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Мета дослiдження — оцiнити активнiсть 
еритропоезу на пiдставi визначення ди-

намiки рiвня розчинного рецептора трансфери-
ну у хворих на хронiчну серцеву недостатнiсть 
та хронiчну хворобу нирок з анемiєю рiзного 
ступеня тяжкостi. Концентрацiю розчинного 
рецептора трансферину визначали iмунофер-
ментним методом. Результати вивчення ди-
намiки розчинного рецептора трансферину в 
анемiчних хворих з хронiчною серцевою недо-
статнiстю i хронiчною хворобою нирок вияви-
ли глибокi порушення у виглядi зниження його 
сироваткових концентрацiй паралельно з на-
ростаннм ступеня тяжкостi анемiї, що вiдобра-
жає виснаження еритропоетичної активностi. 
Наявнiсть легкого ступеня анемiї у хворих на 
хронiчну серцеву недостатнiсть та хронiчну 
хворобу нирок супроводжується достатньою 
активнiстю еритропоезу, що вказує на iснуван-
ня адекватних адаптацiйних реакцiй на цьому 
етапi. Прогресування ступеня тяжкостi анемiї 
характеризується зниженням еритропоетичної 
активностi.
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ВСтуп
Хронiчна серцева недостатнiсть (ХСН) за-

лишається серйозною медико-соцiальною про-
блемою в Українi та в усьому свiтi внаслiдок 
несприятливого прогнозу [1]. За даними на-

цiональних реєстрiв європейських країн та епi-
демiологiчних дослiджень, розповсюдженiсть 
ХСН складає 10-20% у хворих старше 70 рокiв 
[3]. До факторiв, якi суттєво впливають на про-
гноз i клiнiчний перебiг ХСН, вiдносяться су-
путнi дисфункцiя нирок i анемiя [6]. За даними 
великих проспективних дослiджень, знижен-
ня рiвня гемоглобiну (Hb) вiдмiчено у 14-49% 
хворих на ХСН [1]. Анемiя, яка асоцiюється з 
ХХН, є незалежним фактором ризику смертi 
протягом року серед пацiєнтiв iз ХСН [9]. На-
явнiсть зв’язкiв мiж хронiчною хворобою нирок 
(ХХН), ХСН та анемiєю надала можливiсть 
Silverberg та спiвавторам говорити про синд-
ром кардiоренальної анемiї чи кардiореналь-
ний синдром (КРС), який був названий по-
рочним колом, кожна складова частина якого 
може бути причиною чи фактором, що обтяжує 
iншу патологiю [10]. Згiдно з класифiкацiєю 
C.Ronco, iснує п’ять типiв КРС. Класифiкацiя 
даного синдрому враховує, який з органiв був 
уражений в першу чергу, а також подальшi па-
тофiзiологiчнi вiдносини [8]. Дана робота роз-
глядає наявнiсть анемiї на тлi II типу КРС, тоб-
то iснування протягом довгого часу порушення 
функцiї серця — ХСН — призвело до розвитку 
та прогресування патологiї нирок.

Причини розвитку анемiї на тлi ХСН та 
ХХН багатограннi та маловивченi, а опублi-
кованi вiдомостi досить суперечливi. Важлива 
роль вiдводиться цитокiновiй активацiї, мiкро-
крововтратi внаслiдок гастропатiї, пов’язаної з 
тривалим прийомом ацетилсалiцилової кисло-
ти, наявнoстi стiйкої мальабсорбцiї, тривалому 
прийому iнгiбiторiв ангiотензинперетворюючо-
го ферменту [1, 2, 4, 6, 10]. Також обговорюєть-
ся роль iшемiчної дисфункцiї червоного кiстко-
вого мозку у хворих на ХСН. 
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На сучасному етапi зацiкавленiсть дослiдни-
кiв спрямована на вивчення нових маркерiв для 
оцiнки функцiонального стану червоного кiст-
кового мозку в анемiчних хворих на тлi рiзних 
патологiчних станiв. У зв’язку iз цим iнтерес 
представляє визначення розчинного рецепто-
ра трансферину (ррТф) у анемiчних хворих на 
ХСН та ХХН. ррТф представляє собою пептид з 
молекулярною масою 95 кДа, який вiдчiплюєть-
ся вiд рецептора на поверхнi клiтини та потрап-
ляє у кровообiг. Близько 80% рецепторiв транс-
ферину (рТф) локалiзовано на плазматичнiй 
мембранi еритропоетичних клiтин. Щiльнiсть 
ррТф на поверхнi клiтин-попередникiв еритро-
цита пiдвищується за мiрою їх розвитку до ре-
тикулоциту. У той же час на поверхнi зрiлого 
еритроцита цi рецептори не виявляються. Крiм 
того, ррТф є в клiтинах плаценти, лiмфоцитах i 
деяких пухлинних клiтинах [11]. 

