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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОГО АНАЛІЗУ КРОВІ У 

ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ 
 

У даній статті визначається роль системи крові у патогенезі розсіяного склерозу. Досліджуються основні 

показники загального аналізу крові, які взяті від пацієнтів із даним діагнозом, з акцентом на лейкоцитарній та 

еритроцитарній системах. На основі зібраних даних розраховано відсотки хворих, у яких досліджувані показники 

виходять за межі норми, з них у статті вказано найвагоміші.  

Доведено значні зрушення у загальному рівні лейкоцитів, у лейкоцитарній формулі (нейтрофільоз, відносна 

лімфопенія), а також у лейкоцитарній системі (тенденція до анемії та анізоитозу) 
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Постановка проблеми. Розсіяний склероз – це 

хронічне прогресуюче захворювання центральної 

нервової системи, в основі якого лежить 

демілієнізація нервових волокон, що призводить до 

утворення склеротичних бляшок у речовині 

головного та спинного мозку та проявляється 

відповідними неврологічними порушеннями [1,6] 

Причину цієї хвороби  досі не встановлено, 

тому проблема розсіяного склерозу на сьогодні є 

вкрай актуальною. 

Згідно зі статистичними даними, на сьогодні в 

світі кількість хворих на РС перевищує 1 млн [2]. 

Поширеність розсіяного склерозу  більшості країн 

світу постійно збільшується. Серед хворих перева-

жають жінки віком 20-35 років (близько 80%) і 

чоловіки 35-45 років; середній вік дебюту РС ста-

новить 29-33 роки. Середня поширеність даного 

захворювання у світі складає близько 30 випадків 

на 100 000 осіб, причому динаміка в окремих регіо-

нах є дуже різною. У Африці цей показник складає 

0,5 випадків на 100 000 осіб, у Європі – до 80, в 

Україні – близько 40 [5] 

За даними ВООЗ, з-поміж усіх неврологічних 

захворювань основною причиною стійкої інваліди-

зації осіб молодого віку є саме розсіяний склероз. 

Аналіз останніх досліджень та результатів. 

Наразі встановлено, що демілієнізація відбувається 

за рахунок автоімунного руйнування олігодендро-

цитів – клітин, які утворюють мієлінову оболонку 

нервових волокон.  Підтвердження автоімунного 

процесу при РС є знаходження специфічних 

антитіл HLA-DRz.  

Специфічні гени, що пов'язують з МС, вклю-

чають різницю в системі людського лейкоцитарно-

го антигену (HLA) — групі генів хромосоми 6, що 

служить основним комплексом гістосумісності [5]. 

Такі зміни в області HLA пов'язані зі схильністю до 

всіх автоімунних захворювань. Однак досі не 

встановлено, що є пусковим механізмом виникнен-

ня автоімунного процесу при даному захворюванні.   

Мета статті. Розсіяний склероз, як і будь-яке 

захворювання, спричиняє патоморфолоічні, біо-

хімічні та функціональні зміни в організмі людини, 

що відображаються перш за все на показниках 

гомеостазу, які можна дослідити за допомогою 

різноманітних лабораторних методів дослідження. 

Однак найдоступнішим і скринінговим є загальний 

аналіз крові, який проводиться для кожного пацієн-

та, що поступає у лікувальний заклад. Тому метою 

даної статті є дослідження зміни у показниках 

ЗАК, який виконувався хворим на розсіяний скле-

роз, а також встановлення можливості хроніч-ного 

запалення у речовині головного та спинного мозку.  

Матеріали та методи дослідження. Для 

дослідження було ретроспективно оглянуто історії 

хвороб 139 пацієнтів (n=139) із діагнозом «Розсія-

ний склероз», які проходили стаціонарне лікування 

у неврологічному відділенні Закарпатської облас-

ної клінічної лікарні ім. А.Новака у 2016 році.  Із 

них – 77 жінок та 62 чоловіки, усі проживають на 

території Закарпатської області.   

 При зборі даних враховувалися такі показники: 

1. Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 

2. Загальний рівень лейкоцитів (WBC), а також 

частка нейтрофілів (NEU), лімфоцитів (LYM) та 

моноцитів (MON) 

3. Рівень еритроцитів (WBC) 

4. Рівень гемоглобіну (HB) 
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5. Гематокрит (HCT) 

6. Середній вміст гемоглобіну у еритроциті (MCH) 

7. Показники розвитку анізоцитозу (RDW-CV 

та RDW-SD) 

8. Рівень тромбоцитів (PLT) 

9. Середній об’єм тромбоцита (MPV) 

10. Тромбокрит (PCT) 

Проводився облік показників загального аналізу 

крові кожного пацієнта із визначенням середніх 

значень по кожному показнику, а також частки 

хворих із відхиленнями від норми. Також було 

складено варіаційні ряди розподілу для кожного 

показника. 

Результати дослідження. Швидкість осідання 

еритроцитів (ШОЕ) залишається нормальною у 

95,68% пацієнтів, в інших – ШОЕ зростає, проте 

лише 4 особи (2,9%) мають в загальному аналізі 

крові ШОЕ вище 20 мм/год. 

Істотні зміни наявні у системі лейкоцитів. Виз-

начено, що рівень лейкоцитів підвищується майже 

у половини хворих (46,76%). Спостерігаються та-

кож зрушення у лейкоцитарній формулі: частка 

нейтрофільних лейкоцитів у 20% хворих знахо-

диться вище норми, а велика кількість пацієнтів 

має пограничні значення цього показника. Також 

значущим є той факт, що середнє значення частки 

нейтрофілів складає 69%, що є верхньою межею 

норми. Водночас більше третини пацієнтів 

(36,78%) мають в аналізах лімфопенію, яка за 

своєю природою є відносною. Моноцити істотних 

змін не зазнають: Їх частка не виходить за межі 

норми у 96,47% досліджуваних хворих. Як бачимо 

по результатах, спостерігається тенденція саме до 

нейтрофільного лейкоцитозу, який спостерігається 

при наявності запального процесу в організмі.  

