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Основні нефрологічні 
синдроми

1.1. Сечовий синдром 

Сечовий синдром — клініко-лабораторний симптомокомплекс, пов’язаний з 

патологічними змінами показників сечі, не завжди специфічними скаргами, що 

відіграють важливу роль у діагностиці як ренальної, так і екстраренальної патоло-

гії, дозволяє оцінювати активність захворювання та ефективність патогенетичної 
терапії.

1.1.1. Протеїнурія
Уміст білка в сечі та його якісні характеристики зумовлені функціональним та 

морфологічним станом клубочкового бар’єра та канальцевого апарату, а також осо-

бливостями ниркової гемодинаміки, концентрацією протеїнів плазми та їх якісним 

складом.

Структура капілярної стінки, що включає ендотелій, базальну мембрану клубоч-

ка (БМК) та епітеліальні клітини (подоцити), становить основу бар’єра, що розгля-

дається як селективна мембрана з наявністю двох видів циліндричних пор. Радіус 

більшості пор у середньому становить близько 5 нм. Невелика частина пор іншого 

виду із середнім радіусом приблизно 7 нм мають вирішальне значення для тран-

спорту таких великих молекул, як альбуміни та глобуліни, при різних захворюван-

нях нирок, що супроводжуються протеїнурією. Селективність бар’єра пов’язують із 

наявністю в клубочковій стінці структур з аніонними властивостями (сульфатовані 
глікозаміноглікани, сіалопротеїди — подоксалін і вільні карбоксильні групи кола-

гену).

Бар’єр перешкоджає проходженню через гломерулярний фільтр макромолекул, 

які мають нейтральний або позитивний заряд, із розмірами, що перевищують 40°.

У нормі проходження через гломерулярний фільтр альбуміну й подібних йому 

білків значно обмежене внаслідок їх електростатичної взаємодії з гломерулярними 

поліаніонами.

Серед білків, що проходять через клубочковий апарат, фільтруються та про-

ходять через канальцевий апарат (2,0–4,0 г), альбумін становить 0,5–1,0 г. Однак 

тільки 20–30 мг його виділяється з сечею, решта реабсорбується переважно в про-

ксимальному відділі канальців. Низькомолекулярні білки й пептиди (лізоцим, 

 2-мікроглобулін, легкі ланцюги імуноглобулінів, інсулін, паратиреоїдний гормон 

тощо) вільно фільтруються через клубочковий фільтр і реабсорбуються в канальцях. 

1.
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За добу з сечею екскретуються слідові значення низькомолекулярних білків і пеп-

тидів. Крім того, за добу з сечею також виводяться протеїни, що виділяються епіте-

лієм сечовивідних шляхів: глікопротеїн Тамма — Хорсфалла, імуноглобуліни A та 

G. Таким чином, екскреція білка з сечею, зумовлена вищезазначеними процесами, 

не перевищує 10–30 мг за добу за альбумінурією. Методики, що використовуються 

для визначення білка в рутинній лабораторній практиці, не виявляють протеїнурії 
таких низьких рівнів. Їх можливо визначити за допомогою високочутливих методів, 

наприклад тестів на альбумінурію.

У клінічній практиці розрізняють протеїнурію інтермітуючу й персистуючу.
До інтермітуючої протеїнурії відносять: а) функціональну; б) ідіопатичну; в) ор-

тостатичну.
Функціональна протеїнурія виникає на тлі різних станів: лихоманка, велике 

фізичне або аліментарне (білкове) навантаження, застійна серцева недостатність, 

переохолодження, психоемоційний стрес та інші гіперадренергічні стани. Функці-
ональна протеїнурія звичайно мінімальна за рівнем, рідше — помірна. Вона зникає 

після припинення дії чинника, що спровокував її виникнення. Вплив перелічених 

вище станів на ниркову гемодинаміку призводить до підвищеної проникності гло-

мерулярних капілярів та розвитку функціональної протеїнурії (альбуміна та інші 
білки). Функціональна протеїнурія може бути зумовлена канальцевим компонен-

том (протеїнурія при великих фізичних навантаженнях).

Ідіопатична протеїнурія спостерігається в частини здорових дітей і молодих до-

рослих. Вона вважається функціональною з мінімальними рівнями білка, дуже рід-

ко — помірними, з нормальним осадом сечі. До встановлення ідіопатичної протеї-
нурії завжди потрібно підходити з обережністю, оскільки її може зумовити латентна 

нефропатія. Ідіопатична протеїнурія може мати спадковий характер у вигляді син-

дрому стоншеної базальної мембрани.

Ортостатична протеїнурія — це поява білка в сечі після перебування людини у 

вертикальному положенні. Спостерігається переважно в підлітків, її походження 

пов’язують із гемодинамічними механізмами. У горизонтальному положенні люди-

ни добова екскреція білка з сечею не перевищує 10–30 мг, а за вільного рухового 

режиму рівень протеїнурії досягає 1,0–1,5 г/добу. Як і у випадку з ідіопатичною про-

теїнурією, потрібно з обережністю діагностувати ортостатичну протеїнурію, оскіль-

ки в ряді випадків її ортостатичний характер може спостерігатися в пацієнтів із ла-

тентними нефропатіями.

До персистуючої протеїнурії відносять: а) ренальну (клубочкову, канальцеву, змі-
шану); б) супраренальну (протеїнурія переповнення); в) інфраренальну (секреторну).

Персистуюча (постійна) протеїнурія характеризується виділенням із сечею білка 

незалежно від фізичної активності хворого, його положення і стану гемодинаміки.

Ренальна протеїнурія
Клубочкова протеїнурія зумовлена порушенням проникності гломерулярного 

фільтра для білків плазми. При цьому залежно від співвідношення білкових фрак-

цій сечі розрізняють селективну і неселективну протеїнурію. Протеїнурію з високим 

умістом альбуміну та близьких йому фракцій білка називають селективною. В її роз-

витку провідну роль відіграє втрата функціонального електростатичного бар’єра. 

При неселективній протеїнурії в сечі визначається альбумін, значна кількість висо-

комолекулярних глобулінів, появу яких пов’язують передусім із порушенням селек-
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тивності, залежної від розмірів пор гломерулярного бар’єра. Клубочкова протеїну-

рія спостерігається при гломерулонефритах (ГН), ниркових васкулітах, діабетичній 

нефропатії, амілоїдозі нирок та інших захворюваннях нирок.

Канальцева протеїнурія зумовлена порушенням процесів реабсорбції білків уль-

трафільтрату та характеризується високим умістом низькомолекулярних протеїнів 

так званої передальбумінової фракції, серед яких виділяються 2-мікроглобулін, 

лізоцим тощо. Така протеїнурія виявляється при спадкових тубулопатіях, інтерсти-

ціальних нефритах (ІН), гострому уражені нирок, токсичному уражені канальцево-

го апарату солями важких металів і різними лікарськими препаратами. Ізольована 

канальцева протеїнурія не перевищує 1,0 г/добу і може бути визначена методами, 

що дозволяють виявити передальбумінову фракцію або визначити вміст у сечі спе-

цифічних білків.

Змішана протеїнурія зумовлена гломерулярними й тубулярними механізмами, 

що мають місце при гломерулонефритах, діабетичній нефропатії, пієлонефритах, 

амілоїдозі нирок тощо. 

Супраренальна протеїнурія
Протеїнурія переповнення спостерігається при мієломній хворобі, хворобі Валь-

денстрема, злоякісних лімфомах, коли відбувається накопичення в плазмі крові 
низькомолекулярних парапротеїнів, що легко фільтруються через неушкоджений 

клубочковий бар’єр. Перевантаження канальцевого епітелію профільтрованим біл-

ком, а також пошкоджуюча дія молекул парапротеїнів на клітини епітелію призво-

дять до блокування механізмів реабсорбції. Добова екскреція білка при цьому ста-

новить 0,5–2 г і більше. Подібний механізм також зумовлює розвиток міоглобінурії 
при масових некрозах м’язової тканини різного походження і гемоглобінурії при 

гемолітичних синдромах.

Інфраренальна (секреторна) протеїнурія
Цей вид протеїнурії зумовлений підвищеною секрецією різних білків клітинами 

канальцевого епітелію, а також слизової оболонки й залоз сечостатевих органів, що 

спостерігається при пієлонефритах, інтерстиціальних нефритах і простатитах. Се-

креторна протеїнурія звичайно не перевищує 1,0 г/добу.
Розрізняють мінімальну протеїнурію (при добовій екскреції білка, що не переви-

щує 1,0 г), помірну протеїнурію (при добовій екскреції білка 1,0–3,0 г) і велику (ма-

сивну, нефротичну) протеїнурію (при добовій екскреції білка понад 3,0 г у дорослих 

і понад 2,5 г у дітей).

В уточненні походження протеїнурії, а також ураження ниркових структур важ-

ливе місце займає визначення якісного складу білків сечі, що дозволяє встановити 

селективність протеїнурії, наявність у білковому спектрі сечі фракції низькомолеку-

лярних білків, а також специфічного М-градієнта, представленого парапротеїнами.

Кількісна та якісна оцінка протеїнурії має важливе значення в діагностиці та ви-

борі тактики ведення пацієнтів із ГН.

Причиною протеїнурії може бути порушення селективного бар’єра, що зумовле-

но формуванням імунних комплексів (ІК) in situ або депозицією їх у гломерулярних 

структурах із розвитком імунокомплексного запалення, унаслідок чого підвищу-

ється проходження через клубочковий фільтр як альбумінів, так і глобулінів. Не-

рідко при цьому має місце неселективна протеїнурія.



