МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«ІНТЕРНАУКА»

ISSN 2520-2057

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JOURNAL
«INTERNAUKA»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ИНТЕРНАУКА»

№ 3 (83) / 2020
1 том

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«ІНТЕРНАУКА»
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
«INTERNAUKA»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
«ИНТЕРНАУКА»

Свідоцтво
про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації
КВ № 22444-12344ПР

Збірник наукових праць

№ 3 (83)
1 том

Київ 2020

ББК 1
УДК 001
М‑43

Повний бібліогра фічний опис всіх ста тей Міжна родного на укового журна лу «Інтерна ука » предста в‑
лено в: Index Copernicus International (ICI); Polish Scholarly Bibliography; ResearchBib; Turkish Education ndex; На укова періодика Укра їни.
Журна л за реєстрова но в міжна родних ка та лога х на укових вида нь та на укометричних ба за х да них:
Index Copernicus International (ICI); Ulrichsweb Global Serials Directory; Google Scholar; Open Academic
Journals Index; Research‑Bib; Turkish Education ndex; Polish Scholarly Bibliography; Electronic Journals
Library; Staats‑ und Universit tsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky; InfoBase Index; Open J‑Gate; Aca‑
demic keys; На укова періодика Укра їни; Bielefeld Academic Search Engine (BASE); CrossRef.

В журна лі опублікова ні на укові ста тті з а ктуа льних проблем суча сної на уки.
Ма теріа ли публікуються мовою оригіна лу в а вторській реда кції.
Реда кція не за вжди поділяє думки і погляди а втора . Відповіда льність за достовірність фа ктів, імен,
геогра фічних на зв, цита т, цифр та інших відомостей несуть а втори публіка цій.
У відповідності із За коном Укра їни «Про а вторське пра во і суміжні пра ва », при використа нні на уко‑
вих ідей і ма теріа лів цієї збірки, посила ння на а вторів та вида ння є обов’язковими.

© Автори ста тей, 2020
© Міжна родний на уковий журна л «Інтерна ука », 2020

Редакція:
Головний реда ктор: Кова ленко Дмитро Іва нович — ка ндида т економічних на ук, доцент (Київ, Укра їна )
Випуска ючий реда ктор: Золковер Андрій Олекса ндрович — ка ндида т економічних на ук, доцент (Київ,
Укра їна )
Секрета р: Колодіч Юлія Ігорівна
Редакційна колегія:
Голова реда кційної колегії: Ка мінська Тетяна Григорівна — доктор економічних на ук, професор
(Київ, Укра їна )
За ступник голови реда кційної колегії: Курило Володимир Іва нович — доктор юридичних на ук, про‑
фесор, за служений юрист Укра їни (Київ, Укра їна )
За ступник голови реда кційної колегії: Та ра сенко Ірина Олексіївна — доктор економічних на ук, про‑
фесор (Київ, Укра їна )

