյունքում: Ծնվելուց հետո պլազմայի ծավալի կրճատումը հանգեցնում է 

Hb-ի առավելագույն մակարդակին կյանքի 2−6 ժամերի միջև, որից հետո Hb-ը կայունանում 

է կյանքի 8−12 ժամերին: 

• Hb-ի բարձրացման բացակայությունն այս շրջանում հանդիսանում է արյան կորստի  
մարկեր: 
• Hb-ի մակարդակը վերադառնում է պորտալարի արյան արժեքներին առաջին 
շաբաթվա վերջում: 
•  Նորածնային շրջանում անեմիա է համարվում Hb-ի 140 գ/լ-ից ցածր արժեքը: 

 

 Ծնվելուց հետո էրիթրոպոեզը սկսում է նվազել՝ հանգեցնելով Hb-ի կոնցենտրացիայի 

աստիճանական անկմանը հետևող մի քանի շաբաթվա ընթացքում: Hb-ն իր նվազագույն 

մակարդակին է հասնում կյանքի 8-րդ շաբաթում՝ կազմելով մոտավորապես 110—95 գ/լ 

առողջ հասուն մանկան արյան մեջ: Hb-ի այս անկումն արտացոլում է ֆիզիոլոգիական 

անցումը ներարգանդային հիպոքսիկ միջավայրից դեպի թթվածնով լի միջավայր և իրավամբ 

կոչվում է  մանկության ֆիզիոլոգիական անեմիա: 
 

 6-8 շաբաթ անց էրիթրոցիտների առաջացումը վերսկսվում է,  ինչի մասին է վկայում 

ռետիկուլոցիտների թվի աճը: Արդյունքում  Hb-ի մակարդակը կայունանում է, իսկ հետո՝ 

բարձրանում: Hb-ի կոնցենտրացիան դանդաղորեն աճում է տարիքի հետ. 1 տարեկանում 

այն կազմում է 125 գ/լ՝ հասնելով 135 գ/լ մինչև 10 տարեկանը: Սեռահասունացման սկսման 

հետ տղաների և աղջիկների Hb-ի կոնցենտրացիան սկսում է տարամիտվել. տղաների 

շրջանում այն ավելի բարձր է՝ պայմանավորված անդրոգենների էրիթրոիդ խթանող 

ազդեցությամբ: 

 

 
 

Նկ. Երեխաների Hb-ի կոնցենտրացիան 

կախված տարիքից և սեռից 
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Պորտալարի կապումը և ընկերքային տրանսֆուզիան 
 

Պորտալարի կապման ժամանակաչափն էապես ազդում է նորածնի հեմոգլոբինի մակարդակի վրա: 
Ծնվելու ընթացքում ընկերքի արյունն արագորեն փոխանցվում է մանկանը: Մոտավորապես այդ 
տրանսֆուզիայի քառորդ մասը կատարվում է ծննդյան 15 վայրկյաններում, իսկ կեսը՝ ծնվելուց հետո 
առաջին րոպեի ավարտին: Պորտալարի ուշացած կապումն ավելացնում է մանկան արյան ծավալը 
30%-ով, քանզի ընկերքը ծնվելիս պարունակում է 75 -125 մլ արյուն: Մանկան պահելն ընկերքից վեր 
կանխում է ընկերքային տրանսֆուզիան և նույնիսկ կարող է առաջացնել արյան տրանսֆուզիա 
նորածնից դեպի ընկերք և նորածնի անեմիա:  

 

 

Հեմատոկրիտ (Hct) 

Հեմատոկրիտի նորմալ արժեքները ծնվելիս կազմում են 51.3-56%: Ինչպես և հեմոգլոբինը, հեմատոկրիտը ևս բարձրանում է կյանքի առաջին մի 

քանի ժամերի ընթացքում և պորտալարի արյան արժեքներին հասնում առաջին շաբաթվա ավարտին: 

 

Ռետիկուլոցիտների քանակը 

Պտղի արյունը պարունակում է մեծ քանակությամբ կորիզավոր էրիթրոցիտներ և 

ռետիկուլոցիտներ: Կորիզավոր էրիթրոցիտները նորմայում անհետանում են 

կյանքի 3-րդ օրվանից հետո: 

Հասուն նորածինների ռետիկուլոցիտների քանակը կազմում է 4-7%, իսկ 

ռետիկուլոցիտների բացարձակ քանակը՝ 200,000-400,000/μլ: Անհասների 

ռետիկուլոցիտների քանակը կազմում է 6-12%, իսկ ռետիկուլոցիտների 

բացարձակ քանակը՝ 400,000-550,000/μլ: Առողջ երեխաների ռետիկուլոցիտների 

քանակը նվազում է կյանքի առաջին օրերի ընթացքում և 4-րդ օրը կազմում 0-1%:  

Ռետիկուլոցիտների այս բարձր քանակը ծնվելիս արտացոլում է խիստ ակտիվ էրիթրոպոեզը մինչծննդյան շրջանում: 

Նորածնի ռետիկուլոցիտոզի պերսիստումը ենթադրում է՝ 
• հեմոլիտիկ պրոցես 
• հիպոքսիա 
• արյան կորուստ 

2 ամսականում ռետիկուլոցիտների քանակը թեթևակի բարձրանում է, 3 ամսկանից նրանց քանակը սկսում է նվազել և մինչև 2 տարեկանը 

հասնում մեծահասակների արժեքին՝ 0.5-1.5%: 
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Էրիթրոցիտային ցուցիչներ 

 

Ցուցիչ Սահմանում Միավոր Բանաձև  

 

Միջին բջջային 

ծավալ (MCV) 

Էրիթրոցիտի 

միջին ծավալ 

Ֆեմտոլիտր 

(ֆլ) կամ  

10-15 լիտր 

MCV = Hct (%) x 10/ RBC (x1012) 

օրինակ՝  42x10/4.2 = 100 ֆլ 

Միջին բջջային 

հեմոգլոբին 

(MCH) 

Hb-ի քանակը մեկ 

էրիթրոցիտում 

Պիկոգրամ 

(պգ) կամ 

10-12 գրամ 

MCH = Hb (g/L)/ RBC (x1012) 

օրինակ՝  125/4.1 = 30.5 պգ 

Հեմոգլոբինի 

միջին բջջային 

կոնցենտրացիա 

(MCHC) 

Hb-ի միջին 

կոնցենտրացիա  

էրիթրոցիտի 

ծավալի մեջ 

g/L MCHC = Hb (g/L) x 100/ Hct (%) 

օրինակ՝ 
125x100/37 = 340 գ/լ = 34 գ/դլ 

 Ծնվելիս MCV-ն կազմում է 104−118 ֆլ (մեծահասակինը՝ 82-92 ֆլ): Եթե հասուն նորածնի MCV-ն ցածր լինի 95-ից, պետք է մտածել փոքր 
թալասեմիայի կամ երկաթի դեֆիցիտի մասին: MCV-ն արագորեն նվազում է կյանքի առաջին շաբաթվա ընթացքում և 2 ամսականում 
հավասարվում մեծահասակների էրիթրոցիտների չափերին: 

 MCH ցուցանիշը, ինչպես և  MCV-ն, նորածնային շրջանում   ավելի բարձր է (33−41 պգ/բջիջ), քան մեծահասակների ցուցանիշը (27−31 
պգ/բջիջ): 

 MCHC ցուցանիշը չի տարբերվում նորածինների և մեծահասակների միջև: Թեև նորածնի էրիթրոցիտներն ավելի մեծ են և պարունակում են 
ավելի շատ Hb, նրա կոնցենտրացիան էրիթրոցիտում ավելին չէ: 

 

Աղյուսակ. Հասուն նորածնի էրիթրոցիտների նորմալ պարամետրերը կյանքի առաջին 2 շաբաթներին 
[Աղբյուրը՝ Oski FA, Naiman JL: Hematologic problems in the newborn, ed 2, Philadelphia, 1972, WB Saunders, p. 13] 

Ցուցանիշ Պորտալարի արյուն Օր 1 Օր 3 Օր 7 Օր 14 

Hb գ/լ  168 184 178 170 168 

Հեմատոկրիտ (%)  53.0 58.0 55.0 54.0 52.0 

Էրիթրոցիտներ (mm3)  5.25 5.8 5.6 5.2 5.1 

MCV (ֆլ)  107 108 99.0 98.0 96.0 

MCH (պգ) 34 35 33 32.5 31.5 

MCHC (գ/լ)  317 325 330 330 330 

Ռետիկուլոցիտներ (%) 3–7 3–7 1–3 0–1 0–1 

Կորիզավոր 

էրիթրոցիտներ 
500 200 0–5 0 0 
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Աղյուսակ. Երեխաների հեմատոկրիտի, հեմոգլոբինի և  MCV-ի նորմալ արժեքները կախված տարիքից և սեռից 
[Աղբյուրը` Cembrowski GS,Chan J, Cheng C, et al: NHANES 1999-2000 data used to create comprehensive health-associated race-, sex- and age-stratified pediatric reference intervals for the 
Coulter MAXM. Laboratory Hematol 10:245–6, 2004. Presented at the annual meeting of the International Society for Laboratory Hematology, Barcelona, Spain, May 2004. Numerical summary 
provided by GS Cembrowski, MS Cembrowski, KA Versluys, 2013.] 
 
 

ՀԵՄԱՏՈԿՐԻՏ (%) 

Տարիք 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 31.0 36.0 39.0 39.5 1 տ. 32.0 37.0 40.0 41.0 

2-3 տ. 32.0 36.0 39.0 39.5 2-3 տ. 33.0 37.0 40.5 41.0 

4-6 տ. 33.0 37.0 41.0 42.0 4-6 տ. 34.0 38.0 42.0 42.5 

7-10 տ. 34.0 38.0 42.0 42.5 7-10 տ. 35.0 39.5 43.5 45.0 

11-14 տ. 35.0 33.0 40.0 38.0 45.0 43.0 46.0 43.5 11-14 տ. 36.5 42.0 40.0 47.5 44.0 48.0 45.0 

15-18 տ. 38.0 32.0 44.0 38.0 49.0 42.0 51.0 43.5 15-18 տ. 40.0 34.0 46.0 40.0 50.0 43.5 51.5 44.5 

 

ՀԵՄՈԳԼՈԲԻՆ (գ/լ) 

Տարիք 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 104 120 131 132 1 տ. 105 125 137 139 

2-3 տ. 108 120 134 135 2-3 տ. 110 126 139 139 

4-6 տ. 110 125 140 141 4-6 տ. 117 129 142 142 

7-10 տ. 112 127 141 144 7-10 տ. 120 135 147 150 

11-14 տ. 118 106 136 129 152 144 154 147 11-14 տ. 126 123 143 137 160 149 161 150 

15-18 տ. 129 107 149 128 165 142 167 146 15-18 տ. 137 115 154 137 170 149 172 150 

 

MCV (ֆլ) 

Տարիք 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 63.0 77.0 87.0 88.0 1 տ. 71.0 79.5 84.0 85.5 

2-3 տ. 64.0 80.0 88.0 88.5 2-3 տ. 74.0 81.5 88.5 89.0 

4-6 տ. 67.0 82.5 89.0 90.5 4-6 տ. 77.0 84.0 90.0 90.5 

7-10 տ. 72.0 84.0 91.5 92.5 7-10 տ. 78.0 85.0 90.0 90.5 

11-14 տ. 73.0 71.0 85.5 93.5 95.0 11-14 տ. 80.0 87.0 92.5 93.5 

15-18 տ. 75.0 71.0 87.0 94.5 95.5 15-18 տ. 81.0 89.0 95.0 95.5 
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ՍԱԿԱՎԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ  (ԱՆԵՄԻԱ): ԵՐԿԱԹԻ  ԴԵՖԻՑԻՏ 

Անեմիան վիճակ է, որը բնութագրվում է արյան մեջ Hb-ի քանակի փոքրացմամբ և, սովորաբար, ուղեկցվում է էրիթրոցիտների քանակի ու 

հեմատոկրիտի իջեցմամբ:    Անեմիայի սահմանումը կախված է Hb-ի տարիքային մակարդակից: 

Կախված տարիքից՝ անեմիա ծովի մակարդակին ախտորոշվում է Hb-ի հետևյալ ցուցանիշների դեպքում [ԱՀԿ, 2001]. 

Տարիք 
Hb գ/լ  (ծովի մակարդակին) 

Անեմիա չկա Թեթև անեմիա* Չափավոր անեմիա Ծանր անեմիա 

6 ամս – 5 տ. ≥ 110 100-109 70-99 < 70 

5-11 տ. ≥ 115 110-114 80-109 < 80 

12-14 տ. ≥ 120 110-119 80-109 < 80 

≥ 15 տ.  ոչ հղի կին ≥ 120 110-119 80-109 < 80 

Հղի կին ≥ 110 100-109 70-99 < 70 

≥  15 տ.  տղամարդ ≥ 130 110-129 80-109 < 80 

 

* "Թեթև անեմիան" սխալ անվանում է.  երկաթի դեֆիցիտն անեմիայի հայտնաբերման  պահին արդեն իսկ վկայում է երկաթի խոր 

դեֆիցիտի մասին: Դեֆիցիտն ունի հետևանքներ նույնիսկ անեմիայի բացակայության դեպքում: 

 

Աղյուսակ.  Հեմոգլոբինի շտկումները 
[Աղբյուրը՝  Nestel P. Adjusting hemoglobin values in program surveys. Washington, DC: International Nutritional Anaemia Consultative Group, ILSI Human Nutrition Institute. 2002 Jun 23:2-4.] 

