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Анемія та дефіцит заліза (ДЗ) - часті ускладнення у пацієнтів із 

солідними пухлинами чи гематологічними злоякісними 

захворюваннями, особливо у тих, які отримували хіміотерапію. 

Найчастіше анемія пов’язана з втомою, порушенням фізичної 

функції та зниженням якості життя. Наслідки анемії можуть включати 

порушення реакції на лікування раку та зниження загальної 

виживаності (ЗВ), хоча причинно-наслідковий зв’язок ще не 

встановлений. 

 

Цей новий клінічний гайдлайн ESMO надає інструменти для оцінки 

анемії у пацієнтів із мієлодиспластичними синдромами (МДС), та 

містить рекомендації щодо безпечного менеджменту анемії, 

спричиненої хіміотерапією (ПХА – пост-хіміотерапевтична анемія), 

за допомогою стимуляторів еритропоезу (СЕ), препаратів заліза 

для внутрішньовенного (в/в) або перорального введення, трансфузії 

еритроцитів та комбінації цих методів лікування. Основними цілями 

менеджменту анемії є - зменшення або усунення симптомів, 

особливо втоми, та поліпшення якості життя з мінімально 

інвазивним етіотропним та безпечним лікуванням, яке корегує 

основні причини та виявляється безпечним. Основні причини анемії 

(порушення еритропоетичної активності та порушення гомеостазу 

заліза) можуть виникати через посилене вивільнення запальних 

цитокінів внаслідок основного захворювання та/або токсичності 

терапії раку. Крім того, дефіцит вітаміну В12 та фолатів є відносно 

рідкісними причинами анемії у хворих на рак. 

 

Зокрема, також для більш, ніж половини хворих на МДС 

характерний рівень гемоглобіну (Hb) <10 г/дл, що призводить до 

зниження функціональних можливостей та якості життя, і > 80% цих 



 

 

пацієнтів потребують переливання еритроцитарної маси. Однак 

стимулятори еритропоезу не були схвалені Європейським 

агентством із лікарських засобів (ЕМА – European medicines 

agency) для використання у хворих із МДС, незважаючи на те, що 

вони ефективно використовувалися при МДС протягом принаймні 

20 років; їх активність була продемонстрована в численних клінічних 

випробуваннях, у яких були опубліковані дані для більш, ніж 2500 

пацієнтів, які лікувались СЕ. Рандомізовані клінічні випробування 

тривають. 

 

Окремі аспекти безпеки різних варіантів лікування були розглянуті в 

кількох аналізах та оглядах протягом останніх років, хоча дані про 

використання переливання крові у хворих на рак є рідкісними. 

Тому нові рекомендації ESMO щодо діагностики та лікування анемії 

й ДЗ у хворих на рак були визнані необхідними. Крім того, ці 

вказівки включають аспекти, пов’язані з лікуванням анемії у пацієнтів 

із МДС, та оновлення останніх інструкцій ESMO та European 

LeukemiaNet (ELN) щодо лікування MДС. 

Питання, адресовані цими рекомендаціями, включаючи рівні 

доказовості та ступені рекомендацій, узагальнені в Таблиці 1 щодо 

лікування анемії та ДЗ у пацієнтів із солідними пухлинами або 

гематологічними злоякісними новоутвореннями та в Таблиці 2 щодо 

лікування МДС. Ці рекомендації додатково проілюстровані в 

алгоритмах лікування (рис. 1). Обговорення конкретних аспектів, 

що лежать в основі рекомендацій і пов'язаних із різними 

варіантами лікування, узагальнено в цій статті. 

 

Лікування анемії у пацієнтів із солідними пухлинами або 

гематологічними злоякісними захворюваннями 

 

Стимулятори еритропоезу (СЕ) 

Показано, що СЕ збільшують рівень Hb та зменшують потребу в 

трансфузії еритроцитарної маси у хворих на рак, які отримують 



 

 

хіміотерапію, і затверджені для лікування ПХА з 1993 року. Крім того, 

мета-аналіз 23 досліджень, в яких повідомлялося про результати 

якості життя, показав статистично значущу різницю між пацієнтами, 

які отримували СЕ та контролем при поєднанні параметрів якості 

життя та симптомів, пов'язаних із втомою та анемією (табл. 3). 

Однак автори вважали цей висновок клінічно не важливим. І 

навпаки, досвід пацієнтів, які відповідають на терапію, і нещодавно 

опублікований мета-аналіз 37 рандомізованих контрольованих 

досліджень із 10 581 пацієнтом свідчать про невелике, але клінічно 

важливе поліпшення симптомів, пов’язаних з анемією. 

 

Оскільки дослідження раннього встановлення дози епоетину бета 

не показали різниці у відповіді на Hb до 5000 та 10 000 МО/добу (що 

відповідає 500 та 1000 МО/кг/тиждень у пацієнта масою 70 кг), а 

оскільки не існує жодного дослідження при збільшенні дози, що 

показує користь, ескалація дози пацієнтам, які не реагують 

протягом 4–8 тижнів, не рекомендується (за винятком низької 

стартової дози епоетину тета, що збільшується вдвічі через 4 тижні, 

якщо реакція на Hb <1 г/дл). Натомість лікування СЕ слід припинити, 

якщо не виникають ознаки реакції Hb. Немає доказів різної 

ефективності серед СЕ (табл. 4), і не можна давати рекомендацій 

щодо переходу від одного продукту до іншого у разі недостатньої 

реакції. Через можливі проблеми безпеки ми продовжуємо 

рекомендувати забороняти вживати препарати без 

взаємозамінності, належного нагляду та повідомлення про це 

лікуючого лікаря [V, C]. 