Розділ «Технічні науки»:
Член реда кційної колегії: Бєліков Ана толій Сера фімович — доктор технічних на ук, професор (Дніпро,
Укра їна )
Член реда кційної колегії: Луценко Ігор Ана толійович — доктор технічних на ук, професор (Кремен‑
чук, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Мельник Вікторія Микола ївна — доктор технічних на ук, професор (Київ,
Укра їна )
Член реда кційної колегії: На умов Володимир Арка дійович — доктор технічних на ук, професор (Ка ‑
лінінгра д, Російська Федера ція)
Член реда кційної колегії: Румянцев Ана толій Олекса ндрович — доктор технічних на ук, професор
(Кра ма торськ, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Сергейчук Олег Ва сильович — доктор технічних на ук, професор (Київ,
Укра їна )
Член реда кційної колегії: Ча ба н Віта лій Ва сильович — доктор технічних на ук, професор (Київ, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Аль-Аба бнех Ха са н Алі Ка сем — ка ндида т технічних на ук (Амма н, Йорда нія)
Член реда кційної колегії: Артюхов Артем Євгенович — ка ндида т технічних на ук, доцент (Суми, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Ба ширбейлі Ада ла т Ісма іл — ка ндида т технічних на ук, головний на уковий
спеціа ліст (Ба ку, Азерба йджа нська Республіка )
Член реда кційної колегії: Коньков Георгій Ігорович — ка ндида т технічних на ук, професор (Київ,
Укра їна )
Член реда кційної колегії: Кузьмін Олег Володимирович — ка ндида т технічних на ук, доцент (Київ,
Укра їна )
Член реда кційної колегії: Почужевский Олег Дмитрович — ка ндида т технічних на ук, доцент (Кривий
Ріг, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Са ньков Петро Микола йович — ка ндида т технічних на ук, доцент (Дніпро,
Укра їна )
Розділ «Фізико-математичні науки»:
Член реда кційної колегії: За дерей Петро Ва сильович — доктор фізико‑ма тема тичних на ук, професор
(Київ, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Кова льчук Олекса ндр Ва сильович — доктор фізико‑ма тема тичних на ук,
ста рший на уковий співробітник (Київ, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Віцентій Олекса ндр Володимирович — ка ндида т ма тема тичних на ук, доцент
(Апа тити, Мурма нська обл., Російська Федера ція)
Розділ «Філософські науки»:
Член реда кційної колегії: Ба йчоров Олекса ндр Мухта рович — доктор філософських на ук, професор
(Мінськ, Республіка Білорусь)
Член реда кційної колегії: Ільїна Антоніна Ана толіївна — доктор філософських на ук, доцент (Київ,
Укра їна )

3

Член реда кційної колегії: Сутужко Ва лерій Ва лерійович — доктор філософських на ук, доцент (Са ра ‑
тів, Російська Федера ція)
Член реда кційної колегії: Фа рхітдінова Ольга Миха йлівна — ка ндида т філософських на ук
Розділ «Педагогічні науки»:
Член реда кційної колегії: Куза ва Ірина Борисівна — доктор педа гогічних на ук, доцент (Луцьк, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Мулик Ка терина Віта ліївна — доктор педа гогічних на ук, доцент (Ха рків,
Укра їна )
Член реда кційної колегії: Лігоцький Ана толій Олексійович — доктор педа гогічних на ук, професор
(Київ, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Риба лко Ліна Микола ївна — доктор педа гогічних на ук, професор (Полта ва ,
Укра їна )
Член реда кційної колегії: Оста пйовська Ірина Ігорівна — ка ндида т педа гогічних на ук, доцент (Луцьк,
Укра їна )
Розділ «Психологічні науки»:
Член реда кційної колегії: Ца ха єва Анжеліка Аміровна — доктор психологічних на ук, професор (Ма ‑
ха чка ла , Республіка Да геста н, Російська Федера ція)
Член реда кційної колегії: Щерба н Тетяна Дмитрівна — доктор психологічних на ук, професор, За слу‑
жений пра цівник освіти Укра їни, ректор Мука чівського держа вного університету (Мука чеве, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Кулікова Тетяна Іва нівна — ка ндида т психологічних на ук, доцент (Тула ,
Російська Федера ція)
Член реда кційної колегії: Фільова -Русєва Кра симіра Георгієва — ка ндида т психологічних на ук, до‑
цент (Пловдів, Республіка Болга рія)
Розділ «Медичні науки»:
Член реда кційної колегії: Свиридов Микола Ва сильович — доктор медичних на ук, головний на уко‑
вий співробітник відділу ендокринологічної хірургії, керівник Центру діа бетичної стопи (Київ, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Стеблюк Всеволод Володимирович — доктор медичних на ук, професор кри‑
міна лістики і судової медицини, На родний Герой Укра їни, За служений ліка р Укра їни (Київ, Укра їна )
Член реда кційної колегії: Щуров Володимир Олексійович — доктор медичних на ук, професор, голов‑
ний на уковий співробітник ла бора торії корекції деформа цій і подовження кінцівок (Курга н, Російська
Федера ція)
Член реда кційної колегії: Купріянова Ла риса Сергіївна — ка ндида т медичних на ук, доцент криміна ‑
лістики та судової експертології (Ха рків, Укра їна )
Розділ «Мистецтвознавство»:
Член реда кційної колегії: Сима к Анна Іва нівна — ка ндида т мистецтвозна вчих на ук, доцент (Кишинів,
Республіка Молдова )
Розділ «Філологічні науки»:
Член реда кційної колегії: Ма ркова Ма р’яна Ва силівна — ка ндида т філологічних на ук, доцент (Дро‑
гобич, Укра їна )