Показник ррТф вiдображує оновлення 
еритроїдних клiтин, яке визначається швид-
кiстю пролiферацiї i потребою у залiзi. Змi-
ни рiвня ррТф у сироватцi кровi пов’язують зi 
змiнами швидкостi росту еритроїдної ткани-
ни. За результатами дослiдження C.Opasich, 
наявнiсть анемiї у хворих на ХСН асоцiюєть-
ся з пiдвищенням вмiсту ррТф [7]. Проте зали-
шається дискутабельним питання змiн концен-
трацiй ррТф у пацiєнтiв на ХСН за наявностi 
ХХН у залежностi вiд ступеня тяжкостi анемiї.

Метою дослiдження була оцiнка активностi 
еритропоезу на пiдставi визначення динамiки 
рiвня ррТф у хворих на хронiчну серцеву недо-
статнiсть та хронiчну хворобу нирок з анемiєю 
рiзного ступеня тяжкостi.

МАтЕРIАЛИ тА МЕтОДИ 
ДОСЛIДЖЕННЯ

Обстежено 129 хворих на ХСН II-IV ФК 
внаслiдок iшемiчної хвороби серця (IХС), якi 
знаходились на лiкуваннi у кардiологiчному 
вiддiленнi Харкiвської мiської клiнiчної лiкар-
нi №27 (середнiй вiк склав 71,42±8,66 року). 
До основної групи увiйшов 71 анемiчний хво-
рий на ХСН, у якого дiагностовано ХХН. Гру-
пу порiвняння склали 58 хворих на ХСН без 
анемiї та ХХН. Iз дослiдження було виключе-
но хворих на гострий коронарний синдром, го-
стрий iнфаркт мiокарда, iз захворюваннями, 
якi могли б стати причиною анемiї: патоло-
гiєю шлунково-кишкового тракту, онкологiч-
ними захворюваннями, кровотечами, що були 
дiагностованi напередоднi госпiталiзацiї або 
пiд час госпiталiзацiї.

ФК ХСН встановлювали згiдно зкласифiка-
цiєю Нью-йоркської асоцiацiї серця (NYHA). 
Наявнiсть та стадiї ХХН визначали за класифi-
кацiю, запропонованою експертами Нацiональ-
ного ниркового фонду США (NKF) K/DOQ i 
в 2005 роцi затверджену II з’їздом нефрологiв 
України. Дiагноз анемiї встановлювали згiдно з 
критерiями Медичного комiтету стандартiв ге-
матологiї (ICST, 1989): зниження концентрацiї 
Hb у венознiй кровi менш нiж 120 г/л для жi-
нок та менш нiж 130 г/л для чоловiкiв. Ступiнь 
тяжкостi анемiї оцiнювали за рiвнем показни-
ка Hb: до легкого ступеня анемiї вiдносили зни-
ження рiвня Hb менше 120 г/л (для жiнок) або 
130 г/л (у чоловiкiв) до 90 г/л, середнього — вiд 
89 г/л до 70 г/л i тяжкого — 69 г/л та менше.