Таблиця 1. Менеджмент анемії та ДЗ у пацієнтів із солідними 

пухлинами або гематологічними злоякісними захворюваннями 

Коли слід розглянути лікування СЕ? 

Лікування анемії за допомогою СЕ слід розглянути у пацієнтів під 

час хіміотерапії після корекції ДЗ та інших основних причин, 

крім раку або його лікування [I, A]. 

Яким пацієнтам слід отримувати терапію СЕ? 

Терапія СЕ рекомендується пацієнтам із симптоматичною 

анемією, які отримують ХТ [I, A] або комбіновану РT-ХT [II, B] та 

мають рівень Hb <10 г/дл, а також пацієнтам із асимптоматичною 

анемією, які отримують ХТ та мають рівень Hb <8 г/дл. 



 

 

Чи слід пацієнтів, які не отримують ХТ, лікувати за допомогою ESA? 

Лікування СЕ не рекомендується пацієнтам, які не перебувають на 

ХТ [I, A]. 

Який цільовий діапазон Hb для лікування СЕ? 

Цільовий рівень Hb - 12 г/дл без переливання еритроцитарної маси 

[I, A]. 

У яких дозах слід призначати СЕ? 

Дозування повинно відповідати затвердженим інструкціям окремих 

продуктів; рекомендована в даний час доза становить приблизно 

450 МО/тиждень/кг маси тіла для епоетинів альфа, бета і зета; 6,75 

мг/кг маси тіла кожні 3 тижні або 2,25 мг/кг маси тіла щотижня для 

дарбепоетину альфа; і 20 000 МО раз на тиждень для епоетину 

тета [I, A]. 

Чи слід збільшувати дозу чи змінювати препарати СЕ у пацієнтів, 

які не реагують протягом 4–8 тижнів? 

За винятком пацієнтів, які отримують епоетин тета (призначається у 

навмисно низькій початковій дозі), не рекомендується ескалація СЕ 

та зміна дози у пацієнтів, які не реагують протягом 4–8 тижнів. 

Пацієнтам, які не виявляють хоча б початкової реакції Hb на цей час, 

слід припинити терапію СЕ. Доза епоетину тета може бути 

подвоєна через 4 тижні, якщо Hb не збільшився щонайменше на 1 

г/дл, якщо не буде виявлено функціональний залізодефіцит (див. 

Наступну рекомендацію) [I, A]. 

Які пацієнти повинні отримувати терапію залізом? 

Пацієнти, які отримують постійну ХТ та у яких спостерігається анемія 

(Hb 11 г/дл або Hb знижується на 2 г/дл від базового рівня 12 г/дл) та 

абсолютного залізодефіциту (феритин у сироватці крові <100 

нг/мл), повинні отримувати лікування за допомогою в/в препаратів 

заліза для корекції ДЗ. Якщо розглядати СЕ, лікування залізом слід 

проводити до початку та/або під час терапії СЕ у разі 

функціонального ДЗ (КНТ <20% та феритин у сироватці крові >100 

нг/мл) [I, A]. 

Якщо пацієнти отримують в/в терапію залізом без СЕ? 

В/в залізо без додаткової терапії анемії може розглядатися у 

окремих пацієнтів із функціональним ДЗ (КНТ <20% та феритин 

сироватки >100 нг/мл) [III, C]. 

Чи повинні пацієнти, які не перебувають на ХТ, отримувати 

терапію залізом? 

Лікування залізом повинно бути обмежене пацієнтам на ХТ. У 

пацієнтів, які отримують кардіотоксичну ХТ, в/в залізо слід давати до 

або після (не в той же день) прийому ХТ або після закінчення циклу 

лікування [III, С]. 

У яких дозах слід приймати в/в залізо? 



 

 

Пацієнти з підтвердженим функціональним ДЗ повинні отримувати 

1000 мг заліза, що дається як разова доза або багаторазова доза 

відповідно до рецептури в/в заліза. Пацієнти з підтвердженим 

абсолютним ДЗ повинні отримувати в/в дози заліза згідно 

затверджених інструкцій продуктів до корекції ДЗ [I, A]. 

Яким пацієнтам слід робити переливання еритроцитарної маси? 

У пацієнтів із Hb <7–8 г/дл та/або вираженою симптоматикою, 

пов’язаною з анемією (навіть при більш високих рівнях Hb) та 

необхідністю негайного підвищення Hb та зникнення симптомів, 

виправдано введення трансфузії Ер.маси без зволікання [II, B]. 
ДЗ – дефіцит заліза, СЕ – стимулятори еритропоезу, ХТ – хіміотерапія, РТ – 

радіотерапія, КНТ – коефіцієнт насичення трансферину. 

 

Чи пов’язані СЕ зі смертністю та прогресуванням 

пухлини? 

