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Ві та мін B
12

)фолієводе фі цит на ане мія (пер ні ці-

оз на ане мія, ме га лоб лас тна ане мія, або хво ро ба 

Адді со на—Бір ме ра) — гру па зах во рю вань, що 

ха рак те ри зу ють ся де фі ци том над ход жен ня ці а но-

ко ба ла мі ну (ві та мі ну B
12

) чи по ру шен ням йо го 

ме та бо ліз му [4].

Клі ніч ний ви па док

Па ці єн тка, 42 ро ки. Не пра цює, у ми ну ло му — 

ро бо та в кос ме тич ній фір мі. Пе ре бу ва ла в нев ро-

ло гіч но му від ді лен ні з 04.10.11 по 14.10.11.

Да ні ін терв’юван ня: па ці єн тка вис лов лю ва ла 

скар ги на отер плість кис тей і стоп, від чут тя по ко-

лю ван ня в них, труд но щі при ви ко нан ні дріб них дій 

(зас ті бан ні ґуд зи ків, пись мі); пе чін ня в ді лян ці язи-

ка, глот ки; пе рі о дич ні бо лі в епі гас траль ній ді лян ці; 

пе рі о дич не за па мо ро чен ня, від чут тя «роз ряд жен ня 

елек трич но го стру му» при на хи лі го ло ви впе ред; 

за галь ну слаб кість, три во гу.

З анам не зу зах во рю ван ня: у сер пні по точ но го ро ку 

впер ше з’яви лась отер плість у кис тях, пе чін ня язи-

ка і глот ки. На да лі до лу чи лась нез граб ність у кис тях 

при ви ко нан ні дріб них дій. Па ці єн тка звер ну ла ся 

до те ра пев та за міс цем про жи ван ня. Під час про ве-

ден ня лі ка рем ро та цій них проб, на хи лен ні го ло ви 

до ни зу від чу ла різ кий біль за ти пом «елек трич но го 

стру му», який ір ра ді ю вав у но ги, знеп ри том ні ла. 

При про ве ден ні елек тро мі ог ра фії (26.09.11) 

ви яв ле но оз на ки нег ру бої вог ни ще вої сен сор ної 

нев ро па тії се ре дин них нер вів у ді лян ці зап’яс тка, 

біль ше спра ва. 

На МРТ го лов но го моз ку й ший но го від ді лу 

хреб та (01.10.11): оз на ки ос те о хон дро зу ший но го 

від ді лу хреб та. Зад ньо цен траль на прот ру зія дис ка 

С
V
—С

VI
. Ура жен ня сі рої ре чо ви ни спин но го моз-

ку, пе ре важ но зад ніх ро гів, ней ро де ге не ра тив но го 

ха рак те ру.

Па ці єн тку нап рав ле но й гос пі та лі зо ва но в 1 

нев ро ло гіч не від ді лен ня ЦКЛ «Укр за ліз ни ці» для 

уточ нен ня ді аг но зу й по даль шо го лі ку ван ня.

З анам не зу жит тя: за сло ва ми хво рої, про тя-

гом приб лиз но 24 ро ків страж дає на хро ніч ну ане-

мію. Три ва ло тур бує біль в епі гас траль ній ді лян ці. 

До лі ка рів що до цих скарг не звер та лась, не обс те-

жу ва лась. Спад ко ві зах во рю ван ня не вста нов ле ні. 

Гі не ко ло гіч ний анам нез: I по ло ги — 1987 р., вчас-

но, без уск лад нень. Алер го ло гіч ний анам нез не 

об тя же ний.

При вив чен ні об’єк тив но го ста ту су: за галь ний 

стан за до віль ний, па ці єн тка ас те ніч но го скла ду. 

Шкі ря ні пок ри ви й ви ди мі сли зо ві — блі ді, шкі ра 

об лич чя пер га мен тна. 

Над ле ге ня ми ди хан ня ве зи ку ляр не, хри пів 

не ма, ЧДР 20 за 1 хв.

Ме жі від нос ної ту пос ті сер ця не змі не ні. При аус-

куль та ції: то ни сер ця яс ні, рит міч ні, ЧСС = пульс — 

72 в 1 хв. АТ 120/70 мм рт. ст. на обох ру ках.

