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Передмова мультидисциплінарної робочої групи з адаптації клінічної настанови. Синтез даних

Дана клінічна настанова є адаптованою для системи охорони здоров'я України версією клініч�
них рекомендацій «How to approach neutropenia» — Сlinical practice guideline, American Society
of Hematology (2012), що були обрані робочою групою як приклад найкращої практики надання
медичної допомоги пацієнтам з нейтропенією, і ґрунтується на даних доказової медицини стосов�
но діагностичних підходів, ефективності та безпеки медичних втручань, фармакотерапії та органі�
заційних принципів її надання. 

Окремі розділи настанови, зокрема питання епідеміології, діагностики та лікування, доповнені
фрагментами з «Neutropenia in pediatric practice», American Academy of Pediatrics (March 2013). 

Запропонована адаптована клінічна настанова не повинна розцінюватись як стандарт медично�
го лікування. Дотримання положень клінічної настанови не гарантує успішного лікування в кож�
ному конкретному випадку, її не можна розглядати як посібник, що включає всі необхідні методи
лікування або, навпаки, виключає інші. Остаточне рішення стосовно вибору конкретної клінічної
процедури або плану лікування повинен приймати лікар, з урахуванням клінічного стану пацієнта
і можливостей для проведення заходів діагностики та лікування у медичному закладі. Адаптова�
на клінічна настанова «Діагностика нейтропеній у дітей», відповідно до свого визначення, має на
меті надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення у різних клінічних
ситуаціях, слугує інформаційною підтримкою щодо найкращої клінічної практики на основі дока�
зів ефективності застосування певних медичних технологій, ліків та організаційних засад медич�
ної допомоги.
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Вступ

«How to approach neutropenia» — Сlinical practice guideline, American Society of Hematology (2012)
Нейтропенія — це зменшення абсолютного числа нейтрофілів (сегментоядерних і паличкоядерних

нейтрофілів) в об'ємі циркулюючої крові. Нормальні значення для загального числа лейкоцитів
і абсолютного числа нейтрофілів змінюються від дитинства до юнацького віку. 

«Neutropenia in pediatric practice», American Academy of Pediatrics (March 2013)
Нормальні значення для ANC варіюють залежно від віку, особливо в перші тижні після наро�

дження. Нормальний показник лейкоцитів та ANC для дітей від народження до 21 року показа�
ний у табл. 1. Діапазон ANC показаний також для кожного віку, має нижню межу норми 6000/мкл
(6,0х109/л) протягом перших 24 годин після народження, 5000/мкл (5,0х109/л)
у перший тиждень, 1,500/мкл (1,5х109/л) протягом другого тижня, 1000/мкл (1,0х109/л) від
2 тижнів до 1 року, 1,500/мкл (1,5х109/л) віком від 1 року до 10 років та 1800/мкл (1,8х109/л)
і далі. Проте у більшості звітів використовують 1500/мкл (1,5х109/л) як нижню межу для дорос�
лих європеоїдного населення. Дорослі та діти африканського походження можуть мати ANC між
1000 та 1500/мкл (1,0 і 1,5х109/л), що перекриває значення, яке спостерігається у пацієнтів
з «легкою нейтропенією». За наявними даними, як мінімум, 3–5% осіб африканського походжен�
ня мають ANC нижче 1500/мкл (1/5х109/л).

Коментар робочої групи. Загальноприйнятою формулою для розрахунку абсолютної кількості
нейтрофілів є наступна:

Абсолютна кількість гранулоцитів розраховується за формулою:

Список скорочень
ANC — середня кількість нейтрофілів
NEUTR — нейтрофіли
Ю — юні
п/я — паличкоядерні 
с/я — сегментоядерні
WBC — лейкоцити
GRAN — гранулоцити
EOS — еозинофіли
BAS — базофіли
CBC — розгорнутий аналіз крові
RBC — еритроцити
EBV — Ебштейн—Барр вірус
CMV — цитомегаловірус
РСВ — респіраторно�синцитіальний вірус
ЕКМО — екстракорпоральна мембранна оксигенація
КМП — кістково�мозкова пункція
ALC — абсолютна кількість лімфоцитів
ЗАК — загальний аналіз крові
КМ — кістковий мозок
G�CSF — гранулоцитарний колонієстимулюючий фактор
WHIM (warts, hypogammaglobulinemia, infections and myelokathexis) — бородавки, гіпогаммагло�
булінемія, інфекції та мієлокатексис
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Таблиця 1
Нормальні значення лекоцитарної формули крові відповідно до віку

«How to approach neutropenia» — Сlinical practice guideline, American Society of Hematology
(2012)

Значення абсолютного числа нейтрофілів з віку одного року повільно зростає в дитинстві,
поки не досягне значень дорослих показників у підлітковому віці. Нормальний розрахунок ней�
трофілів повинен проводитись, враховуючи вік та етнічну приналежність. Нижня межа абсолют�
ного числа нейтрофілів становить 1000/мкл у дітей європеоїдної раси віком від 2 до 12 місяців та
1500/мкл у дітей старших 12 місяців. Особи африканського походження та деякі близькосхідні
етнічні групи можуть мати нижчий показник нейтрофілів. Лейкопенія та відносна нейтропенія не
роблять їх схильними до інфекції. Генетичні дослідження в осіб африканського походження були
пов'язані з поліморфізмом у гені, який кодує рецептор Duffy�Ag для хемокінів (DARC). Duffy�null
поліморфізм пов'язаний із захистом проти інвазії еритроцитів Plasmodium vivax, що спричинює
малярію. Відсутність DARC�Ag запобігає наступному вторгненню паразита в Duffy�негативні ери�
троцити. Хоча механізм асоціації нейтропенії з відсутністю DARC на еритроцитах невідомий,
існує імовірність, що експресія DARC регулює зберігання нейтрофілів у межах кісткового мозку
через вивільнення цитокінів і хемокінів.

Нейтропенія може бути охарактеризована клінічно, як нейтропенія легкого ступеня з абсолют�
ним числом нейтрофілів 1000–1500/мкл, помірна нейтропенія з абсолютним числом нейтрофілів
500–1000/мкл або важка нейтропенія з абсолютним числом нейтрофілів менше 500/мкл. Ці виз�
начення допомагають спрогнозувати ризик виникнення гнійних інфекцій у пацієнтів з хронічною
нейтропенією; тільки пацієнти з важкою нейтропенією піддаються ризику серйозних гнійних
інфекцій і загрозливих для життя інфекцій. Нейтропенія, що триває більше 3�х мічяців і не пов'я�
зана з медикаментозною терапією, специфічною генетичною, інфекційною, запальною, аутоімун�
ною причинами або злоякісним новоутворенням, називається хронічною ідіопатичною. Зазвичай
кількість нейтрофілів фізіологічно коливається в певних межах і таким чином може змінюватися,
тому нейтропенія в ідеалі повинна бути підтверджена щонайменше на трьох зразках, отриманих
упродовж декількох тижнів. Оцінка пацієнтів з нейтропенією починається з ретельної історії,
фізичного обстеження, сімейного анамнезу і скринінгових лабораторних тестів. Аспірація кістко�
вого мозку показана пацієнтам з важкою хронічною нейтропенією, панцитопенією або важкою
інфекцією.