4

ЗМІСТ
CONTENTS
СОДЕРЖАНИЕ

МЕДИЧНІ НАУКИ
Пірятінська На та лія Євгенівна , Вдовіченко Вячесла в Юрійович,
Са причова Ла риса Віта ліївна
РОЗВИТОК ДЕЯКИХ ВИДІВ СУПУТНЬОЇ АНЕМІЇ ВНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ ................................................................................................... 7
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Jabbarov Botir Gulomovich, Temirova Muqaddas Ibragimjon qizi
RUSSIAN ART IN THE LATE 18TH AND EARLY 19TH CENTURIES ...........................................11
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Ergasheva Dilrom Hamidullaevna, Ergasheva Nazira Olimjonovna
FEATURES OF THE DIDACTIC GAME AND ITS ROLE IN STUDENT ACTIVITIES .........................14
Ура зимова Та ма ра Вла димировна
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНО‑ПРИКЛАДНОГО
ИСКУССТВА КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО‑ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ .....................16
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Mirzabdullaeva Dilkhumor Erkinovna, Aliyeva Zulhumor Jabbor qizi
THE PROBLEM OF CONFLICTS IN ADOLESCENT PSYCHOLOGY WITH TEACHERS
AND PARENTS...................................................................................................................21
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Stepanova Alla, Navrodskaya Raisa, Novakovskiy Maksim
TARGET FUNCTIONS OF OPTIMIZATION OF HEAT RECOVERY SYSTEMS .................................23
Грудз Яросла в Володимирович, Бевз Володимир Володимирович
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ УСТАНОВКИ ВИДОБУВАННЯ НАФТИ
НА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ .......................................................................................27
Грудз Володимир Яросла вович, Чернецький Миха йло Сергійович
РАЦІОНАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ РЕМОНТНО‑ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ...............................................38

5

Содержание

№ 3 (83) 1 т. 2020
лютий

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ «ІНТЕРНАУКА»
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «INTERNAUKA»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИНТЕРНАУКА»

// International scientific journal «Internauka» // № 3 (83), vol. 1, 2020

// Medical sciences //
УДК 616.441

Medical sciences

Вдовіченко Вячесла в Юрійович
ка ндида т медичних на ук,
доцент ка федри клінічної а на томії та опера тивної хірургії
Ха рківський на ціона льний медичний університет
Вдовиченко Вячесла в Юрьевич
ка ндида т медицинских на ук,
доцент ка федры клинической а на томии и опера тивной хирургии
Ха рьковский на циона льный медицинский университет
Vdovichenko Vyacheslav
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Clinical Anatomy and Operative Surgery
Kharkiv National Medical University

МЕДИЧНІ НАУКИ

Пірятінська На та лія Євгенівна
ка ндида т медичних на ук,
доцент ка федри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реа біліта ції
Ха рківський на ціона льний університет імені В. Н. Ка ра зіна
Пирятинска я На та лия Евгеньевна
ка ндида т медицинских на ук,
доцент ка федры пропедевтики внутренней медицины и физической реа билита ции
Ха рьковский на циона льный университет имени В. Н. Ка ра зина
Piriatinska Nataliia
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Propaedeutics
of Internal Medicine and Physical Rehabilitation
V. N. Karazin Kharkiv National University

Са причова Ла риса Віта ліївна
а систент ка федри пропедевтики внутрішньої медицини і фізичної реа біліта ції
Ха рківський на ціона льний університет імені В. Н. Ка ра зіна
Са причева Ла риса Вита льевна
а систент ка федры пропедевтики внутренней медицины и физической реа билита ции
Ха рьковский на циона льный университет имени В. Н. Ка ра зина
Saprychova Larisa
Assistant of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine and Physical Rehabilitation
V. N. Karazin Kharkiv National University