Наприкінці 2000-х років безпеку СЕ обговорювали, коли мета-

аналізи припускали, що лікування СЕ може вплинути на смертність 

у онкологічних хворих, особливо якщо цільовий рівень Hb 

перевищує 12 г/дл. Отже, рекомендований цільовий діапазон Hb 

для лікування СЕ становить 10–12 г/дл, і слід уникати підйому Hb > 2 

г/дл протягом 4 тижнів. Останній огляд Cochrane включав аналізи 

підгруп та показав статистично значущу смертність при дослідженні 

у пацієнтів із вихідною концентрацією Hb > 12 г/дл, але не для Hb 

<10 г/дл та Hb - 10–12 г/дл, які відповідають затвердженій на даний 

момент межі для початку та цільового діапазону Hb для терапії СЕ. 

Виключаючи одне дослідження з цільовим діапазоном Hb вище 

позначених настанов (цільовий Hb - 12–14 г/дл), ефект втратив 

статистичну значимість [коефіцієнт шансів; 95% довірчий інтервал 

(CI): 1,09 (0,97–1,23)]. Дані великих досліджень та інших мета-

аналізів не вказували на вплив ШОЕ на ризик прогресування 

захворювання. Якщо різні СЕ однаково підходять, слід 

використовувати продукт із найнижчою вартістю придбання для 

курсу лікування. Загалом, в даний час немає клінічних доказів (ні 

поодиноких досліджень, ні мета-аналізів), які б вказували на вплив 

СЕ на стимулювання прогресування захворювання або рецидив, 

коли вони використовуються в межах мітки та дотримуються 

рекомендацій щодо лікування ПХА [I, A]. 



 

 

 

Еритропоетинові рецептори та збільшення пухлини 

Деякі доповіді свідчать про потенційну роль рецептора 

еритропоетину (EпоР) у пухлинних клітинах у прогресуванні 

пухлини, проте була дискусія щодо того, чи були тести на 

експресію EпоР достатньо специфічними та про те, чи достатньо 

перевірена функціональність виявленого EпоР. Зокрема, у перших 

публікаціях, що пропонують експресію EпоР у ракових клітинних 

лініях, були використані поліклональні антитіла, тоді як в останніх 

публікаціях було використано моноклональні (більш специфічні) 

антитіла проти EпоР і не вдалося показати такий рецептор. 

Результати, що показують, що еритропоетин може антагонізувати 

анти-HER2 терапію при раку молочної залози за допомогою Jak2 

опосередкованої передачі, свідчать про подальше дослідження 

цього шляху. У моделях пухлин на тваринах еритропоетин не 

посилював проліферацію ліній пухлинних клітин і не впливав на 

смертність. 

 

СЕ, ризик та профілактика тромбоемболічних подій 

Венозні тромбоемболічні події (ВТП) є відомим ризиком при 

використанні СЕ у пацієнтів із раком, а ризик виникнення ВТП 

збільшується в 1,5 рази. Найважливішими факторами ризику ВТП є 

високий гематокрит, старший вік, тривала іммобілізація, злоякісне 

захворювання, велика операція, множинна травма, попередня ВТП 

та хронічна серцева недостатність. Крім того, типи пухлин 

(наприклад, рак підшлункової залози) та схеми лікування 

(наприклад, лікування СЕ та/або імуномодулюючі препарати при 

множинній мієломі) пов'язані з підвищеним ризиком ВТП. Клінічні 

докази того, чи СЕ додатково збільшує ризик при застосуванні до 

імуномодулюючих методів лікування леналідомідом або 

талідомідом у пацієнтів із множинною мієломою, не є 

переконливим і може залежати від використовуваних методів 

лікування та схеми дослідження. Не рекомендується проводити 

профілактичне антитромботичне лікування, і слід дотримуватися 

вказівок ESMO щодо ВТП через відсутність проспективних 



 

 

рандомізованих досліджень, які б показали, що антитромботична 

терапія знижує ризик ВТП у пацієнтів, які отримували СЕ. Інші 

вказівки в цій галузі видаються Національною загальною 

онкологічною мережею (NCCN) та Американським товариством 

клінічної онкології (ASCO). Зокрема, ВТП можуть бути частково 

пов'язані з тромбоцитозом, який корелює з ДЗ, який може 

виникнути через швидке споживання наявного заліза при 

посиленому синтезі еритроцитів після лікування СЕ, але це ще 

належить дослідити. Загалом, окремі ризики та шкода повинні бути 

збалансованими та обговорені з пацієнтом. 

 

Дефіцит заліза у пацієнтів із солідними або 

гематологічними злоякісними захворюваннями 

ДЗ визначається недостатньою доступністю заліза для клітинних 

функцій, найбільш яскравим є синтез гема для еритропоезу. 

Абсолютний ДЗ - це виснаження запасів заліза, тоді як 

функціональний ДЗ - недостатня доступність, незважаючи на 

нормальне депо заліза; це може бути пов’язано або із 

захопленням заліза, або з підвищеними потребами в залізі під час 

еритропоетичної терапії. У хворих на рак абсолютний ДЗ 

обумовлений переважно кровотечею, тоді як інші причини, такі як 

недостатнє всмоктування заліза в кишечнику, наприклад, через 

неправильне харчування зазвичай мають незначний вплив. 

Найголовніше, що гомеостаз заліза у хворих на рак часто 

порушується через вивільнення прозапальних цитокінів та регуляцію 

гепцидину, головного регулятора всмоктування та вивільнення 

заліза. Підвищений рівень гепцидину призводить до недостатнього 

постачання заліза та функціональної ідентифікації за рахунок 

інтерналізації феропортину, найважливішого трансмембранного 

каналу для експорту заліза з ентероцитів та макрофагів у 

циркуляцію. 