Բարձրության համար 

 

Ծովի մակարդակին ապրող 

հղի կանանց համար 
 Ծխողների համար  

Ծովի մակարդակին ապրող 

աֆրիկացիների համար 

Բարձրություն (մ) Hb գ/լ 
Հղիության շրջան 

(եռամսյակ) 
Hb գ/լ  Սիգարետների քանակը Hb գ/լ   Hb գ/լ 

մ < 1000  Առաջին -10  1/2–1 տուփ/օր +3  Ամեն ոք –10 

1000< մ <1250 +2 Երկրորդ -15  1–2 տուփ/օր +5    

1250< մ <1750 +5 Երրորդ -10  >2 տուփ/օր +7    

1750< մ <2250 +8 Եռամսյակն  

անհայտ է 

-10 
 

Ծխող, քանակն  

անհայտ է 

+3 
   

2250< մ <2750 +13 

2750< մ <3250 +19 
   

  
   

3250< մ <3750 +27 

3750< մ <4250 +35         

4250< մ <4750 +45 
Սևանա լիճ – ծովի մակարդակից 1900 մ բարձրության վրա 

Երևան –  ծովի մակարդակից 900-1300 մ բարձրության վրա  
4750< մ <5250 +55 

5250< մ +67 

http://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=Sevan+Altitude+in+meters+&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLake_Sevan&ei=Yoc_T_aNBcaQ-waEm8HNBQ&usg=AFQjCNErfymsb09Vumk01q4bA7Q48wRkow
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Համընդհանուր  առողջապահական 

խնդիր 
 

Անեմիան տարածված է ամբողջ աշխարհում: 

Ըստ 2011թ. տվյալների աշխարհի երեխաների 

շուրջ 43%-ը, հղի կանանց 38%-ը, ոչ հղի կանանց 

29%-ը և վերարտադրողական տարիքի բոլոր 

կանանց 29%-ն ունի անեմիա, ինչը 

համապատասխանում է 273 մլն երեխաների, 496 

մլն ոչ հղի կանանց և 32 մլն հղի կանանց: 

Նկ. Անեմիայի համընդհանուր տարածվածությունը 6‒59 ամսական երեխաների 

շրջանում, 2011թ. 
 [Աղբյուրը՝   WHO. The global anaemia prevalence in 2011. Geneva: World Health Organization; 2015.] 

 

  

Անեմիայի  պատճառները 

Անեմիան կարող է զարգանալ բազմաթիվ պատճառներից, 

որոնցից ամենատարածվածը երկաթի պակասն է 

օրգանիզմում (բոլոր անեմիաների ≈50%-ը):  Նրանով առավել 

հաճախ հիվանդանում են հղի կանայք և վաղ հասակի 

երեխաները: Մանկածին տարիքի կանանց երկաթի պահանջը 

2-3 անգամ ավելի մեծ է, քան տղամարդկանց և տարեց 

կանանց շրջանում: 

Անեմիայի մյուս պատճառներից են այլ միկրոնուտրիենտների 

պակասը (օրինակ՝ ֆոլաթթու, ռիբոֆլավին, վիտամիններ A և 

B12), սուր և քրոնիկ ինֆեկցիաները (օրինակ՝ մալարիա, 

տուբերկուլոզ, ՄԻԱՎ), քաղցկեղը, հեմոգլոբինոպաթիաները և 

այլն: 

Նկ.  Անեմիայի պատճառները զարգացող երկրներում 
[Աղբյուրը՝   Balarajan Y et al: Anaemia in low-income and middle-income countries. 
Lancet 378:2123–2134, 2011, Fig. 3.] 

 

 
ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 

ԴԵՊՔ 
9 ամսական երեխայի  արյան ընդհանուր անալիզի սկրնինգային հետազոտությամբ հայտնաբերվել է՝ Hb 80 գ/լ, միջին բջջային ծավալ 
(MCV) 65 ֆլ: Ո՞րն է այս լաբորատոր շեղումների հավանական պատճառը: 



ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Մ. Ե.                                                                                                         Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ                                                                                                                                 2017 

- 12 - 

Թեև անեմիայի ամենահուսալի ցուցիչը պոպուլյացիոն մակարդակով հանդիսանում է հեմոգլոբինի կոնցենտրացիան, միայն նրա որոշումը 

բավարար չէ անեմիայի պատճառը հայտնաբերելու համար: Անեմիայի ախտորոշման առաջին քայլը հանդիսանում է արյան բոլոր բջջային 

գծերի (էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ) գնահատումը: Երկու կամ երեք բջջային գծերի անոմալիան սովորաբար ցույց է տալիս 

հետևյալից որևէ մեկը. 

• ոսկրածուծի ախտահարում (օր. ապլաստիկ անեմիա, լեյկեմիա) 
• իմունաբանական հիվանդություն (օր. համակարգային կարմիր գայլախտ, իմուն հեմոլիտիկ անեմիա) 
• բջիջների սեկվեստրացիա (օր. հիպերսպլենիզմ) 

Ախտորոշումը հնարավորինս նեղացնելու նպատակով անեմիաները կարելի է դասակարգել իրենց մորֆոլոգիայի և ֆիզիոլոգիայի հիման վրա: 

 Անեմիաները մորֆոլոգիորեն կարելի է դասակարգել ըստ էրիթրոցիտների մեծության. կախված միջին բջջային ծավալի (MCV) արժեքից 

տարբերում են միկրոցիտային, նորմոցիտային և մակրոցիտային անեմիաներ: 

Նկ. Էրիթրոցիտների մորֆոլոգիական տարբերակների օրինակներ 

     
Նորմալ էրիթրոցիտներ Մակրոցիտներ 

 

Հիպոքրոմ միկրոցիտներ Մանգաղաձև բջիջներ Մասնատված էրիթրոցիտներ 

(շիստոցիտներ) 

Նորմալ միջին բջջային ծավալ 

(MCV) 

Խոշոր էրիթրոցիտներ բարձր 

MCV-ով: Նրանց հեմոգլոբինի 

կոնցենտրացիան (MCHC) 

նորմալ է 

Ցածր MCV: 

Էրիթրոցիտի կենտրոնական 

գունատ զոնան պետք է 

գերազանցի բջջի տրամագծի 

1/3-ը, որպեսզի այն համարվի 

հիպոքրոմ: Ոչ բոլոր 

հիպոքրոմ բջիջներն են 

միկրոցիտներ, բայց բոլոր 

միկրոցիտները հիպոքրոմ են 

Էրիթրոցիտը մանգաղաձև է 

դառնում դեօքսիգենացված 

HbS-ի պոլիմերացման հետե-

վանքով, որը խախտում է 

էրիթրոցիտի թաղանթի կա-

ռուցվածքը 

Վնասված և պատառոտված 

էրիթրթցիտներ՝ պայմանավոր-

ված միկրոանգիոպաթիկ 

պրոցեսով 

     

• Նորմալ արյուն 

• Նորմոցիտային անեմիա 

• Նորմալ նորածին 

• Ֆոլաթթվի և վիտամին B12-ի 

դեֆիցիտ 

• Երկաթդեֆիցիտային 

անեմիա 

• Կապարով թունավորում 

• Թալասեմիաներ 

• Սիդերոբլաստային անեմիա 

• Հոմոզիգոտ հեմոգլոբին S 

հիվանդություն 

• Միկրոանգիոպաթիկ 

հեմոլիտիկ անեմիա (օր. 

հեմոլիտիկ ուրեմիկ 

համախտանիշ, ներանոթային 

տարածուն մակարդման 

համախտանիշ) 
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 Ըստ հիմքում ընկած ֆիզիոլոգիայի՝ անեմիաները բաժանվում են 2 մեծ խմբի. 

Էրիթրոցիտների առաջացման ընկճում (հիպոպրոլիֆերատիվ անեմիա) Էրիթրոցիտների ուժեղացած քայքայում կամ կորուստ 

 Սննդանյութերի դեֆիցիտ (երկաթ, ֆոլաթթու, վիտամին B12), 

 Ոսկրածուծի անբավարարություն (բնածին կամ ձեռքբերովի) 

 Ոսկրածուծի ինֆիլտրում (օր. չարորակ նորագոյացություն) 

 Հեմոլիզ 

 Սեկվեստրացիա 

 Արյունահոսություն 

Ծայրամասային արյան ռետիկուլոցիտների քանակն օգնում է տարբերակելու այս 2 ֆիզիոլոգիական կատեգորիաները: Ընդհանուր 

էրիթրոցիտների կազմում ռետիկուլոցիտների տոկոսային պարունակությունը  մանկության մեծ մասի ընթացքում  ≈1% է, իսկ բացարձակ 

քանակը՝ 25,000-75,000/մմ3: Անեմիայի առկայության դեպքում EPO-ի առաջացումը և ռետիկուլոցիտների քանակը պետք է ավելանա: 
 Ռետիկուլոցիտների ցածր կամ նորմալ քանակը սովորաբար  ցույց է տալիս ոչ ադեկվատ պատասխան անեմիային,  ինչը պայմանավորված է ոսկրածուծի 

հարաբերական անբավարարությամբ կամ ոչ արդյունավետ էրիթրոպոեզով: 
 Ռետիկուլոցիտների քանակի ավելացումը ցույց է տալիս ոսկրածուծի նորմալ պատասխանը էրիթրոցիտների շարունակվող քայքայման (հեմոլիզ), 

սեկվեստրացիայի կամ կորստի (արյունահոսություն) դեպքում: 

 

Նկ. Անեմիայի դասակարգումը MCV-ի և ռետիկուլոցիտների քանակի հիման վրա 
[Աղբյուրը՝  Dignass AU et al. European consensus on the diagnosis and management of iron deficiency and anaemia in inflammatory bowel diseases. Journal of Crohn's and Colitis. 2015 Mar 1;9(3):211-22.] 

 

Ռետիկուլոցիտների քանակը մեզ հուշում 

է՝ արդյոք ոսկրածուծը պատասխանում է 

էրիթրոպոեզի խթանմամբ, ինչը տալիս է 

վաղ և կարևոր ինֆորմացիա անեմիայի 

ախտորոշման համար: Ռետիկուլոցիտոզը 

բացառում է բոլոր դեֆիցիտային 

վիճակները: 
 

Retic – ռետիկուլոցիտների քանակ 
N – նորմալ 
Tsat – տրանսֆերինի սատուրացիա 
ԼԴՀ – լակտատ դեհիդրոգենազ 
ԵԴԱ – երկաթդեֆիցիտային անեմիա 
ԵՖԴ – երկաթի ֆունկցիոնալ դեֆիցիտ 
ՄԴՀ – միելոդիսպլաստիկ համախտանիշ 

* անեմիա ինֆեկցիաների, չարորակ 

նորագոյացությունների, երիկամային 
հիվանդության և այլնի դեպքում 
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Երեխաների անեմիաների հիմնական ձևերը 

Ձեռքբերովի հիպոպրոլիֆերատիվ անեմիա 

 Սննդային դեֆիցիտ (էջ. 15) 
 Կապարով թունավորում (էջ 25) 
 Ձեռքբերովի ապլաստիկ անեմիա. բնորոշ է բիցիտոպենիա 

կամ պանցիտոպենիա (ի տարբերություն մաքուր կարմիր 

բջջային ապլազիայի) 

 Մանկության անցողիկ էրիթրոբլաստոպենիա. Հիմնականում 

հանդիպում է կյանքի առաջին 3 տարիներին: Ենթադրվում է, 

որ ունի վիրուսային կամ իմունաբանական պատճառ և 

անցնում է առանց ուրույն միջամտության: 

 Սուր բորբոքման անեմիա. սուր վարակն առաջացնում է 

անցողիկ անեմիա տարբեր մեխանիզմներով՝ ոսկրածուծի 

ընկճում, էրիթրոցիտների կենսաշրջանի կարճացում, 

էրիթրոցիտների մասնատում և իմուն քայքայում: 

 Քրոնիկ բորբոքման անեմիա. պայմանավորված է 

ցիտոկինների գերարտադրությամբ, հեպցիդինի 

ակտիվացմամբ և երկաթի հոմեոստազի խանգարմամբ: 

 Ոսկրածուծի փոխարինում չարորակ բջիջներով (լեյկեմիա). 

այս դեպքում անեմիան սովորաբար զուգորդված է նաև մյուս 

բջջային գծերի անոմալիայի հետ: 

 

Բնածին հիպոպրոլիֆերատիվ անեմիա 

 Diamond-Blackfan-ի անեմիա — հանդիսանում է բնածին մաքուր կարմիր բջջային ապլազիա, որը սովորաբար ի հայտ է գալիս կյանքի առաջին 

3 ամիսներին, հաճախ մակրոցիտային է, երբեմն՝ նորմոցիտային: 

 Ռեֆրակտեր սիդերոբլաստային անեմիա 

 Բնածին դիզէրիթրոպոետիկ անեմիաներ 

Հեմոլիտիկ անեմիա 

 Հեմոգլոբինի և էրիթրոցիտի թաղանթի ժառանգական հիվանդություններ, էնզիմոպաթիաներ (օր. գլյուկոզ-6-ֆոսֆատ դեհիդրոգենազի 

դեֆիցիտ): 

 Ձեռքբերովի պատճառներ. աուտոիմուն հեմոլիտիկ անեմիա, միկրոանգիոպաթիկ հեմոլիտիկ անեմիա, նորածնի հեմոլիտիկ հիվանդություն: 
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ԵՐԿԱԹԻ ԴԵՖԻՑԻՏ 

Fe  vs 
 

 

Աշխարհում ավելի քան 2 մլրդ մարդ ունի երկաթի դեֆիցիտ: 

Մանկության շրջանում երկաթի դեֆիցիտն ամենից հաճախ հանդիպում է ուշ կրծքի հասակում, կյանքի առաջին մի քանի տարիներին և նորից 

դեռահասության շրջանում: Հաճախության այսպիսի պատկերը համապատասխանում է արագ աճի շրջաններին, որոնք վատ սնուցման 

պայմաններում նախատրամադրում են երկաթի դեֆիցիտի առաջացմանը: Այլ նպաստող գործոններից են անհասությունը (երկաթի ցածր 

պաշարներ), արյան կորուստները (ամենից հաճախ՝ դաշտանային և աղեստամոքսային), մալաբսորբտիվ հիվանդությունները: 

 

Երկաթդեֆիցիտային վիճակի սահմանումները 
[Camaschella C. (2015). Iron-deficiency anemia. N Engl J Med, 2015(372), 1832-1843.] 