Коментар робочої групи. Загальноприйнятою градацією нейтропеній у світі у дітей віком до
1 року є: легка, зі значеннями ANC в межах 800–1000 кл/мкл, середня — ANC у межах 500–800 кл/мкл,
важка — ANC менше 500 кл/мкл.

Вік
Лейкоцити Нейтрофіли Лімфоцити Моноцити Еозинофіли

Середнє
значення

Діапа+
зон

Середнє
значення

Діапа+
зон

%
Середнє
значення

Діапа+
зон

%
Середнє
значення

%
Середнє
значення

%

Народження 18,1 9,0–30,0 11,0 6,0–26,0 61 5,5 2,0–11,0 31 1,1 6 0,4 2
12 год. 22,8 13,0–38,0 15,5 6,0–28,0 68 5,5 2,0–11,0 24 1,2 5 0,5 2
24 год. 18,9 9,4–34,0 11,5 5,0–21,0 61 5,8 2,0–11,5 31 1,1 6 0,5 2
1 тижд. 12,2 5,0–21,0 5,5 1,5–10,0 45 5,0 2,0–17,0 41 1,1 9 0,5 4
2 тижд. 11,4 5,0–20,0 4,5 1,0–9,5 40 5,5 2,0–17,0 48 1,0 9 0,4 3
1 міс. 10,8 5,0–19,5 3,8 1,0–9,0 35 6,0 2,5–16,5 56 0,7 7 0,3 3
6 міс. 11,9 6,0–17,5 3,8 1,0–8,5 32 7,3 4,0–13,5 61 0,6 5 0,3 3
1 р. 11,4 6,0–17,5 3,5 1,5–8,5 31 7,0 4,0–10,5 61 0,6 5 0,3 3
2 р. 10,6 6,0–17,0 3,5 1,5–8,5 33 6,3 3,0–9,5 59 0,5 5 0,3 3
4 р. 9,1 5,5–15,5 3,8 1,5–8,5 42 4,5 2,0–8,0 50 0,5 5 0,3 3
6 р. 8,5 5,0–14,5 4,3 1,5–8,0 51 3,5 1,5–7,0 42 0,4 5 0,2 3
8 р. 8,3 4,5–13,5 4,4 1,5–8,0 53 3,3 1,5–6,8 39 0,4 4 0,2 2
10 р. 8,1 4,5–13,5 4,4 1,8–8,0 54 3,1 1,5–6,5 38 0,4 4 0,2 2
16 р. 7,8 4,5–13,0 4,4 1,8–8,0 57 2,8 1,2–5,2 35 0,4 5 0,2 3
21 р. 7,4 4,5–11,0 4,4 1,8–7,7 59 2,5 1,0–4,8 34 0,3 4 0,2 3
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Епідеміологія

Нейтропенія є відносно частою знахідкою, тоді як вроджена і циклічна нейтропенія зустріча�
ються досить рідко. Усі форми вродженої нейтропенії, включаючи циклічну нейтропенію, зустрі�
чаються в 6,2 випадку на мільйон за даними Національного реєстру первинних імунодефіцитів
Франції. Як вроджена, так і циклічна нейтропенія частіше зустрічається у людей європеоїдної раси
порівняно з особами африканського походження. Гостра нейтропенія часто добре переноситься і
швидко нормалізується. Нейтропенія часто є вторинним симптомом у пацієнта з більш важкими
гематологічними розладами. Такий пацієнт може піддаватися ризику інфекційних ускладнень та,
імовірно, вимагатиме ретельного обстеження. Гостра нейтропенія розвивається протягом декіль�
кох днів і виникає, коли використання нейтрофілів відбувається швидко, а продукція їх погіршу�
ється. Хронічна нейтропенія може тривати три місяці або довше і виникає через зменшення про�
дукції, збільшення руйнування або надмірної секвестрації нейтрофілів селезінкою. Нейтропенія
може бути класифікована як вторинна — спричинена впливом зовнішніх чинників на мієлоїдний
паросток кісткового мозку (більш поширена); як набутий розлад утворення мієлоїдних клітин�по�
передниць (зустрічається з меншою частотою); або як внутрішній дефект, що виникає внаслідок
порушення утворення і дозрівання мієлоїдних клітин�попередниць кісткового мозку (рідкісна).

Діагностичний підхід

«Neutropenia in pediatric practice», American Academy of Pediatrics (March 2013) 
Початкова оцінка (дивись табл. 2) повинна включати збір анамнезу та фізикальне обстеження.

Важливо знати, чи були в анамнезі рецидивні бактеріальні інфекції, чи були нейтропенії або
інфекції у родині, а після фізичного обстеження — чи є які�небудь вроджені аномалії, що припу�
скають успадкований синдром. Виразки рота можуть виникнути у зв'язку з нейтропенією, а наяв�
ність гінгівіту є вагомим показником того, що організм не може мобілізувати нейтрофіли і, таким
чином, може бути чутливим до важкої інфекції. За підозри на нейтропенію важливо визначити, чи
має пацієнт ізольовану нейтропенію або нейтропенію, асоційовану з анемією чи тромбоцитопені�
єю. Клінічна ознака дефіциту більш ніж одного клітинного типу відрізняється від клінічної кар�
тини ізольованої нейтропенії. Анемія або тромбоцитопенія у поєднанні з нейтропенією часто
відображає більш генералізовані синдроми недостатності КМ, такі як апластична анемія або
інфільтративний процес КМ — лейкоз. Нейтропенія повинна бути підтверджена шляхом повто�
рення ЗАК, щоб уникнути гіпердіагностики через помилки лабораторії.