Жи віт м’який, без бо ліс ний. Пе чін ка на ме жі 

ре бер ної ду ги. Сим птом Пас тер наць ко го не га тив-

ний з обох бо ків. Пе ри фе рич них наб ря ків не має. 

При вив чен ні нев ро ло гіч но го ста ту су: сві до мість 

яс на, па ці єн тка здат на на про дук тив ний кон такт. 

Оч ні щі ли ни D = S, зі ни ці D = S. Ре ак ція 

зі ниць на світ ло жи ва. Кон вер ген ція пос лаб ле на з 

двох бо ків. При сут ній пра во біч ний дріб но ка лі-

бер ний го ри зон таль ний ніс тагм. Об лич чя си мет-

рич не. Язик по се ред ній лі нії. Глот ко ві реф лек си 

збе ре же ні. Мов лен ня нор маль не. М’язо ві ат ро фії 

не ви яв ля ють ся. М’язо вий то нус у кін ців ках у 

ме жах нор ми, си ла зни же на в обох кис тях до 4,5 б. 

Х.І. Ре мін ська1, Л.О. Мар тим’яно ва1, М.І. Яб лу чан ський1, 

В.В. Ле бе ди нець2, В.В. Бо ка ту є ва2, Д.В. Ле бе ди нець2, 

Ю.В. Яку бен ко3

Вітамін В
12

Dфо лі є во де фі цит на ане мія 
як при чи на фу ні ку ляр но го мі є ло зу 

та син дро му Рей но

1Хар ків ський на ці о наль ний уні вер си тет імені В.Н. Ка ра зі на 
2ДЛПЗ «Цен траль на клі ніч на лі кар ня Укр за ліз ни ці», м. Хар ків 

3Хар ків ська ме дич на ака де мія піс ля дип лом ної ос ві ти

Клю чо ві сло ва: В
12

wфо лі є во де фі цит на ане мія, фу ні ку ляр ний мі є лоз, син дром Рей но, ме га лоб лас ти, де ге не ра ція 

зад ніх та бо ко вих ка на ти ків.
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Су хо жиль ні й пе рі ос таль ні реф лек си з рук D ≥ S, 

тор під ні; з ніг: ко лін ні D = S, се ред ньої жи вос ті, 

ахіл ло ві D ≥ S, зни же ні. По зи тив ні па то ло гіч ні 

флек сор ні кис тьо ві і стоп ні фе но ме ни пра во руч 

(сим пто ми Рос со лі мо, Ба бин сько го). По зи тив ний 

сим птом Лер мiт та. У па ці єн тки ви яв ля єть ся зни-

жен ня гли бо ких ви дів чут ли вос ті (суг ло бо во)м’я-

зо ва та вiб ра цiй на). По вер хне ва чут ли вість не 

по ру ше на. У по зі Ром бер га хи та єть ся. Паль це но-

со ву, ко лін но)п’яткову про би ви ко нує нев пев не но 

з обох бо ків. Емо цій но ла біль на. Фік со ва на на 

сво їх від чут тях.

Ді аг ноз при гос пі та лі за ції: цер вi каль на плек со-

па тія.

Ре зуль та ти фун кці о наль них і ла бо ра тор них до -
с лід   жень

Клі ніч ний ана ліз кро ві: гі пер хром на ане мія 

(Ер — 2,09 Т/л, Hb — 88 г/л, КП — 1,26), лей ко пе-

нія (2,4 г/л), під ви щен ня ШОЕ (38 мм/г), від нос-

ний гі пер лім фо ци тоз (54 %). 

Бі о хі міч ний ана ліз кро ві: кре а ти не мія 

(86,79 мкмоль/л), під ви щен ня АсАТ (41 U/L).

Ко а гу лог ра ма: нор ма.

RW: не га тив на.

ЕхоКГ: абе ран тна хор да в по рож ни ні лі во го 

шлу ноч ка. Про лапс міт раль но го кла па на 0—I ст. з 

міт раль ною ре гур гі та ці єю 0—I ст.

УЗД ор га нів че рев ної по рож ни ни: S)по діб ний жов-

чний мі хур. До дат ко ві час точ ки се ле зін ки. Ди  фуз ні 

змі ни се ле зін ки без її збіль шен ня. Ка вер ноз на 

де фор ма ція v. li e na lis.