1.   11

Розвиток і прогресування ХНН при клубочкових захворюваннях нирок може 

супроводжуватися деяким зниженням рівнів протеїнурії і збільшенням умісту в сечі 
2-мікроглобуліну та інших низькомолекулярних білків. При цьому гломерулярний 

компонент представлений в основному альбуміном, що пов’язують з підвищенням 

його фільтраційної фракції в нефронах, які не втратили функцій. Значний каналь-

цевий компонент у спектрі білків сечі відображає пригнічення процесів реабсорбції 
епітелієм канальців. Персистуюча протеїнурія негативно впливає на стан канальце-

вого апарату і нирковий інтерстицій, що призводить до розвитку та прогресування 

ниркової недостатності.
Вивченню характеру протеїнурії відводять важливе місце в пацієнтів із нирко-

вими трансплантантами. Ранніми ознаками відторгнення можуть служити поява 

альбумінурії/протеїнурії та/або зміна її якісного спектра.

У разі вагітності з фізіологічним перебігом добова втрата білка з сечею може ся-

гати 300 мг, що пов’язують з лордотичною позицією хребта у вертикальному поло-

женні, зміною функціонального стану нирок і сечовивідних шляхів, а також змінами 

ниркового венозного відтоку внаслідок збільшення матки. Патологічна протеїнурія, 

що вперше виявляється у вагітних, може бути зумовлена як загостренням хронічних 

або прихованих захворювань нирок, так і розвитком артеріальної гіпертензії (АГ) ва-

гітних. Білок сечі у здорових вагітних в основному представлений альбуміном і низь-

комолекулярними білками, тоді як у вагітних з хронічними хворобами нирок або 

при розвитку АГ вагітних звичайно виявляється неселективна протеїнурія.

Альбумінурія — підвищений рівень екскреції білка (альбуміну) з сечею, що ви-

значається сучасними методами, загальноприйнятими в клінічній практиці. Уміст 

альбуміну оцінюється в межах 30–200 мкг/хв або 30–300 мг/добу.
Альбумінурія розглядається як незалежний фактор ризику розвитку діабетичної 

і гіпертензивної нефропатій і прогресування ниркової недостатності, а також ура-

жень серцево-судинної системи й серцево-судинної смертності. 

Диференціальна діагностика альбумінурії/протеїнурії
Якщо протеїнурія перевищує 30 мг на добу, то диференціальну діагностику 

розпочинають із визначення кількості білка в сечі, виділеної за добу. При визна-

ченні тільки альбуміну можливими етіологічними чинниками можуть бути функ-

ціональна (ортостатична, фізичного навантаження, лихоманкова) протеїнурія або 

пов’язана з хворобою, що визначається як ГН із мінімальними змінами. У разі 
виявлення низькомолекулярних білків проводиться диференціація з мієломною 

хворобою, нефропатією з низькомолекулярною протеїнурією, амілоїдозом. Визна-

чення 2-мікроглобуліну вказує на канальцевий характер білка й зустрічається при 

спадкових, природжених та імунозалежих нефропатіях з ураженням канальців та 

інтерстицію.

У разі добової втрати білка > 2,5–3 г на добу після ретельно зібраного анамнезу з 

вказівкою на чіткий етіологічний фактор (інфекція, алергічні реакції, лікарські за-

соби, спадкові захворювання, пухлини) діагностується факт ураження нирок. Якщо 

в анамнезі відсутній чіткий чинник виникнення нефропатії, пацієнту необхідно 

зробити нефробіопсію, що в разі ураження нирки за типом ГН може верифікувати 

його морфологічний тип (мінімальні зміни, мембранозна нефропатія (МН), фо-

кально-сегментарний гломерулярний склероз (ФСГС), IgА-нефропатія тощо). За 

допомогою біопсії можливо діагностувати і системне захворювання — системний 
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червоний вовчак, системні васкуліти (ниркові васкуліти), саркоїдоз, герпетиформ-

ний дерматит, АГ, цукровий діабет (ЦД) тощо.

1.1.2. Сечовий осад
Вивчення елементів осаду сечі має важливе значення в діагностиці захворювань 

нирок і сечовивідних шляхів. Нарівні з проведенням світлової мікроскопії препа-

ратів осаду, що є складовою частиною загальноклінічного дослідження сечі, набули 

широкого застосування тестові методи, які дозволяють оцінювати наявність різних 

елементів осаду сечі.
Традиційна мікроскопія матеріалу в осаді сечі дозволяє вивчити циліндри і клі-

тинні елементи сечі, а також солі. Крім традиційної світлової мікроскопії осаду, 
значно поширені методи кількісного визначення формених елементів крові, дедалі 
частіше — автоматизовані. При цьому можна підраховувати формені елементи кро-

ві в сечі з попереднім центрифугуванням зразків та без нього.

Із метою поліпшення якості мікроскопії рекомендують проводити повторні до-

слідження.

Виявлення еритроцитурії (гематурії) та вивчення її особливостей має важливе 

значення для діагностики різних захворювань нирок і сечовивідних шляхів. Здо-

рова людина виділяє з сечею за 1 хвилину приблизно 500–2000 еритроцитів, у дітей 

ці величини можуть бути дещо вищими.

При використанні рутинних методик в осаді сечі здорової людини можуть зу-

стрічатися поодинокі еритроцити. Наявність 2–3 або більше за 1000 еритроцитів 

відповідно в полі зору або в 1 мл сечі розглядається як патологія, що вимагає пояс-

нення та нерідко потребує проведення додаткових лабораторних, інструментальних 

і навіть морфологічних досліджень. Подібна ситуація зумовлена різноманітністю як 

причин еритроцитурії, так і її механізмів. Джерелом еритроцитурії можуть бути як 

нирки, так і будь-який із відділів сечовивідних шляхів.

Еритроцитурія (гематурія), як і протеїнурія, може бути супраренального, ре-

нального або постренального походження.

Динамічне вивчення еритроцитурії (гематурії) дозволяє реально судити про ак-

тивність первинних і вторинних ГН, їх перебіг і ефективність патогенетичної терапії. 
Залежно від особливостей перебігу й вираженості розрізняють персистуючу та інтер-

мітуючу еритроцитурію (гематурію), а також мікро- та макрогематурію відповідно.

Вивчення морфологічних особливостей еритроцитів сечі за допомогою фазо-

во-контрастної мікроскопії або спеціального забарвлення осаду дозволяє оціни-

ти джерело гематурії із виділенням при цьому гломерулярних та негломерулярних 

еритроцитів. Гломерулярні або змінені еритроцити характеризуються неправиль-

ною формою, малим діаметром і слабшим забарвленням, а також деформацією 

мембран і цитоплазматичними включеннями. Описані морфологічні особливості 
еритроцитів пов’язують із їх проходженням через гломерулярну капілярну стінку, а 

також через стінку перитубулярних капілярів. Крім цього, певну роль у зміні струк-

тури еритроцитів відіграють фагоцитоз їх клітинами канальцевого епітелію, а також 

осмотичні властивості та рН сечі.
За наявності в осаді сечі понад 80 % змінених еритроцитів висока ймовірність їх 

гломерулярного походження, тобто надходження еритроцитів у сечовий простір із 

капілярів клубочків або з перитубулярних капілярів, що спостерігається при пер-

винних і вторинних ГН, а також інтерстиціальних нефритах.
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Незмінені (негломерулярні) еритроцити — це клітини правильної округлої фор-

ми з розмірами, що наближаються до розмірів еритроцитів периферичної крові, із 

відсутністю фрагментації й деформації мембрани. При вмісті в осаді понад 80 % 

незмінених еритроцитів висока ймовірність їх негломерулярного походження 

(сечокам’яна хвороба (СКХ), неускладнені та ускладнені пієлонефрити, полікістоз 

нирок, а також пухлини нирок і різних відділів сечовивідних шляхів, туберкульоз 

нирок і сечовивідних шляхів тощо).

Відсутність описаних кількісних взаємовідносин між зміненими й незміненими 

еритроцитами, тобто наявність змішаної еритроцитурії (гематурії) не дозволяє ві-
рогідно судити про її походження, оскільки така еритроцитурія (гематурія) може 

спостерігатися як при гломерулонефритах, так і при пухлинних і туберкульозних 

процесах, полікістозі нирок і пієлонефритах.

За умови протеїнурії < 1 г/добу необхідно провести візуалізуючі методи дослі-
дження (УЗД, допплер-УЗД нирок у положенні лежачи й стоячи, КТ). При вияв-

ленні анатомо-функціональних відхилень діагностуються ниркові (папілярний не-

кроз, кісти, камені, пухлини, губчаста нирка) або сечовідні (камені, дивертикули, 

пухлини) ураження. Якщо результати інструментальних методів дослідження будуть 

нормальними, то необхідно провести цистоскопію. Зміни слизової міхура можуть 

спостерігатися при інтерстиціальному циститі, травмах, дивертикулах, пухлинах і 
каменях. Якщо цистоскопічне дослідження не виявило змін, пацієнту призначають 

ангіографію ниркових артерій. Як причина гематурії можуть бути виявлені пухлина, 

кісти, кортикальний некроз, інфаркт нирки, тромбоз ниркових вен, артеріально-ве-

нозна мальформація. У разі відсутності змін хворому призначається біопсія нирки. 

За умови протеїнурії > 1 г/добу рекомендується прижиттєва нефробіопсія, що 

підтвердить гломерулярне ураження нирок — ГН, спадковий нефрит або інтерсти-

ціальний нефрит. 
Важливу роль у діагностиці захворювань нирок і сечовивідних шляхів, в оцінці їх 

перебігу та ефективності терапії відіграє вивчення особливостей лейкоцитурії. Здо-

рова людина виділяє з сечею за 1 хвилину приблизно 500–4000 лейкоцитів, причо-

му в дітей ці показники можуть бути дещо вищими.

