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Основні полоОсновні положженняення

• Середній об’єм клітини або MCV визначає середній об’єм
еритроцита. В нормі MCV становить 82–98 фл (фемтолітрів).
Макроцитоз — це стан, коли середній об’єм еритроцита перевищує
верхній допустимий ліміт.

• MCV вимірюється автоматичним аналізатором за принципом
імпедансу (також відомий як принцип Коултера) або на основі
розсіювання світла.

• Макроцитоз може бути рівномірним (коли збільшений розмір усіх
еритроцитів) або частковим, коли розмір збільшений лише у
частини клітин (наприклад, ретикулоцити при прискореному
еритропоезі).

• У більшості лабораторій показник MCV визначається автоматично з
рівнем гемоглобіну без додаткових налаштувань. Показники, що
перевищують верхній ліміт (98 фл), зустрічаються досить часто.

Причини збільшення MCПричини збільшення MCV (макроцитоV (макроцитозузу))

• Причини макроцитозу можна розділити на дві групи.
1. Нормобластний еритропоез

▪ Ретикулоцитоз (кровотеча, гемоліз)
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▪ Захворювання печінки

▪ Вживання великої кількості алкоголю

▪ Гіпотиреоз важкого ступеня

2. Мегалобластний еритропоез або дизеритропоез
[настанова
00318 |Мегалобластна анемія]

▪ Гіповітаміноз (вітамін B12, фолієва кислота)

▪ Мієлодиспластичний синдром
[настанова
00327 |Мієлодиспластичні синдро…]

▪ Дефектний синтез ДНК, спричинений лікарськими
засобами

ККлінічний підлінічний підхідхід

• Якщо у пацієнта анемія, гематологічні дослідження проводяться у
звичайному режимі [настанова

00318 |Мегалобластна анемія]

[настанова
00314 |Оцінка анемії у дорослих] .

• Якщо показник гемоглобіну в нормі:
1. Алкоголізм і зловживання алкоголем є найбільш

поширеними причинами макроцитозу. Якщо анамнез і
клінічні спостереження визначають етанол як найбільш
ймовірну причину, немає потреби у проведенні подальших
досліджень, але це необхідно пояснити пацієнту. Під час
проведення консультацій потрібно зробити спробу вплинути
на зменшення споживання алкоголю
[настанова
00891 |Коротка бесіда про ризик…] . Зменшення чи повне

припинення вживання алкоголю не відображатиметься на
MCV протягом перших місяців.

2. Якщо значне вживання алкоголю не припускається,
необхідно провести додаткові дослідження. Ретикулоцитоз у
поєднанні із макроцитозом можуть бути ознакою гемолізу
або прискореного еритропоезу через кровотечу. Наявність
мегалобластичної анемії може бути виявлена шляхом
вимірювання рівня вітаміну B12 і фолієвої кислоти у крові.
Необхідно виключити гіпотиреоз. Дослідження кісткового
мозку [настанова

00305 |Дослідження кісткового м…] виправдані, якщо
симптоми пацієнта і зміни картини крові (наприклад,
цитопенія) дозволяють припустити злоякісне захворювання
крові (наприклад, мієлодиспластичний синдром
[настанова
00327 |Мієлодиспластичні синдро…] ). Причина незначного

макроцитозу досить часто залишається невідомою.
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ПовПов'язані рес'язані ресурсиурси

• Інтернет-ресурси [пов'язані
00336 |Macrocytosis (increased …]

• Література [пов'язані
00336 |Macrocytosis (increased …]

НасНастановитанови

• Настанова 00318. Мегалобластна анемія.

• Настанова 00327. Мієлодиспластичні синдроми (МДС).

• Настанова 00314. Оцінка анемії у дорослих.

• Настанова 00891. Коротка бесіда про ризики вживання алкоголю.

• Настанова 00305. Дослідження кісткового мозку.
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ККлючові слючові слова індеклова індекссуу
mesh: Alcoholism mesh: dyserythropoiesis mesh: erythrocyte volume, mean cell mesh: mean cell volume
mesh: macrocytosis mesh: Erythrocytes mesh: megaloblactic erythropoiesis mesh: normoblastic erythropoiesis
mesh: change in blood picture speciality: Alcohol-related diseases icpc-2: B34 icpc-2: B99 speciality: Haematology
speciality: Internal medicine
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