Рен тге ног ра ма ОГК: нор ма.

ЕКГ: ритм си ну со вий, пра виль ний. ЧСС — 

74 в 1 хв. Фе но мен WPW.

Кон суль та ція оку ліс та: ос лаб ле на кон вер ген ція. 

Ніс тагм дріб но роз ма шис тий. По ле зо ру не об ме же-

не. Зі нич ні ре ак ції при сут ні. На оч но му дні: диск 

зо ро во го нер ва блі до) ро же вий. Ме жі чіт кі. 

Кон си лі ум 

Етап 1. Ін тер пре та ція МРТ го лов но го моз ку й 

ший но го від ді лу хреб та кон си лі у мом: ви яв ле но 

де ге не ра цію і де мі є лі ні за цію зад ніх ка на ти ків у 

фор мі вог ни ще вих, іно ді аси мет рич них гі пе рін-

тен сив них сиг на лів на Т
2
)зва же них зоб ра жен нях 

(рисунок).

Вра хо ву ю чи до дат ко ві да ні анам не зу, клі ні ку, 

об’єк тив ні ві до мос ті, ре зуль та ти фун кці о наль них 

та ла бо ра тор них дос лід жень і но ву ін тер пре та цію 

МРТ, ух ва ли ли про во ди ти ди фе рен цій ний ді аг ноз 

мiж: фу нi ку ляр ним мi є ло зом, роз сі я ним скле ро-

зом, хро ніч ним лiм фо лей ко зом, ta bes dor sa lis. 

Ви рі ше но здій сни ти до дат ко ві дос лід жен ня: ана-

ліз кро ві на ці а но ко ба ла мін, стер наль ну пун кцію з 

кон суль та ці єю ге ма то ло га, PIФ та РIД, ФГДС.

Ре зуль та ти фун кці о наль них і ла бо ра тор них 
до  с лід жень

Ана ліз кро ві на ці а но ко ба ла мін: 14,83 пг/мл (N = 

= 191,0 — 663,0 пг/мл).

РIФ: не га тив на. 

ФГДС: ат ро фія сли зо вої шлун ка. Вог ни ще ва 

ери те ма тоз на гас тро па тія.

Етап 2. Ви яв ле но сту пе не ве зни жен ня тем пе-

ра ту ри в дис таль них фа лан гах паль ців рук із чіт-

кою ме жею пе ре хо ду. Ух ва ле но здій сни ти до дат-

ко ві дос лід жен ня: хо ло до ву про бу, доп плє рів ське 

ульт раз ву ко ве дос лід жен ня ар те рій шиї, пле чо во-

го по я са й пе ред пліч. По ру ше но пи тан ня про 

мож ли ву В
12

)фолієводе фі цит ну ане мію.

Етап 3. Ре зуль та ти до дат ко вих дос лід жень 
Мі є лог ра ма: 5 % блас тів; ме га лоб лас ти міс ця ми 

(кіс тко вий мо зок узя тий на тлі лі ку ван ня вітамі-

ном В
12

). 

Вис но вок ге ма то ло га: В
12

)фолієводе фі цит на 

ане мія. Ре ко мен до ва но про дов жу ва ти прий ман ня 

вітаміну В
12

 по 1000 мкг що ден но № 14.

Ре зуль тат хо ло до вої про би: не га тив ний.

Ульт раз ву ко ве ан гі ос ка ну ван ня: доп плє рог ра-

фіч но ре єс тру єть ся по си лен ня кро во то ку в усіх 

сон них ар те рі ях, без змін сті нок і прос ві ту. Змі ни 

кро во то ку спас тич но го ха рак те ру в ар те рі ях обох 

пе ред пліч і кис тей. 

Кон си лі ум ний ді аг ноз 

Го лов не зах во рю ван ня: В
12

)фо лі є во де фі цит на 

ане мія.

Уск лад нен ня: фу ні ку ляр ний мі є лоз. Сен сор на 

по лі ней ро па тія, еле мен ти сен си тив ної атак сії. 

Син дром Рей но. Ат ро фіч ний гас трит. Син дром 

дер маль но) ме зо дер маль ної дис пла зії.