 

У 2006 році EORTC рекомендував лікування залізом для корекції ДЗ 

перед початком терапії СЕ і рекомендував застосовувати в/в залізо 

у пацієнтів з абсолютним або функціональним ДЗ у оновленому 



 

 

довіднику 2007 року. Однак ніяких подробиць щодо оцінки стану 

заліза або дозування не було надано через обмежені докази на 

той час. 

 

Таблиця 3. Профілі користь-ризик для лікування анемії та ДЗ у 

хворих на рак 

 Користь  Ризики або обмеження 

СЕ • Зниження частоти 

трансфузій 

еритроцитів; 

• Поліпшення 

симптомів, 

пов’язаних з анемією. 

• Збільшення 

тромботичних подій; 

• ЧЧКА у рідкісних 

випадках; 

• Підвищена смертність 

пацієнтів, які не 

отримували лікування 

раку або лише РT; 

• Ефективний лише у 60% 

пацієнтів; 

• Індукція функціональної 

ідентифікації та 

зменшення відповіді з 

часом. 

В/в залізо • Корекція 

залізодефіцитної 

анемії; 

• Зменшення 

трансфузії 

еритроцитів; 

• Посилення реакції на 

СЕ. 

• Довготривала безпека в 

онкології ще не 

повністю встановлена. 

Переливання 

еритро-

циттарної 

маси 

• Негайне підвищення 

рівня Hb та 

гематокриту на 100%; 

• Швидке поліпшення 

симптомів, 

пов’язаних з анемією. 

• Збільшення 

тромботичних подій; 

• Трансфузійні реакції;  

• Передача відомих/ 

невідомих збудників; 

• Можливе зниження 

виживання при деяких 

видах раку, які лікуються 

хірургічним шляхом; 

• Підвищений ризик 

інфікування через 

імунодепресію. 



 

 

СЕ – стимулятори еритропоезу, ЧЧКА – чиста червоно-клітинна аплазія, РТ – 

радіотерапія 
 

Таблиця 4. Затверджені СЕ та в/в сполуки заліза та їх затверджене 

дозування у пацієнтів із солідними пухлинами та гематологічними 

злоякісними захворюваннями 

ESA 

Епоетин альфа 450 МО/кг підшкірно один раз на тиждень або 150 

МО/кг підшкірно 3 рази на тиждень. 

 

Епоетин бета 30 000 МО підшкірно (тобто 450 МО/кг маси тіла у 

70 кг пацієнта), що вводиться один раз на тиждень 

або розділяється 3–7 разів на тиждень. 

 

Епоетин тета 20 000 МО підшкірно, незалежно від маси тіла, 

що вводиться один раз на тиждень, доза може 

бути подвоєна через 4 тижні, якщо Hb не 

збільшується щонайменше на 1 г/дл. 

Епоетин зета 450 МО/кг підшкірно один раз на тиждень, або 

150 МО/кг підшкірно 3 рази на тиждень. 

 

Дарбепоетин 

альфа 

500 нг (6,75 нг/кг маси тіла) підшкірно вводиться 

один раз на 3 тижні або 2,25 нг/кг маси тіла 

підшкірно один раз щотижня. 

В/в залізо 

Глюконат заліза  

 

Максимальна доза для інфузії: 125 мг заліза 

Мінімальний час вливання: 60 хв 

 

Сахароза 

заліза 

Максимальна інфузійна доза: 200–500 мг заліза 

Мінімальний час вливання: 30–210 хв 

 

Декстранд 

заліза 

Максимальна доза для інфузії: залежить від 

точного типу декстрану заліза 

Мінімальний час вливання: 240–360 хв 

 

Ізомалтозид 

заліза 

Максимальна доза для інфузій: 20 мг/кг маси тіла 

(до 1000 мг заліза) 

Мінімальний час вливання: 15 хв 

 

Карбокси-

мальтоза заліза 

Максимальна доза для інфузій: 20 мг/кг маси тіла 

(до 1000 мг заліза на тиждень) 



 

 

Мінімальний час вливання: 15 хв 

  

 

Оцінка вмісту заліза 

ДЗ відображається низькою насиченістю трансферину (КНТ <20%) і 

далі може бути охарактеризований як абсолютний ДЗ (виснажені 

запаси заліза, феритин сироватки <30 нг/мл) або функціональний 

ДЗ (адекватні запаси заліза з нормальним або підвищеним 

феритином у сироватці крові). Хоча дослідження депо заліза 

кісткового мозку до цих пір вважається стандартним, рівень 

циркулюючого феритину в клінічній практиці використовується для 

розмежування абсолютного та функціонального ДЗ. У незапальних 

умовах рівень феритину в сироватці крові <30 нг/мл вказує на 

абсолютний ДЗ, тоді як більш високі рівні зазвичай відображають 

відповідні запаси заліза. Однак при ракових захворюваннях та інших 

станах із активацією каскаду запальних реакцій феритин діє як 

запальні цитокіни. Отже, його рівень повинен бути підвищений до 

100 нг/мл у пацієнтів із запаленням або раком. Інші біологічні 

маркери ДЗ включають гіпохромні, мікроцитарні еритроцити, 

низький вміст клітинних Hb в ретикулоцитах та підвищений відсоток 

гіпохромних еритроцитів (% HYPO > 5%), як маркерів абсолютного 

та функціонального ДЗ. Рівні розчинного рецептора трансферину 

(sTfR) та протопорфірину цинку підвищуються у пацієнтів з 

абсолютним ДЗ, але значення sTfR, як правило, в межах норми або 

низьке при функціональному ДЗ, за винятком того, що 

спостерігається під час лікування СЕ. Помітно, рівень sTfR може бути 

знижений після хіміотерапії, тоді як він збільшується у пацієнтів із 

підвищеною еритропоетичною активністю (або лікування СЕ) та 

супутньою хіміотерапією, що обмежує актуальність sTfR як 

показника стану заліза. 