Лейкоцитурія може бути представлена різними видами клітин.

Поліморфноядерні лейкоцити (ПМЯЛ) представлені клітинами округлої фор-

ми діаметром до 10 мкм із зернистою цитоплазмою. Діаметр їх може збільшуватися 

при низькій осмолярності сечі. У концентрованій сечі ПМЯЛ тяжко відрізнити від 

клітин тубулярного епітелію або інших клітин крові. Додавання декількох краплин 

оцтової кислоти поліпшує візуалізацію мембрани клітинного ядра.

Еозинофіли при забарвленні за Papanicolau мають двосегментне ядро з еозино-

фільними гранулами, що займають майже всю цитоплазму. Лімфоцити — невеликі 
клітини з великим ядром і тонкою смугою цитоплазми.

Етіологія й патогенез захворювань, що призводять до розвитку лейкоцитурії, різ-

номанітні, що часто визначає особливості лейкоцитарного профілю сечі. У зв’язку 

з цим вивчення лейкоцитарної формули осаду сечі має значення для диференці-
альної діагностики захворювань нирок і сечовивідних шляхів. Так, перевага ПМЯЛ 

має місце при запальних захворюваннях сечовивідних шляхів, первинних і вторин-

них пієлонефритах. Поряд із ПМЯЛ при цих станах виявляється невелика кількість 

 еозинофілів (не більше 5 %). Більше еозинофілів спостерігається при гострому 

інтерстиціальному нефриті медикаментозної етіології або холестериновій емболії 
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нирок. У пацієнтів із первинними та вовчаковим гломерулонефритами серед лей-

коцитів сечі переважають лімфоцити. Причому рівень їх зростає при загостреннях. 

Збільшення ПМЯЛ в осаді сечі пацієнтів із ГН, які отримують імуносупресивну те-

рапію, є проявом розвитку інфекційного процесу в сечовивідних шляхах.

Ідентифікація їх можлива тільки при спеціальному забарвленні препарату. 
Клітини тубулярного епітелію розрізняються формою (від плоских до стовпо-

подібних), розташуванням ядра (різної кількості), наявністю цитоплазматичних 

органел (збіднене або рясне) й особливостями мембрани (із наявністю щіткової об-

лямівки або без такої). Діаметр тубулярних клітин близько 13 мкм. Вони можуть 

бути поодинокі або у вигляді скупчень, а також нашарувань на циліндрах. Поява ту-

булярних клітин у сечі має місце як при патологічних станах, що характеризуються 

переважним ураженням тубулоінтерстиціального апарату нирок (гостре ураження 

нирок, пієлонефрити, гостре відторгнення ниркового трансплантата, інтерстиці-
альні нефрити), так і при патологічних станах, що характеризуються первинним 

ураженням клубочкового апарату (гломерулонефрити з нефритичним, нефротич-

ним синдромами (НС)).

Важливість діагностичного значення дослідження осаду сечі доповнюється ви-

явленням циліндрів у сечі. Дослідження циліндрів вимагає ретельного дотримання 

правил приготування препарату сечового осаду й проведення мікроскопії, оскільки 

вони легко руйнуються (особливо в умовах лужної та низькоосмолярної сечі).

Матрицею різних циліндрів є мукопротеїн Тамма — Хорсфалла (МПТХ), що се-

кретують епітеліальні клітини висхідного відділу петлі Генле та початкових відділів 

дистальних звивистих канальців. Фібрили, з яких складається мукопротеїн Там-

ма — Хорсфалла, не звивисті, мають різну довжину і діаметр від 3 до 5 нм. При 

деяких фізіологічних і патологічних умовах нитки МПТХ схильні злипатися та 

сплітатися з утворенням гелю, що є основою гіалінових циліндрів. Трансформація 

МПТХ із розчину в гель провокується низькою рН, високою осмолярністю сечі, 
високим умістом у ній натрію або взаємодією з такими субстанціями, як міоглобін, 

гемоглобін тощо. Спочатку гель залишається прикріпленим до тубулярної клітини 

дрібними фібрилами, а потім вимивається потоком ультрафільтрату в просвіт ка-

нальців.

Морфологія циліндрів визначається цілим рядом факторів, які включають стан 

канальців, наявність у просвіті канальців еритроцитів, лейкоцитів, злущених клі-
тин тубулярного епітелію і характер останніх. Вищеназвані елементи за їх наявності 
в просвіті канальців протягом переходу МПТХ з розчину в гель можуть імбібувати 

гіалінову матрицю, утворюючи різні види циліндрів.

Різні циліндри осаду сечі відрізняються за діаметром, довжиною і клітинним 

складом.

Гіалінові циліндри — це компактні утворення фібрилярної структури, які майже 

повністю складаються з МПТХ. Вони можуть виявлятися у здорових осіб після фі-
зичного навантаження, у пацієнтів із ГН, ІН із застійною серцевою недостатністю, 

дегідратацією тощо. У здорової людини в препараті осаду сечі можуть зустрічатися 

поодинокі гіалінові циліндри (елементи сечового осаду з коефіцієнтом заломлення, 

близьким до такого для води, що мають довгасту форму і закруглені кінці); їх екс-

креція не перевищує 20 000 за добу. Наявність навіть поодиноких гіалінових, а тим 

більше інших видів циліндрів у полі зору при великому збільшенні потрібно роз-

глядати як патологію, що вимагає відповідної інтерпретації.
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Зернисті циліндри свідчать про патологію нирок. За структурою вони діляться 

на дрібно- та грубозернисті. Крім цього, вони неоднорідні за величиною. Так, при 

вираженій нирковій недостатності виявляються широкі зернисті циліндри, що у 

2–2,5 раза більші від тих, які виявляються в пацієнтів із нормальною функцією ни-

рок. Такі зернисті циліндри формуються в гіпертрофічних нефронах, що зберегли 

функцію з розширеними атрофічними канальцями і тому часто позначаються як 

циліндри ниркової недостатності. 
Воскоподібні циліндри мають фібрилярну структуру з більш високим коефіцієн-

том заломлення, темного забарвлення і з ширшим на відміну від гіалінових діаме-

тром. Їх поверхня вкрита пластинкою невідомого складу. Вони можуть утворювати-

ся з пошкоджених зернистих або гіалінових циліндрів, які зазнали змін після утво-

рення. Воскоподібні циліндри характерні для пацієнтів із нирковою недостатністю, 

із НС, часто виявляються у пацієнтів із швидкопрогресуючим гломерулонефритом 

(ШПГН).

Залежно від клітинного складу розрізнюють еритроцитарні, лейкоцитарні та ту-

булярні циліндри.

Еритроцитарні циліндри складаються з округлих клітин без гемоглобіну з правиль-

ною та інтактною цитоплазматичною мембраною, зрідка — з мінімальними пошко-

дженнями. Еритроцити можуть тісно прилягати один до одного, можуть розташову-

ватися на відстані. Можливий перехід еритроцитарного циліндру в гемоглобіновий. 

Гемоглобінові циліндри мають типову гранулярну структуру, коричневий відтінок, 

чіткі контури, складаються як із дегенеративних еритроцитів, так і профільтрова-

ного вільного гемоглобіну, що входить до складу матриці (наприклад, у пацієнтів 

із гемолізом). Наявність еритроцитарних або гемоглобінових циліндрів в осаді сечі 
(навіть поодиноких) є маркером гломерулярного джерела еритроцитурії (гематурії).

Міоглобінові циліндри виявляються в сечі при рабдоміолізі, за будовою вони на-

гадують гемоглобінові циліндри. 

Лейкоцитарні циліндри з різної кількості лейкоцитів, які важко відрізнити від 

тубулярних клітин унаслідок виражених дегенеративних змін. Дрібніші розміри 

лейкоцитів, їх дрібнозерниста структура, жовто-коричневий колір допомагає іден-

тифікувати їх при проведенні фазово-контрастної мікроскопії. Лейкоцитарні ци-

ліндри визначаються при інфекціях нирок, однак можуть спостерігатися і в осіб із 

неінфекційними ураженнями нирок (ГН, ІН). 

Тубулярноклітинні циліндри містять тубулярні епітеліальні клітини (частіше з 

проксимальних канальців), що більші за розмірами, ніж лейкоцити, мають округлу 

форму, а також велике ядро, розташоване в центрі або на периферії. Тубулярноклі-
тинні циліндри можуть виявлятися в пацієнтів із нефротичним та нефритичним 

синдромами, гострим тубулярним некрозом.

Жирові циліндри утворюються при імбібіції матриці жировими елементами, які 
можуть бути представлені краплинами жиру, овальними жировими тілами або крис-

талами холестерину, мають двозаломлюючі властивості, що вимагає застосування в 

мікроскопії джерела поляризованого світла. Жирові циліндри завжди асоціюються 

з вільними жировими елементами, їх наявність характерна для пацієнтів із НС не-

залежно від його етіології.
Розрізнюють також бактеріальні циліндри, що виявляються в пацієнтів з інфек-

цією сечовивідних шляхів, а також грибкові циліндри (у пацієнтів із вісцеральним 

кандидозом із залученням у процес ниркової паренхіми).
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Пігментні білірубінові циліндри можуть бути представлені гіаліновими, зернис-

тими й клітинними циліндрами з типовим жовтим забарвленням, зумовленим на-

явністю в сечі білірубіну.
Одночасна наявність у просвіті канальців різних клітинних компонентів може 

супроводжуватися утворенням змішаних циліндрів — гіаліново-зернистих або зер-

нисто-воскоподібних тощо.