РОЗВИТОК ДЕЯКИХ ВИДІВ СУПУТНЬОЇ АНЕМІЇ ВНАСЛІДОК
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЙ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
РАЗВИТИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ СОПУТСТВУЮЩЕЙ АНЕМИИ
ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
CERTAIN TYPES OF COMPLIANT ANEMIA DEVELOPMENT
AFTER THYROID GLAND FUNCTIONS DISORDER OF

7
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Анотація. У статті представлений огляд сучасної літератури, що висвітлює питання впливу ендокринної патології на
розвиток різних видів анемій у людини. Описується значення біологічно активних речовин в нормальному еритропоезі,
розглядається роль еритропоетину і дію гормонів ендокринних залоз на його розвиток. Обговорюються такі ендокринні
патології, як гіпо- та гіпертиреоїдизм і особливості розвитку анемічних станів при них. Аналіз літератури показав, що
анемія негативно впливає на перебіг основного захворювання, істотно погіршуючи його прогноз, а її лікування частіше ефективно тільки спільно з коригуванням гормонального статусу. Ці особливості необхідно враховувати в клінічній
практиці при веденні пацієнтів з патологією щитоподібної залози.
Ключові слова: анемія, ерітропоез, еритропоетин, ендокринні патології, щитоподібна залоза, гіпотиреоїдизм, гіпертиреоїдизм.
Аннотация. В статье представлен обзор современной литературы, освещающей механизмы влияния эндокринной патологии на развитие различных видов анемий у человека. Описывается значение биологически активных веществ в нормальном эритропоэзе, рассматривается роль эритропоэтина и действие гормонов эндокринных желез на
его образование. Обсуждаются такие эндокринные патологии, как гипо- и гипертиреоидизм и особенности развития
анемических состояний при них. Анализ литературы показал, что анемия отрицательно влияет на течение основного
заболевания, существенно ухудшая его прогноз, а ее лечение чаще эффективно только совместно с корректировкой
гормонального статуса. Эти особенности необходимо учитывать в клинической практике при ведении пациентов с патологией щитовидной железы.
Ключевые слова: анемия, эритропоэз, эритропоэтин, эндокринная патология, щитовидная железа, гипотиреоидизм, гипертиреоидизм.
Summary. The article presents a review of modern literature, covering the impact of endocrine pathology on the development of various types of anemia in humans. The importance of biologically active substances in normal erythropoiesis is
described, the role of erythropoietin and the action of hormones of the endocrine glands on its formation are considered. Endocrine pathologies such as hypo- and hyperthyroidism and features of the development of anemic conditions are discussed. An
analysis of the literature showed that anemia negatively affects the course of the underlying disease, significantly worsening its
prognosis, and its treatment is more often effective only in conjunction with the adjustment of hormonal status. These features
must be taken into account in clinical practice when managing patients with thyroid pathology.
Key words: anemia, erythropoiesis, erythropoietin, endocrine pathologies, thyroid, hypothyroidism, hyperthyroidism.