Երկաթի  դեֆիցիտ  

(ԵԴ) 

- Օրգանիզմում ընդհանուր երկաթի ցածր մակարդակներ, հատկապես բնորոշ է պահեստային երկաթի սպառումը 

էրիթրոիդի երկաթի պահպանմամբ: 

Երկաթդեֆիցիտային 

անեմիա  (ԵԴԱ) 

- Օրգանիզմում ընդհանուր երկաթի ցածր մակարդակներ անեմիայի առկայությամբ: 

Երկաթի   ֆունկցիոնալ 

դեֆիցիտ  (ԵՖԴ) 

- Պահեստային երկաթի անբավարար մոբիլիզացիա մեծացած պահանջարկի դեպքում, օրինակ՝ էրիթրոպոեզը 

խթանող դեղերով բուժելիս: Բացի այդ, երկաթը կարող է սեկվեստրացվել ռետիկուլոէնդոթելային համակարգում 

տարբեր ինֆեկցիաների, քաղցկեղի,  աուտոիմուն, քրոնիկ երիկամային և այլ հիվանդությունների ժամանակ: 

Երկաթդեֆիցիտային 

էրիթրոպոեզ  (ԵԴԷ) 

- Երկաթի անբավարար մատակարարում էրիթրոպոեզի նպատակով՝ անկախ երկաթի պաշարների 

մակարդակից: Երկաթի պաշարները կարող են լինել նորմալ և նույնիսկ շատ՝ պայմանավորված  երկաթի 

սեկվեստրացիայով վերոհիշյալ հիվանդությունների ժամանակ: 

Այսպիսով, երկաթի և՛ բացարձակ,  և՛ ֆունկցիոնալ դեֆիցիտը առաջացնում է երկաթդեֆիցիտային 
էրիթրոպոեզ, որը հանդիսանում է անեմիային նախորդող փուլ: 

Երկաթ-ռեֆրակտեր 

երկաթդեֆիցիտային 

անեմիա  (ԵՌԵԴԱ) 

-  ԵԴԱ-ի հազվադեպ հանդիպող տարբերակ է, որը չի պատասխանում բերանացի երկաթով բուժմանը, մեծ 

մասամբ պայմանավորված է մատրիպտազ-2 ֆերմենտը կոդավորող գենի մուտացիայով: 

Վերջինս ներկայացնում է թաղանթային պրոտեազ, որն ընկճում է հեպցիդինի ակտիվությունը, որը երկաթի 
հոմեոստազի հիմնական կարգավորիչն է (էջ 20): 
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Երկաթի  ֆիզիոլոգիական  դերը 

Երկաթը հիմնական միկրոնուտրիենտներից է, որը վճռորոշ դեր ունի կարևորագույն կենսաբանական պրոցեսներում, ներառյալ շնչառությունը, 

էներգիայի առաջացումը, ԴՆԹ-ի սինթեզը և բջիջների բազմացումը: 

• Օ2-ի փոխադրում (Hbի կազմի մեջ) 

• Օ2-ի պահեստում (միոգլոբինի կազմի մեջ) 

• Շնչառական շղթայի օքսիդատիվ ֆերմենտների բաղադրիչ 

(էլեկտրոնների փոխադրում/redox ցիկլ). 

Fe2+ (վերականգնված ձև) ↔ Fe3+ (օքսիդացած ձև) 
• Էներգիայի փոխանակություն 
• Բջջային ֆերմենտների ակտիվություն 
• Նեյրոզարգացում և ճանաչողական ֆունկցիա 
• Աճ 

• Անհրաժեշտ է այն ֆերմենտների և սպիտակուցների համար, 

որոնք մասնակցում են ԴՆԹ-ի սինթեզին և վերականգնմանը 

• Ցիտոքրոմ P450 ֆերմենտների կարևոր բաղադրիչ (դեղերի 

մետաբոլիզմ, ստերոիդ հորմոնների առաջացում) 

 

 Երկաթի հանձնարարելի քանակները սննդակարգում 
[Institute of Medicine. Dietary reference intakes. 2003]  

 

 

Տարիք Սեռ Երկաթի հանձնարարելի քանակը 

0-6 ամս. Ար. և իգ. 0.27 մգ/օր 

7-12 ամս. Ար. և իգ. l l մգ/օր 

1-3 տ. Ար. և իգ. 7 մգ/օր 

4-8 տ. Ար. և իգ. 10 մգ/օր 

9-13 տ. Ար. և իգ. 8 մգ/օր 

14-18 տ. Ար. 11 մգ/օր 

14-18 տ. Իգ. 15 մգ/օր 
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Երկաթի  հոմեոստազի  հիմնական  ուղիները 

Մարդու օրգանիզմն էվոլյուցիայի ընթացքում ձեռք է բերել երկաթը խնայելու մի քանի ուղիներ, ներառյալ նրա վերաօգտագործումն էրիթրոցիտների 
քայքայումից հետո և երկաթի ակտիվ էքսկրետոր մեխանիզմի բացակայությունը: Սակայն, քանի որ երկաթի հավելյալ քանակները տոքսիկ են, նրա ներծծումը 
սահմանափակ է՝ 1-2 մգ/օր և երկաթի ամենօրյա պահանջարկի մեծ մասն ապահովվում է երկաթի վերաօգտագործմամբ,  որը կատարվում է ծերացած 
էրիթրոցիտները ֆագոցիտոզի ենթարկող մակրոֆագերի միջոցով: Այս պրոցեսները կարգավորում է հեպցիդին պեպտիդային հորմոնը: 

 Երկաթի  ներծծումը 

Սննդի մեջ երկաթը գտնվում է հեմային (10%)  և ոչ հեմային (90%) 

ձևերով, որոնք ներծծվում են 12մ. աղիքում տարբեր 

մեխանիզմներով: 

(1) Սննդի ոչ հեմային երկաթն ի սկզբանէ գտնվում է օքսիդացած 

(Fe3+) ձևով, որը կենսամատչելի չէ և պետք է նախ վերականգնվի 

Fe2+ ձևի ֆերիռեդուկտազ ֆերմենտով, որն օգտագործում է 

վիտամին C-ն որպես կոֆերմենտ, որից հետո երկաթը 

փոխադրվում է էնտերոցիտ երկվալենտ մետաղների փոխադրիչով 

(DMT1): 

(2) Հեմի երկաթը ներծծվում է այլ մեխանիզմով (ենթադրվող 

փոխադրիչը՝  հեմ կրող սպիտակուց 1, HCP1): 

(3) Էնտերոցիտից Fe2+-ի մեծ մասն արտահանվում է բազոլատերալ 

մեմբրանում տեղակայված ֆերոպորտինի միջոցով և հեֆեստինի 
(4)  մասնակցությամբ ենթարկվում ռեօքսիդացման՝ վերածվելով 

Fe3+ ձևի, ապա կապվելով տրանսֆերինին առաքվում է դեպի 

բջիջներ: 

Ֆերոպորտին կա նաև հեպատոցիտներում, ռետիկուլոէնդո-

թելային մակրոֆագերում և ընկերքի սինցիտիոտրոֆոբլաստում 

(որտեղ այն կարգավորում է երկաթի մուտքը պտղի օրգանիզմ) 

(5) Երկաթի ներծծումը կարգավորվում է հեպցիդինի կողմից, որը 

սինթեզվում է լյարդում: Հեպցիդինը  խթանում է ֆերոպորտինի 

քայքայումը լիզոսոմներում: 
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Հեմային երկաթի հիմնական աղբյուրը կենդանական 

սնունդն է՝ մսեղենը, ձկնեղենը և թռչնեղեը: Ոչ հեմային 

երկաթը ձեռք է բերվում բուսական սննդից, օրինակ՝ 

լոբազգիներից: 

Ի տարբերություն հեմի երկաթի՝ ոչ հեմային երկաթի 

ներծծման վրա ազդում են մի շարք սննդային գործոններ:  

 Ասկորբինաթթուն (վիտամին C) ուժեղացնում է 
երկաթի ներծծումը, քանզի մասնակցում է երկաթի 
վերականգնմանը՝ Fe3+ → Fe2+: 
 

 Թեփը, ֆիտատները (սննդաթելերով հարուստ 
սննդատեսակներ), ֆենոլային միացությունները 
(սուրճ, թեյ), կալցիումը և ֆոսֆատները արգելակում 
են ոչ հեմային երկաթի ներծծումը՝ պայմանավորված 
երկաթը խելատացնելու նրանց ունակությամբ: 

Ոչ հեմային երկաթի ներծծումը կարող է արգելակվել նաև 

մի շարք դեղերով, օրինակ՝ անտացիդներով և 

պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներով, որոնք 

նվազեցնում են ստամոքսահյութի թթվայնությունը, այնինչ 

ստամոքսի թթուն ուժեղացնում է երկաթի աղերի 

դիսոցումը և լուծելիությունը՝ թույլ տալով երկաթին 

վերականգնվելու Fe2+ վիճակի: Ի հավելումն դրա, 

Helicobater pylori ինֆեկցիան առաջացնում է ստամոքսի 

լորձաթաղանթի ատրոֆիա՝ հանգեցնելով խոր ԵԴԱ-ի 

զարգացմանը: 

Երկաթի աղիքային ներծծման ունակությունը (որը 

միջնորդվում է DMT1 փոխադրիչով) գծայնորեն աճում է 

ծնվելուց հետո և հասնում մեծահասակի մակարդակին 

վաղ մանկության շրջանում: 

 

Նկ. Երկաթի ներծծումը տարբեր սննդային աղբյուրներից 
[From Scrimshaw NS. Iron deficiency. Scientific American 1991;265:46–52.] 
 

 
 

 

 

Նկ. Երկաթի աղիքային ներծծումը կախված տարիքից [Funk et al. 2012] 
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 Երկաթի  բաշխումը  և  վերաօգտագործումն  օրգանիզմում 

 

 

 
 

 Անցնելով արյան մեջ՝ երկաթը կապվում է տրանսֆերինի հետ  և 

փոխադրվում դեպի բջիջներ: Էրիթրոցիտների նախահայր բջիջներն 

ունեն տրանսֆերինի ռեցեպտորների (TfR) բարձր մակարդակ, ուստի և՝ 

շրջանառող երկաթը յուրացնելու ավելի մեծ հնարավորություն: 

 Երկաթի մեծ մասն օրգանիզմում գտնվում է էրիթրոնի  Hb-ի կազմում և 

նախատեսված է թթվածնի փոխադրման, առաքման համար: Էրիթրոնի 

երկաթի որոշ մաս գտնվում է նաև զարգացող էրիթրոցիտների հեմային 

և ոչ հեմային ֆերմենտների կազմում: Ֆունկցիոնալ երկաթի մնացած 

մասը գտնվում է մկանների միոգլոբինի կազմում, ինչպես նաև 

օրգանիզմի բոլոր բջիջների Fe-պարունակող և Fe-կախյալ ֆերմենտների 

կազմության մեջ:  

 Պահեստային երկաթի հիմնական մասը գտնվում է հեպատոցիտներում 

և մակրոֆագերում: 

 

 Ծերացող էրիթրոցիտների լիզիսին հետևող հեմի երկաթի 

և գլոբինի ամինաթթուների վերաօգտագործումը 

հանդիսանում է շատ արդյունավետ պրոցես: Նրանք 

կրկին օգտագործվում են Hb-ի և էրիթրոցիտների 

առաջացման համար: 

 Մեծահասակների շրջանում երկաթի 95%-ն է 

վերաօգտագործվում էրիթրոցիտների առաջացման 

համար, իսկ մանկան օրգանիզմում՝ 70%-ը, ինչը նույնպես 

մանկանը խոցելի է դարձնում երկաթի դեֆիցիտի հանդեպ: 
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Ֆերիտին 

 Ֆերիտինը ներբջջային պրոտեին է և յուրաքանչյուր ֆերիտինային կոմպլեքս կարող 

է պահեստել շուրջ 4500 Fe3+ իոններ 

− Գտնվում է օրգանիզմի բոլոր բջիջներում, բայց առավելապես 

հեպատոցիտներում և լյարդի ու փայծաղի ռետիկուլոէնդոթելային 

մակրոֆագերում 

 Ֆերիտինը հայտնաբերվում է նաև արյան շիճուկում 

− Շիճուկի ֆերիտինը շատ քիչ երկաթ է պարունակում 

− Նրա մակարդակը բարձրանում է բորբոքման ժամանակ որպես սուր փուլային 

ռեակտանտ 

 Առողջ անձանց շիճուկի ֆերիտինի մակարդակները հարաբերակցում են 

օրգանիզմի  պահեստային երկաթի մակարդակների հետ. երկաթի պաշարները 

սպառվելիս ֆերիտինի մակարդակը նվազում է 
 

 

 