З числа обстежених ХСН II ФК мали 35 хво-
рих, III ФК — 21 хворий та IV ФК — 15 хворих. 
Серед причин ХХН були наступнi: хронiчний 
пiєлонефрит у 49 хворих, сечо-кам’яна хвороба 
у 2 хворих, дiабетична та гiпертензивна нефро-
патiї у 34 та 65 пацiєнтiв вiдповiдно. Поєднан-
ня хронiчного пiєлонефриту та дiабетичної не-
фропатiї дiагностовано у 10 хворих, хронiчного 
пiєлонефриту iз сечо-кам’яною хворобою — в 1 
пацiєнта. ХХН II стадiї дiагностовано у 26 хво-
рих, III стадiї — у 45 хворих.

Аналiзуючи лабораторнi показники згiдно 
з класифiкацiєю, анемiя легкого ступеня виз-
началась у 40 хворих, середнього ступеня тяж-
костi — у 21 хворого та тяжкого — у 10 хворих 
основної групи. 

Усiм хворим виконано клiнiчний та бiохiмiч-
ний аналiзи кровi. Ниркову функцiю оцiню-
вали за допомогою швидкостi клубочкової 
фiльтрацiї (ШКФ), яку розраховували за до-
помогою формули Cockroft-Gault. Пацiєнтам 
виконано iнструментальнi дослiдження: ЕКГ, 
ехокардiографiю в доплеррежимi, УЗД печiн-
ки та нирок, фiброгастродуоденоскопiю в разi 
потреби. Концентрацiю ррТф визначали iмуно-
ферментним методом за допомогою набору ре-
агентiв «Растворимый рецептор трансферрина 
— ИФА-БЕСТ» (ЗАТ «Вектор-Бест», Ново-
сибiрськ, Росiя).

Статистична обробка отриманих даних про-
водилася з використанням пакета статистич-
них програм «Microsoft Excel». Данi наведенi 
у виглядi середнiх величин та похибки серед-
нього. Статистична значимiсть рiзних середнiх 
визначалася за критерiєм F-Фiшера. Наявнiсть 
взаємозв’язкiв мiж дослiджуваними показни-
ками визначено за допомогою кореляцiй Спiр-
мена (r).
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РЕзуЛЬтАтИ ДОСЛIДЖЕННЯ  
тА їх ОбГОВОРЕННЯ

У пацiєнтiв основної групи порiвняно з гру-
пою зiставлення знайдено вiрогiдне зниження 
рiвня Нb, еритроцитiв, кольорового показника 
(КП), ШКФ та ррТф (р<0,001). Данi наведенi 
в табл. 1. 

Аналiз результатiв основної групи пацiєн-
тiв було проведено згiдно зiступенем тяжкостi 
анемiї. При спiвставленнi рiвнiв еритроцитiв, 
КП, Нb в анемiчних хворих на ХСН з ХХН вiд-
мiчається вiрогiдне зниження цих показникiв зi 
зростанням тяжкостi анемiї (табл. 2). 

Рiвень ШКФ у хворих основної групи зни-
жувався вiрогiдно, сягав мiнiмуму у пацiєнтiв 
з тяжким ступенем анемiї. У хворих основної 
групи, вiдмiчено вiрогiдне зниження концент-
рацiї ррТф пропорцiйно тяжкостi анемiї (вiд-
мiнностi вiрогiднi р<0,001). При спiвставлен-
нi отриманих результатiв у пацiєнтiв з анемiєю 
рiзного ступеня тяжкостi та групою порiвняння 
привертає увагу той факт, що у хворих з легким 
степенем тяжкостi анемiї концентрацiя ррТф 
вiрогiдно не вiдрiзняється вiд групи зiставлен-
ня. Що стосується анемiї середньої тяжкостi, 