Циліндроїди — довгасті елементи з одним закругленим кінцем і другим — у ви-

гляді нитки слизу. Вони асоціюються з циліндрами, бо мають подібну діагностичну 

значущість. Циліндроїди можуть також мати вигляд гіалінових, зернистих та клі-
тинних циліндрів, а також можуть містити ліпоїди.

Вивченню ліпідурії (виділення з сечею анізотропних, двозаломлюючих жирових 

структур) також доцільно приділяти увагу. Ці структури в темному полі поляризо-

ваного світла спостерігаються часто у вигляді темного хреста зі світлими сегмен-

тами, що послужило підставою для позначення їх терміном «мальтійські хрести». 

Утворення анізотропного матеріалу (ліпоїдів) пов’язують з жировою дегенерацією 

клітин канальцевого епітелію. Наявність великої кількості двозаломлюючих жиро-

вих тіл у сечі характерна для НС.

Наявність формених елементів в осаді сечі визначають традиційно (світлова мі-
кроскопія) і за допомогою індикаторних папірців. Останні вже протягом двох деся-

Захворювання Диференціальна діагностика, ознаки 

1 2

Лордотична еритроцитурія Переважно чоловіки, без НС, еритроцитурія збільшується після 
ходьби, тривалого стояння.
Лордоз попереково-крижового відділу хребта.
Біопсія нирки

Ортостатична альбумінурія Вік від 15 до 20 років, астенічна конституція, доброякісний пе-
ребіг, без НС.
Зв’язок незначної протеїнурії із фізичним навантаженням, ви-
сока її селективність, «пустий» осад.
Біопсія нирки

Аномалії нирок і сечових 
шляхів 

Сімейний анамнез, без НС. 
Протеїнурія до 0,5 г/добу, еритроцитурія.
Інструментальне обстеження

Гематурично-люмбалгічний 
синдром

В основному жіноча стать, молодий вік, больовий синдром, гі-
пертермія, рецидивуючий перебіг, без НС.
Макрогематурія.
Відсутня реакція з боку крові.
Реноангіографія, біопсія нирки

Синдром потоншеної клу-
бочкової базальної мемб-
рани 

Сімейний анамнез, доброякісний перебіг, без НС.
Висока селективність протеїнурії, «пустий» осад.
Прогноз — хронічна ниркова недостатність (ХНН) у старшому 
віці.
Біопсія нирки, електрона мікроскопія

Хронічний гломерулонефрит ГГН в анамнезі.
Протеїнурія понад 1 г/добу, переважає еритроцитурія, лімфоци-
турія

Діабетичний гломеруло-
склероз 

Цукровий діабет, ангіопатія.
Переважно протеїнурія.
Зменшення глікемії і глюкозурії.
Біопсія нирки

Таблиця 1.1. Причини та диференціальна діагностика сечового синдрому
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Продовження табл. 1.1

1 2

Уратна нефропатія В основному чоловіча стать, середній вік, сімейний анамнез, 
симптоми подагри, уролітіаз, без НС.
Протеїнурія 0,5–1,0 г/добу, еритроцитурія.
Гіперурикемія, гіперурикозурія.
Біопсія нирки

Системний червоний вовчак 
та системні васкуліти

Молодий вік, жіноча стать (крім вузликового поліартеріїту). 
Фебрилітет, поліморфізм і поліорганність симптоматики.
Лімфоцитурія. 
Залежно від захворювання — біопсія шкіри, м’язової тканини, 
вовчакові клітини в крові.
Біопсія нирки. При системному червоному вовчаку (СЧВ) — ан-
титіла до дволанцюжкової ДНК, антиядерні антитіла

Амілоїдоз нирки Вогнища хронічної інфекції. АГ — рідко.
Переважно протеїнурія, «пустий» осад.
Біопсія підшкірної клітковини, підслизового шару ясен, прямої 
кишки. 
Гіпергаммаглобулінемія. 
Біопсія нирки

Сечокам’яна хвороба Больовий синдром, сімейний анамнез, без НС.
Еритроцитурія, макрогематурія, неорганізований осад. 
Відходження камінців, порушення обміну солей (уратів, оксала-
тів, фосфатів).
Візуалізуючі методи дослідження 
(рентгенологічний, радіонуклідний, УЗД)

Кардіоренальний синдром Декомпенсація кровообігу ІІБ–ІІІ ст. 
Помірна протеїнурія, еритроцитурія.
Зменшення і зникнення змін у сечі в разі успішної корекції де-
компенсації кровообігу

Пієлонефрит Дизурія, періодичний фебрилітет, больовий (іноді однобічний) 
синдром, без НС.
Протеїнурія до 1 г/добу, переважає нейтрофільна лейкоцитурія.
Бактеріологічне дослідження сечі, 2–3-порційна проба сечі.
Анатомо-функціональна асиметрія за даними візуалізуючих ме-
тодів дослідження (рентгенологічні, радіонуклідні, КТ, УЗД)

Пієлонефрит із некротичним 
папілітом 

Дизурія, періодичний фебрилітет, больовий синдром, без НС.
Еритроцитурія, макрогематурія.
Бактеріологічний аналіз сечі, 2–3-порційна проба, анатомо-
функціональна асиметрія, встановлена інструментальними ме-
тодами (КТ, МРТ, ангіографія)

Інтерстиціальний нефрит Професійний анамнез, довготривале вживання ліків, схильність 
до анемії, артеріальної гіпотензії, поліурії, без НС.
Протеїнурія до 0,5–1,0 г/добу, асептична лейкоцитурія, ізогіпо-
стенурія.
Схильність до анемії

2-мікроглобулінурія, біопсія нирки

Артеріальна гіпертензія 
вагітних 

Друга половина вагітності.
Протеїнурія, «пустий» осад. 
Зменшення, зникнення проявів після переривання вагітності, 
пологів

Спадкові, вроджені нефро-
патії 

Сімейний анамнез, молодий вік, вроджені дефекти інших орга-
нів, відставання в розвитку і рості.
Протеїнурія до 0,5 г/добу. При синдромі Альпорта — еритроци-
турія.
Амінокислотний спектр крові, сечі.
Хромосомний аналіз, біопсія нирки
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Закінчення табл. 1.1

1 2

Радіаційний нефрит Анамнез (професія, лікувальне опромінювання), хронічна радіа-
ційна хвороба, без НС.
Протеїнурія/еритроцитурія.
Радіаційне обстеження

Туберкульоз нирок Туберкульоз легень в анамнезі, субфебрилітет.
Лейкоцитурія, еритроцитурія, «стерильність» сечі, туберкулінові 
проби, бактеріологічні методи дослідження.
Візуалізуючі методи дослідження (рентгенологічне, радіонуклід-
не, УЗД).
Виявлення туберкульозної палички в сечі (метод ПЛР)

Пухлина нирки Переважно чоловіча стать, середній і старший вік, больовий 
синдром, фебрилітет, погіршення загального стану.
Еритроцитурія, макрогематурія; рідко — паранеопластична не-
фропатія з НС. 
Рентгенологічне, радіонуклідне, УЗД, тумор-2-піруваткіназа 
крові

Мієломна нефропатія Мієломна хвороба, переважно чоловіча стать, середній вік, біль 
у кістках.
Переважає протеїнурія, білок Бенс-Джонса, М-градієнт сечі і 
крові.
Плазматичні клітини, парапротеїни в крові, анемія, гіперпро-
теїнемія, диспротеїнемія, гіперкальціємія, деструкція плоских 
кісток.
Мієлограма, біопсія нирки

Паранеопластична нефро-
патія 

Наявність злоякісних пухлин, відповідна локальна симптомати-
ка, погіршення загального стану.
Переважно протеїнурія, іноді нефротичного рівня.
Анемія.
Всебічне клінічне, інструментальне обстеження

Тромбоз ниркових вен Тромбофлебіт, стан після черевних операцій, травм, макрогема-
турія.
Больовий синдром, початковий односторонній набряк нижньої 
частини тіла. Венографія.
При хронічному тромбозі ниркових вен — розвиток мембраноз-
ної нефропатії — НС

Отруєння: вісмут, інсектици-
ди, медикаменти (золото, 
D-пеніциламін, нестероїдні 
протизапальні препарати); 
дія вакцин, бджолиної і змії-
ної отрути

Анамнез.
Переважає протеїнурія.
У випадку тривалого перебігу — біопсія нирки з метою визна-
чення морфологічного типу ГН і наступної терапевтичної тактики

тиріч широко впроваджені в клінічну практику. Серед них нарівні з індикаторними 

зонами для протеїнів сечі використовуються також індикатори на нітрити (показ-

ник бактеріурії), лейкоцитарну естеразу (показник лейкоцитурії), гемоглобін (по-

казник гематурії). Тест-смужки дають із певною вірогідністю якісну й кількісну ха-

рактеристику протеїнурії, лейкоцитурії, гематурії та бактеріурії (усього до 12 показ-

ників). Вони прийняті в загальноклінічній практиці і при проведенні скринінгових 

досліджень, але не дозволяють визначити кількісну характеристику протеїнурії та її 
якісні параметри, а також дати якісну характеристику лейкоцитурії та еритроцитурії 
(гематурії). Крім цього, тести-смужки не дозволяють виявляти наявність циліндру-

рії та її характер.
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1.2. Нефротичний синдром

Нефротичний синдром — клініко-лабораторний симптомокомплекс, пов’язаний 

із тривалою та значно підвищеною проникністю структур клубочків для білка, ха-

рактеризується наявністю п’яти ознак: протеїнурії (понад 3 г/добу), гіпопротеїнемії 
за рахунок гіпоальбумінемії (у дорослих < 30 г/л, у дітей — < 25 г/л), диспротеїнемії 
за рахунок підвищення альфа-2-фракції глобулінів; набряків (від невиражених до 

анасарки); гіперліпідемії (гіперхолестеринемія понад 6,2 ммоль/л із можливою гі-
пертригліцеридемією). За відсутності набряків НС має назву неповного.