Հեպցիդինը երկաթի հոմեոստազի հիմնական կարգավորիչն է 
 
 Հեպցիդինի սինթեզն ակտիվանում է երկաթի 

ավելցուկի և բորբոքման դեպքում, ընկճվում է 

էրիթրոպոեզի ակտիվացման դեպքում 

 Երկաթի ավելցուկի դեպքում հեպցիդինի բարձր 

մակարդակները սահմանափակում են երկաթի 

հետագա ներծծումն աղիքում և նրա ձերբազատումը 

հեպատոցիտներից և ռետիկուլոէնդոթելային 

մակրոֆագերից՝ կանոնավորելով պլազմայի երկաթի 

մակարդակները 

 Բորբոքման դեպքում հեպցիդինի բարձր 

մակարդակները նույն մեխանիզմներով հանգեցնում 

են ռետիկուլոէնդոթելային մակրոֆագերի 

շրջափակմանը և բորբոքման անեմիայի 

զարգացմանը 

 Էրիթրոպոետիկ ակտիվությունն ընկճում է 

հեպցիդինի առաջացումը՝ մեծացնելով երկաթի  

ներծծումն աղիքում և ձերբազատումը լյարդից ու  

ռետիկուլոէնդոթելային մակրոֆագերից 
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ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
ԴԵՊՔ 

4-ամյա աղջկա արյան ընդհանուր հետազոտության տվյալները ենթադրում են երկաթդեֆիցիտային անեմիայի առկայություն:  Ի՞նչ 

հետագա թեստավորում է անհրաժեշտ կատարել պատճառը հայտնաբերելու համար: 

 
 

Երկաթի  դեֆիցիտի  պատճառները 

 

Պատճառ Օրինակներ 
 

Ֆիզիոլոգիական 

(↑ պահանջարկ) 

Արագ աճի շրջաններ, արյան դաշտանային կորուստ, հղիություն (2-րդ և 3-րդ եռամսյակներ), 

արյունատվություն 

 

Միջավայրային Անբավարար սնուցում՝ պայմանավորված աղքատությամբ, սննդակարգով (օրինակ՝  

բուսակերություն, մսի անբավարար օգտագործում, կովի կաթի և խմորեղենի շատ 

օգտագործում, որոնց բաղադրամասերի հետ երկաթն առաջացնում է կոմպլեքս և առանց 

ներծծվելու հեռանում աղիքից) 

Մալաբսորբցիա Helicobacter pylori ինֆեկցիա, ատրոֆիկ գաստրիտ, ցելիակիա, աղիքի բորբոքային 

հիվանդություն 

Արյան քրոնիկ 

կորուստ 

Մարսողական ուղի.  ճճվակրություն (օր. անկիլոստոմատոզ), էռոզիվ գաստրիտ, պեպտիկ 

խոց, Meckel-ի դիվերտիկուլ, անհանդուրժողություն կովի կաթի սպիտակուցի նկատմամբ, 

նորագոյացություններ, աղիքի բորբոքային հիվանդություն, անգիոդիսպլազիա, թութք 

Միզասեռական համակարգ. առատ դաշտան, մենոռագիա, ներանոթային հեմոլիզ (օր. 

պարոքսիզմալ գիշերային հեմոգլոբինուրիա, աուտոիմուն հեմոլիտիկ անեմիա ցրտային 

հակամարմիններով, արշավային հեմոգլոբինուրիա, միկրոանգիոպաթիկ հեմոլիզ, սրտի 

վնասված փականներ) 

Հեմոռագիկ խանգարումներ. կոագուլոպաթիաներ, հեմոռագիկ տելեանգիէկտազիա, քրոնիկ 

շիստոսոմիազ, Munchausen-ի համախտանիշ (օր. ինքնահարուցված արյունահոսություն) 

 Դեղորայքային Գլյուկոկորտիկոիդներ, սալիցիլատներ, պրոտոնային պոմպի ինհիբիտորներ 

Գենետիկական Երկաթ-ռեֆրակտեր երկաթդեֆիցիտային անեմիա  
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Երկաթի դեֆիցիտի կլինիկական դրսևորումները 

 

Երկաթի դեֆիցիտով պացիենտները կարող են ներկայանալ 

(1) առանց նշանների և սիմպտոմների, պատահաբար հայտնաբերված լաբորատոր 

շեղումներով 

(2) ֆոնային հիվանդության նշաններով 

(3) բոլոր անեմիաներին բնորոշ դրսևորումներով. 

 հոգնածություն, թուլություն, գլխապտույտ,  քնկոտություն, ախորժակի անկում,  

 մաշկի  և տեսանելի լորձաթաղանթների սովորական գույնի փոփոխություն  

 ծանր դեպքերում՝ օրգանիզմի ռեզիստենտության թուլացում ինֆեկցիաների 

հանդեպ 
 

• Թթվածնի անբավարար առաքումը հանգեցնում է դյուրհոգնածության, հևոցի, 
ուշագնացությունների, ստենոկարդիայի առաջացմանը 
• Արյան ծավալի նվազումը հանգեցնում է գունատության, պոստուրալ հիպոտենզիայի և 
շոկի առաջացմանը 
• Սրտային արտամղվածքի կոմպենսատոր մեծացումը հանգեցնում է սրտխփոցների և 
ֆունկցիոնալ սրտային աղմուկների առաջացմանը 

 

Մաշկի և լորձաթաղանթների գունատությունը անեմիայի հուսալի ցուցիչ չէ և, 
սովորաբար, ի հայտ է գալիս, երբ հեմոգլոբինը ցածր է 80 գ/լ-ից: 
 

 Լորձաթաղանթների ախտահարումներ. գլոսիտ, կրկնվող աֆթաներ, 

կանդիդային ինֆեկցիաներ, անգուլյար ստոմատիտ: Գլոսիտը կարող է լինել 

ֆոլաթթվի և վիտամին B-12-ի դեֆիցիտի առաջին նշանը:  Լեզվի պտկիկները 

ենթարկվում են ատրոֆիայի և լեզուն ձեռք է բերում հարթ կարմիր տեսք: 

Անգուլյար ստոմատիտը սովորաբար առաջանում է կանդիդային ինֆեկցիայի 

հետևանքով և կապակցված է երկաթի դեֆիցիտի հետ: 

(4) ԵԴԱ-ին ներհատուկ դրսևորումներ. պագոֆագիա,  կոյլոնիխիա (գդալաձև 

եղունգներ) և կապույտ սկլերաներ: 

Բացի այդ, կան ապացույցներ այն մասին, որ երկաթի դեֆիցիտը նույնիսկ առանց 

անեմիայի կարող է առաջացնել երեխայի աճի և զարգացման հապաղում, 

վարքագծային և նյարդաբանական խանգարումներ: 

 
Նկ. Ծանր անեմիա. A - շաղկապենու գունատություն, B – ափերի 

գունատություն: Տվյալ լուսանկարի երեխայի հեմոգլոբինը 

կազմում էր 40 գ/լ: 

 

 

 

Նկ. Եղունգների 

ախտահարում ծանր 

երկաթ-դեֆիցիտային 

անեմիայի դեպքում 

(koilonychia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. Անգուլյար 

ստոմատիտ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկ. Ատրոֆիկ գլոսիտ 
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ԵՐԿԱԹԻ  ԴԵՖԻՑԻՏՆ  ԱՌԱՆՑ  ԱՆԵՄԻԱՅԻ  ՆՈՒՅՆՊԵՍ  ՈՒՆԻ  ԷԱԿԱՆ  ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Երկաթը շատ ֆերմենտների անհրաժեշտ կոֆակտորն է: Այն 

մասնավորապես կարևոր է ԿՆՀ-ի դոպամիներգիկ համակարգի 

համար: Երկաթի դեֆիցիտի հետ զուգորդված նյարդաբանական 

վիճակներին են պատկանում շունչը պահելու նոպաները, 
ուշադրության պակասի/գերակտիվության համախտանիշը, 
ֆեբրիլ ցնցումները, պագոֆագիան* և անհանգիստ ոտքերի 
համախտանիշը** [Zehetner AA 2010; Lozoff B 2011]: 

   

Բացի այդ, երկաթի դեֆիցիտը նպաստում է կապարի ներծծմանը և նրա նյարդաբանական հետևանքների առաջացմանը: 

 
* Պագոֆագիա  — խեղաթյուրված ախորժակի (pica) տարբերակ է, որի դեպքում առաջանում է սառույց ուտելու կպչուն պահանջ, հանդիսանում է երկաթի 
դեֆիցիտի ուրույն ախտանշան: 

** Անհանգիստ ոտքերի համախտանիշը նյարդաբանական խանգարում է, որը բնութագրվում է ոտքերում անախորժ զգացողություններով և ոտքերը շարժելու 
հաճախակի պահանջով: Սիմպտոմները վատթարանում են հանգստի և քնի ընթացքում, նվազում են շարժվելիս: Համախտանիշի զարգացման հնարավոր 
ախտաֆիզիոլոգիական մեխանիզմներից է համարվում դոպամիներգիկ համակարգի խանգարումը երկաթի դեֆիցիտի հետևանքով [Earley CJ 2014]: 

 
Երկաթի ստատուսի գնահատման հիմնական կլինիկալաբորատոր թեստերը 
 

Թեստ Ի՞նչ է ցույց տալիս Երկաթի դեֆիցիտի արդյունքները 

Շիճուկի երկաթ 
Երկաթի օգտագործումը/ պաշարները 

(անուղղակի)  
↓ 

Շիճուկի ընդհանուր երկաթ կապող ունակությունը  (TIBC) Շիճուկի/պլազմայի տրանսֆերին ↑ 

Տրանսֆերինի սատուրացիա. 

Tsat(%) = (100 × շիճուկի երկաթ)/TIBC 
Տրանսֆերինի հագեցումը երկաթով ↓ - ↓↓ 

Ազատ կամ ցինկ պրոտոպորֆիրին  (ZnPP) Միտոքոնդրիալ երկաթի ֆունկցիոնալ ստատուսը ↑ 

Տրանսֆերինի ռեցեպտորների շիճուկային մակարդակ (TfR) Ոսկրածուծի ակտիվության ադեկվատությունը ↑ 

Շիճուկի ֆերիտին Երկաթի պաշարները (անուղղակի) ↓ - ↓↓ 

Հեպցիդին Հեպատոցիտի երկաթը ↓ - ↓↓ 

Էրիթրոցիտների լայնակի բաշխում (RDW) 
Էրիթրոցիտների չափերի փոփոխականության 

աստիճանը 
↑ (անիզոցիտոզ) 
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Երկաթի դեֆիցիտի զարգացման փուլերը 

Պարամետր ՆՈՐՄԱԼ ԵՐԿԱԹԻ  ՊՐԵԼԱՏԵՆՏ  ԴԵՖԻՑԻՏ ԵՐԿԱԹԻ  ԼԱՏԵՆՏ  ԴԵՖԻՑԻՏ ԵՐԿԱԹԴԵՖԻՑԻՏԱՅԻՆ ԱՆԵՄԻԱ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe դեֆիցիտային էրիթրոպոեզ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Երկաթի պաշարներ Առկա Ցածր Բացակա Բացակա 

Ֆերիտին N ↓ ↓ ↓↓ 

Tsat (%) N Նորմալ ↓ ↓ 

TfR N ↑ ↑↑ ↑↑↑ 

ZnPP N Նորմալ ↑ ↑ 

ZnPP /հեմ N Նորմալ ↑ ↑ 

Հեմոգլոբին N Նորմալ Նորմալ ↓ 

MCV N Նորմալ Նորմալ ↓ 

 

Երկաթի դեֆիցիտը հարաճում է 3 նկատելի փուլերով. 

1. Սկզբում, պրելատենտ փուլում սպառվում են երկաթի պաշարները և բնորոշ է ֆերիտինի ցածր մակարդակ: Կարևոր է նշել, որ 
ֆերիտինի մակարդակը կարող է մնալ նորմալ կամ բարձրանալ, եթե առկա է զուգընթաց բորբոքում: 

2. Սրան հաջորդում է երկաթի լատենտ դեֆիցիտը, որը դրսևորվում է տրանսֆերինի ցածր սատուրացիայով: 
Հեմի առաջացման վերջնափուլում երկաթն ընդգրկվում է պորֆիրինային օղակի մեջ: Երբ պլազմայից տեղափոխվող երկաթի քանակը 
նվազում է, այն քիչ հասանելի է դառնում պորֆիրինային օղակի մեջ ներառվելու համար` հանգեցնելով ցինկպրոտոպորֆիրին և հեմ 
հարաբերության (ZnPP /հեմ) մեծացմանը:  

3. Ի վերջո, բացահայտ երկաթդեֆիցիտային անեմիայի դեպքում պակասում է էրիթրոցիտների ծավալը և քանակը (անեմիան  և 
միկրոցիտոզը երկաթի դեֆիցիտի ուշ ցուցանիշներ են): 

 
 
 
 
 

 

Երկաթի ստատուսի գնահատման ամենամատչելի թեստերն են՝ 

 Hb-ի մակարդակ՝ անեմիայի հաստատման համար 
 շիճուկի ֆերիտինի մակարդակ՝ երկաթի դեֆիցիտ ենթադրելու համար 
 C-ռեակտիվ սպիտակուց՝ բորբոքումը գնահատելու համար 
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ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
ԴԵՊՔ 

8 ամսական երեխայի հետազոտմամբ հայտնաբերվել է ցածր հեմոգլոբին և ցածր MCV: Նա ստացել է բուժում երկաթի հավելումներով 
5 ամիս շարունակ, սակայն արյան կրկնակի հետազոտությամբ նա դեռ անեմիկ է: Ո՞րն է նրա անեմիայի հավանական պատճառը: 

 

ԵԴԱ-ի տարբերակիչ ախտորոշումը 

ԵԴԱ-ն միակ միկրոցիտային հիպոքրոմ խանգարումն է, որի դեպքում մոբիլիզացնելի երկաթի պաշարները բացակայում են: Բոլոր մյուս 

խանգարումների դեպքում պահեստային երկաթը նորմալ է կամ բարձր: 

Ախտորոշում MCV Շիճուկի երկաթ Շիճուկի ֆերիտին TIBC Tsat TfR 
       

ԵԴԱ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↑ 

Բորբոքման անեմիա 
Նորմալ (կամ 

թեթևակի ցածր) 
↓ Նորմալ կամ բարձր Նորմալ ↓ Նորմալ 

Միկրոցիտային 

հեմոգլոբինոպաթիաներ 

(օր. թալասեմիա) 

Ցածր կամ նորմալ Նորմալ Նորմալ կամ բարձր Նորմալ 
Նորմալ կամ 

բարձր 
Նորմալ կամ 

բարձր 

ԵԴԱ զուգընթաց 

բորբոքմամբ 
↓ ↓ Ցածր կամ նորմալ 

Նորմալ կամ 

բարձր 
↓ ↑ 

 

Կապարով թունավորում (պլումբիզմ) 

Հանդիսանում է հանրային առողջության գերակա խնդիրներից մեկը, հատկապես զարգացող 

երկրներում: Կապարի հիմնական աղբյուրներն են կապարով ջնարակված կերամիկան, 

ներկանյութերը, բենզինը, ավտոմեքենաների կապարաթթվային մարտկոցներից թափված 

հեղուկը, կենցաղային կոշտ թափոնների աղբավայրերը, մեքենաների սպասարկման ժամանակ 

թափվող յուղը, արգելակային հեղուկը և այլն: 

Կապարը տոքսիկ ազդեցություն է ցուցաբերում մի շարք համակարգերի վրա. 