виявляється зниження рiвня даного показни-
ка у порiвняннi з групою зiставлення. Тяжкий 
ступiнь анемiї у хворих на ХСН та ХХН харак-
теризується рiзким зменшенням концентрацiї 
ррТф порiвняно з групою зiставлення. Показ-
ник сягає мiнiмуму у хворих з анемiєю тяж-
кого ступеня у порiвняннi як з групою зiстав-
лення, так i з пацiєнтами, що мали легкий та 
середнiй ступiнь тяжкостi анемiї. Представляє 
iнтерес аналiз характеру зв’язкiв мiж показни-
ками, що вивчаються, у хворих на ХСН за наяв-
ностi дисфункцiї нирок. У хворих основної гру-
пи знайдено прямi зв’язки мiж рiвнем ррТф та 
Hb (r=0,34), ШКФ (r=0,58). Тобто зростання 
ниркової дисфункцiї у хворих з анемiєю на тлi 
ХСН та ХХН супроводжується зменшенням 
концентрацiї ррТф, що вказує на зниження ак-
тивностi еритропоезу, та формуванням анемiї. 
Отриманi нами данi спiвпадають з результата-
ми Y.Beguin, який вказує на зниження ррТф у 
хворих з нирковою дисфункцiєю [5].

Пiдвищення вмiсту ррТф у хворих з анемiєю 
легкого ступеня на тлi ХСН та ХХН порiвняно 
з тяжким та середньотяжким ступенем, а також 
вiдсутнiсть вiрогiдних вiдмiнностей у порiв-
няннi з групою зiставлення вiдображує спробу 

ТАБлИця 1
показники еритропоезу i рртф у хворих на хСН та ххН у залежностi вiд наявностi  

або вiдсутностi анемiї та ознак ниркової дисфункцiї (М±m)

показники хворi з анемiєю на тлi хСН 
та ххН (n=71)

хворi на хСН без ознак анемiї 
та ххН (n=58) 

Еритроцити, *1012/л 3,34±0,06* 4,61±0,06
Гемоглобiн, г/л 88,87±1,92* 135,4 ±1,42
Кольоровий показник, Од 0,78±0,005* 0,87±0,003
Швидкiсть клубочкової фiльтрацiї, мл/хв../1,73 м2 51,82±2,81* 89,7±3,52
ррТф, мкг/мл 1,265±0,15* 2,25±0,067

 
Примiтки: * — р < 0,001 при спiвставленнi з групою ХСН без ознак анемiї та ХХН.

ТАБлИця 2
показники еритропоезу, рртф у хворих з анемiєю рiзного ступеня тяжкостi  

на тлi хСН з ххН (М±m)

показники
Анемiчнi хворi на хСН та ххН (n=71) хворi на хСН без 

ознак анемiї та ххН 
(n=58)

Анемiя I ступеня 
n=40

Анемiя II ступеня
 n=21

Анемiя III ступеня 
n=10

Еритроцити, *1012/л 3,6±0,01*# 3,2±0,02*# 2,29±0,15# 4,61±0,06
Гемоглобiн, г/л 100,1±0,8*# 82,57±1,1*# 57,2±2,9# 135,4 ±1,42
Кольоровий показник, Од 0,8±0,004*# 0,7±0,008# 0,76±0,02# 0,87±0,003
Швидкiсть клубочкової 
фiльтрацiї, мл/хв./1,73 м2 52,6±2,3**# 47,64±3,5# 42,01±1,5# 89,7±3,52

ррТф, мкг/мл 2,21±0,05* 1,117±0,04*# 0,47±0,02# 2,25±0,067

Примiтки: * — р<0,001 при спiвставленнi з анемiєю III ступеня групи ХСН та ХХН; ** — р<0,05 при спiвставленнi з анемiєю III 
ступеня групи ХСН та ХХН; # — р<0,001 при спiвставленнi з групою ХСН без анемiї та ХХН.
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нормалiзацiї Hb за рахунок активного еритро-
поезу. Надалi концентрацiя ррТф знижується, 
тобто зростання виразностi анемiї на тлi ХСН 
та ХХН супроводжується падiнням еритропое-
тичної активностi.