Що стосується системи еритроцитів, то тут та-

кож отримано цікаві дані. У 26,62% досліджуваних 

хворих спостерігається зниження рівня загального 

гемоглобіну (анемія), хоча кількість еритроцитів 

знижується лише у 12,23% пацієнтів, що свідчить 

про тенденцію до гіпохромізації.  

Були досліджені також показники розвитку ані-

зоцитозу (зміни розміру еритроцитів)  – RDW-CV 

та RDW-SD. RDW-CV – ширина розподілу еритро-

цитів за розміром. Відхилення від норми даного 

показника свідчить про різноманітність еритро-

цитів, тобто в крові наявна велика кількість мікро-

цитів та мікроцитів та мегалоцитів. RDW-SD де-

монструє різницю між найбільшим та найменшим 

еритроцитом [3].  В результаті обчислень виявлено, 

що норма RDW-CV спостерігається лише у 54,14% 

досліджуваних, у 24,81% цей показник нижче 

норми, у 21, 05% - вище. RDW-SD вище норми у 

36,67% пацієнтів. Отримані дані дають змогу 

зробити висновок про високий ступінь розвитку 

анізоцитозу у пацієнтів з розсіяним склерозом.  

Знайдено також зрушення у гематокриті 

досліджуваних пацієнтів: У 37,5 % із них показних 

гематокриту знижений. 

Що стосується тромбоцитів, то тут значних зру-

шень не спостерігається. Рівень тромбоцитів зали-

шається в межах норми у 86,76% пацієнтів. 

Тромбоцитопенія відзначається у 9,56% хворих, 

однак вкрай низьку кількість тромбоцитів (нижче 

50*109/л), що проявляється клінічно, виявлено ли-

ше у 1 пацієнта (0,7%). Зміни у тромбокриті, тобто 

тому об'ємі цільної крові, який припадає на 

тромбоцити, також незначні (у 93,24% пацієнтів – 

норма). Середній об’єм тромбоцита (MPV) залиша-

ється в межах норми у 88,05% досліджуваних 

пацієнтів, в інших він дещо нижче норми. 

Висновки та пропозиції. У пацієнтів з діагно-

зом «розсіяний склероз» виявляються значні зру-

шення рівня лейкоцитів та лейкоцитарної формули 

(підвищення загального рівня лейкоцитів майже у 

половини пацієнтів переважно за рахунок нейтро-

філів), що спостерігається будь-яких запальних 

процесах в організмі. Ці дані наводять на думку 

про можливе хронічне запалення у речовині 

головного та спинного мозку. 

Зниження показників гемоглобіну та 

гематокриту у великої кількості пацієнтів вказує на 

тенденцію до анемії та розрідження крові, що 

трапляються часто при тривалих інфекціях та 

загальному ослабленні організму. 

Велика частка хворих із показниками RDW-CV 

та RDW-SD, що виходять за межі норми,  є 

ознакою порушення еритропоезу в даних пацієнтів 

із утворенням значної кількості патологічних форм 

еритроцитів (мікроцитів, макроцитів, мегалоцитів), 

тобто анізоцитозу.  

Розсіяний склероз не призводить до значних 

порушень у кількості тромбоцитів та їх формі. 

Механізми розвитку розсіяного склерозу ще 

вивчені недостатньо і потребують подальших 

комплексних досліджень із детальним 

опитуванням хворих та виконанням для них 

спеціалізованих методів обстеження. 
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Булеца Б.А., Попруженко Э.Р., Петров Ю.Ю.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЩЕГО АНАЛИЗА КРОВИ У БОЛЬНЫХ НА РАССЕЯННЫЙ 

СКЛЕРОЗ 

В данной статье определяется роль системы крови в патогенезе рассеянного склероза. Исследуются основные 

показатели общего анализа крови, взятых от пациентов с данным диагнозом, с акцентом на лейкоцитарной и 

эритроцитарной системах. На основе собранных данных рассчитаны процента больных, у которых исследуемые 

показатели выходят за пределы нормы, из них в статье указано весомые.  

Доказано значительные сдвиги в общем уровне лейкоцитов, в лейкоцитарной формуле (нейтрофилез, 

относительная лимфопения), а также в лейкоцитарной системе (тенденция к анемии и анизоцитоза). 

Ключевые слова: рассеянный склероз, неврология, общий анализ крови, патофизиология, показатели. 

 

Buletsa B.B., Popruzhenko E.R., Petrov Y.Y. 

STUDY OF CHANGES IN THE INDICES OF GENERAL BLOOD ANALYSIS IN PATIENTS WITH MULTIPLE 

SCLEROSIS 

This article defines the role of the blood system in the pathogenesis of multiple sclerosis. The main parameters of the general 

analysis of blood, which are taken from patients with this diagnosis, with an emphasis on leukocyte and erythrocytic systems, 

are studied. On the basis of data collection, the percentages of patients, in which the studied indicators go beyond the norms, 

are calculated, among them the most important ones are indicated in the article.  

Significant changes in the general level of leukocytes have been shown, in the leukocyte formula (neutrophilia, relative 

lymphopenia), and also in the leukocyte system (the tendency for anemia and anisotosis). 

Key words: multiple sclerosis, neurology, general blood test, pathophysiology, indicators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