• Արյունաբանական – կապարն արգելակում է 5-ամինալևուլինաթթվի դեհիդրատազ (ALAD) և 

ֆերոխելատազ ֆերմենտները, որոնք մասնակցում են հեմի առաջացմանը:  Դա հանգեցնում է 

միկրոցիտային հիպոքրոմ անեմիայի առաջացմանը: 

• Նյարդաբանական – մտավոր զարգացման հապաղում քրոնիկ ցածր դոզաների դեպքում կամ 

սուր էնցեֆալոպաթիա: 

• Երիկամային –պրոքսիմալ խողովակային դիսֆունկցիա, ինտերստիցիալ նեֆրիտ: 

 

Կապարի տոքսիկ ազդեցությունը կախված է դոզայից. 
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Երկաթի բուժական փորձարկում 

Երկաթի դեֆիցիտի ախտորոշումը հաճախ հաստատվում է 

երկաթի հավելումներով բուժման արդյունքների հիման 

վրա: Երկաթի դեֆիցիտի դեպքում օրգանիզմը բուժմանը 

պատասխանում է հետևյալ փոփոխություններով. 

(1) ռետիկուլոցիտոզ, որը սկսվում է ադեկվատ բուժման 3-5 

օրերին, առավելագույնի է հասնում 8-10 օրերին, որից հետո 

աստիճանաբար նվազում է: 

(2) հեմոգլոբինի կոնցենտրացիայի էական բարձրացում, 

առավելագույն ռետիկուլոցիտոզից կարճ ժամանակ անց: 
ԵԴԱ-ի դեպքում երկաթի հավելման նշանակումից հետո 
ռետիկուլոցիտների քանակը պետք է կրկնապատկվի 1-2 
շաբաթներին, հեմոգլոբինը պետք է բարձրանա 20 գ/լ-ով 3 
շաբաթ հետո:  

Նկ. Երկաթով բուժման ազդեցությունը էրիթրոնի դինամիկայի վրա [Clark MA et al, 2014] 

 

  

 

ԵԴԱ-ի պերսիստման հիմնական պատճառներն են՝ բուժման անհետևողականությունը, մալաբսորբցիան, շարունակվող արյան 

կորուստները, զուգընթաց ախտահարումների, օրինակ՝ ինֆեկցիաների, բորբոքային կամ չարորակ հիվանդությունների 

առկայությունը: 

 

 

Երկաթի հավելումներ 

Միացություն Ֆիրմային անվանումը Դեղաձևը Էլեմենտային Fe (մգ) Այլ բաղադրիչներ 

ԵՐԿԱԹԻ ՍՈՒԼՖԱՏ 
Aktiferrin 

Օշարակ 6.87 մգ/մլ  

Կաթիլներ 0.53 մգ/կաթիլ  

Պարկուճ 34.5 մգ/պարկուճ  

Sorbifer durules Հաբեր 100 մգ/հաբ վիտամին C 

ԵՐԿԱԹԻ ԳԼՅՈՒԿՈՆԱՏ To'thema Լուծույթ 5 մգ/մլ մանգան, պղինձ 

     

ԵՐԿԱԹԻ ՖՈՒՄԱՐԱՏ Heferol Պարկուճ 115 մգ/պարկուճ  

     

ՊՈԼԻՍԱԽԱՐԻԴ/ ԵՐԿԱԹ 

ԿՈՄՊԼԵՔՍ 
Ferrum Lek 

Օշարակ 10 մգ/մլ  

Ծամելի հաբեր 100 մգ/հաբ  

     

     

https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA3u6n-8HOAhVGaRQKHfiaDGAQFggyMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F15908730&usg=AFQjCNHY1I_2nsnz-Nh-To77XVP0kR0Bmg&sig2=nd2CjhaVRSPF6tLzaaWhCg&bvm=bv.129422649,d.bGg
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Երկաթդեֆիցիտային անեմիայի վարումը 

Ոչ ծանր անեմիա 

 Նշանակել երկաթի Fe2+ աղեր պարունակող հավելումներ, սննդից առանձին՝  բաժանելով օրվա դեղաչափը 3 կամ 4 մասի: Մեծահասակների 

օրվա դեղաչափը կազմում է 150-200 մգ էլեմենտային երկաթ, իսկ երեխաներինը՝ 2-6 մգ/կգ:  Ամենից լայն կիրառում ունի երկաթի սուլֆատը 

հաբերի ձևով՝ մեծահասակների համար, և լուծույթի ձևով՝ երեխաների համար: Հավելման նշանակումը սննդի ընդունումների միջև 

ապահովում է երկաթի առավելագույն ներծծում: 

Անեմիայի շտկումը տևում է 2-4 շաբաթ: Անեմիայի լրիվ շտկումից հետո, երկաթի պաշարները համալրելու նպատակով երկաթի հավելման  
ընդունումը պետք է շարունակել ևս 3-4 ամիս: 

 

 Եթե երեխան ≥1 տ. է և չի ստացել մեբենդազոլ նախորդ 6 ամիսների ընթացքում,  պետք է նշանակել 1 դեղաչափ մեբենդազոլ (500 մգ) 

հավանական ճճվակրության համար: Որպես այլընտրանք կիրառվում է ալբենդազոլը: 

 

 Սննդակարգի շտկում: 

 

Ծանր անեմիա 

 Արյան փոխներարկում ցուցված է հետևյալ դեպքերում. 

• բոլոր երեխաներին, որոնց հեմատոկրիտը ≤12%  կամ Hb ≤40 գ/լ 

• ավելի քիչ ծանր անեմիկ երեխաներին (Hct 13–18%, Hb 40–60 գ/լ) հետևյալ նշանների առկայության 

դեպքում. կլինիկորեն հայտնաբերելի ջրազրկում, շոկ, գիտակցության խանգարում, սրտային 
անբավարարություն, դժվարաշնչություն, խիստ բարձր մալարիային պարազիտեմիա (>10% 
պարազիտակիր էրիթրոցիտներ) 

• Էրիթրոցիտային զանգվածը տրվում է  10 մլ/կգ քանակով 3-4 ժամվա ընթացքում: Նրա բացակայության 

դեպքում կիրառվում է թարմ ամբողջական արյուն 20 մլ/կգ քանակով 3-4 ժամվա ընթացքում: 

• Փոխներարկման ընթացքում հետևել շնչառության հաճախությանը և անոթազարկին ամեն 15 րոպեն մեկ: 

Նրանց հաճախացման կամ սրտային անբավարարության նշանների (օր. կրեպիտացիա թոքերի բազալ 

հատվածներում, լյարդի մեծացում) ի հայտ գալու դեպքում փոխներարկման արագությունը նվազեցնել, 

նշանակել ն/ե ֆուրոսեմիդ՝ 1-2 մգ/կգ, առավելագույնը 20 մգ: 

• Եթե փոխներարկումից հետո Hb-ը պահպանվում է նախկին մակարդակի վրա, կրկնել փոխներարկումը: 

• Սուր ծանր թերսնուցմամբ երեխաներն ավելի հակված են հեղուկային գերծանրաբեռնման զարգացմանը: 

Նրանց պետք է նշանակել էրիթրոցիտային զանգված կամ ամբողջական արյուն 10 մլ/կգ քանակով (այլ ոչ 20 

մլ/կգ), բայց միանվագ: 
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 Պարենտերալ թերապիա երկաթով կիրառվում է բացառիկ դեպքերում. (1) ինտոլերանտություն օրալ երկաթի նկատմամբ, (2) քրոնիկ 

անվերահսկելի արյունահոսություն կամ արյունահոսության այլ օջախներ, օրինակ՝ հեմոդիալիզ, (3) երկաթի մալաբսորբցիա: 

 
 

 

• Երկաթի բոլոր հավելումներն անկախ բաղադրությունից երբեք չպետք է տրվեն կաթի, սննդի և պրոտոնային 
պոմպի ինհիբիտորների հետ, քանզի նրանք արգելակում են երկաթի ներծծումը: 

• Երկաթի հավելումների ընդունումը մրգահյութերի, օրինակ՝ նարնջի հյութի հետ կարող է բարելավել 
երկաթի ներծծումը (ասկորբինաթթվի շնորհիվ): 

• Երկաթի հավելումն ընդունելուց հետո պետք է մաքրել երեխայի ատամները՝ ատամների սև 
գունակավորումից խուսափելու համար: 

• Երկաթի հավելումն ընդունելիս երեխայի կղանքը ձեռք է բերում սև կամ մուգ կանաչավուն գույն: 
 

 

ՀՀ-ում ընդունված է առողջ երեխայի արյան հեմոգլոբինի սկրինինգ կրծքի հասակում (9 ամսականում) և դեռահասության շրջանում (12, 15 և 17 տ-ում): 
 

 
Երկաթի դեֆիցիտը նույնիսկ առանց անեմիայի կարող է 

առաջացնել երեխայի աճի և զարգացման հապաղում, 

վարքագծային խանգարումներ և այլ նյարդաբանական 

շեղումներ: 

 Հեմոգլոբինի մակարդակի աճն առնվազն 20 գ/լ-ով 

բուժումից  3 շաբաթ անց  ծառայում է որպես ադեկվատ 

բուժման չափանիշ: 

 

 

 

Երկաթի դեֆիցիտի հետ կապված որոշ վիճակներ, 

օրինակ՝  իմացական զարգացման հապաղումը, 

կարող են պահպանվել նույնիսկ երկաթի 

պաշարները վերականգնելիս: 

Քրոնիկ աղեստամոքսային արյունահոսության 

ամենատարածված պատճառն աշխարհում 

ճճվակրությունն է կլոր որդերով, որն էլ հաճախ 

առաջացնում է երկաթդեֆիցիտային անեմիա: 

  
Անհանգիստ ոտքերի համախտանիշը զուգորդված է երկաթի 

դեֆիցիտի և ֆերիտինի ցածր մակարդակների հետ, և բուժումը 

երկաթով շատ դեպքերում բարելավում է և՛ ֆերիտինի 

մակարդակը, և՛ հիվանդության ախտանշանները: 
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ՍՊԻՏԱԿ  ԱՐՅԱՆ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

Լեյկոցիտների քանակը խիստ փոփոխվում է կյանքի առաջին օրերի ընթացքում: Ուստի, այն ճիշտ մեկնաբանելու համար պետք է օգտվել 

համապատասխան նոմոգրամներից: Նորածնային շրջանից դուրս նեյտրոֆիլների բացարձակ քանակի ստորին սահմանը կազմում է 1000/մմ3, 

բացառությամբ աֆրիկյան ամերիկացիների երեխաների, որտեղ այն ավելի ցածր է՝  700 - 800/մմ3: Սա հայտնի է որպես «էթնիկական 

պսևդոնեյտրոպենիա»: 
Նեյտրոֆիլների բացարձակ քանակը (ՆԲՔ)  հանդիսանում է լեյկոցիտների ընդհանուր թվի և նեյտրոֆիլների (սեգմենտակորիզավոր և ցուպիկակորիզավոր 
ձևերի) տոկոսի արտադրյալը.  

 
 

 

Նեյտրոֆիլների և լիմֆոցիտների քանակի փոփոխությունները մանկության տարբեր շրջաններում 

 
 

Նորածնի լեյկոցիտային բանաձևն ունի առանձնահատկություններ: Ինչպես և 

մեծահասակների շրջանում, կյանքի առաջին օրերին գերակշռում են 

նեյտրոֆիլները: 5−6−րդ օրերին նեյտրոֆիլների և լիմֆոցիտների քանակները 

հավասարվում են՝ կազմելով 40—45% (առաջին ֆիզիոլոգիական խաչվածք):  Այդ 

ժամանակից սկսած լիմֆոցիտների քանակը գերազանցում է նեյտրոֆիլների 

քանակին մինչև 5 տարեկանը: 

 

3-4 տարեկանում դիտվում է նեյտրոֆիլների քանակի 

ավելացման և լիմֆոցիտների քանակի նվազման 

միտում: 5 տարեկանում սկսվում է նեյտրոֆիլների և 

լիմֆոցիտների քանակի երկրորդ ֆիզիոլոգիական 
խաչվածքը դեպի նեյտրոֆիլների քանակի ավելացման 

կողմը: 
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Նկ. Արյան նեյտրոֆիլների քանակի նորմալ արժեքները կյանքի առաջին 72 ժամվա ընթացքում 
[Աղբյուրը՝   Christensen RD, Henry E, Jopling J, et al: The CBC: reference ranges for neonates. Semin Perinatol 33:3–11, 2009.] 