 

Клінічні докази для лікування в/в залізом 

У контрольованих клінічних випробуваннях, що досліджували 

введення заліза у хворих на рак та анемію, в/в введення заліза 

(загальні дози в межах 1000 мг заліза) значно покращило 



 

 

гематологічну відповідь на лікування СЕ порівняно з одним СЕ 

(Таблиця 3). Окремі дослідження також показали додаткові 

переваги в/в заліза, такі як поліпшення зниження рівня якості життя 

переливання еритроцитарної маси та доз СЕ. Одне дослідження не 

показало поліпшення при в/в введенні заліза та повідомило про 

більш високий рівень побічних подій в експериментальній групі з в/в 

залізом, але в цьому дослідженні було використано незвичний 

графік дозування заліза і припинено достроково його прийом. На 

відміну від в/в лікування залізом, пероральна терапія не призвела до 

кращих результатів порівняно з контрольною групою, у якій зовсім 

не було заліза. І навпаки, переваги в/в заліза були значні, із більшим 

поліпшенням рівня гематологічної реакції, ніж із пероральним 

залізом. Інфузія загальної дози розрахованих потреб у залізі була 

настільки ж ефективною, як і багаторазові інфузії з низькою дозою, 

проте, залежно від індивідуальної. Затверджена максимальна 

інфузійна доза заліза (табл. 4), введення однієї дози заліза 1000 мг 

може бути більш зручним для пацієнтів, ніж кілька менших доз. 

Передозування заліза малоймовірне для пацієнтів із ПХА і 

обговорюється для пацієнтів із МДС. 

 

Раніше опубліковані дослідження у пацієнтів з гінекологічними 

онкопатологіями або лімфоїдними злоякісними захворюваннями 

та перспективні спостереження показали, що деякі пацієнти 

отримують користь від в/в заліза навіть без супутніх СЕ (підвищення 

концентрації Hb, зменшення потреби в трансфузії еритроцитів), 

але це все ще має бути підтверджено у більш великих, 

рандомізованих дослідженнях. Хоча дослідження тільки одного в/в 

заліза може розглядатися у окремих пацієнтів із функціональним 

ДЗ, такий підхід не може бути рекомендований на основі наявних 

на даний момент даних [III, C]. Із в/в залізом, не спостерігається 

підвищеного ризику інфікування або серцево-судинної 

захворюваності. Однак в/в залізо не слід призначати пацієнтам з 

активною інфекцією. Залізо слід давати або перед хіміотерапією, 

або після закінчення циклу лікування [III, С]. EMA більше не 

рекомендує вводити тестову дозу для прогнозування/профілактики 

алергічних реакцій (в основному спостерігається із 



 

 

залізодекстранами); однак, EMA рекомендує, що в/в залізо слід 

вводити тільки персоналу, навченому оцінювати та лікувати 

анафілактичні та анафілактоїдні реакції, і лише тоді, коли 

реанімаційні заклади одразу доступні. Слід уважно спостерігати за 

симптомами реакцій гіперчутливості протягом принаймні 30 хв 

після кожного в/в введення заліза. 

 

Чи пов'язані препарати заліза з прогресуванням пухлини? 

Жодне із випробувань, що досліджували в/в лікування залізом 

разом із СЕ не показало індукцію або посилення прогресування 

пухлин; однак періоди спостереження цих випробувань були 

досить короткими, й існує невизначеність щодо можливих пізніх 

наслідків лікування залізом у хворих на рак. Одне проспективне 

рандомізоване контрольоване дослідження з більш тривалим 

спостереженням, яке включало в себе лікування з та без в/в 

введення заліза у обмеженої кількості пацієнтів із лімфоїдними 

злоякісними новоутвореннями та аутологічною трансплантацією 

гематопоетичних стовбурових клітин не показало негативного 

впливу в/в заліза на виживаність без прогресування (середнє 

спостереження 1,4 року, діапазон від 89 днів до 9,5 років). 

Результати наявних епідеміологічних та неклінічних досліджень часто 

суперечать один одному, і більшість експериментальних 

конструкцій застосовують внутрішньом’язове або 

внутрішньочеревне введення, високі місцеві концентрації та/або 

неклінічні препарати заліза, такі як нітрилотриацетат заліза, які не 

відображають клінічну картину раку з ДЗ у пацієнтів, які отримують 

схвалені в/в препарати заліза для нормалізації Hb. Якщо 

спостерігаються побічні ефекти заліза, вони, швидше за все, 

пов'язані з великими навантаженнями лабільного (неперенесеного) 

заліза, що каталізує виробництво реакційноздатних видів кисню, що 

призводять до окисного пошкодження клітинних компонентів, 

включаючи ДНК. Накопичення заліза в гепатоцитах та цироз, як це 

спостерігається при спадковому гемохроматозі, мають усталений 

зв'язок із розвитком раку печінки, й існує зв’язок між високим 

споживанням заліза та раком прямої кишки. Зокрема, моделі, які 

досліджували залізо як потенційний промотор росту пухлини, не 



 

 

показали ефекту лише заліза. Деякі дослідження на тваринах 

припускали, що прогресування пухлини відбувається, якщо 

вводиться велика кількість заліза; однак, наразі немає клінічних 

доказів такого ефекту. Це питання спеціально не вивчалося, окрім 

одного дослідження, і його слід ретельно дослідити. 