Таблиця 2
Первинна оцінка для пацієнтів з нейтропенією

Анамнез
• Анамнез основного захворювання, вроджених аномалій, впливу препарату або нещодавньої інфекції або виразки

ротової порожнини
• Інші члени сім'ї, у яких є нейтропенія і важкі інфекції, госпіталізації або захворювання крові
Медичний огляд
• Низький зріст, гіпотрофія, скелетні аномалії
• Аномальна пігментація шкіри, дистрофічні зміни нігтів, лейкоплакія, бородавки, альбінізм, тонке волосся, екзема, шкірні

інфекції, аденопатія та органомегалія
Розгорнутий аналіз крові з лейкоцитарною формулою і відсотком ретикулоцитів
• Підтвердьте виявлення нейтропенії, оцініть морфологію нейтрофілів та визначте, збільшиться чи зменшиться утворення

еритроцитів 
• Якщо нейтропенія регресує і рецидивує, повторюйте загальний аналіз крові два&три рази на тиждень протягом 6 тижнів
Інші лабораторні тести
• Мазок крові
• Тест Кумбса (прямий) для асоційованої гемолітичної анемії
• Низький зріст, недоїдання, скелетні аномалії
• Аномальна пігментація шкіри, дистрофічні нігті, лейкоплакія, бородавки, альбінізм, тонке волосся, екзема, шкірні

інфекції, аденопатія та органомегалія
• Імуноглобуліни (IgA, IgG, IgM)
• Серологічні (вірус Епштейна—Барра, цитомегаловірус, респіраторно&синцитіальний вірус, парвовірус тощо, за клінічними

ознаками)
• Антинейтрофільні антитіла
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Доцільно спостерігати пацієнта, який має вірусне захворювання та нейтропенію від легкого до
помірного ступеня. Якщо нейтропенія зберігається або прогресує через 1–2 тижні, необхідна
додаткова оцінка. Якщо нейтропенія рецидивує, аналізи крові 2–3 рази на тиждень протягом
декількох тижнів можуть встановити будь�які цикли нейтропенії. Якщо додаткова оцінка є
обґрунтованою, наявність антинейтрофільних антитіл передбачає імунну нейтропенію та кількіс�
ні показники імуноглобулінів, включаючи IgG, IgA і IgM, а розподіл підгруп лімфоцитів може
вказувати на синдром незворотнього імунодефіциту. Крім того, можуть бути корисними скринін�
гові тести на системний червоний вовчак, включаючи антиядерні антитіла та анти�ДНК антитіла.
Якщо пацієнт має важку нейтропенію, необхідно звернутися до гематолога. За підозри на важку
вроджену нейтропенію обстежують на мутації HAХ1 для хвороби Костмана і мутації ELANE2 для
домінантної або спорадичної важкої вродженої нейтропенії. Детальна інформація про лаборатор�
ну оцінку наведена у табл. 3.

«How to approach neutropenia» — Сlinical practice guideline, American Society of Hematology
(2012)

Tаблиця 3
Детальна лабораторна оцінка нейтропенії

Tест Результат
CBC та диференціальний
показник

ANC менше нижньої межі вікової норми (табл. 1),
анемія та тромбоцитопенія

Ретикулоцити, % Збільшуються при руйнуванні еритроцитів, як при синдромі Еванс (або кровотеча)

Мазок крові
Підтверджує зниження ANC
Морфологічні аномалії нейтрофілів, як при синдромі Чедяк&Хігаші
Асоційовані результати RBC або тромбоцитів

Тест Кумбса (прямий
антиглобуліновий тест)

Виявлення антитіл до RBC, як при синдромі Еванса
або системному червоному вовчаку 

ANA Антиядерні антитіла та
анти&ДНК антитіла Скринінг системного червоного вовчака 

Антинейтрофільні антитіла Можна знайти при алоімунній або аутоімунній нейтропеніях

IgG, IgA, IgM Скринінг основного імунодефіциту
IgG та IgA можуть бути зменшені і підвищений IgM

Лімфоцити Зменшення Т, В чи NK&клітин під впливом імунодефіциту

Пункція кісткового мозку

Може показати недозрівання поза стадією промієлоцитів у важкому стані.
Вроджена нейтропенія; мієлоїдна гіперплазія з кількома або без смуг,
зрілі нейтрофіли при імунній нейтропенії.
Цитогенетика може виявити неопластичний клон, як у лейкемії 

ДНК аналізи (HAX1, ELA2,
Gfil) (FANC, DKC, RPS19) Специфічні для генетичної діагностики — див. табл. 5

Сироватковий трипсиноген,
інші жири Низький сироватковий трипсиноген та стеаторея, синдром Швахмана&Даймонда

Харчування Сироватковий вітамін B12, RBC, сироваткова фолієва кислота

Таблиця 4
Діагностичний підхід до ведення пацієнта з нейтропенією

Тактика ведення Імовірний діагноз
Якщо ANC <1000 к/мкл:

Призначте розгорнутий аналіз крові з підрахунком
лейкоцитарної формули через 3–4 тижні. Відмініть ліки, що
можуть бути асоційовані з нейтропенією.

Транзиторна мієлосупресія (напр. вірусна)
Медикаментозна нейтропенія

У разі утримання нейтропенії через 3+4 тижні:

1) призначте серологічні та культуральні дослідження
(враховуючи клініку) з метою виключення інфекційної
природи нейтропенії;
2) оцініть активність системи комплементу;
3) визначте рівень антинейтрофільних антитіл;
4) визначте рівень сироваткових імуноглобулінів M, G, A;
5) оцініть субпопуляції лімфоцитів;
6) виконайте пряму пробу Кумбса за умови супутньої
гемолітичної анемії;
7) антинуклеарні антитіла

Гостра або хронічна інфекція вірусної (напр. EBV, CMV,

РСВ, парвовирус), бактеріальної, мікобактеріальної,

рикетсіозної етіології

Використання штучних мембран під час діалізу або ЕКМО

Аутоімунна або аллоімунна нейтропенія

Імунодефіцитні стани

Синдром Еванса 

Системний червоний вовчак
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Диференційна діагностика нейтропеній

Нейтропенії, пов'язані з інфекціями 
Порушення продукування і вивільнення нейтрофілів з КМ несуть набагато вищий ризик бак�

теріальних і грибкових інфекцій, ніж периферична нейтропенія, пов'язана з нормальною морфо�
логією КМ. Ризик зараження при розладах продукції і вивільнення нейтрофілів значно зростає
при рівні нейтрофілів 500–200/мкл і є дуже важким при рівні менше 200/мкл.