< 28 շաբ. գեստացիոն հասակի նորածին 28 - 36 շաբ. գեստացիոն հասակի նորածին ≥36 շաբ. գեստացիոն հասակի նորածին 

   

 
Աղյուսակ. Նորմալ պտղի լեյկոցիտների 

դիֆերենցիալ քանակը գեստացիայի տարբեր 

ժամկետներում 
[Աղբյուրը՝ Forestier F, Daffos F, Catherine N, et al: Developmental 
hematopoiesis in normal human fetal blood. Blood 77:2360, 1991. RBCs, Red 
blood cells; WBCs, white blood cells.] 

 

Գեստացիոն 

հասակ 
Լիմֆոցիտներ (%) Նեյտրոֆիլներ (%) Էոզինոֆիլներ (%) Բազոֆիլներ (%) Մոնոցիտներ (%) 

18-21 շաբ. 88 ± 7 6 ± 4    2 ± 3 0.5 ± 1 3.5 ± 2 

22-25 շաբ. 87 ± 6 6.5 ± 3.5 3 ± 3 0.5 ± 1 3.5 ± 2.5 

26-29 շաբ. 85 ± 6 8.5 ± 4 4 ± 3 0.5 ± 1 3.5 ± 2.5 

> 30 շաբ. 68.5 ± 15 23 ± 15 5 ± 3 0.5 ± 1 3.5 ± 2 
 

 
Աղյուսակ. Երեխաների լեյկոցիտների քանակը (x109/լ) 
[Աղբյուրը՝  Cembrowski GS, Chan J, Cheng C, Bamforth FJ. NHANES 1999-2000 Data used to create comprehensive health-associated race-, sex-, and age-stratified pediatric reference intervals for the Coulter MAXM. Lab Hematol 10:245–246, 2004. 

Presented at the annual meeting of the International Society for Laboratory Hematology, Barcelona, Spain, May 2004. Numerical summary kindly provided by GS Cembrowski, MS Cembrowski, KA Versluys, 2013.] 

Age 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 5.0 8.0 11.5 13.2 1 տ. 6.0 9.5 16.5 17.5 

2-3 տ. 4.0 6.8 10.0 11.0 2-3 տ. 5.5 8.0 12.0 13.0 

4-6 տ. 4.0 6.5 9.2 10.0 4-6 տ. 5.0 7.5 11.5 12.5 

7-10 տ. 3.3 6.0 9.3 11.4 7-10 տ. 4.5 7.3 11.0 11.5 

11-14 տ. 3.3 6.0 9.0 10.0 11-14 տ. 4.5 7.0 11.0 11.5 

15-18 տ. 3.0 4.0 5.5 6.3 9.0 9.7 15-18 տ. 5.1 7.0 11.0 12.0 
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Երեխաների նեյտրոֆիլների քանակը (x109/լ) 

Տարիք 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 1.0 2.6 4.6 4.6 1 տ. 1.5 3.1 6.2 7.4 

2-3 տ. 1.0 2.4 4.8 7.5 2-3 տ. 1.5 3.3 6.3 7.5 

4-6 տ. 1.0 2.8 5.2 5.8 4-6 տ. 1.7 3.5 6.7 7.9 

7-10 տ. 1.1 2.5 5.7 6.8 7-10 տ. 1.8 3.6 6.7 7.2 

11-14 տ. 1.2 2.8 5.7 5.6 7.0 11-14 տ. 1.9 3.4 4.1 6.7 7.5 7.4 8.2 

15-18 տ. 1.1 1.6 2.7 3.2 5.7 6.8 5.9 15-18 տ. 2.3 3.5 4.6 7.0 7.9 7.9 8.3 

 
Երեխաների լիմֆոցիտների քանակը (x109/լ) 

Տարիք 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 1.8 4.1 6.0 6.7 1 տ. 2.5 5.0 8.5 9.5 

2-3 տ. 1.1 3.4 5.0 5.4 2-3 տ. 5.0 3.6 6.0 6.3 

4-6 տ. 1.1 2.7 4.6 5.1 4-6 տ. 1.5 3.0 4.8 4.7 

7-10 տ. 1.3 2.3 3.7 4.0 7-10 տ. 1.5 2.7 4.0 4.5 

11-14 տ. 1.3 2.3 3.4 3.7 11-14 տ. 1.3 2.4 3.6 3.8 

15-18 տ. 1.4 2.1 3.2 3.3 15-18 տ. 1.2 2.0 3.6 3.5 

 
Երեխաների մոնոցիտների քանակը (x109/լ) 

Տարիք 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 0.4 0.6 1.38 1.66 1 տ. 0.45 0.8 1.4 1.5 

2-3 տ. 0.3 0.6 0.92 1.03 2-3 տ. 0.35 0.6 0.95 0.95 

4-6 տ. 0.3 0.5 0.9 0.9 4-6 տ. 0.35 0.6 0.95 1.1 

7-10 տ. 0.2 0.5 0.9 1.0 7-10 տ. 0.3 0.6 0.9 0.9 

11-14 տ. 0.25 0.5 0.8 0.85 11-14 տ. 0.3 0.55 0.9 0.97 

15-18 տ. 0.3 0.5 0.88 0.95 15-18 տ. 0.35 0.55 0.87 0.9 

 
Երեխաների էոզինոֆիլների քանակը (x109/լ) 

Տարիք 

ՍԵՎԱՄՈՐԹԵՐ 

Տարիք 

ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹԵՐ: ՄԵՔՍԻԿԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻՆԵՐ 

2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 2.5 պերցենտիլ 50 պերցենտիլ 95 պերցենտիլ 97.5 պերցենտիլ 

ար. իգ. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. ար. իգ. 

1 տ. 0.1 0.3 1.0 1.1 1 տ. 0.1 0.2 0.7 0.8 

2-3 տ. 0.0 0.2 0.7 0.9 2-3 տ. 0.1 0.2 0.75 0.9 

4-6 տ. 0.05 0.3 0.8 0.95 4-6 տ. 0.05 0.25 0.75 0.8 

7-10 տ. 0.1 0.2 0.9 1.0 7-10 տ. 0.1 0.2 0.75 1.0 

11-14 տ. 0.0 0.2 0.55 0.6 11-14 տ. 0.05 0.15 0.7 0.8 0.7 

15-18y 0.0 0.15 0.45 0.55 15-18y 0.05 0.15 0.55 0.4 0.5 
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Աղյուսակ. Լեյկոցիտների քանակական շեղումներ 

Լեյկոցիտներ Բարձր քանակ (լեյկոցիտոզ) Ցածր քանակ (լեյկոպենիա) 

Միելոիդ 

բջիջներ 

Սեգմենտակորիզավոր 

նեյտրոֆիլներ 

(անգլ. segs) 
- նեյտրոֆիլների հասուն 
ձևեր  

Նեյտրոֆիլիա 
▪ Ինֆեկցիա/բորբոքում, նեկրոզ 
▪ Ստրես/ ֆիզիկական գերծանրաբեռնում 
▪ Դեղեր(ստերոիդներ, հեպարին, ադրենալին) 
▪ Քրոնիկ միելոլեյկոզ (CML) 

Նեյտրոպենիա (էջ 33) 
▪ Վիրուսային (բացահայտ կամ թաքնված) 
▪ Աուտոիմուն/իդիոպաթիկ 
▪ Քիմիաթերապիա 
▪ Ոսկրածուծի դեֆեկտ (պանցիտոպենիա) 

 Ցուպիկակորիզավոր 

նեյտրոֆիլներ (անգլ. bands) 
- նեյտրոֆիլների 
երիտասարդ  ձևեր  

Բանդեմիա (>500/մմ3)  
▪ Ծանր ինֆեկցիաներ 
▪ Բորբոքում 

 

— 

 Նեյտրոֆիլների ոչ հասուն 

ձևեր  (միելոցիտներ, մետա-

միելոցիտներ) 

 

 

Նեյտրոֆիլների երիտասարդ և ոչ հասուն 
ձևերի շատացումը հայտնի է որպես ձախ 
տեղաշարժ:  
Միելոցիտների և մետամիելոցիտների 
առկայությունը արյան մեջ հանդիսանում է  
կենսավտանգ բակտերիալ ինֆեկցիայի 
չարագուշակ մարկեր (ծանր ձախ 
տեղաշարժ): 

 

 Բազոֆիլներ 

 

Բազոֆիլիա 
▪ Միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություններ 

Բազոպենիա 
▪ Դժվար է ներկայացնել, քանզի բազոֆիլ-
ների նորմալ քանակը խիստ ցածր է 

 Էոզինոֆիլներ 

 

Էոզինոֆիլիա 
▪ Ալերգիա/ատոպիա 
▪ Մակաբույծներ 

Էոզինոպենիա 
▪  Ստրես 
▪  Դեղեր (ստերոիդներ) 

 Մոնոցիտներ 

 

Մոնոցիտոզ 
▪ Սովորաբար կարևորություն չունի 
▪ >1.5×109/L մակարդակի դեպքում ենթադրվում է քրոնիկ 
ինֆեկցիա կամ բորբոքում 

Մոնոցիտոպենիա 
▪ Չունի կլինիկական կարևորություն, եթե 
մյուս բջիջները նորմալ են 

Լիմֆոցիտներ 

 

Լիմֆոցիտոզ 
▪ Սուր ինֆեկցիաներ (EBV, վիրուսային հեպատիտ, 
կապույտ հազ) 
▪ Քրոնիկ ներբջջային բակտերիալ ինֆեկցիաներ 
(տուբերկուլոզ, բրուցելոզ) 
▪ Քրոնիկ լիմֆոլեյկոզ (տարեցների շրջանում) 

Լիմֆոցիտոպենիա 
▪ Իմունադեֆիցիտային վիճակներ՝ ՁԻԱՀ, 
ագամագլոբուլինեմիա 
▪ Քիմիաթերապիա 
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Ծանրընթաց ինֆեկցիայի դեպքում նեյտրոֆիլները կարող են ենթարկվել մի շարք 
տոքսիկ փոփոխությունների. 
(1) տոքսիկ հատիկավորում 
(2) տոքսիկ վակուոլավորում 
(3) Döhle-ի մարմնիկների առկայություն 

   

Երեխաների նեյտրոպենիայի հիմնական ձևերը 

● Սուր ձևեր — սովորաբար մահացու են: 
 

● Վաղ հասակի երեխաների նեյտրոպենիայի ամենատարածված ձևը անցողիկ նեյտրոպենիան 

է  վիրուսային հիվանդության ընթացքում կամ հաջորդիվ: Այն անհետանում է 2 շաբաթում: 
 

● Քրոնիկ ձևերը  տևում են ավելի քան 6 ամիս: 

Երեխաների քրոնիկ նեյտրոպենիայի ամենահաճախակի ձևը հանդիսանում է մանկության 

քրոնիկ բարորակ նեյտրոպենիան (առաջնային աուտոիմուն նեյտրոպենիա):  Հանդիպում է 

3−30 ամսական երեխաների շրջանում, նրա հետ զուգակցված ինֆեկցիաները սովորաբար 

թեթև են: Նեյտրոպենիան տևում է միջինում 20 ամիս և ինքնուրույն անցնում է մինչև 5 

տարեկանը: 
 

● Ցիկլիկ նեյտրոպենիա — բնորոշվում է նեյտրոֆիլների քանակի էպիզոդիկ անկմամբ 

յուրաքանչյուր 3-4 շաբաթը մեկ և տևում է 5-10 օր: Ծայրամասային նեյտրոֆիլների քանակը 

սովորաբար նվազում է մինչև զրո և այս ժամանակահատվածում երեխան ծայրաստիճան 

ընկալուն է ինֆեկցիաների հանդեպ:  Ամենից հաճախ ախտահարվում են շուրթերը, լեզուն,  

բերանի լորձաթաղանթը ցավոտ խոցոտումների և լնդերի բորբոքման տեսքով: 

 

Նկ. Ծավալուն լնդաբորբ դեռահաս աղջկա 

ցիկլիկ նեյտրոպենիայի դեպքում: 

 

● Ընդմիջվող նեյտրոպենիա — հանդիսանում է Shwachman-Diamond-ի համախտանիշի դրսևորում (աուտոսոմային ռեցեսիվ հիվանդություն՝ 

էկզոկրին պանկրեատիկ անբավարարությամբ, ոսկրածուծի դիսֆունկցիայով և կմախքային անոմալիաներով): 

 

 

ԿԱՐԵՎՈՐ  ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ  ՀԱՆՁՆԱՐԱՐԱԿԱՆՆԵՐ 
[Աղբյուրը՝  Sills RH, editor. Practical algorithms in pediatric hematology and oncology. Karger Medical and Scientific Publishers; 2003. Riley LK, Rupert J. Evaluation of Patients with Leukocytosis. American family physician. 2015 1;92(11).] 