 

Переливання еритроцитарної маси (Ер. маси) 

Переливання Ер. маси має тривалу історію застосування з користю 

для пацієнтів, які мають виражені симптоми анемії або кровотечі та 

потребують швидкого підвищення рівня Hb та гематокриту до 

нормальних лабораторних значень. Література про трансфузії Ер. 

маси у популяції раку, в основному, отримується від пацієнтів, які 

перенесли операцію. Пацієнти з незагрозливими анеміями, 

пов’язаними з раком та ПХА часто отримують переливання Ер. 

маси як звичайне лікування, незважаючи на обмежені докази для 

значного ефекту лікування, якщо не кориговане основне 

захворювання. 

 

Успіхи в молекулярному тестуванні на відомі патогени та 

потенційну несумісність донора-реципієнта з часом поліпшили 

загальну безпеку переливання Ер. маси. Тим не менш, 

залишається ризик передачі невідомих або нових збудників до 

розробки та впровадження ефективних тестів (табл. 3) та 

підвищеного ризику інфікування через імуносупресію, пов'язану з 

переливанням. Крім того, збережена алогенна кров може 

викликати протромботичні, а також запальні реакції («ураження при 

зберіганні»). В умовах онкологічної хірургії великі популяційні 

дослідження та мета-аналіз пропонують незалежні зв'язки між 

трансфузією Ер.маси та підвищеним ризиком смертності, 

захворюваності та рецидиву раку відповідно. Мета-аналізи 

досліджень, що порівнюють обмежені та вільні пороги трансфузії 

Ер. маси, головним чином у пацієнтів з ортопедичними, серцево-

судинними станами або кровотечами, показали значне 

зменшення частки переливань та кількості трансфузійних одиниць 

Ер.маси без негативного впливу на смертність, захворюваність та 



 

 

функціональний результат. Аналіз досліджень із обмежувальним 

порогом Hb <7 г/дл показав значне зниження загальної та 

внутрішньолікарняної смертності, повторної кровотечі, гострого 

коронарного синдрому, набряку легенів та бактеріальних інфекцій 

з обмежувальним підходом порівняно з більш вільною стратегією. В 

умовах онкології, Американське суспільство гематології згідно 

кампанії Choosing Wisely та інші товариства щодо лікування анемії 

рекомендують переливати лише мінімальну кількість Ер.маси, 

необхідної для полегшення важких симптомів анемії або для 

відновлення безпечного діапазону Hb (наприклад, 7–8 г/дл у 

стабільних несерцевих хворих). 

 

Рекомендується переливання зарезервованою Ер.масою, 

насамперед пацієнтам із вираженою симптоматикою анемії, які 

потребують швидкої корекції Hb [II, B]. Концепція вжиття всіх 

адекватних заходів для збільшення та підтримання ендогенної Ер. 

маси пацієнта на ранніх стадіях та для захисту її протягом усього 

лікування, таким чином, попереджуючи переливання крові, була 

розроблена для неонкологічної популяції і називається 

«менеджмент кров’ю пацієнтів» (МКП). Він базується на трьох 

принципах, а саме: 1) оптимізація власної маси еритроцитів 

пацієнта, 2) мінімізація втрати крові й кровотечі та 3) оцінка 

фізіологічної толерантності до анемії. Це повинно 

супроводжуватися супутньою, всебічною оцінкою гематологічного 

стану пацієнта на початковому етапі та протягом терапії. MКП вже 

добре зарекомендував себе в галузі ортопедичної хірургії та з 

Австралійським національним товариством крові. Детальний огляд 

досліджень, в яких оцінювали вплив трансфузії на результати 

пацієнтів (включаючи ішемічні події як другу провідну причину смерті 

у хворих на рак), гарантовано, але він виходить за рамки цих 

керівних принципів. 

 

Лікування анемії у хворих на МДС 

 



 

 

Зокрема, лікування анемії, пов'язаної з МДС, відрізняється за 

кількома аспектами від вищезазначених рекомендацій щодо 

солідних пухлин або інших гематологічних злоякісних новоутворень, 

таких як множинна мієлома або лімфома. Виходячи з наявних 

даних та опублікованих прогностичних балів, ці рекомендації щодо 

лікування анемії (табл. 1) та інші міжнародні, а також національні 

рекомендації щодо лікування МДС включали рекомендації щодо 

використання СЕ для менеджменту анемії, пов’язаної з МДС. 