Су пут ні ста ни: фе но мен WPW.

Ре ко мен до ва не лі ку ван ня. Мо ди фі ка ція спо со бу 

жит тя. Фі зич на ак тив ність. Ді є та з під ви ще ним 

вміс том ві та мі нів гру пи В (про рос ле зер но пше ни-

ці, овес, го рі хи (во лось кі, фун дук), миг даль, аб ри-

ко си, шип ши на, шпи нат, яєч ний жов ток, сир, 

мо ло ко та ін.).

За по бі ган ня охо лод жен ню, па сив но му ку рін-

ню, кон так ту з хі міч ни ми та ін ши ми чин ни ка ми, 

які про во ку ють су дин ний спазм, у по бу ті та на 

ви роб ниц тві. Теп лі ван ноч ки для зіг рі ван ня паль-

ців, одяг за се зо ном.

Ме ди ка мен тоз не лі ку ван ня: 

— Ці а но ко ба ла мін 1000 мкг що ден но в/м 

№ 14. По тім 100 мкг 1 раз на тиждень про тя гом 

пів ро ку. Під три му валь на те ра пія — 100 мкг віта-

міну В
12

 1 раз на місяць — піс ля пів ро ку. 

— Па рен те раль не вве ден ня ві та мі нів В
1
, В

6
 та 

«Фос фа де ну» про тя гом 4—8 тиж пов тор ни ми 

кур са ми. 
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— Фо лі є ва кис ло та 5—15 мг на до бу — кур сом 

1 міс.

— «Ак то ве гін» 5,0 × 200,0 фіз. роз чи ну в/в крап. 

од но ра зо во. 

— «Ней ро мі дин» 1,5 % — 1,0 в/м 2 ра зи на до бу 

кур сом 1 міс.

— Гі да зе пам 0,02 г 3 ра зи на день кур сом 1 міс.

— Ма саж кис тей і стоп — не мен ше 3 кур сів по 

15—20 се ан сів (ін тер вал між кур са ми — 2—3 міс).

На тлі роз по ча то го лі ку ван ня от ри ма но ди на-

мі ку у клі ніч но му ана лі зі кро ві: ане мія ви ра же на 

мен ше (Ер — 2,54 Т/л, Hb — 94 г/л, КП — 1,1), 

зни жен ня ШОЕ і лім фо ци тів до нор ми. Прог ноз 

для жит тя й ро бо ти спри ят ли вий.

Про тя гом жит тя на B
12

)фолієводе фі цит ну ане-

мію страж дає 1 % на се лен ня з час то тою 1500 ви -

пад ків на 1 млн осіб [2]. Хво рі ють пе ре важ но лю ди 

із стар шої ві ко вої гру пи. Спів від но шен ня чо ло ві-

ків та жі нок скла дає 7 : 10 [3].

У пе ри фе рич ній кро ві при В
12

)фолієводе фі цит-

ній ане мії знач но зни же на кіль кість ерит ро ци тів. 

Як пра ви ло, трап ля ють ся ме га лоб лас ти. У ба га тьох 

ерит ро ци тах ви яв ля ють за лиш ки ядер ної ре чо ви-

ни (тіль ця Жо лі) та нук ле о ле ми (кіль ця Ке бо та). 

Ха рак тер ний ані зо ци тоз (пе ре ва жа ють мак ро) та 

ме га ло ци ти), пой кі ло ци тоз, по ліх ро ма то фі лія, ба -

зо філь на пун кта ція ци топ лаз ми ерит ро ци тів. Ери-

т  ро  ци ти над лиш ко во на си че ні ге мог ло бі ном. Ко -

льо ро вий по каз ник заз ви чай біль ше 1,1—1,3. 

Од нак за галь ний вміст ге мог ло бі ну кро ві знач но 

ниж че у зв’яз ку зі знач ним змен шен ням кіль кос ті 

ерит ро ци тів. Кіль кість ре ти ку ло ци тів заз ви чай 

низь ка, рід ко — нор маль на. Як пра ви ло, спос те рі-

га ють лей ко пе нію (за ра ху нок ней тро фі лів), що 

ком бі ну єть ся з по лі сег мен то ва ни ми гі гант ськи ми 

ней тро фі ла ми, а та кож тром бо ци то пе нія. 