Таким чином, проведене дослiдження вка-
зує на можливiсть розгляду ррТф як специфiч-
ного iндикатора еритропоезу в анемiчних па-
цiєнтiв з ХСН та ХХН.

ВИСНОВКИ
1. Наявнiсть легкого ступеня анемiї у хворих 

на хронiчну серцеву недостатнiсть з хронiчною 
хворобою нирок супроводжується достатньою 
активнiстю еритропоезу, що вказує на iснуван-
ня адекватних адаптацiйних реакцiй на цьому 
етапi. 

2. Прогресування ступеня тяжкостi анемiї 
характеризується зниженням активностi 
еритропоезу. У хворих з тяжким ступенем 
анемiї на тлi хронiчної серцевої недостатностi 
та хронiчної хвороби нирок визначається вис-
наження еритропоетичної активностi, що пiд-
тверджується мiнiмальними концентрацiями 
розчинного рецептора трансферину.

Перспективами дослiдження є проведен-
ня аналiзу зв’язкiв мiж розчинним рецепто-
ром трансферину та центральними регулято-
рами еритропоезу у пацiєнтiв з анемiєю на тлi 
хронiчної серцевої недостатностi у хворих з рiз-
ними стадiями хронiчної хвороби нирок.
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Н.Г.Рындина. Растворимый рецеп-
тор трансферрина как маркер активности 
эритропоэза у больных с хронической сердеч-
ной недостаточностью и хронической болез-
нью почек с анемией различной степени тя-
жести. Харьков, Украина.

Ключевые слова: хроническая сердечная недо-
статочность, хроническая болезнь почек, анемия, 
растворимый рецептор трансферина.

Цель исследования — оценить активность 
эритропоэза на основании определения динамики 
уровня растворимого рецептора трансферрина у 
больных с хронической сердечной недостаточнос-
тью и хронической болезнью почек с анемией раз-
личной степени тяжести. Концентрацию рас-
творимого рецептора трансферрина определяли 
иммуноферментным методом. Результаты изу-
чения динамики растворимого рецептора транс-
феррина у больных с анемией на фоне хроничес-
кой сердечной недостаточности и хронической 
болезни почек выявили глубокие нарушения в виде 
снижения его сывороточных концентраций па-
раллельно с нарастанием тяжести анемии, что 
отражает истощение эритропоэтической актив-
ности. Наличие легкой степени анемии у больных с 
хронической сердечной недостаточностью и хро-
нической болезнью почек сопровождается доста-
точной активностью эритропоэза, что указыва-
ет на существование адекватных адаптационных 
реакций на этом этапе. Прогрессирование степе-
ни тяжести анемии характеризуется снижением 
эритропоэтической активности.



ОРИГIНАЛЬНЕ ДОСЛIДЖЕННЯ

133Український журнал клiнiчної та лабораторної медицини • 2012, том 7, №2

N.G.Ryndina. Soluble transferrin receptor as a 
marker of erythropoiesis activity in patients with 
chronic heart failure and chronic kidney disease 
with anemia varying grades of severity. Kharkiv, 
Ukraine.
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The aim of the study is to evaluate the activity of 
erythropoiesis based on determining the dynamics 
of soluble transferrin receptor level in patients with 
chronic heart failure and chronic kidney disease with 
anemia varying grades of severity. The concentration 
of soluble transferrin receptor was determined by im-

munoassay method. Results of studying the dynam-
ics of soluble transferrin receptor in anemic patients 
with chronic heart failure and chronic kidney disease 
showed deep disturbances in the form of its serum con-
centrations reduction in parallel with anemia severi-
ty, which reflects the depletion of erythropoietic activ-
ity. Presence of 1st of grade anemia in patients with 
chronic heart failure and chronic kidney disease is ac-
companied with sufficient erythropoiesis, which indi-
cates the existence of adequate adaptive reactions at 
this stage. Progression of anemia severity was charac-
terized by reduced erythropoietic activity.
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