Код за МКХ-10

N04. Нефротичний синдром
Етіологія

У дітей до 1 року виділяють вроджений та інфантильний НС. 

Вроджений нефротичний синдром (0–3 місяці)

— НС фінського типу з первинним ураженням базальних мембран, клубочкових 

капілярів та з мікрокістозом канальців (мутація гена NPHS1 на 19-й хромосомі).

— Сімейний НС нерідко пов’язаний із мутацією гена NPHS2 на хромосомі Iq25-

tq31.

Сімейний аутосомно-домінантний стероїдорезистентний НС, пов’язаний із му-

тацією гена ACTN4, що кодується альфа-актинін-4.

— Дифузний мезангіальний склероз, пов’язаний із мутацією гена WT1 (фран-

цузький тип НС).

— Уроджений НС із мінімальними змінами.

— Уроджений НС із мембранозними змінами.

— Уроджений НС із фокально-сегментарним склерозом.

— НС при синдромах Деніса — Драша, Галловей — Моуат, Пірсона, Лоу, Бара-

кат, НС, комбінований із мутацією гена WT1 та псевдогермафродитизмом, Nail — 

Patella та багатьох інших (див. далі).

Інфантильний нефротичний синдром (3–12 місяців)

— із мінімальними змінами гломерул; 

— із дифузною мезангіальною проліферацію; 

— із фокальним гломерулярним склерозом;

— при васкуліті.
У дорослих визначають такі варіанти НС (табл. 1.2).

За чутливістю до глюкокортикоїдної терапії виділяють гормоночутливий та гор-

монорезистентний НС. 

Патогенез
В основі НС лежить масивна протеїнурія — перший та провідний симптом цьо-

го патологічного стану. Вона виникає в результаті деструкції базальної мембрани 

клубочків (мембранозна нефропатія, що має неселективний характер) або малих 

відростків подоцитів (подоцитарна, селективна протеїнурія).

Деструктивні зміни викликаються комплексом патологічних уражень із пору-

шенням електростатичного бар’єра клубочків, до яких відносять:

— імунне запалення;

— відкладання амілоїду в базальній мембрані клубочка;
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Таблиця 1.2

Набутий НС Первинні ура-
ження нирок

Гломерулонефрит — НС розвивається при будь-якій морфо-
логічній формі:
— ГН із мінімальними змінами

— мембранозна нефропатія

— IgA-нефропатія

— ФСГС

— мембранопроліферативний ГН

Ураження 
нирок при 
ревматичних 
хворобах

Системний червоний вовчак, системні васкуліти (пурпура 
Шенлейна — Геноха, мікроскопічний, вузликовий поліангіїт, 
синдроми Вегенера, Шегрена, Гудпасчера). Сироваткова хво-
роба, поліформна еритема, змішана кріоглобулінемія

Метаболічні 
хвороби

Амілоїдоз

Цукровий діабет — діабетична нефропатія 

Набутий НС 
(менш поши-
рені причини)

Паранеоплас-
тичні

Лейкози, лімфома Ходжкіна, хвороба відкладання легких 
ланцюгів; карциноми бронхів, молочної залози, товстої киш-
ки, шлунка, нирки, сечового міхура, простати; меланома

Нефротоксичні, 
медикамен-
тозні

Солі золота, D-пеніциламін, нестероїдні протизапальні пре-
парати, хлорпропамід, солі літію, сполуки вісмуту, ртуті, анти-
біотики, деякі протиепілептичні препарати, «вуличний» героїн

Алергічні Укуси комах, зміїна отрути, антитоксини

Інфекційні Бактеріальні (інфекційний ендокардит, сифіліс, лепра, тубер-
кульоз).
Вірусні (гепатит В і С, вірус Епштейна — Барр, ВІЛ, herpes 
zoster).
Протозойні (малярія, шистозоматоз).
Гельмінтозні

Змішані Артеріальна 
гіпертензія

Злоякісна артеріальна гіпертензія

Артеріальна гіпертензія вагітних

Циркуляторні 
порушення

Тромбози аорти, ниркових артерій

Тромбози ниркових вен, нижньої порожнистої вени

Інші Серпоподібноклітинна анемія

Алкоголізм

Рефлюкс-нефропатія

Олігомеганефронія

Екопатологія

— активацію системи комплементу з наступними клітинними реакціями;

— значне підвищення вмісту К-залежного протеїну С, що впливає на V та VІІІ 

фактори згортання;

— локальне порушення згортання крові;
— токсичний вплив різних речовин на базальну мембрану клубочка та подоцити;

— підвищення судинної проникності;
— мікроангіопатії;
— уроджена неповноцінність подоцитів;

— глікозилювання базальної мембрани клубочка при цукровому діабеті. 
Джерелом білків у сечі є плазма. Вони однакові за своїми імунохімічними влас-

тивостями; 2–20 % білків становлять полімери альбуміну. Фракційний склад біл-

ків сечі якісно наближений до білкового спектра крові, але відрізняється кількісно. 
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Відносно збільшена кількість альфа-1- і бета-глобулінів та значно знижений уміст 

альфа-2- і гамма-глобулінів.

При НС екскретуються різні ферменти з високим ступенем активності: транс-

амідиназа, лейцинамінопептидаза, бета-глюкозоаміноглікани тощо. У сечі пацієн-

тів із НС виявляються фракції гліко- та ліпопротеїдів високої щільності.
Другим провідним симптомом є гіпопротеїнемія, що виникає в результаті втрати 

великої кількості альбуміну, виснаження синтезу альбуміну з явищами гіпоальбумі-
немії і диспротеїнемії (підвищення альфа- і бета-глобулінових фракцій, збільшення 

в альфа-2-глобуліновій фракції вмісту гаптоглобінів та альфа-2-мікроглобуліну, що, 

маючи велику молекулярну масу, надмірно синтезується при НС на тлі зниженого 

катаболізму). Альфа-2-мікроглобулін як інгібітор протеаз крові здатний зв’язувати 

деякі гормони (інсулін, гормон росту тощо), що призводить до змін гуморальних 

систем організму. Уміст гамма-глобулінів часто знижений, хоча при деяких нефро-

патіях (вовчаковий нефрит, амілоїдоз нирок) може бути й підвищеним. Втрата білка 

відбувається і через кишечник при недостатньому компенсаторному синтезі білків 

печінкою. Гіпопротеїнемія зумовлена також втратою білка, переміщенням його в 

набрякову рідину.
Порушення ліпідного обміну — ознака НС. У крові пацієнтів підвищується вміст 

холестерину, тригліцеридів, фосфоліпідів. Синтез ліпопротеїдів у печінці підвищу-

ється внаслідок зниження метаболізму й накопичення в крові мевалонату — по-

передника холестерину. Зниження його катаболізму виникає внаслідок зменшення 

активності ліпопротеїдліпази і втрати з сечею ферментів, які розщепляють ліпіди 

(лецитинхолестеринацилтрансфераза). Спостерігається зміна структури ліпопро-

теїдів низької щільності та зниження їх доступності до ліполітичних ферментів 

внаслідок підвищення синтезу ліпопротеїдів у відповідь на гіпоальбумінемію. У 

пацієнтів із НС у крові підвищений уміст ліпопротеїдів низької щільності при нор-

мальному або зниженому вмісті ліпопротеїдів високої щільності, які зв’язуються з 

глікозоаміногліканами та нейтралізують електричний заряд клубочка, що є додат-

ковим фактором ураження базальної мембрани клубочка, підвищеної проникності 
стінки капіляра та проникнення ліпідів у мезангій. Має значення також затримка 

ліпопротеїдів у судинному руслі як високомолекулярних сполук. Нерідко підвищу-

ється вміст неестерифікованих жирних кислот. Із гіперліпідемією пов’язують ліпі-
дурію (виділення ліпідів із сечею збільшується до 1 г/добу).

Одним із проявів НС є гіперкоагуляція та пригнічення фібринолізу. Спостеріга-

ється втрата з сечею та зниження синтезу антитромбіну ІІІ, зменшення активності 
антикоагулянтних і фібринолітичних протеїназ, активація кінін-калікреїнової сис-

теми, посилення агрегаційних властивостей тромбоцитів. Спостерігаються дис-

трофічні зміни епітелію капілярів зі значним зниженням тканинного активатора 

плазміногену. На функціональний стан тромбоцитів та реологічні властивості крові 
негативно впливає гіпоальбумінемія.

Порушення згортання крові призводить до змін мікроциркуляції в капілярах 

клубочків, що погіршує функцію нирок, а поступова трансформація надлишку фі-
брину в гіалін — до склерозування ниркової тканини. Стан гіперкоагуляції міня-

ється від незначної активації системи згортання до претромбічних станів або кризу 

локального дисемінованого внутрішньосудинного згортання.

Характерною ознакою НС є порушення обміну вітаміну D і пов’язаного з ним 

фосфорно-кальцієвого обміну (гіпокальціємія, гіпокальціурія, остеопороз, остео-
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маляція). Ці порушення зумовлені дефіцитом метаболітів вітаміну D, а гіпоальбу-

мінемія призводить до зниження вмісту кальцію в крові.

Симптоматика
Найчастіше першою ознакою, що відмічають люди з НС, є пінистість сечі.
Пацієнти скаржаться не значну слабкість, порушення апетиту, біль у грудній 

клітці та іноді в животі, набряки, які розвинулись або поступово, або стрімко, про-

тягом однієї-трьох діб, зменшення діурезу. Частіше набряки непостійні: уранці — 

на повіках, у другій половині дня — на нижніх кінцівках.