Найбільш частими ділянками інфекції є шкіра, слизова оболонка порожнини рота і легені.Роз�
лади у порожнині рота майже завжди наявні у пацієнтів 2�річного віку з глибокою нейтропенією,
пов'язаною з утворенням мієлоїдних клітин, і характеризуються ерозивним, геморагічним і болю�
чим гінгівітом, асоційованим з оральними виразками язика, слизової оболонки щік. Можуть вини�
кати дифузні шлунково�кишкові ураження, що призводить до болю в животі та діареї. Ці уражен�
ня можуть також бути пов'язані із розмноженням бактерій у кишечнику. Бактеріальні інфекції за�
звичай включають Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, стрептококи, ентерококи, Pseu&
domonas aeruginosa та інші грамнегативні бацили. Грибкові інфекції зазвичай спричинені родом
Candida або Aspergillus. Симптоми інфекцій можуть бути атиповими у пацієнтів з нейтропенією,
тому що місцева запальна реакція організму знижена. Гній і флуктуація можуть бути відсутні.

Наявність важкої нейтропенії підкреслює критичну роль нейтрофіла з його широким спектром
захисних механізмів, які дозволяють йому утримувати і вбивати мікроорганізми.Зокрема, нейтро�
філ вивільняє деякі антибактеріальні пептиди, які модулюють хемотаксис моноцитів і можуть
самі по собі вбивати бактерії і гриби. Нікотинамідаденіндинуклеотидфосфатоксидаза нейтрофілів
також служить для знищення бактерій та індукує утворення позаклітинних пасток нейтрофілів,
які можуть поширювати бактерії після припинення функціонування інтактних нейтрофілів. Не
дивно, що відсутність циркулюючих нейтрофілів викликає глибокий стан імунодефіциту.

Гуморальна іммунна нейтропенія 
Нейтрофільні антигени, до яких направлені гуморальні антитіла, цілеспрямовано зустрічають�

ся, спричинюючи нейтропенію. До таких відносяться неонатальна аллоімунна нейтропенія, гостре
пошкодження легень, спричинене трансфузією, травма, рефрактерність до переливань гранулоци�
тів, фебрильні реакції на трансфузії, імунна нейтропенія після трансплантаціїї КM, аутоімунна
нейтропенія та індукована лікарськими препаратами нейтропенія (табл. 2). Визначення нейтро�

Тактика ведення Імовірний діагноз
Якщо ANC <500 кл/мкл:

1) повторіть підрахунок лейкоцитарної формули ще 2 рази з
інтервалом у 2–3 дні;
2) у разі утримання нейтропенії у 3&х тестах:
• виконайте КМП з морфологічним та цитогенетичним

дослідженням пунктату;
• виконайте серію ЗАК (3 рази/тижд протягом 6&ти тижнів);
• оцінить екзокринну функцію підшлункової залози;

проведіть рентгенографію скелету

Важка вроджена нейтропенія Костмана

Циклічна нейтропенія

Синдром Швахмана—Даймонда

Синдром Швахмана—Даймонда, анемія Фанконі, хрящово&

волосяна гіпоплазія

Якщо ALC <500 кл/мкл:

1) призначте повторно ЗАК через 3–4 тижні
2) у разі збереження ALC <500 кл/мкл у 3&х тестах
призначте:
• тест на ВІЛ;
• визначте рівень сироваткових імуноглобулінів M, G, A;
• оцінить субпопуляції лімфоцитів

ВІЛ/СНІД
Вроджені або набуті імунодефіцитні стани

У разі панцитопенії:

1) виконайте КМП з морфологічним, цитохімічним,
молекулярно&генетичним та цитогенетичним дослідженням
пунктату;
2) визначте рівень вітаміну В12 та фолієвої кислоти

Гемобластози
Дефіцитні стани

! У разі персистуючої нейтропенії важкого ступеня, що не вимагає негайного виключення гемобластозу, призначте
молекулярно3генетичне дослідження зразка крові на маркери важких вроджених нейтропеній (ELANE, HAX1, GFI1,
WASP, TCIRG1) 

Продовження таблиці 4
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фільних антитіл є більш корисним у педіатричній віковій групі з точки зору надання допомоги
в діагностиці та лікуванні. Навпаки, оцінка системного імунного захворювання не потребує визна�
чення антинейтрофільних антитіл. Тести на антинейтрофільні антитіла — паралельно серології
еритроцитів, за виключенням того, що гранулоцити у більшості випадків повинні бути свіжими.
Найбільш широко розповсюджені аналізи для виявлення нейтрофільних специфічних антитіл
включають: тест аглютинації гранулоцитів (GAT) і тест на гранулоцитарну імунофлуоресценцію
(GIFT). Комбінація GAT і GIFT є найкращим методом виявлення гранулоцитарних антитіл. Для
забезпечення достовірних результатів свіжі нейтрофіли повинні бути ізольовані з панелі здорових
донорів з відомими фенотипами, які охоплюють весь або більшість усіх імовірних антигенів.
Тестування нейтрофільних антитіл залежить, перш за все, від реактивності сироваток пацієнта
проти панелі нейтрофілів. Як HLA�антитіла, так і високий рівень іммунних комплексів, можуть
призводити до додаткових хибнопозитивних результатів, як в GAT, так і в GIFT. І GAT, і GIFT
повинні бути виконані для підтвердження наявності нейтрофільних специфічних антитіл.
Нейтрофільні антитіла часто наявні при низькому титрі і/або зв'язуються з нейтрофільно�специ�
фічними антигенами з низькою авідністю і можуть бути не виявлені, коли розглядаються лише
один раз. Особливість нейтрофіл�специфічних антитіл може бути підтверждена Ag�антиген�спе�
цифічним аналізом, таким як m�антигенспецифічна іммобілізація (MAIGA). На відміну від GAT
і GIFT, які використовують інтактні клітини для виявлення антитіл, аналіз MAIGA визначає тіль�
ки зв'язування з вибраними глікопротеїнами, які присутні на мембрані гранулоцита. Аналіз
MAIGA рідко використовується в комерційних лабораторіях. 

Гранулоцитарні антигени називаються HNA (людський нейтрофільний антиген), щоб вказати
на їх експресію на нейтрофілах. Розташування глікопротеїну на антигенах кодується числом,
наприклад, Fc рецептор IIIb являє собою HNA�1. Різноманітні поліморфізми одного і того самого
глікопротеїна позначаються в алфавітному порядку, послідовно до виявлення. Людські нейтро�
фільні алоантигени, їх частоти і клінічні ознаки описані в табл. 2. Частоти HNA�1 широко варію�
ють серед різних популяцій. Серед африканців, афроамериканців і європеоїдного населення
HNA�1b зустрічається частіше, ніж HNA�1a, тоді як у азіатів (китайців, японців та корейців)
HNA�1b зустрічається рідше.Система HNA включає алоантигени, для яких основне клінічне зна�
чення засноване на спостереженні, що вони є тільки на нейтрофілах і не експресуються в інших
тканинах. Тому високополіморфні HLA�антигени та ABO�антигени не є частиною системи HNA.
На відміну від першого класу HLA�антигена, ABO�антигени не експресуються на нейтрофілах.
У даний час в систему HNA входить 7 антигенів, призначених для 5 груп антигенів.