Використання досліджуваних методів лікування (пропонованих як 

лікування другої лінії), які зараз перевіряються в клінічних 

випробуваннях, більш детально обговорюється в гайдлайнах 

клінічної практики ESMO для MДС. Багато хворих із МДС, які мають 

нормальний або навіть збільшений запас заліза через 

неефективний еритропоез, а також через регулярні переливання 

Ер.маси, потребують хелації заліза для зменшення 

перевантаження. Інші ризики та обмеження трансфузії Ер. маси, 

не характерні для MДС, обговорюються в окремому розділі 

"Переливання Ер. маси" вище. 

 

Таблиця 2. Лікування анемії у хворих на МДС 

Коли слід розглянути лікування СЕ? 

Лікування анемії за допомогою СЕ слід розглянути у пацієнтів, 

хворих на МДС, із: 

• симптоматичною анемією, Hb <10 г/дл, 

• низьким - проміжним ризиком 1 (IPSS),  

• дуже низьким - проміжним ризиком (IPSS-R),  

• менше двох переливань Ер.маси на місяць  

• та/або сироватковий еритропоетин <500 МО/л [I, A]. 

У яких дозах слід призначати СЕ? 

ЕПС слід призначати у вигляді фіксованої дози, щотижня, підшкірно 

у початковій дозі в межах 30 000–80 000 МО рекомбінантного 

еритропоетину (початкова доза епоетину тета становить 20 000 МО) 

або до 300 мг дарбепоетину альфа [I, А]. 

Як слід лікувати хворих на МДС, які не реагують на лікування СЕ? 

Пацієнтам, які не реагують на лікування СЕ після 8–12 тижнів, слід 

вводити Г-КСФ у дозі 300 мг на тиждень у 2–3 дозах. Переливання 

еритроцитів або введення лікарських засобів, що досліджуються, 

слід розглядати як лікування другої лінії у пацієнтів без делеції 5q, а 



 

 

леналідомид у пацієнтів, які мають делецію 5q [I, A]. 

Як слід лікувати хворих на трансфузійно-залежну анемію при 

МДС? 

Пацієнтів, які потребують 2 або більше переливань Ер.маси на 

місяць, слід розглядати для лікування досліджуваним агентом або 

підтримуючою терапією при переливанні Ер.маси, якщо вони не 

мають делеції 5q, або для леналідомиду, якщо вони мають делецію 

5q [I, A]. 
СЕ – стимулятори еритропоезу, Г-КСФ – гранулоцитарний колоніє 

стимулюючий фактор. 

 

Клінічні докази використання СЕ при МДС 

Три мета-аналізи оцінювали ефективність рекомбінантного 

людського еритропоетину (rHuEPO) та дарбепоетину у хворих на 

МДС. Перший мета-аналіз (59 досліджень, 1936 пацієнтів) 

проаналізував контрольовані та одноразові дослідження окремо. У 

контрольованих випробуваннях, включаючи, в основному, пацієнтів 

із низьким - проміжним ризиком-1 Міжнародної системи 

прогнозування (IPSS), які були рандомізовані на rHuEPO з 

гранулоцитарним колонієстимулюючим фактором (Г-КСФ) або 

без нього, або гранулоцитарно-макрофаговим 

колонієстимулюючим фактором (ГМ -КСФ), повідомлялося про 

підвищення рівня Hb у 27,3% пацієнтів, які отримували СЕ порівняно з 

6,7% у контрольних групах (P <0,01). У дослідженнях з одноразовими 

групами показник сукупної реакції склав 32,1% для rHuEPO та 48,1% 

для альфа-дарбепоетина. Групи пацієнтів із нижчим рівнем 

ендогенного еритропоетину на початкових рівнях, більш тривалі 

періоди лікування або прийом препаратів заліза демонстрували 

більш високі показники реакції Hb. Другий мета-аналіз (30 

досліджень, 1314 пацієнтів), який включав новітні випробування з 

більш високою дозою СЕ, повідомив про загальний показник 

відповіді 57,6% (rHuEPO) та 59,4% (darbepoetin alpha). Три фактори 

прогнозували реакцію на rHuEPO: базовий рівень сироваткового 

еритропоетину <500 МО/л, французько-британський-

американський (FAB) клас [або рефрактерна анемія (РA), або РА 

із надлишковою кількістю бластів] та встановлені дози, але без 

урахування ваги. Жоден із цих двох мета-аналізів не виявив 

підвищеного ризику гематологічних або серцево-судинних подій 



 

 

або лейкемічної трансформації у пацієнтів, які отримували СЕ. 

Третій мета-аналіз (15 досліджень, 741 пацієнт) показав 

еквівалентну еритроїдну реакцію у пацієнтів, які отримували лише 

альфа rHuEPO (стандартна доза 30 000–40 000 МО щотижня) або в 

поєднанні з Г-КСФ або ГМ-КСФ. Високодозована монотерапія 

rHuEPO альфа (60 000–80 000 МО щотижня) призвела до значно 

вищих показників реакції порівняно зі стандартною дозою (64,5% 

проти 49,0%). Досягнення більш високих показників відповіді при 

більш високих дозах еритропоетину не залежало від підтипу FAB 

або класифікаційної та трансфузійної залежності. Поки що немає 

жодних доказів негативного впливу на виживання або еволюцію 

гострої мієлоїдної лейкемії (ГМЛ) в перспективних або історичних 

контролях; однак пацієнтам, у яких розвивалась ГМЛ, не слід 

застосовувати СЕ. Проспективні рандомізовані дослідження не 

показали переваги загальної виживаності при лікуванні СЕ у 

пацієнтів із МДС. На відміну від пацієнтів із солідними пухлинами, 

схоже, немає зв'язку між застосуванням СЕ та тромбозом у хворих 

на МДС, хоча це також може бути пов’язано з тим, що пацієнти з 

МДС лише рідко отримують СЕ для досягнення рівня Hb >12 г/дл. 