П

оста новка проблеми. Анемія є глоба льною
проблемою грома дської охорони здоров’я не
тільки в кра їна х, що розвива ються, а ле і в кра ї‑
на х з високим рівнем життя, та кою, що нега тивно
вплива є на здоров’я людини і створюючи нега тивні
соціа льно‑економічні на слідки. При цьому на явність
ендокринної па тології са ме по собі може виклика ти
а немічний синдром а бо обтяжува ти його перебіг.
Ана ліз оста нніх досліджень і публіка цій. До‑
слідження скла да ють пра ці ВООЗ [1–3; 7] та та ‑
ких фа хівців в обла сті ендокринної па тології та
гема тології, як Harper J. W. [8], Drew Provan [9],
Ajay K. Singh [10], McPherson R.A. [11], Yoshida K.
[15], Ram Prakash Patel [17], Nagao T. [18], Chanchal
Das [19], McLean E. [20].
Формулюва ння цілей ста тті (поста новка за вда ння). Ана ліз на укових пра ць та досліджень про па ‑
тогенез розвитку а немії. Виявлення за лежності
а немічного синдрому від дисфункції щитоподібної
за лози.
Викла д основного ма теріа лу. За да ними ВООЗ
в світі на а немію різного ступеню ва жкості стра ж‑
да ють біля 1,62 мільярда чоловік, що є ма йже 25%
на селення [1; 2]. Анемія може виника ти протягом
усіх періодів життя людини. Анемією зветься група
клініко‑гема тологічних синдромів, що ха ра ктеризу‑
ються зменшенням кількості еритроцитів і концен‑
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тра ції гемоглобіну в крові. Відповідно до рекомен‑
да цій ВООЗ критерієм діа гнозу а немії є зниження
рівня гемоглобіну менш ніж 120 г/л і еритроцитів
менш ніж 3,8 млн/мкл у жінок, у чоловіків менш ніж
130 г/л та 4,0 млн/мкл відповідно [3]. Основою для
розвитку а немічних ста нів може служити широкий
спектр па тологічних процесів, а ле ж основним є один
з трьох чинників а бо на їх комбіна ція: крововтра та ,
недоста тнє утворення еритроцитів а бо їх підвищене
руйнува ння [4].
Анемія нега тивно вплива є на якість життя хво‑
рих, виклика є зниження пра цезда тності і толера нт‑
ності до фізичного на ва нта ження, погіршення сек‑
суа льної і когнітивної функції і супроводжується
різними сома тичними симптома ми (за дишка , за па ‑
морочення, пога ний а петит та та ке інше), є ризиком
розвитку серцево‑судинної па тології та в деяких
випа дка х опосередкова ним чинником смерті лю‑
дини [5–8]. Як пра вило, а немія є одним із проявів
за хворюва ння, а не са мостійною па тологією [9].
На синтез еритропоетину прямо а бо опосередко‑
ва но діють гормони ендокринних за лоз, тому при їх
дисфункції можна спостеріга ти зміни пока зників
червоної крові. Па тофізіологічна основа а немії, що
спостеріга ється при ендокринних розла да х, може
бути ба га тофа кторною і, та ким чином, не за вжди
чіткою [9; 10].
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Порушення функції щитоподібної за лози може
привести до різних видів а немій. У па цієнтів з гіпер‑
тиреоїдизмом спостеріга ється збільшення ерітропо‑
етічної а ктивності кісткового мозку. Це пов’яза но
зі збільшеною потребою тка нин у кисні в результа ті
підвищення основного обміну при тиреотоксикозі
і як відповідна реа кція на це збільшується вироблен‑
ня еритропоетину [9]. Одна к гормони щитоподібної
за лози на да ють і пряму дію на еритропоез, можливо,
через рецептори ка техола мінів. Оскільки при ти‑
реотоксикозі водноча с збільшуються обсяг пла зми
крові і кількість еритроцитів, то гема токритне число
не змінюється, хоча у 10–25% па цієнтів спостеріга ‑
ється а немія [11]. У деяких випа дка х розвива ється
мікроціта рна гіпохромна а немія, а в 1–3% і перни‑
циозна а немія [12].
Численні дослідження підтверджують тісний
зв’язок між зміна ми функції кісткового мозку і імун‑
ними порушеннями щитоподібної за лози. При гіпер‑
тиреозі досить ча сто спостеріга ється помірна ма кро‑
цита рна нормохромна а немія, у 20–60% па цієнтів
на хронічний а утоімунний тиреоїдит розвива ється
спра вжня пернициозна а немія. Та кож в деяких
випа дка х гіпертиреозу можуть спостеріга тися крім
еритроцитозу, помірний лімфоцитоз, гра нулоцито‑
пенія і тромбоцитопенія [13; 14].
У деяких па цієнтів а немія пов’яза на з дефіцитом