Шкіра людини стає дистрофічною (сухість, злущення епітелію), волосся стає 

ламким та тьмяним; живіт здутий; набряки різного ступеня вираженості — від по-

мірних до анасарки (одно- або двобічний гідроторакс, гідроперикард, асцит). Ве-

ликі набряки призводять до розтягування шкіри, утворюються striae distensae. При 

гідроперикарді та гідротораксі пацієнти скаржаться на задишку, при асциті — на 

проноси, здуття живота, нудоту, блювоту. При порожнинних набряках може розви-

нутися нефротична кардіопатія, що проявляється тахікардією, значно приглушени-

ми тонами серця. Іноді в пацієнтів з’являються білі смуги на нігтьових ложах паль-

ців верхніх кінцівок. Швидко виникає атрофія м’язів, що маскується набряками.

Системний артеріальний тиск може бути зниженим, підвищеним або залишати-

ся нормальним.

Поступово розвивається олігурія або анурія.

НС має варіабельні ступені клінічних проявів: від нефротичної протеїнурії без 

набряків або з помірним набряковим синдромом до тяжкого клінічного перебігу з 

високою протеїнурією та великими периферичними та порожнинними набряками 

й тяжкими ускладненнями. Формування НС може бути сповільненим, затяжним у 

часі або бурхливим.

НС може ускладнюватися розвитком інфекцій (сепсис, бешиха, пневмонія, пі-
єлонефрит (ПН)), гострих серцево-судинних розладів (інфаркт міокарда, венозні 
тромбози, серцева недостатність), порушеннями коагуляції; нефротичним кризом. 

Діагностика
При лабораторних дослідженнях визначається помірна анемія, можливий лейко-

цитоз. Іноді виникає лейкопенія на тлі системного червоного вовчака. Лише в па-

цієнтів із вираженою схильністю до алергічних реакцій (переважно у відповідь на 

ліки) — еозинофілія. Кількість тромбоцитів звичайно дещо збільшена (особливо на 

тлі амілоїдозу); значне збільшення ШОЕ. При загальному аналізі сечі визначається 

підвищена відносна щільність; нерідко лужна рН. Протеїнурія > 3,0 г/л, гематурія не-

типова, еритроцити в сечі визначаються при ниркових васкулітах, тромбозі ниркових 

вен, IgA-нефропатії (IgAН). В осаді сечі — гіалінові, зернисті, воскоподібні циліндри, 

зустрічаються жирові, епітеліальні; лейкоцитурія (лімфоцитурія), ліпідурія.

У частини пацієнтів має місце мікроцитарна анемія з вторинною гіперсидеро-

філією через втрату трансферину, зниження всмоктування заліза в кишечнику, по-

силену екскрецію еритропоетинів. Рідше в пацієнтів спостерігається схильність до 

еритроцитозу.
Біохімічний аналіз крові: зниження вмісту загального білка крові (гіпоальбумі-

немія, гіпогаммаглобулінемія); гіперглікемія при цукровому діабеті; нерідко — по-

рушення електролітного складу (гіпонатріємія, гіпокаліємія, гіпокальціємія); гі-
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перліпідемія (гіперхолестеринемія, гіпертригліцеридемія). Гіперкреатинемія свід-

чить про порушення функції нирок.

У всіх пацієнтів мають місце порушення системи згортання крові, що виника-

ють за рахунок підвищення вмісту VІІІ фактора, фібриногену та тромбоцитів у си-

роватці крові. При НС із сечею організм втрачає ХІ та ХІІ фактори, антитромбін 

ІІІ, урокіназу.
Прижиттєве дослідження біоптатів нирок дозволяє верифікувати захворювання, 

на тлі якого розвинувся НС:

— хронічний гломерулонефрит (ідіопатичний та на тлі ниркових васкулітів, сис-

темних хвороб сполучної тканини);

— амілоїдоз;

— наркотична нефропатія;

— діабетична нефропатія;

— медикаментозне та токсичне ураження нирок.

Інструментальні дослідження
Проводяться візуалізаційні методи дослідження сечової системи (УЗД, динаміч-

на реносцинтиграфія) для виявлення структурних уражень нирок і сечових шляхів. 

Біопсія нирки виконується перед призначенням лікування, а також у разі неповно-

го НС, гормонорезистентного НС та для визначення прогнозу захворювання.

Пацієнти з НС обов’язково повинні бути проконсультовані спеціалістами: 

офтальмологом (огляд очного дна — діагностика діабетичної ретинопатії), ревма-

тологом при підозрі системного ревматичного захворювання (ревматоїдний артрит, 
хвороба Бехтерєва, СЧВ тощо), при екстраренальних проявах хвороби — іншими 

спеціалістами. Для визначення наявності вірусних гепатитів та для призначення 

противірусної терапії хворий консультується інфекціоністом-гепатологом. При 

підозрі на онкологічну патологію пацієнт оглядається онкологом, на хворобу кро-

ві — гематологом.

Диференціальна діагностика
НС частіше розвивається у пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН) і може 

бути їх першим проявом. Підозрювати НС необхідно у всіх пацієнтів із набряками. 

Призначають дослідження, які дозволяють встановити причину синдрому.
НС необхідно диференціювати з набряковим синдромом, який іноді розвивається 

при гіпотиреозі, серцево-судинній недостатності, порушенні харчування, синдромі 
Пархона (гідропексичний синдром). Вирішальною ознакою є відсутність змін у сечі та 

проведення додаткових обстежень для встановлення причини набрякового синдрому.
Зрідка НС може розвинутись на тлі гемодинамічних порушень при серцево-су-

динній недостатності ІІІ ступеня, констриктивному перикардиті.

Набряки
Визначення поняття

Набряк — підвищення вмісту позаклітинної рідини в будь-якому органі, симп-

том, характерний для цілої низки захворювань нирок. На обличчі набряки проявля-

ються за наявності 600–1200 мл зайвої рідини, на кінцівках та в порожнинах — при 

3–7 л надмірної кількості води в організмі. Проте їх поява залежить від маси тіла і 
кількості жирової тканини пацієнта. 
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Діагностика

Наявність набряків встановлюється фізикально при огляді пацієнта. Як одномо-

ментне визначення використовують імпеданс (ручні засоби або ваги з відповідною 

функцією), що порівняно з індексом маси тіла дозволяють диференціювати надмір-

ну масу тіла за рахунок рідини або жирових відкладень. УЗД допомагає у визначенні 
вісцеральних набряків. Наявність внутрішньосудинної гіпергідратації оцінюється 

за гематокритом або величиною центрального венозного тиску. Проте найбільш ви-

користовуваним методом оцінки вираженості набряків є зважування пацієнта (для 

пацієнтів з ожирінням бажано з одночасною оцінкою жирових відкладень) або ви-

значення імпедансу порівняно з балансом рідини, що вводиться/надходить з їжею і 
виводиться нирками та кишечником.

Клінічна симптоматика

У пацієнтів із захворюваннями нирок можуть спостерігатися практично всі кла-

сифіковані види набряків (рис. 1.1). Генералізовані набряки з їх крайнім виражен-

ням — анасаркою зустрічаються при нефротичному синдромі та амілоїдозі. Пери-

Таблиця 1.3. Причини і диференціальна діагностика НС

Захворювання Диференціально-діагностичні ознаки НС

Гломерулонефрит Анамнез. Супутні захворювання. Гіперальфаглобулінемія. Ери-
троцитурія. Біопсія нирки

Діабетична нефропатія Анамнез. Супутні ураження. Ретинопатія. Рівень глікемії, глю-
козурія. Артеріальна гіпертензія

СЧВ та системні васкуліти Анамнез. Поліорганність ураження. Анемія. Лейкопенія. Лім-
фоцитурія. Антинуклеарні антитіла (СЧВ), антитіла до дволан-
цюжкової ДНК, pANCA, cANCA (ревматичні хвороби). Рідкісність 
гіперліпідемії. Біопсія нирки

Амілоїдоз нирок Анамнез. Первинні ураження в разі вторинного амілоїдозу 
(гнійні захворювання, туберкульоз, ревматоїдний артрит, хво-
роба Бехтерєва). «Пустий» осад сечі. Гіпергаммаглобулінемія. 
Біопсія слизової прямої кишки, ясен. Біопсія нирки

Вірусні гепатити, ВІЛ-інфекція Анамнез. Функціональні проби печінки. HCV-антитіла, HBsAg і 
ВІЛ-скринінг. Наркотична нефропатія

Інфекції:
— сифіліс

— малярія

— септичний ендокардит

Анамнез, супутні хвороби. RW-крові. Малярійний плазмодій у 
товстій краплі. Анемія, лейкоцитоз, УЗД серця

Тромбоз нижньої порожнис-
тої вени та/або ниркових вен

Анамнез. Супутні захворювання. Початково — однобічний 
набряк. Лейкоцитоз. Еритроцитурія. Венокавографія, біопсія 
нирки (мембранозна нефропатія)

Паранеопластична нефро-
патія

Анамнез. Первинне захворювання. Анемія. Скринінг на наяв-
ність пухлинних маркерів

Лімфоми, лейкози Анамнез. Локальна симптоматика. Лімфоаденопатія. Стер-
нальна пункція

Кріоглобулінемія (кріоглобулі-
немічний гломерулонефрит)

Анамнез. Пурпура. Синдром Рейно. Гіпергаммаглобулінемія. 
HBV, HCV. Кріоглобуліни

Природжений НС Ендемічність (фінського типу). Генетичний аналіз

Алергічні нефропатії Анамнез (укуси комах, змії). Антитоксини

Токсичні, медикаментозні не-
фропатії

Препарати золота, пеніциламін, нестероїдні протизапальні 
препарати, хлорпропамід, препарати літію, героїн, вісмут, 
ртуть, антибіотики, вітаміни, протиепілепсійні препарати
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феричні набряки спостерігаються при гострому гломерулонефриті (ГГН), серцевій 

недостатності при хронічній хворобі нирок, а в поєднанні з вісцеритами — при сис-

темних захворюваннях сполучної тканини.