Клітинно&опосередкована нейтропенія
Хронічна ідіопатична нейтропенія у дорослих зазвичай доброякісна і неускладнена і характери�

зується відсутністю антинейтрофільних антитіл. Менш поширена форма зачіпає переважно жінок
середнього віку. Вона характеризується легкою нейтропенією більше 3�х місяців з абсолютною кіль�
кістю нейтрофілів 1500/мкл для людей європеоїдної раси. Також характерною є відсутність клініч�
них, серологічних або ультразвукових доказів будь�якого основного захворювання, пов'язаного
з нейтропенією. Часто помірна анемія і/або тромбоцитопенія можуть супроводжувати нейтропені�
єю. Клітинність КМ зазвичай нормальна, однак може бути помірна гіпоплазія мієлоїдного ростка зі
зрушенням вліво. У КМ спостерігається підвищена частка Т�лімфоцитів, переважно в інтерсти�
ціальному зразку, рідше — у нодулярному зразку. Наявність активованих неклональних Т�лімфоци�
тів, що виражають високі рівні HLA�DR, CD25, CD38, CD69 і Fas, спостерігалася як в крові, так
і в КМ. Т�лімфоцити є джерелом IFN� і Fas�ліганд, які грають мієлосупресивну роль в експеримен�
тах з культурами in vitro. На відміну від цього, етіологія більш поширених форм хронічної ідіопатич�
ної нейтропенії, як у педіатрії, так і у дорослих пацієнтів без Т�лімфоцитів, залишається невідомою. 

Медикаментозна нейтропенія
Нейтропенія, викликана лікарськими засобами, є несприятливим явищем, що призводить до

абсолютного числа нейтрофілів нижче 500/мкл. Це пов'язано з високим рівнем інфекційних
ускладнень і має смертність 2,5–10%. Найбільша смертність спостерігається серед пацієнтів стар�
шого віку і у тих, хто страждає на ниркову недостатність, бактеріємію або шок. Частота захворю�
ваності зростає з віком, тому що тільки у 10% випадків відзначається у дітей і молодих людей,
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а половина з цих епізодів спостерігається у осіб старше 60 років, що, ймовірно, відображає більш
широке використання деяких ліків у літніх людей. Майже всі класи ліків були включені, але для
більшості з них ризик є невеликим. Найбільш поширеними препаратами, пов'язаними з важкою
нейтропенією, є антитиреоїдні препарати, тиклопідин, клозапін, сульфасалазин, триметоприм�
сульфаметоксазол і діпірон. Моноклональні антитіла anti�CD20 (ритуксимаб) також викликають
пізню нейтропенію. Якщо потенційна причина ідентифікується, індукована ліками нейтропенія
іноді зворотня при вилученні підозрюваного препарату, що дозволяє діагностувати і лікувати.

Патогенез індукованої лікарським засобом нейтропенії неоднозначний і не повністю зрозумілий.
У деяких випадках нейтропенія виникає після тривалого впливу препаратів, що призводить до змен�
шення продукування мієлоїдних клітин з гіпопластичного КМ. Інші випадки виникають після повтор�
ного, але переривчастого, прийому ліків. Це суттєво впливає на імунний механізм і, у деяких випадках,
антинейтрофільні антитіла виникають як з аутоантитіл, так і з медикаментозно залежних антитіл.

Клозапін�індукована нейтропенія зустрічається у приблизно 1% пацієнтів, особливо в перші
три місяці лікування. Виникнення нейтропенії, мабуть, пов'язане з різною гістосумісністю анти�
генів. Передбачається, що індукована клозапіном нейтропенія виникає через виснаження АТФ і
зменшеного глутатіону, що робить нейтрофіл сприйнятливим до окисно�індукованого апоптозу.

«Neutropenia in pediatric practice», American Academy of Pediatrics (March 2013) 

Перелік медикаментів, які можуть бути асоційовані з нейтропенією:
• анальгетики/НПЗП (ібупрофен, індометацин, амідопірин, фенілбутазон);
• антибіотики (хлорамфенікол, пеніциліни, сульфаніламіди);
• антиконвульсанти (карбамазепін, фенітоїн);
• антитиреоїдні препарати;
• кардіоваскулярні препарати;
• гіпоглікемічні препарати;
• транквілізатори;
• інші (ранітидин, левомізол, циметидин).

«How to approach neutropenia» — Сlinical practice guideline, American Society of Hematology (2012)

Порушення утворення, пов'язані з генетичною етіологією
Генотип є найбільш важливим фактором для відокремлення однієї форми вродженої нейтропе�

нії від іншої, але зазвичай вона не доступна під час початкової оцінки. Фенотип являє собою стан,
який може розвиватися повністю з віком. При первинній оцінці може не спостерігатися відповід�
ності між клінічними проявами та включенням у процес деяких важливих органів. Наприклад,
при синдромі Швахмана—Даймонда нейтропенія може бути початковим проявом, але у пацієнта
можуть розвинутися інші порушення, такі як цитопенія й апластична анемія, з часом. У табл. 3
наведені різні підгрупи з їх відомими генами. Табл. 4 вказує на нормальну функцію генів, виявле�
них при порушенні хронічної нейтропенії.

Циклічна нейтропенія 
Циклічна нейтропенія є рідкісним, аутосомно�домінантним розладом, що виникає через мутації

у гені, який кодує нейтрофільну еластазу (ELANE або ELA�2), що спостерігається у 80% уражених
суб'єктів і зустрічається з частотою 0,6 на 1 млн осіб. Ці пацієнти зазвичай мають регулярні коливання
кількості нейтрофілів периферичної крові з періодами важкої нейтропенії, які зберігаються протягом
4–6 днів і відбуваються кожний 21 день. У періоди глибокої нейтропенії пацієнти схильні до розвитку
хворобливих виразок рота, лихоманки і бактеріальних інфекцій. Діти особливо схильні до ризику
розвитку важких наслідків глибокої нейтропенії, у тому числі гангрени, бактеріємії і септичного шоку.
Більшість мутацій у ELANE, виявлених при циклічній нейтропенії, зазвичай обмежуються екзонами
4 та 5, але можуть бути перекриті генні мутації у пацієнтів із вродженою нейтропенією. Вкрай важливо
встановити діагноз циклічної нейтропенії за допомогою послідовних диференціальних підрахунків лей�
коцитів не менше 3�х разів на тиждень протягом, як мінімум, 6�ти тижнів для спостереження щонаймен�
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ше 2�х найнижчих показників нейтрофілів. Такий підхід допоможе диференціювати розлад від важкої
вродженої нейтропенії, який іноді може мати одну і ту саму мутацію ELANE. Циклічна нейтропенія, на
відміну від аутосомно�домінантної форми вродженої нейтропенії, пов'язаної з мутаціями ELANE, не
пов'язана з підвищеним ризиком лейкемії або мієлодисплазії. Ця інформація, очевидно, важлива, щоб
поділитись нею з пацієнтом і його сім'єю. У пацієнта з циклічною нейтропенією спостерігається зворот�
не збільшення кількості моноцитів під час абсолютного зниження нейтрофілів.