Фер мен тна ре ак ція, для якої не об хід ний ме -

тил ко ба ла мін (ко фер мент ві та мі ну В
12

), за без пе-

чує нор маль не ерит роб лас тне кро вот во рен ня, під 

час її дії з ури дин мо но фос фа ту ут во рю єть ся ти мі-

дин мо но фос фат, що вхо дить у ДНК. Для син те зу 

ти мі дин мо но фос фа ту не об хід на ак тив на ко фер-

мен тна фор ма фо лі є вої кис ло ти — 5, 10)ме ти лен-

тет ра гід ро фо лі є ва кис ло та. При цьо му з неї ут во рю-

єть ся 5)ме тил тет ра гід ро фо лі є ва кис ло та, по тім — 

тет ра гід ро фо лі є ва кис ло та. З тет ра гід ро фо лі є вої 

кис ло ти зно ву мо же ут во рю ва тись 5,10)ме ти лен-

тет ра гід ро фо лі є ва кис ло та, при дат на для син те зу 

ти мі дин мо но фос фа ту, піс ля чо го цикл пов то рю-

єть ся. Ко фер мен тна фор ма ві та мі ну В
12

 — ме тил-

ко ба ла мін — не об хід на для ут во рен ня тет ра гід ро-

фо лі є вої кис ло ти [3]. 

Під час опи са ної ре ак ції та кож син те зу єть ся 

ме ті о нін із го мо цис те ї ну. Че рез брак ві та мі ну В
12

 

пе ре ри ва єть ся ця цик ліч на ре ак ція, унас лі док чо -

го по ру шу єть ся син тез ти мі дин мо но фос фа ту, 

от же, і ДНК. При по ру шен ні син те зу ДНК пер шо-

чер го во страж дає кіс тко вий мо зок, у яко му про це-

си по ді лу клі тин ду же ак тив ні. У ре зуль та ті по ру-

шен ня клі тин но го по ді лу ерит роб лас ти збіль шу-

ють ся в роз мі рі, а кро вот во рен ня тран сфор му єть-

ся в ме га лоб лас тич не. 

Та кож страж да ють ін ші ор га ни й сис те ми з клі-

ти на ми, які ак тив но ді лять ся, — епі те лі аль на тка-

ни на, зок ре ма шлун ко во) киш ко вий тракт (ШКТ) 

(ви яв ля ють оз на ки ати по во го мі то зу й на яв ність 

ме га ло ци тів, особ ли во в сли зо вій обо лон ці), шкі-

ра (ат ро фія) та спо луч на тка ни на. Спос те рі га ють 

гло сит, сто ма тит, гас тро ен те ро ко літ, фор му єть ся 

«по лі ро ва ний» язик (у зв’яз ку з ат ро фі єю йо го 

со соч ків). Ли ше у 1/4 хво рих із де фі ци том ві та мі ну 

В
12

 на яв ні суб’єк тив ні або об’єк тив ні оз на ки гло-

Рисунок. МРТ го лов но го моз ку та ший но го від ді лу хреб та: а) са гі таль ний роз різ; б) по пе реч ний роз різ на рів ні 
C

V
—C

VI
. Стрі лоч ка ми вка за ні зад ні ка на ти ки спин но го моз ку; де ге не ра тив ний про цес вид ний у бі ло му ко льо рі.

а б
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си ту. Так зва ний ла ко ва ний язик Гун те ра зус трі ча-

єть ся ли ше у 1/10 па ці єн тів. Гло сит — не па тог но-

мо ніч на оз на ка, бо трап ля єть ся і в ра зі за лі зо де фі-

цит ної ане мії [13]. 