 Արյան բջիջների յուրաքանչյուր հաշվարկ պետք է գնահատվի ոչ թե բջիջների դիֆերենցիալ քանակի տոկոսի, այլ նրանց բացարձակ 

քանակի հիման վրա: 

 >100.0 × 109/լ  լեյկոցիտոզը  (հիպերլեյկոցիտոզ) գրեթե միշտ պայմանավորված է լեյկեմիայով կամ միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդությամբ: 

 

1 2 3 
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Լեյկոցիտների որակական խանգարումներ 

Սրանց են պատկանում լեյկոցիտների ֆունկցիոնալ ակտիվության խափանումները առաջնային և 

երկրորդային իմունադեֆիցիտային համախտանիշների ժամանակ: 

 Ֆագոցիտները (գրանուլոցիտներ, մոնոցիտներ, մակրոֆագեր) կարող են կորցնել իրենց 

ֆունկցիոնալ ակտիվությունը լեյկոցիտների ադհեզիայի դեֆեկտի դեպքում.  աուտոսոմային 

ռեցեսիվ հիվանդություն է՝ պայմանավորված պերիֆերիկ լեյկոցիտների ադհեզիայի մոլեկուլների 

ցածր մակարդակով, որի հետևանքով խիստ թուլանում է օրգանիզմի ռեզիստենտությունը 

ինֆեկցիաների հանդեպ: Հիվանդությունը դրսևորվում է վերքերի ձգձգվող ապաքինմամբ, բերանի 

պերսիստվող ծանր խոցոտումներով, ցելյուլիտով՝ առանց թարախի ձևավորման, լնդերի ծանր 

բորբոքմամբ, պերիոդոնտիտով և ատամների վաղ կորստով, ինչպես նաև պերսիստվող բարձր 

լեյկոցիտոզով (ռեակտիվ ոսկրածուծ): Հիվանդության կարևոր ցուցիչներից է պորտալարի ուշացած 

տարանջատումը ծնվելուց հետո: 

 

 Լիմֆոցիտները կարող են կորցնել անտիգեններին պատասխանելու իրենց ունակությունը (T-

բջջային դեֆեկտներ, B-բջջային դեֆեկտներ, համակցված T- և B- բջջային դեֆեկտներ): 

 
Նկ. Քիմքի ծանր խոցոտում երեխայի 

լեյկոցիտների ադհեզիայի դեֆեկտի դեպքում: 

 
Այլ լեյկոցիտային փոփոխություններին են պատկանում ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը և արյան քաղցկեղները՝ լեյկեմիա և բազմակի միելոմա (վերջինս 

հանդիպում է միայն մեծահասակների շրջանում): 

Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզը (ԻՄ) սուր ինքնասահմանափակվող նեոպլաստիկ լիմֆոպրոլիֆերատիվ 

համախտանիշ է, որը բնութագրվում է B լիմֆոցիտների սուր վիրուսային ինֆեկցիայով: Հիմնական 

պատճառներն են Epstein-Barr վիրուսը [EBV] (85%), ցիտոմեգալովիրուսը [CMV], ադենովիրուսը, 

ՄԻԱՎ−ը, հեպատիտ A-ն, գրիպի A և B տիպերը, կարմրախտը, Toxoplasma gondii, Corynebacterium 

diphtheriae և Coxiella burnetii հարուցիչները:  EBV-ով հարուցված ԻՄ-ի հիմնական դրսևորումներն են 

ֆարինգոտոնզիլիտի, լիմֆադենոպաթիայի և տենդի դասական եռյակը: Մինչև 4 տարեկան երեխաների 

50- 85%-ը վարակված է EBV-ով: 

Այս հիվանդների արյունը պարունակում է ատիպիկ լիմֆոցիտների բարձր քանակ: ԻՄ-ի ախտորոշումը 

հիմնված է Hoagland-ի չափանիշների  վրա. առնվազն 50% լիմֆոցիտներ և 10% ատիպիկ լիմֆոցիտներ 
արյան մեջ, տենդ, ֆարինգոտոնզիլիտ, լիմֆադենոպաթիա, դրական շճաբանական թեստ: 

 
Նկ. Ատիպիկ կամ ռեակտիվ լիմֆոցիտներ ԻՄ-ի 

դեպքում 

 

Երեխաների լեյկեմիա և լիմֆոմա 

− Երեխաների լեյկեմիաների տիպերն ըստ իրենց հաճախության կարգի ընդգրկում են՝ սուր լիմֆոբլաստային լեյկեմիա, սուր միելոիդ լեյկեմիա և 

քրոնիկ միելոիդ լեյկեմիա:  Սուր լիմֆոբլաստային լեյկեմիան  պոտենցիալ բուժելի հիվանդություն է (ավելի քան 80% դեպքերում): 
 

− Երեխաների լիմֆոմաներն են ոչ հոջկինյան լիմֆոման և Hodgkin-ի լիմֆոման:  Ոչ հոջկինյան լիմֆոման ունի բարվոք ելք. բուժվում է 70- 80% 
դեպքերում:  Hodgkin-ի լիմֆոմայի ռիսկը կապված է ինֆեկցիաների, իմունադեֆիցիտային վիճակների և ժառանգական նախատրամադրվածության 
հետ: Hodgkin-ի լիմֆոման հեշտ բուժելի հիվանդություն է, երկարաժամկետ ապաքինումը դիտվում է 90-95% դեպքերում: 
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ԹՐՈՄԲՈՑԻՏՆԵՐԻ  ԵՎ  ՀԵՄՈՍՏԱԶԻ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 
Թրոմբոցիտներ  Թրոմբոցիտների քանակը ծնվելիս նույնն է, ինչ 

մեծահասակներինը (150—450×109/լ), սակայն ֆունկցիոնալ 

ակտիվությունն ավելի ցածր է, հատկապես անհասներինը: 

  

ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԴԵՊՔ 
 

 

3 ամսական այս տղան 
ներկայացել է գլխի չափերի 
մեծացման 1 շաբաթյա 
անամնեզով: Այլ տեսակետից 
առողջ է: Ծնվել է տանը 30-ամյա 
G3P2 մորից, հասուն 
ժամկետում: Սնուցվում է 
բացառապես կրծքով: 

Ո՞րն է ախտորոշումը: 

Արյան 

մակարդման 

համակարգ 

 Նորածնի արյան մակարդման գործոնների ակտիվությունը 

ցածր է, որը նրան պաշտպանում է թրոմբագոյացումից  բարձր 

հեմատոկրիտի պայմաններում: Աստիճանաբար նրանց 

ակտիվությունը մեծանում է և կյանքի առաջին տարվա 

վերջում մակարդման համակարգի ակտիվությունը նույնն է, 

ինչ մեծահասակներինը: 

 

Աղյուսակ. Նորածնի մակարդիչ և հակամակարդիչ համակարգերի ակտիվությունը 
[Աղբյուրը՝  Resontoc LP, Yap HK. Renal vascular thrombosis in the newborn. Pediatric Nephrology. 2016, 1;31(6):907-15.] 

Մակարդիչ գործոններ Հակամակարդիչ գործոններ 

Բարձր ակտիվ 

(ի համեմատ մեծահասակի) 

Ցածր ակտիվ 

(մեծահասակի արժեքների 25–70 %-ը) 

Բարձր ակտիվ 

(ի համեմատ մեծահասակի) 

Ցածր ակտիվ 

(մեծահասակի արժեքների ≈50 %-ը) 

• V, VIII և XIII գործոններ 

• vonWillebrand-ի գործոն 

(vWF) 

• Վիտամին K-կախյալ մակարդիչ 

գործոններ (II,VII, IX, X) 

• կոնտակտային գործոններ (XI, XII, 

պրեկալիկրեին, բարձր մոլեկուլային 

կշռով կինինոգեն) 

• α-2 մակրոգլոբուլին 

• Հյուսվածքային պլազմինոգենի 

ակտիվատոր 

• Պլազմինոգենի ակտիվատորի 

ինհիբիտոր-1 

• Վիտամին K-կախյալ հակամակարդիչ 

գործոններ (պրոտեին C, պրոտեին S և 

պրոտեին Z) 

• Անտիթրոմբին 

• Հեպարինի կոֆակտոր II 

• α-1-անտիպլազմին 

 

 

 

ՀԱՐՑ 

Հետևյալ կլինիկական նշաններից ո՞րն է 

ամենայն հավանականությամբ կապված 

բարվոք հիվանդության հետ: 

1. Արյունահոսություն տոնզիլէկտոմիայից հետո 7 օր շարունակ 

2. Կապտուկներ վերջույթների պրոքսիմալ և դիստալ հատվածների 

արտացցված մասերում 

3. Քթային արյունահոսություն (վատթարանում է ձմռանը) 

4. Հեմարթրոզ 

5. Ութ օր տևող դաշտանային արյունահոսություն 
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Երեխաների արյունահոսական հիվանդությունները 

ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

 

ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 
ՈՉ ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ -

ԱՆՈԹԱՅԻՆ 

  

Թրոմբոցիտոպենիա (<150×109/լ) Կոագուլոպաթիա  
   

Թրոմբոցիտների ուժեղացած քայքայում Թրոմբոցիտների 

առաջացման ընկճում 

• Հեմոֆիլիա A (VIII գործոնի 

դեֆիցիտ) 

• Հեմոֆիլիա B (IX գործոնի դեֆիցիտ) 

• von Willebrand-ի հիվանդություն 

• Թրոմբոցիտային ֆունկցիայի 

դեֆեկտ (թրոմբոցիտոպաթիա) 
• ՆՏՄ 

• Հակամակարդիչներ 

• Վիտամին K-ի դեֆիցիտ, ներառյալ 

նորածնի հեմոռագիկ 

հիվանդությունը 

• Լյարդային անբավարարություն 

• Երիկամային անբավարարություն 

• Վնասվածք 

• Հեմոռագիկ վասկուլիտ  

(Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրա) 

• Խոց 

• Վարիկոզ 

• Պոլիպներ, ուռուցքներ 

• Անգիոդիսպլազիա 

Իմուն-միջնորդված Միկրոանգիոպաթիկ 
 

• Իմուն 

թրոմբոցիտոպենիկ 

պուրպուրա (ԻԹՊ) 

• նորածնային 

ալոիմուն 

թրոմբոցիտոպենիա 

(մայրական 

հակամարմիններ) 

• Համակարգային 

կարմիր գայլախտ  

• Հեմոլիտիկ ուրեմիկ 

համախտանիշ 

• Ներանոթային 

տարածուն 

մակարդում (ՆՏՄ) 

• Թրոմբոտիկ 

թրոմբոցիտոպենիկ 

պուրպուրա (ԹԹՊ) 

• Ոսկրածուծի 

դեֆեկտ, օր. 
ապլաստիկ անեմիա, 
Fanconi-ի անեմիա 

 

Նորածնի վիտամին K դեֆիցիտային արյունահոսություն  («նորածնի հեմոռագիկ հիվանդություն») 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ ՌԻՍԿԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

Վաղ հեմոռագիկ հիվանդություն – 

սկսվում է կյանքի առաջին 24 

ժամերին 

 Մայրական հակաէպիլեպտիկ դեղեր, որոնք ակտիվացնում են վիտամին K-ի կատաբոլիզմը 

(ֆենիթոին, ֆենոբարբիտալ, կարբամազեպին, պրիմիդոն) 

 Մայրական հակամակարդիչներ և հակաագրեգանտներ (warfarin, aspirin) 

 Մայրական հակաբիոտիկներ, հատկապես ցեֆալոսպորիններ 

Դասական հեմոռագիկ հիվանդություն 

– սկսվում է 2 – 7 օրերին 

 Բացառապես կրծքով սնուցում 

Ուշ հեմոռագիկ հիվանդություն 

– սկսվում է 2 շաբաթականից մինչև 6 

ամսական հասակում 

 Վիտամին K-ի սահմանային քանակներ կրծքի կաթում  

 Ճարպերի մալաբսորբցիա (օր. մուկովիսցիդոզի, խոլեստազի դեպքում) 
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Կանխարգելիչ վիտամին K (1մգ վիտամին K մ/մ ծնվելիս) 

Նորածիններն ունեն վիտամին K-ի դեֆիցիտի ռիսկ և մակարդման այս անոմալիան կարող է առաջացնել 

կենսավտանգ արյունահոսություններ (օր. ներգանգային արյունազեղում): 

• Վիտամին K-ի փոխանցումն ընկերքով խիստ սահմանափակ է հղիության ընթացքում, և վիտամին K-ի 
պաշարները նորածնի լյարդում ևս սահմանափակ են: 

• Կրծքի կաթը պարունակում է վիտամին K-ի չնչին քանակներ (1 – 9 մկգ/լ): 

Այս ամենը նորածնին դարձնում է խոցելի հեմոռագիկ խանգարումների նկատմամբ: Դա կանխելու նպատակով 

ծնվելուց անմիջապես հետո նորածնին ներմուծվում է էկզոգեն վիտամին K: Մանկան աղիքային ֆլորայի և 

վիտամին K-ի միկրոբային սինթեզի հաստատումից հետո նվազում է հեմոռագիկ խանգարումների ռիսկը:  
 

Շատ հակաբիոտիկներ էլիմինացնելով աղիքային ֆլորան՝ նպաստում են վիտամին K-ի դեֆիցիտի և հիպոպրոթրոմբինեմիայի զարգացմանը, եթե կիրառվեն 

հաճախակի կամ բավականաչափ երկարատև (օրինակ՝ հաճախակի կրկնվող տոնզիլիտներ կամ այլ ինֆեկցիաներ՝ հակաբիոտիկների հաճախակի կամ 

երկարատև կիրառմամբ): 

 
Արյունահոսության օրինակներ 

 Մաշկային արյունազեղումներ և արյունահոսություն լորձաթաղանթներից (epistaxis, մենոռագիա, օռալ, միզասեռական, ռեկտալ 
արյունահոսություն) – բնորոշ են թրոմբոցիտային խանգարումներին, von Willebrand-ի հիվանդությանը և անոթապատի ախտահարմանը: 

 

 

Նկ. Այս մանկիկն ունի 

ծանր իմուն 

թրոմբոցիտոպենիա՝ 

տեսանելի պետեխիաներով 

և էկխիմոզներով: 

 