Важка вроджена нейтропенія та хвороба Костмана
Важка вроджена нейтропенія була спочатку описана Костманом як аутосомно�рецесивне пору�

шення в ізольованій популяції у Швеції. Інші форми важкої вродженої нейтропенії були іденти�
фіковані зі спорадичною появою або з аутосомно�рецесивним, або аутосомно�домінантним успад�
куванням. Ми стверджуємо, що термін «важка вроджена нейтропенія» повинен відноситися до
розладу в цілому, і що хвороба Костмана відноситься до аутосомно�рецесивного підтипу.

Важка вроджена нейтропенія характеризується абсолютним числом нейтрофілів нижче 200/мкл
з рецидивними важкими інфекціями, які часто розвиваються в перші місяці життя. При дослідженні
КМ характерна наявність мієлоїдного «арешту матурації» на стадії розвитку промієлоцитів і мієло�
цитів. Очевидно, припинення дозрівання допомагає диференціювати важку вроджену нейтропенію
від ідіопатичної та імунної нейтропенії. Багато пацієнтів, що залишилися без лікування, страждають
на хронічний гінгівіт, оральні виразки, абсцеси шкіри, рецидивну пневмонію або септицемію.

Після виявлення мутацій у гені ELANE у пацієнтів з циклічною нейтропенією були виявлені
мутації ELANE і у пацієнтів з важкою вродженою нейтропенією, і вони були успадковані аутосом�
но�домінантним чином. Було визнано, що понад 50 відсотків певних мутацій пов'язані з цикліч�
ною нейтропенією або важкою вродженою нейтропенією. Остання зустрічається у 2 мільйонів
людей. Мутації ELANE виявляються у приблизно 40–60% пацієнтів з вродженою нейтропенією.
Порівняно з іншими формами вродженої нейтропенії, нейтропенія внаслідок мутації ELANE
пов'язана з найбільш серйозними інфекційними ускладненнями. Ці самі мутації можуть бути від�
повідальними за обидва типи важкої нейтропенії, циклічну та вроджену нейтропенію. Ці два під�
типи розглядаються як частина продовження тієї самої хвороби. Мутації гена ELANE призводять
до порушення нормального синтезу нейтральної еластази у мієлоїдних клітинах, що, в свою чергу,
призводить до блокади визрівання нейтрофілів на стадії промієлоцита. 

Було запропоновано класифікацію вроджених нейтропеній за основними генетичними
дефектами: з порушенням рибосомної дисфункції (синдром Швахмана—Даймонда і вроджений
дискератоз); метаболізму (ретикулярний дисгенез, синдром Барта, хвороба накопичення глікоге�
ну типу 1b та глюкозо�6�фосфатазна каталітична субодиниця 3 синдром); везикулярного транс�
порту (синдром Чедіака—Хігаши, Коенівський синдром, синдром Грісчелі II типу, Германського—
Пудлака синдром типу II, дефіцит р14); та розлади імунної функції (гіпоплазія волосся і хрящя,
гіпер�IgM�синдром, імунно�кісткова дисплазія Шимке, синдром WHIM, синдром Віскотта—
Олдріча). Спектр вроджених нейтропеній та їх генетична діагностика описані в табл. 5.

«Neutropenia in pediatric practice», American Academy of Pediatrics (March 2013) 

Cиндром Швахмана—Даймонда
Пацієнти із синдром Швахмана—Даймонда мають легку або середнього ступеня нейтропенії

у поєднанні з екзокринною недостатністю підшлункової залози, низькорослістю, метафізичною
дисплазією, ризиком мієлодисплазії та гострого мієлолейкозу. Дефект в процесингу РНК
призводить до затримки розвитку нейтрофілів. G�CSF призначають, коли нейтропенія
симптоматична; необхідна замісна терапія підшлункової залози.

Анемія Фанконі
Анемія Фанконі характеризується панцитопенією (при всіх клітинних лініях). Вона

найчастіше зустрічається у другій половині першого десятиліття життя, тромбоцитопенія може
передувати розвитку анемії та нейтропенії. Кістковий мозок виглядає гіпопластичним і нагадує
апластичну анемію. Клінічно пацієнти мають низькорослість, диспластичні великі пальці,
патологію серця, нирок або зору. Хворі мають майже 10% ризику розвитку мієлодиспластичного
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синдрому або гострого мієлоїдного лейкозу. Єдиним методом лікуванням анемії Фанконі є
трансплантація стовбурових клітин.

Вроджений дискератоз (синдром Цинссера—Енгмана—Коула)
Ця патологія виникає внаслідок мутації у гені DKC1, який кодує дискерин, компонент

теломеразного комплексу, який відповідає за елонгацію ДНК. Пацієнти мають патологічну
пігментацію шкіри, лейкоплакію та дистрофічні нігті. Ураження шкіри та слизової оболонки
з'являються у другому десятилітті життя, в ранньому дорослому віці розвиваються захворювання
КМ. Можна виявити ізольовану нейтропенію, але частіше задіяні всі клітинні лінії.
Гематопоетичні фактори росту, такі як G�CSF, можуть бути корисними при лікуванні нейтропенії.
Аномалії Т�хелперів і дисгаммаглобулінемія можуть сприяти інфекції у деяких пацієнтів.

Синдроми, пов'язані з нейтропенією та імунодефіцитом 
Різновид синдромів включає нейтропенію та аномалії у функції T, B або природних клітин�

кілерів. Комбінація нейтропенії та імунодефіциту робить пацієнтів більш чутливими до
інфекційних ускладнень. Однією з умов є синдром гіпер�IgM, при якому концентрації IgG та IgA
зменшуються, а IgM — підвищується. Походження нейтропенії невідоме, але може бути імунне
походження, хоча антинейтрофільні антитіла негативні. Інші синдроми, пов'язані з нейтропнією
та імунодефіцитом, наведені в табл. 6; пов'язані з ними дані особливо важливі для визначення цих
рідкісних синдромів.