 

Біологічні аналоги  

 

rHuEPO та рекомбінантний Г-КСФ були першими біотехнологічними 

лікарськими засобами, які використовувались у гематології. З 

недавніх пір похідні препарати епоетину (біоаналоги) отримали 

дозвіл на продаж із боку EMA. Біоаналог - біологічний лікарський 

засіб (лікарський засіб, який виробляється біологічним джерелом 

або отримується з нього), подібний до іншого біологічного 

лікарського засобу, який уже дозволений до використання в Європі. 

Біологічні лікарські засоби, подібні до еталонного лікарського 

засобу, зазвичай не відповідають усім умовам, що розглядаються як 

генеричний лікарський засіб, головним чином, завдяки 

характеристикам технологічного процесу, використаної сировини 

та молекулярним характеристикам. Авторизація біоаналогів 

вимагає досліджень, які показують, що продукт схожий на 



 

 

референтний лікарський засіб і не має жодних значущих 

відмінностей від референтних ліків за якістю, безпекою та 

ефективністю, але необхідна кількість інформації щодо безпеки та 

ефективності зазвичай менша за кількість даних, необхідних для 

авторизації оригінального біологічного лікарського засобу. 

 

Зокрема, лише продукти, які затверджені, виготовлені та 

розповсюджені згідно із суворими біологічними вказівками 

регуляторного органу, такого як EMA або Управління з контролю за 

продуктами харчування та лікарськими засобами (FDA), повинні 

розглядатися як біоподібні та відрізнятися від продуктів, які не 

виробляються при контролю якості, дотриманням біопорівняльних 

інструкцій або навіть підроблених лікарських засобів. Використання 

епоетинних препаратів, які не були схвалені ЕМА, було пов'язано зі 

збільшенням частоти опосередкованої антитілами чистої 

еритроцитарної аплазії (ЧЕА). Серед 30 пацієнтів із нирковою 

недостатністю, які зазнали раптової втрати реакції після переходу з 

епоетину-збудника, 23 виявилися позитивними щодо антитіл до 

rHuEPO, і всі вони мали ЧЕА, порівняно з жодним із семи негативних 

антитіл. Незалежно від того, чи підвищена частота випадків ЧЕА, 

опосередкованої антитілами, насправді пов’язана з 

контрольованою якістю продуктами без походження, або 

підвищеним фоном ідіопатичної ЧЕА в популяції або підвищеним 

вмістом білкових агрегатів у підроблених або контрабандних 

продуктах із перерваним холодним ланцюгом (2–– 8 С) не можна 

уточнити. 

 

Незалежно від того, який епоетин був використаний для початку 

лікування, слід уникати зміни препаратів у чутливих та стабільних 

пацієнтів, щоб запобігти проблемам імуногенності [V, C]. 

Автоматична заміна повинна бути дозволена лише пацієнтам, які 

не приймають наркотики, і якщо клініцист врахує терапевтичну 

еквівалентність. Крім того, ретельний моніторинг результатів 

лікування біоаналогами має вирішальне значення для суттєвого 

збільшення кількості зареєстрованих пацієнтів, які перебувають на 



 

 

лікуванні, вище тих, що вимагаються для затвердження 

регуляторними органами; ще одна причина, чому слід уникати 

використання різних препаратів у одного пацієнта. 

 

Висновки 

 

Найбільша кількість доказів у лікуванні симптоматичної ПХА 

доступна для СЕ. СЕ є відносно безпечними, за винятком 

підвищеного ризику ВТП та розвитку ЧЕА у дуже рідкісних випадках. 

Поза затвердженими показаннями СЕ були пов'язані зі збільшенням 

смертності. 

 

Показано, що в/в залізо суттєво посилює активність СЕ, але 

довгострокових результатів немає. В/в залізо знижує прояви анемії у 

хворих на рак із ДЗ, однак репрезентативних рандомізованих 

досліджень та довгострокових даних бракує. 

 

Хворих на МДС, що мають низький – проміжний ризик-1 (IPSS) або 

дуже низький - проміжний ризик (переглянуто; IPSS-R), хворобу та 

симптоматичну анемію, слід розглядати для терапії СЕ, незважаючи 

на те, що не всі СЕ в даний час затверджені EMA для використання 

у пацієнтів з МДС [I, A]. 

 

Нещодавно FDA визначила, що стратегія оцінки ризиків та зниження 

ризику СЕ (пов’язана із застосуванням СЕ для лікування хворих на 

анемію через пов’язану з цим мієлосупресивну хіміотерапію) 

більше не потрібна для того, щоб переваги перевищували ризики 

скорочення коефіцієнту виживання та/або збільшення ризику 

прогресування пухлини або рецидиви у хворих на рак. Крім того, 

нещодавно Консультативний комітет з боротьби з онкологічними 

препаратами FDA рекомендував затвердити біологічний аналог 

епоетину альфа. 



 

 

У Європі нещодавно опубліковані німецькі вказівки дійшли 

аналогічних висновків щодо належної безпеки та належного 

використання СЕ. 
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