за ліза , фола тів і віта міну B12, що супроводжуєть‑
ся відповідними зміна ми морфології еритроцитів.
У інших па цієнтів а немія носить нормохромний
нормоцита рний ха ра ктер і, вочевидь, пов’яза на
вла сне з тиреотоксикозом. Еритропоез не є ефек‑
тивний. Можливо, що в ряді випа дків розвиток а не‑
мії пов’яза но з гемодилюцією. Описа ні випа дки
сидеробла стної а немією з тиреотоксикозом. При
дослідженнях випа дків ва жкої па нцитопенії в групі
па цієнтів з тиреотоксикозом робляться висновки,
що оцінку функції щитоподібної за лози необхідно
проводити у па цієнтів з па нцитопенією на віть при
відсутності симптомів ендокринної па тології [14].
У деяких на укових робота х відзна ча ється вплив
гормонів щитоподібної за лози безпосередньо на ери‑
троцити. Дослідження пока за ли зниження концен‑
тра ції цинку в червоних кров’яних клітина х. Було
висунуто припущення про за лежність середньої кон‑
центра ції тиреоїдних гормонів і концентра ції цинку
в еритроциті. Да ну за лежність можна вра ховува ти
при проведенні диференційної діа гностики хвороби
Грейвса і тра нзиторного тиреотоксикозу, при якому
не виявлено зміни рівня цинку в еритроциті [15].
Лікува ння проводять з приводу основного за хворю‑
ва ння, якщо підтверджено ла бора торними теста ми
дефіцит за ліза , віта міну B12 і фолієвої кислоти, то
призна ча ють відповідне лікува ння.
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При гіпотиреоїдизмі а немія відзна ча ється у 25–
60% па цієнтів за ра хунок пригнічення еритропо‑
езу. При це відбува ється зниження концентра ції
еритропоетину в сирова тці крові, відзна ча ється
зниження кількості клітин в червоному кістковому
мозку, зниження проліфера ції еритробла стів [16].
За своїм ха ра ктером а немія може бути гіпохромною
мікроцита рною, нормохромною нормоцита рною та
ма кроцита рною, ступінь тяжкості якої ва ріюється
в за лежності від ступеня гіпотиреозу [13]. На йбільш
ча сто відзна ча ється нормохромна нормоцита рна
а немія, яка обумовлена вла сне дефіцитом тиреоїд‑
ного гормону [17].
Анемія може не виявлятися (ма скува тися) через
зменшення у хворого обсягу пла зми крові. Ма кро‑
цитоз виявляється у 55% па цієнтів з гіпотиреозом
і може розвива тися без дефіциту поживних речовин.
У ряді хворих відзна ча ються а ка нтоцити [18]. При‑
чини розвитку а немії ча стіше за все зміша ні. При
гіпофункції щитоподібної за лози розвива ється гіпо‑
і а хлоргідрія, що погіршує всмоктува ння за ліза через
неможливість перетворитися в за своюва ну форму.
Розвива ється а немія гіпохромна мікроціта рного
ха ра ктеру. У ряді досліджень виявлено за лежність
гіпотиреозу і пернициозної а немії у 10–15% па ці‑
єнтів [16; 19; 20].
Якщо в орга нізмі виник хронічний дефіцит за ‑
ліза , то можливе блокува ння ферменту дейодіна зи,
який сприяє перетворенню Т4 в а ктивний Т3. Крім
того, якщо є неста ча за ліза в щитоподібній за лозі,
то знижується а ктивність тіреопероксіда зи — фер‑
менту, що є за лежним від рівня за ліза крові [16; 19].
Та ким чином, за лізо істотно вплива є на роботу
щитоподібної за лози, порушення у функціонува н‑
ні якої, в свою чергу, можуть істотно вплинути на
на дходження за ліза в орга нізм. У ра зі а немії а бо
порушення обміну за ліза не слід за бува ти про ста н
щитоподібної за лози. Та ким чином, са м по собі гі‑
потиреоїдизм сприяє ма кроцитозу. За місна тера пія
гормоном щитоподібної за лози коригує гема токритне
число і ліквідує ма кроцитоз протягом 3–6 місяців
після поча тку лікува ння. Призна чення препа ра тів
за ліза , віта міну В12, фола тів без прийому гормонів
неефективне.
Висновки. Уза га льнюючи літера турні да ні, можна
підсумува ти, що підвищення а бо зниження функції
щитоподібної за лози призводить до неефективного
еритропоезу. В результа ті з’являється а немія, що
може погіршува ти перебіг основного за хворюва ння,
а її лікува ння ча стіше ефективно тільки спільно з ко‑
ригува нням гормона льного ста тусу. Ці особливості
необхідно вра ховува ти в клінічній пра ктиці при
веденні па цієнтів з па тологією щитоподібної за лози.
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