Таблиця 5
Вроджені нейтропенії та їх генетична діагностика

Нозологія Молекулярно+генетичний маркер

Розлади мієлопоезу

Циклічна нейтропенія ELANE (19q13.3)
Важка вроджена нейтропенія (Костмана) ELANE (19q13.3)
Важка вроджена нейтропенія (Костмана) Gfi1 (1 p22)
Важка вроджена нейтропенія (Костмана) G&CSFR(1 p35.34.3)
Важка вроджена нейтропенія (Костмана) HAX1 (1q21.3)

Рибосомальні або теломерні дисфункції

Синдром Швахмана—Даймонда SBDS (7q11.22)
Вроджений дискератоз DKC1 (Xq28) TERC (3q26)
Вроджений дискератоз TERT (5p33)

TINF2 (14q11.2) NOP10 (15q14&q15)
Вроджений дискератоз NHP2 (5q35.3) TCAB1 (17q13.1)

Метаболічні розлади

Ретикулярний дисгенез AK2 (1p31&p34)
Барт&синдром TAZ1 (Xq28)
Глікогеноз тип 1 b G6PT1 (11 q23)
Глюкозо&6&фосфатаза каталітична субодиниця 3 G6PC3 (1 7q21 )
Синдром Пірсона Делеція мітохондріальної ДНК

Розлади транспортування везикул

Синдром Чедіака—Хігаші LYST/CHS (1q42.1&q42.2)
Синдром Коена COH1 (8q22&q23)
Синдром Гризеля II RAB 27A (15q14.1)
Синдром Германського—Пудлака тип II AP3B1 (5q14.1)
Дефіцит p14 MAPBPIP (1q21)

Імунні розлади

Волосяно&клітинна гіпоплазія RMRP (9p21&p12)
Гіпер&IgM синдром CD40LG (Xq26)
Дисплазія Шмінке SMARCAL1 (2q34&36)
WHIM синдром CXCR4 (2q21)
Синдром Віскотта—Олдріча WAS (Xp11,22&Xp11.3)
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Лікувальні підходи

Дуже складне питання полягає в тому, як найкраще лікувати пацієнта, що має лихоманку та
нейтропенію. Незважаючи на те, що існують детальні гайдлайни з нейтропенії, викликаної
хіміотерапією, а також для пацієнтів з нейтропенією, яка не пов'язана з лікуванням, доступно
порівняно мало даних. Лихоманка визначається як температура, яка перевищує 101°F (38,3°C),
або температуру, принаймні 100,4°F (38°C), довше однієї години. Більшість авторів
категоризують важкість нейтропенії на три групи (табл. 6). Тактика лікування та можлива
госпіталізація залежать від імовірності бактеріальної інфекції, місця та важкості інфекції,
важкості нейтропенії та вірогідності і термінів визначення нейтрофілів. Крім того, у тактиці
ведення слід враховувати вік пацієнта, близькість спеціалізованої медичної допомоги та
надійність опікунів. Табл. 6 являє собою відправну точку для розгляду «що робити» і грунтується
на принципах, що застосовуються при догляді за хворими з нейтропенією внаслідок хіміотерапії,
а також на проблемі дитячих гематологів та інфекціоністів.

Конкретні рекомендації щодо первинного призначення антибіотиків широкого спектра
залежать від поширеності в кожній групі, лікарнях та їхніх моделей сприйнятливості.
Приблизно дві третини ізольованих організмів є грампозитивними (табл. 7). Початкове
лікування можна застосовувати з одного антибіотика широкого спектра, такого як цефтазидим
або цефепім. Альтернативою є аміноглікозиди, котрі можна комбінувати з бета�лактамними,
таким як цефалоспорини третьої чи четвертої генерації широкого спектра. Початкове
призначення ванкоміцину суперечне, але доцільне, якщо підозрюється резистентність.

Особлива проблема для лікарів — коли припинити атибіотикотерапію у пацієнтів з
нейтропенією. Якщо аналіз культури крові негативний, і дитина стає афебрильною,
антибіотики можна відміняти, навіть якщо нейтропенія зберігається. Як правило,

Tаблиця 6
Лихоманка і нейтропенія

ANC1 Етіологія лихоманки Ведення Амбулаторія / Стаціонар

1,000 до 1,500/мкл
(1,0 до 1,5х109/л)

Легка

Вірусна (часто)
Бактеріальні: інфекція верхніх
дихальних шляхів (синусит, гнійний
риніт), середній отит, локальні
інфекції шкіри

Підтримуюча терапія
Показані
пероральні антибіотики

Амбулаторно

Бактеріальна пневмонія, системні
симптоми, інфекції сечовидільних
шляхів, лімфаденіт

Посів крові
Оцінка антибіотиків
Спостереження
за прогресуванням

Амбулаторно,
крім прогресуючих випадків

500 до 1,000/мкл
(0,5 до 1,0х109/л)

Середня

Вірусна
Бактеріальні:
інфекція верхніх дихальних шляхів

(синусит, гнійний риніт), середній
отит, локальні інфекції шкіри

Підтримуюча терапія
Посів крові
Призначають пероральні
або в/в антибіотики

Амбулаторно / стаціонар2

Бактеріальна пневмонія, системні
симптоми, інфекції сечовидільних
шляхів, лімфаденіт бактеріальна

Посів крові
Оцінка сепсису
Парентеральний антибіотик
широкого спектра

Стаціонар

<500/мкл
(0,5х109/л)

Важка
Бактеріальна

Посів крові
Оцінка сепсису
Парентеральний антибіотик
широкого спектра

Стаціонар

Примітки. 1. ANC — абсолютна кількість нейтрофілів. 2. Надання амбулаторних або стаціонарних послуг може бути прийнятним для
дітей з помірною нейтропенією та локальною інфекцією залежно від основного захворювання пацієнта та очікуваного часу для
відновлення АNC. Діти, які мають вроджену/хронічну нейтропенію, повинні бути госпіталізовані, оскільки відновлення АNC менш
імовірне без лікування цитокінами. На відміну від цього, нейтропенія, обумовлена пригніченням вірусу, ефектом антитіл або деякими
індукціями ліків, може сприяти кращій реакції на локалізовані бактеріальні інфекції та лікується амбулаторно.
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антибіотикотерапію продовжують, якщо культуральний аналіз крові негативний, а дитина
продовжує лихоманити з нейтропенією. Лихоманка, як правило, швидко минає при
антибіотикотерапії на тлі згасання нейтропенії. Якщо культуральний аналіз крові є
позитивним, і дитина не має лихоманки та нейтропенії, призначають антибіотики per os
амбулаторно. Якщо культуральний аналіз крові позитивний, немає лихоманки, але є стійка
нейтропенія, курс антибіотиків зазвичай продовжують у стацонарі зі спостереженням протягом
24–48 годин до виписки. Тривала нейтропенія з інфікуванням вимагають додаткової оцінки,
описаної в цій статті, і застосування G�CSF, госпіталізації, огляду педіатром, дитячим
гематологом та інфекціоністом, що необхідні для пацієнтів з важкою нейтропенією (зокрема,
кількість нейтрофілів менше 500/мкл (0,5х109/л)), середньою нейтропенією, з гострою
інфекцією або з клінічними ознаками.