За розподілом рідини зустрічаються позасудинні інтерстиціальні набряки при 

гломерулонефриті і клітинна гіпергідратація (хронічні захворювання нирок із сер-

цевою недостатністю). Ортостатичні набряки характерні для пацієнтів з обмеженою 

водовидільною функцією та для серцевих набряків на тлі хронічних хвороб нирок.

Патогенез
Види набряків, що найчастіше зустрічаються в нефрологічній практиці залежно 

від патогенезу їх розвитку, умовно можна розділити на дві групи. Перша — набря-

ки, зумовлені затримкою натрію, що з’являються на тлі порушення електролітної 
функції нирок. Це призводить до одночасного збільшення об’єму циркулюючої 
плазми і тканинної рідини. Тривалість таких набряків визначається тривалістю па-

тологічного ниркового процесу, що супроводжується активацією симпатичної та 

ренін-ангіотензинової системи.

Такі набряки характерні для гострого гломерулонефриту, інтерстиціального не-

фриту, гострої і хронічної ниркової недостатності, хронічних захворювань нирок та 

анефротичного варіанта системних захворювань сполучної тканини, що перебіга-

ють з ураженням нирок. У цій групі пацієнтів набряки діагностуються на підставі 
наявності ямки при натисканні на гомілку, неадекватного харчового раціону, збіль-

шення маси тіла, зниження гематокриту і зменшення діурезу.

Нефротичний набряк
Формування набряків має складний генез, але кінцевим його механізмом є по-

силена реабсорбція натрію та води нирками. До компонентів формування нефро-

тичного набряку відносять: низький онкотичний тиск плазми, співвідношення 

альбуміни/глобуліни в плазмі; судинна проникність та гідростатичний тиск у ка-

пілярах; онкотичний, осмотичний та гідростатичний тиск в інтерстиції; співвідно-

шення натрійуретичних та антинатрійуретичних факторів; чутливість нирок до не-

йрогормональних впливів; функціональний стан нирки. Судинна проникність має 

велике значення як компонент розвитку набряків, що тісно пов’язаний із втратою 

білка. Білкова недостатність на тлі значної протеїнурії призводить до втрати білко-

вої складової інтими судин, збільшення судинної проникності, що особливо вира-

жене при діабетичній нефропатії та ангіоспастичній енцефалопатії.
Нирка має певну автономність у регуляції виділення хлориду натрію за рахунок 

набору натрійуретичних (натрійуретичні пептиди, натрійуретичні стероїди — ма-

Рисунок 1.1
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ринобуфагенін, уаобаїн, дигоксиноподібний фактор; ангіотензин 1–7, брадикінін, 

допамін, простагландини PGA, PDE, простациклін) та антинатрійуретичних (ангі-
отензин ІІ, аутокоїди — ендотеліни, аденозин, тромбоксан) речовин. Антинатрій-

уретичну дію має й активація симпатичної нервової системи. Ендогенні натрійуре-

тичні речовини залежно від походження мають різні механізми дії та фізіологічні 
ефекти. Так, натрійуретики білкової природи утворюються в тканинах мозку, серця 

та нирок, спричиняють пригнічення транспорту натрію, що залежить від циклічного 

гуанозинмонофосфату в клітинах гладеньких м’язів і збиральних трубочок. Це при-

зводить до підвищення натрійурезу та вазоконстрикції і, як наслідок, зниження арте-

ріального тиску. Стероїдні натрійуретики, навпаки, через пригнічення Na-К-АТФази 

в клітинах гладеньких м’язів та проксимальних канальцях призводять до натрійурезу 

і вазоконстрикції зі зростанням артеріального тиску. Цей ефект часто реалізується в 

умовах ХНН, коли зростає об’єм циркулюючої крові (ОЦК), що стимулює секрецію 

натрійуретичних речовин, сприяє зменшенню або зникненню набряків у пацієнтів, 

при цьому стійко зростає рівень артеріального тиску. Розвиток ХНН призводить до 

зменшення або зникнення набряків не завжди. Набряковий синдром зберігається 

при недостатності кровообігу ІІБ–ІІІ ст. зі значним зниженням швидкості клубоч-

кової фільтрації (ШКФ), при надтяжкому перебігу НС, гепаторенальному синдромі.
Формування нефротичного набряку залежить від балансу натрійуретичних та 

антинатрійуретичних факторів, а механізми розвитку набряків пов’язані з посиле-

ною втратою білка і зниженим об’ємом циркулюючої крові.
Для НС характерним є нирковий фактор формування набряків — втрата білка з 

сечею та вплив його на ниркову паренхіму. У нормі проксимальні канальці мають 

властивість реабсорбувати весь профільтрований білок. При посиленій фільтрації 
білка значно зростає його реабсорбція проксимальними канальцями, що призво-

дить до виснаження їх транспортної системи. Білок накопичується в лізосомальних 

та інших структурах клітин ниркової паренхіми. Унаслідок посиленої реабсорбції 
білка розвивається гіперплазія епітелію, зниження внутрішньоканальцевого об’єму, 
підвищення синтезу ендотеліну-1, який, у свою чергу, стимулює транспорт натрію 

в канальцях. Не виключено, що посиленню транспорту натрію в канальцях сприяє 

і його зв’язування з реабсорбованим білком.

Лікування набряків
Враховуючи два принципово різних механізми розвитку набряків у нефрологіч-

них пацієнтів, терапевтична тактика також істотно відрізняється. У разі затримки 

натрію й води при підвищеному об’ємі циркулюючої крові на тлі зниженого нирко-

вого кровотоку або зменшеного серцевого викиду (у разі супутньої серцевої недо-

статності) показані:
— призначення діуретика;

— профілактика гіперволемії;
— підвищення ниркового кровотоку;

— підвищення серцевого викиду (при серцевій недостатності).

Навпаки, при гіпопротеїнемічних набряках спочатку доцільне підвищення он-

котичного тиску плазми крові, тобто поповнення кровоносного русла, а потім про-

ведення усіх перелічених заходів. 

Інтенсивне ведення пацієнта передбачає парентеральну терапію. Методом оцін-

ки ефективності діуретичної терапії є кількість сечі та динаміка маси тіла пацієнта.
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Інфузійна терапія набряків, не пов’язаних із гіпопротеїнемією
За наявності набряків, не пов’язаних із гіпопротеїнемією, стартова інфузійна те-

рапія розпочинається з уведення кристалоїдів, ксилату, латрену або реосорбілакту. 
Останній особливо показаний при зміні реологічних властивостей, які при гломеру-

лонефриті і хронічних захворюваннях нирок коригуються аспірином (100 мг/добу), 

тиклопідином (250 мг/добу) або клопідогрелем (75 мг/добу) замість гепарину, що 

тривало використовували в нефрологічній практиці.
Актуальність призначення інфузійної терапії при нефритичному синдромі зу-

мовлена наявністю набрякового та інтоксикаційного синдромів, порушень ре-

ологічних властивостей крові та концентрації електролітів. При нефритичному 

синдромі доцільно призначати кристалоїди — 5% розчин глюкози і фізіологічний 

розчин у співвідношенні 1 : 1 10 мл/кг на добу, реосорбілакт 5–8 мл/кг на добу (обе-

режно при порушенні азотовидільної функції нирок, при підвищенні осмолярності 
> 310 мосмоль/л) або ксилат 10 мл/кг на добу (ефективний при цукровому діабе-

ті). Для покращення реологічних властивостей крові призначається латрен (розчин 

пентоксифіліну) 2–4 мг/кг на добу. Діуретичні засоби — фуросемід 1–2 мг/кг на 

добу або торасемід 0,5–1,0 мг/кг на добу вводяться внутрішньовенно на початку 

інфузії та, за необхідністю, у кінці крапельниці. Перорально призначають ксипамід 

(20–80 мг/добу) або модуретик, за наявності серцевої недостатності — спіронолак-

тон або еплеренон 25–50 мг/добу).

Інфузійна терапія при гострому ураженні нирок (ГУН) застосовується з метою 

нормалізації об’єму циркулюючої крові, покращення реології, корекції електроліт-

ного й кислотно-основного дисбалансу. Доцільність проведення інфузійної терапії 
зумовлена великим відсотком пацієнтів із преренальним ГУН (30–60 %), при якому 

своєчасне й адекватне лікування в більшості випадків виключає необхідність засто-

сування екстракорпоральних методів лікування. 

Із метою корекції гіповолемії і збільшення об’єму циркулюючої крові призна-

чають препарати желатину або 20% розчин альбуміну, кристалоїдні розчини — 5% 

розчин глюкози та фізіологічний розчин 1 : 1 20 мл/кг. Інфузія тривалістю 0,5–2 го-

дини закінчується введенням фуросеміду 1 мг/кг або торасеміду 0,5 мг/кг. За по-

казаннями призначають свіжозаморожену плазму та еритроцитарну масу. Для ко-

рекції гіперкаліємії застосовують 10–20% розчин глюкози в поєднанні з простими 

інсулінами; для корекції ацидозу — соду-буфер 4,2% або 3–4% розчини гідрокар-

бонату натрію. Слід також пам’ятати, що клінічна симптоматика та анурія протя-

гом 24 годин і більше, олігурія протягом 48 годин і більше, швидкий приріст рівня 

креатиніну у сироватці крові або сечовини, декомпенсований метаболічний аци-

доз, гіперкаліємія (> 6,5 ммоль/л), симптоми гіпергідратації (набряк мозку, набряк 

легень, артеріальна гіпертензія) є показаннями для початку проведення екстракор-

поральних методів лікування (перитонеального діалізу або гемодіалізу). 