Շենլեյն-Հենոխի պուրպուրա (ՇՀՊ) —  
հանդիսանում է IgA վասկուլիտ, որի բնորոշ 

դրսևորումներն են՝ 
 

(1) Շոշափվող պուրպուրա (100%) — 
պայմանավորված է մանր անոթների 
բորբոքմամբ և արյան էքստրավազացիայով 
հարակից հյուսվածքների մեջ 
 

(2) Արթրիտ (≈80%) 
 

(3) Աղեստամոքսային վասկուլիտ (≈50%) —
կարող է դրսևորվել որովայնացավերով, 
արյունային դիարեայով, հազվադեպ՝ 
ինվագինացիայով 
 

(4) Երիկամային վասկուլիտ (≈35%) —  

 

 

Նկ. Պուրպուրան 

լորձաթաղանթում կամ 

ցանցաթաղանթում կոչվում 

է  «թաց պուրպուրա» և 

կարող է ցույց տալ 

թրոմբոցիտոպենիկ 

հիվանդի հակումը հանդեպ 

զանգվածային 

արյունահոսությունը 

 
մեծ մասամբ ընթանում է թեթև, կարող է դրսևորվել հեմատուրիայով, 
պրոտեինուրիայով, հիպերտենզիայով, հազվադեպ՝ սուր երիկամային 
անբավարարությամբ 
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 Խորանիստ հյուսվածքների արյունահոսությունները  (հեմատոմա, հոդային և մկանային արյունազեղումներ)  և  «ձգձգվող» վիրաբուժական 
արյունահոսությունը  առավել բնորոշ են մակարդման գործոնների դեֆիցիտին, օր. հեմոֆիլիային: 

Երեխաների վիրաբուժական արյունահոսություններն ամենից հաճախ 

կապված են տոնզիլէկտոմիայի, ատամի հեռացման և թլփատման հետ: 

Արյան փոխներարկման կարիքն այս վիրահատությունների ժամանակ 

ենթադրում է արյունահոսական հիվանդության առկայություն:  

Տոզիլէկտոմիայից կամ ադենոիդէկտոմիայից հետո  արյունահոսություն-

ները հաճախ ձգձգվում են մինչև 7-10 օր, եթե առկա է արյունահոսական 

խանգարում: 

 

Նկ. 5-ամյա երեխայի 

արյունահոսությունը 

տոնզիլէկտոմիայից հետո 

Քթային արյունահոսությունը (epistaxis) ամենից հաճախ պայմանավորված է տեղային գործոններով՝ քթի լորձաթաղանթի չորությամբ, 

վնասումով, ալերգիկ ռինիտով: Սակայն, կրկնվող քթային արյունահոսությամբ երեխաների 25-33%-ի շրջանում հայտնաբերվում է 

արյունահոսական խանգարում: Վերջինիս հավանականությունը բարձր է հետևյալ դեպքերում. անհետաձգելի բուժօգնություն պահանջող 

դեպքեր, արյունահոսություն 2 քթանցքներից, զուգորդում այլ տեղակայման արյունահոսությունների հետ, համանման նշանների ընտանեկան 

անամնեզ: 

Մենոռագիան կարող է հանդիպել դեռահաս աղջկա առաջին դաշտանի հետ և հաճախ ուղեկցվում է սակավարյունությամբ:  

Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամերիկյան քոլեջը  հանձնարարում է մենոռագիայի դեպքում ստուգել  von Willebrand-ի հիվանդության  

առկայությունը: Թրոմբոցիտոպաթիաները և մյուս կոագուլոպաթիաները նույնպես մենոռագիայի հաճախակի պատճառներ են: 

 
 

Ներմկանային հեմատոմաները  գուցե ավելի 

դժվար տեսանելի լինեն, բայց նրանք 

առաջացնում են մկանախմբի այտուց և ցավ: 

Հեմարթրոզը (ներհոդային արյունահոսություն) 

պետք է տարբերակել արթրիտներից:  Վաղ 

հասակի երեխաների շրջանում քայլելուց կամ 

ախտահարված վերջույթի շարժումներից 

խուսափելը կարող է լինել հիվանդության միակ 

դրսևորումը: 

Կրկնվող հեմարթրոզներն առաջացնում են 

քրոնիկ արթրոպաթիա, հոդի դեֆորմացիա, 

մկանային ատրոֆիա և կոնտրակտուրաներ: 

   
Նկ. Ծանր հեմոֆիլիայով հիվանդի 

ամորձապարկի հեմատոմա  

Նկ. Հեմոֆիլիայով երեխայի 

հեմատոմա ներարկումից հետո 

Նկ. Ներգանգային արյունազեղում  

հեմոֆիլիայի դեպքում 
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Արյան մակարդելիության հիմնական թեստերը (սկրինինգային կոագուլոգրամ) 

Արյան մակարդման սկզբնական մոդելը, որում առանձնացվում են արտաքին, ներքին և ընդհանուր ուղիներ, երկար ժամանակ է՝ ինչ հիմք է 

ծառայում  մակարդելիության հիմնական ցուցանիշների գնահատման և մեկնաբանման համար: Այդ ցուցանիշներն են՝ պրոթրոմբինային 
ժամանակ (PT), միջազգային նորմալիզացված հարաբերություն (INR), ակտիվացած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT), 
թրոմբինային ժամանակ (TT), ֆիբրինոգեն (Fbg), արյան հոսելիության ժամանակ (BT): 

Թեստ Սկզբունքը 
Անհրաժեշտ 

գործոնները 

 Նկ. Մակարդման համակարգի կազմավորումը՝ 

հիմնված ներկայիս սկրինինգային անալիզների վրա 

 

 Մակարդման ներքին համակարգը բաղկացած է XII, 

XI, IX, VIII գործոններից, պրեկալիկրեինից (PK) և 

բարձր մոլեկուլային կշռով կինինոգենից (HK) 

 Մակարդման արտաքին համակարգը բաղկացած է 

հյուսվածքային գործոնից և VII գործոնից 

 Մակարդման ընդհանուր ուղին բաղկացած է X, V, II 

գործոններից և ֆիբրինոգենից (I) 

PT Չափում է մակարդման արտաքին և ընդհանուր ուղիների 

ակտիվությունը (այն ժամանակը, որը պահանջվում է 

մակարդման համար պլազմային հյուսվածքային գործոն 

ավելացնելուց հետո) 

VII, X, V, II, և 

ֆիբրինոգեն 

INR Չափում է պացիենտի  PT-ի հարաբերությունը  նորմալ 

(հսկիչ) նմուշի PT-ի վրա. 

 

INR-ը նախատեսված է արդյունքների ստանդարտացման  

համար: 

—//—//—//—//— 

APTT Չափում է մակարդման ներքին և ընդհանուր ուղիների 

ակտիվությունը (կատարվում է պլազմային “մասնակի 

թրոմբոպլաստին” ռեագենտ ավելացնելով և գրանցելով 

մակարդման ժամանակը) 

Գրեթե բոլոր գործոնները,  

բացի հյուսվածքային 

գործոնից և VII գործոնից 

TT Չափում է այն ժամանակը, որի ընթացքում ֆիբրինոգենը 

փոխարկվում է ֆիբրինի (կատարվում է պլազմային 

թրոմբին ավելացնելով և գրանցելով մակարդման 

ժամանակը) 

Ֆիբրինոգեն 

BT • Չափվում է արյունահոսության տևողությունը 

նախաբազկի կամ ականջաբլթակի վրա ստանդարտ 

կտրվածք առաջացնելուց հետո: Նորմայում այն 

կազմում է 2-9 րոպե: 

• Այլևս չի կիրառվում զարգացած երկրներում, քանզի 

հուսալի չէ և համարվում է ինվազիվ: Այն փոխարինվել 

է թրոմբոցիտների ֆունկցիայի in vitro թեստերով: 

Թրոմբոցիտներ 
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Աղյուսակ. Մակարդելիության սկրինինգային թեստերի մեկնաբանում 

Արյունահոսական խանգարումները բնութագրվում են մակարդման ժամանակների մեծացմամբ: 

Հիվանդություն 
Մակարդելիության 

դեֆեկտը 
PT INR APTT TT 

Թրոմբոցիտների 

քանակը 
BT 

Վիտամին K-ի 

դեֆիցիտ 

II, VII, IX, X գործոնների 

դեֆիցիտ 
Երկարացած Մեծացած Երկարացած Նորմալ Նորմալ Նորմալ 

Հեմոֆիլիա A VIII գործոնի դեֆիցիտ Նորմալ Նորմալ Երկարացած Նորմալ Նորմալ Նորմալ 

Հեմոֆիլիա B IX գործոնի դեֆիցիտ Նորմալ Նորմալ Երկարացած Նորմալ Նորմալ Նորմալ 

von Willebrand-ի 

հիվանդություն 
vWF-ի դեֆիցիտ Նորմալ Նորմալ Երկարացած Նորմալ Նորմալ Երկարացած 

Ներանոթային 

տարածուն մակարդում  

Մակարդման գործոնների և 

թրոմբոցիտների սպառում 
Երկարացած Մեծացած Երկարացած Երկարացած Նվազում Երկարացած 

Իմուն (իդիոպաթիկ) 

թրոմբոցիտոպենիկ  

պուրպուրա 

Թրոմբոցիտոպենիա Նորմալ Նորմալ Նորմալ Նորմալ Նվազում Երկարացած 

Թրոմբոցիտոպաթիա 
Թրոմբոցիտների 

ֆունկցիոնալ դեֆեկտ 
Նորմալ Նորմալ Նորմալ Նորմալ Նորմալ Երկարացած 

 

Արյան մակարդելիության սպեցիֆիկ թեստեր 

Սկրինինգային թեստերի մեկնաբանումն ապահովում է տարբերակիչ ախտորոշում և ուղղորդում հետագա սպեցիֆիկ թեստավորումների 

համար. 

 մակարդման սպեցիֆիկ գործոնների որոշում 

 թրոմբոցիտների ֆունկցիայի գնահատման թեստեր (օր. թրոմբոցիտների ագրեգոմետրիա) 

 

 
1. Նորածինը շարունակում է արյունահոսել թլպատումից հետո: Ո՞րն է ամենահավանական ախտորոշումը: 

2. 12-ամյա աղջիկը  վերջերս ստացել է լայն սպեկտրի հակաբիոտիկներ կրկնվող ցիստիտների կապակցությամբ:  Պատահաբար մատը 

վնասելիս՝  նա ունենում է դժվար ընդհատվող արյունահոսություն: Ի՞նչ դեր են խաղացել հակաբիոտիկներն այս դեպքում: 

 



ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Մ. Ե.                                                                                                         Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ԵՊԲՀ-Ի ՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅԱՆ ԹԻՎ 1 ԱՄԲԻՈՆ                                                                                                                                 2017 

- 41 - 

Երեխաների թրոմբոցիտոզ 

Առաջնային թրոմբոցիտոզ Երկրորդային (ռեակտիվ) թրոմբոցիտոզ 

Խիստ հազվադեպ Հաճախադեպ (հատկապես կրծքի հասակում) 

Հանդիպում է միելոպրոլիֆերատիվ հիվանդություն-

ների ժամանակ (օր. էսենցիալ թրոմբոցիտեմիա, 

polycythemia vera) 

Հանդիպում է ինֆեկցիաների, քրոնիկ բորբոքման, վասկուլիտի, երկաթի դեֆիցիտի, 

հյուսվածքների վնասման, քաղցկեղի, վիրաբուժական կամ ֆունկցիոնալ սպլենէկտոմիայի 

դեպքում 

Հաճախ բարդանում է թրոմբոզով և արյունահոսու-

թյամբ 

 Սովորաբար անցողիկ է և պակասում է, երբ առաջնային խթանն էլիմինացվում է 

 Չնայած թրոմբոցիտների բարձր քանակին (որը երբեմն կարող է գերազանցել 1000 x 109/լ 

կամ 1 մլն/մկլ), թրոմբոտիկ և/կամ հեմոռագիկ բարդությունները խիստ բացառիկ են 

 

Երեխաների հիմնական թրոմբոտիկ հիվանդությունները (թրոմբոֆիլիա) 

Ի համեմատ մեծահասակների՝ երեխաների շրջանում թրոմբոզի դեպքերն ավելի հազվադեպ են: 

Բնածին թրոմբոֆիլիա Ձեռքբերովի թրոմբոֆիլիա 
 

• Ռեզիստենտություն ակտիվացած պրոտեին C-ի 

նկատմամբ — ամենահաճախ հանդիպող բնածին 

թրոմբոֆիլ հիվանդությունն է, հանդիպում է 

կովկասցիների 3-8%-ի շրջանում 

 

• Պրոթրոմբին G20210A մուտացիա — հանդիպում է 

կովկասցիների 1-2%-ի շրջանում 

 

• Յաթրոգեն (օր. կենտրոնական երակային կաթետերների տեղադրում) 

• Ֆոնային հիվանդության (օր. չարորակ ուռուցք, ինֆեկցիա, սրտի բնածին արատ, նեֆրոտիկ 

համախտանիշ) համակցում թրոմբոգեն ռիսկի գործոնների հետ՝ անշարժություն, 

ջրազրկում, ճարպակալում, էստրոգենային դեղերի կիրառում 

• Մակարդիչ պրոտեինների (FVIII և vWF) մակարդակի բարձրացում որպես սուր փուլային 

պատասխանի ֆենոմեն 

• Անտիթրոմբինի ձեռքբերովի դեֆիցիտ նեֆրոտիկ համախտանիշի ժամանակ կամ որոշ 

դեղերի ազդեցությամբ (օր. ասպարագինազ լեյկեմիայի բուժման դեպքում) 

• Հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշ — կարող է առաջանալ սպոնտան (առաջնային) կամ 

այլ հիվանդության, օր. համակարգային կարմիր գայլախտի ժամանակ (երկրորդային) 
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