Нев ро ло гіч ні син дро ми роз ви ва ють ся внас лі-

док змін у ней ро нах: ці від хи лен ня зде біль шо го 

ста ють нас лід ка ми по ру шен ня об мі ну ви щих жир-

них кис лот. Де фі цит 5)де зок сі а де но зил ко ба ла мі ну 

зу мов лює по ру шен ня ство рен ня мі є лі ну, чи нить 

пря му пош код жу валь ну дію на ней ро ни го лов но го 

і спин но го моз ку (особ ли во зад ніх та бо ко вих йо го 

стов бу рів), що ви яв ля єть ся пси хіч ни ми роз ла да ми 

(ма рен ня, га лю ци на ції), оз на ка ми фу ні ку ляр но го 

мі є ло зу (хит ка хо да, па рес те зії, бо льо ві від чут тя, 

отер плість кін ці вок), син дро мом Рей но то що [3, 

7, 11, 12].

Клі ніч на кар ти на В
12

)фолієводе фі цит ної ане мії 

виз на ча єть ся трьо ма син дро ма ми: ане міч ним, 

ура жен ням ШКТ й нер во вої сис те ми.

Ос кіль ки ане мія роз ви ва єть ся впро довж де -

кіль кох ро ків, во на пе ре но сить ся па ці єн та ми заз-

ви чай доб ре, на віть за низь ких по каз ни ків ге мог-

ло      бі ну й ерит ро ци тів.

До ха рак тер них клі ніч них нев ро ло гіч них син-

дро мів на ле жить мі є лоз фу ні ку ляр ний (mye lo sis 

fu ni cu la ris; fu ni cu lus — ка на тик; си но ні ми — під гос-

трий ком бі но ва ний скле роз спин но го моз ку, ней-

ро а не міч ний син дром); цей стан по ля гає в ура жен-

ні зад ніх та бо ко вих ка на ти ків спин но го моз ку з 

де мі є лі ні за ці єю нер во вих во ло кон і дес трук ці єю 

осьо вих ци лін дрів. Ви яв ля єть ся сен си тив ною атак-

сі єю, оз на ка ми ура жен ня пі ра мід них шля хів і спас-

ти ко) а так тич ною хо дою; спос те рі га єть ся при пер-

ні ці оз ній ане мії та де я ких ін ших хво ро бах кро ві, 

іно ді при аві та мі но зах та ін ток си ка ці ях [5, 6, 8, 10].

Зга дав ши де я кі ві до мос ті з ана то мії, мож на 

при пус ти ти, що В
12

)фолієводе фі цит на ане мія, 

зок ре ма її уск лад нен ня — фу ні ку ляр ний мі є лоз, 

мо же вто рин но поз на чи ти ся на ре гу ля ції то ну су 

су дин [9, 11].

Ура жен ня ка на ти ків не мо же не да ва ти ся взна-

ки що до фун кції сим па тич но го стов бу ра, який бе ре 

по ча ток від ве ге та тив них ядер ла те раль ної про між-

ної (сі рої) ре чо ви ни VI II ший но го й 6–7 вер хніх 

груд них сег мен тів спин но го моз ку, нап рик лад, ста-

ти при чи ною роз вит ку син дро му Рей но [1].
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Витамин В
12

Dфо ли е во де фи цит ная ане мия 
как при чи на фу ни ку ляр но го ми е ло за и син дро ма Рей но

Рас смот рен кли ни чес кий слу чай В
12

)фо ли е во де фи цит ной ане мии. Ди аг ноз ус та нов лен кон си ли у мом в ре зуль-

та те пол но цен но го ин тер вью и ро ва ния, сбо ра анам не за и спе ци аль ных ме то дов исс ле до ва ния, поз во лив ших диф-

фе рен ци ро вать ос лож не ние В
12

)фо ли е во де фи цит ной ане мии — фу ни ку ляр ный ми е лоз — от ta bes dor sa lis, рас се ян-

но го скле ро за, хро ни чес ко го лим фо лей ко за. Так же вы яв ле но еще од но ос лож не ние ане мии — син дром Рей но.
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D.V. Lebedinets, Yu.V. Yakubenko

Folic acid and B
12

-deficiency anemia  as the reason of funicular myelosis 
and the Raynaud's syndrome

The article presents a clinical case of folic acid B
12

-deficiency anemia. The diagnosis was on the comprehensive 

interviewing (anamnesis taking and accessory study methods), which permitted to differentiate the complication of anemia, 

funicular myelosis, from tabes dorsalis, disseminated multiple sclerosis, chronic lymphatic leukemia. Besides one more 

anemia complication has been established, Raynaud's syndrome.
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