Немовлята з імунною нейтропенією лікуються амбулаторно, оскільки можливе швидкоплин�
не відновлення нейтрофілів. Гематолог з'ясовує причину нейтропенії, інфекціоніст допомогає
визначити тип і чутливість бактеріальної інфекції. Якщо пацієнт у стаціонарі, отримують куль�
туру крові (аеробну та анаеробну), а також аналіз сечі і культуру (без катетера), розпочинаючи
антибіотикотерапію, за можливості внутрішньовенно. Пацієнт повинен бути доставлений каре�
тою швидкої допомоги для госпіталізації, оскільки після введення першої дози антибіотиків
може виникнути септичний шок.

Після прибуття до відділення невідкладної допомоги необхідно забезпечити венозний
доступ, контроль за життєво важливими показниками із сатурацією кисню, зробити розгорну�
тий аналіз крові з диференційним та кількісним підрахунком тромбоцитів, а також метаболіч�
ний профіль. Не слід вимірювати температуру, вводити лікарські засоби per rectum, існує ризик
розвитку періанальної або періректальної інфекції. Однак важливим є ретельне обстеження
ротової порожнини, слизової оболонки порожнини рота, легенів, живота та промежини / періа�
нальної ділянка. Рентген може бути обґрунтованим, якщо є респіраторні ознаки або симптоми,
але візуалізація обмежена, оскільки з важкою нейтропенією немає видимих інфільтратів.

Батьки дітей з нейтропенією повинні звернутися до лікаря після виникнення будь�якої лихоманки,
щоб забезпечити швидку відповідну медичну допомогу. Батьки повинні знати, що потрібно для оцінки
(включаючи анамнез та фізикальне обстеження, показники крові, АNC, культуральне дослідження
крові) та початкове лікування (звичайна рекомендація щодо антибіотиків та ведення пацієнтів),
оскільки вони можуть бути далеко від медичного центру, особливо подорожуючи.

Може знадобитися форма дозволу для зберігання ін'єкційних препаратів, таких як G�CSF,
шприців та підшкірних голок, на літаках. Батьки повинні мати актуальну виписку про стан

Анаеробні бактерії (від 4% до 5%), часто полімікробні
• Грампозитивні коки (нормальна флора ротової порожнини)

– Peptococci
– Peptostreptococci

• Грамнегативні бацили 
– Bacteroides fragilis
– Fusobacterium sp

Аеробні бактерії (90%)
• Грампозитивні коки (45%)

• Staphylococcus
– коагулаза&позитивний (S. aureus)

коагулаза&негативний (S. epidermidis та ін.)
• Streptococcus

– S. pneumoniae 
– S. pyrogenes 
– viridans група

• Enterococcus faecalis/faecium
• Грампозитивні бацили (рідко)

• Corynebacterium sp
• Грамнегативні бацили (45%)

• Escherichia coli
• Klebsiella sp
• Pseudomonas aeruginosa

Tаблиця 7
Бактеріальні причини фебрильних епізодів у пацієнтів із нейтропенією
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дитини та лабораторні показники, а також контактні номери медичних закладів та лікарів.
Важливо підтримувати гігієну ротової порожнини, профілактично відвідувати стоматолога,

особливо для пацієнтів з хронічною нейтропенією, щоб уникнути хронічної інфекції ясен або
зубів. Відповідний догляд за шкірою та швидка антисептика поверхневих порізів, синців та саден
допомагають запобігти локальній інфекції. Імунізації повинна проводитися відповідно до
планового графіка вакцинацій, якщо нейтропенія дитини не пов'язана із синдромом
імунодефіциту. Дітям, у яких порушення функції T� або B�лімфоцитів, не слід використовувати
живі або аттенуйовані живі вакцини.

Догляд за дітьми та відвідування школи є доцільним для більшості дітей з легкою та середньою
нейтропенією, хоча контакту з очевидно хворими дітьми слід уникати. Діти, які страждають на
важку нейтропенію або мають серйозні інфекції з нейтропенією, потребують більшої ізоляції, щоб
уникнути контакту з інфекційними агентами. Потрібне генетичне консультування для членів
сім'ї, які успадкували нейтропенію, брати і сестри повинні пройти тестування на розлади.

Сім'ї пацієнтів, які мають нейтропенію, можуть зазнати значного стресу через відчуття
відповідальності за захворювання, якщо воно успадковане, або виявлене інфекційне ускладнення,
також через догляд за дитиною, яка має хронічну хворобу; ведення кількома лікарями; візити до
лікарень. Більшість дитячих гематологічних та онкологічних відділень мають соціальних
працівників, батьківських адвокатів та медсестер, що можуть надавати підтримку, якої
потребують пацієнти та їхні батьки.

Висновки

Нейтропенія, що не пов'язана з токсичністю хіміотерапії, виникає за ряду клінічних умов.
Найбільш поширеними нейтропеніями є набуті, включаючи вірусну інфекцію, індуковану
лікарськими препаратами, та імунні. Спадкові нейтропенії рідкісні і часто мають більш важкий
перебіг. Ці патології включають домінантні або спорадичні типи важкої вродженої нейтропенії
(часто з мутаціями в гені ELA2), рецесивного типу або синдрому Костмана та синдроми
захворювань кісткового мозку, такі як анемія Фанконі. Циклічна нейтропенія може бути важкою
на нижній точці циклу. Особливе занепокоєння викликає поява лихоманки у зв'язку з
нейтропенією. Ця комбінація потребує надання невідкладної медичної допомоги з належним
обстеженням та оперативним призначенням антибіотиків. Фактичний ризик серйозного
інфікування та ймовірність відновлення залежать не тільки від рівня ANC, але і від тривалості
нейтропенії. Якщо очікується несприятливий прогноз, як за важких вроджених типів, слід
використовувати G�CSF. 
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