При гіпопротеїнемічних набряках використовують замісну терапію для підви-

щення онкотичного тиску плазми й перерозподілу рідини з інтерстиціального про-

стору в кровоносне русло. Концентрований розчин людського альбуміну 20–50% 

малодоступний в клінічній практиці, тому препаратами вибору є декстрани й осмо-

лярні розчини — поліглюкін, реоглюман, сорбілакт і реосорбілакт. В останньому 

вміст шестиатомного спирту сорбітолу становить лише 60 г/л води (проти 200 г/л у 

сорбілакті). Тому висока осмолярність сорбілакту формує стійке підвищення онко-

тичного тиску, а реосорбілакт має кращі дезагрегантні властивості. Крім того, на-
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трію лактат, що входить до складу розчинів, плавно підвищує лужний резерв крові. 
Використання сорбілакту й меншою мірою реосорбілакту при нефротичному син-

дромі та функціональній гострій нирковій недостатності дозволяє підвищити кон-

центрацію натрію в сироватці крові. Таким чином, створюються умови для ефек-

тивного використання петльових діуретиків у цих груп пацієнтів.

Сорбілакт проявляє діуретичний ефект за рахунок посилення ниркового крово-

току. Крім того, сорбітол не реабсорбується в проксимальних канальцях нирок, за-

безпечуючи другий компонент діуретичного ефекту. Сорбілакт і реосорбілакт містять 

електроліти у збалансованих кількостях, тому не посилюють порушень, що призво-

дять до надмірного накопичення рідини в пацієнтів без порушення функції нирок.

Інфузійна терапія гіповолемії на тлі низького онкотичного тиску починається 

з визначення гематокриту, потім проводиться інфузія зі швидкістю 40–60 крапель 

за хвилину з розрахунку 2–3 мл/кг сорбілакту в ранковій крапельниці і в такій же 

дозі — у вечірній. Для дітей доза сорбілакту дещо більша за 3–4 мл/кг на одне вве-

дення. За відсутності нормалізації гематокриту діуретик внутрішньовенно не при-

значається. При зменшенні гематокриту до 42 % і нижче призначається струминне 

повільне введення петльового діуретика. При цьому залишається доцільним вико-

ристання інгібіторів АПФ і/або сартанів, які покращують гемодинамічні параметри 

ниркового кровотоку.
Нині широко використовується торасемід замість фуросеміду. Торасемід харак-

теризується високою біодоступністю (80–90 %), що не знижується, як у фуросеміду, 
при серцевій недостатності, більшою діуретичною активністю, меншою калійуре-

тичною дією і пролонгованим ефектом (10–12 годин). Призначення традиційних 

доз пероральних діуретиків при вираженому набряковому синдромі малоефектив-

не, тому можна використовувати високодозові призначення, наприклад торасемід 

100–200 мг/добу 2 дні через 2 дні. 
Важливою складовою ліквідації набряків гіпопротеїнемічного генезу є патоге-

нетична терапія, що призводить до зменшення проникності гломерулярного філь-

тра (нефротичний синдром) і/або ексудативної ентеропатії (СЧВ) за допомогою 

пульс-терапії або інших режимів застосування метипреду (преднізолону). У разі 
відсутності негайного ефекту від глюкокортикоїдної терапії, гормонорезистентних 

варіантів захворювань і повної неефективності стероїдів (амілоїдоз) ліквідацію на-

бряків слід проводити, якщо можливо, у коротші терміни. Протинабрякова терапія 

сприяє кращому ефекту інших видів лікування, покращуючи біодоступність пре-

паратів, що призначаються.

Нефротичний синдром вимагає призначення інфузійної терапії на весь період 

набрякового синдрому (від 1 до 4 тижнів, в окремих випадках — до 6–8 тижнів). Ак-

туальність інфузійної терапії при нефротичному синдромі зумовлена наявністю на-

бряків, гіповолемії (переважно за рахунок гіпопротеїнемії, гіпоальбумінемії), загро-

зою виникнення синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання. Для 

корекції гіповолемії й набрякового синдрому призначаються сорбілакт, препарати 

желатину (волютенз), розчини альбуміну 10–20%. Останній необхідно застосовува-

ти в разі загрози розвитку гіповолемічного шоку — при зменшенні рівня альбуміну 

нижче за 12 г/л. Показаннями для призначення свіжозамороженої плазми є загроза 

розвитку ДВЗ-синдрому (5–10 мл/кг на добу). Обов’язково застосовуються діуре-

тики — фуросемід 1–2 мг/кг на добу або торасемід 0,5–1,0 мг/кг на добу внутріш-

ньовенно або ксипамід, індапамід, гіпотіазид перорально. 
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Завершується краплинне введення при нефротичному синдромі внутрішньовен-

ним уведенням глюкокортикоїду (за необхідності) і повторним дослідженням гема-

токриту, що особливо важливо для пацієнтів молодшого дитячого віку (табл. 1.4). 

Додавання до інфузії інших медикаментів при можливості слід уникати. 

Слід зазначити, що в нефрологічній практиці для ліквідації набряків використо-

вують невеликі об’єми інфузій, що, як правило, не перевищують 5–6 мл/кг на добу 

за два (ранкове і вечірнє) введення.

Окремою групою реальної патології є тубулопатії — спадкові захворювання ни-

рок, найчастішим проявом яких є метаболічний ацидоз і виражені електролітні по-

рушення. Набряки не характерні для тубулопатій. Але інфузійна терапія призна-

чається як метод їх лікування при декомпенсованому ацидозі, а саме при рН < 7,2, 

ВЕ < –10,1. Тому для цієї групи пацієнтів існує правило: тубулопатії — набряків 

немає, але інфузійна терапія призначається.

Для корекції ацидозу застосовують:

— соду-буфер 4,2% із розрахунку: 0,6 х маса тіла х ВЕ або 3–4% розчин гідрокар-

бонату натрію: 0,2–0,4 х маса тіла х ВЕ;

— реосорбілакт — 8–10 мл/кг на добу;

— або ксилат 10 мл/кг на добу. 
Корекція електролітних порушень здійснюється за допомогою гіперосмолярних 

розчинів калію (7,5% KCl) і натрію (3–7,5% NaCl); розрахунок дефіциту того чи ін-

шого електроліту проводиться за стандартизованими формулами.

Реосорбілакт 8–10 мл/кг на добу або ксилат 10 мл/кг на добу є основою дезін-

токсикаційної терапії при пієлонефриті, але препарати дуже обережно застосову-

ються за наявності порушеної функції нирок, зокрема при хронічній нирковій не-

достатності. 
Резюмуючи вищевикладене, слід ще раз акцентувати увагу на тому, що при не-

гіпопротеїнемічних набряках як основний розчин для введення сечогінного (на-

самперед торасеміду) використовують кристалоїд або (прийнятніше) реосорбілакт 

чи латрен, що одночасно покращує реологічні властивості крові. Проте гіпопроте-

їнемічні набряки вимагають заповнення кровоносного русла осмотично активним 

розчином перед призначенням петльового діуретика. Як правило, інфузійна тера-

пія проводиться гекодезом або сорбілактом із подальшим введенням торасеміду. 
При цьому як маркер об’єму циркулюючої крові можна використати гематокрит, 
що визначається двічі на добу.

Ускладнення нефротичного синдрому
Виникнення ускладнень НС залежить від характеру захворювання, що спричи-

нило його розвиток, його проявів та темпів формування. У разі тяжкого перебігу 

ГН прояви НС більш виражені, наявна більша частота ускладнень, у той час як при 

Таблиця 1.4. Набряки в нефрологічній практиці

Вид набряків
Об’єм циркулюючої 

крові
Гематокрит Тактика терапії

Електролітний Підвищений Знижений Діуретик, потім кри-
сталоїд

Гіпопротеїнемічний Знижений Підвищений Препарат желатину, 
потім діуретик
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інших захворюваннях (амілоїдоз, системні васкуліти тощо) ускладнення бувають 

значно рідше.

Нефротичний криз
Нефротичний криз або абдомінальний (больовий) синдром — тяжке усклад-

нення НС. Виникає в пацієнтів із вираженим набряковим синдромом (анасарка 

та порожнинні набряки), значною гіпопротеїнемією та гіпоальбумінемією, на тлі 
значного зменшення об’єму циркулюючої крові (до 1,0–1,5 л при нормі 4–6 л) та 

значного збільшення об’єму позаклітинної рідини. Нефротичний криз проявля-

ється анорексією, блювотою, появою бешихоподібної мігруючої еритеми, частіше 

в ділянці стегон та живота, що супроводжується вираженими болями. Розвиваєть-

ся олігурія, діарея, іноді зниження системного АТ, підвищення температури тіла. 

Можливий розвиток гіповолемічного шоку (прогресуюча артеріальна гіпотонія, 

адинамія, тахікардія, колапс, анурія).

У патогенезі цього стану відіграють роль розлади, які призводять до зниження 

об’єму циркулюючої крові, що, у свою чергу, часто поглиблюється ятрогенними 

впливами (недостатня діуретична терапія) та наявністю синдрому неадекватної 
секреції антидіуретичного гормону. Рідина в організмі при НС знаходиться в по-

заклітинному просторі, порожнинах у вигляді асептичного транссудату із висо-

ким умістом брадикініну, нейтральної кінінокінази, калікреїну і прекалікреїну. У 

той же час спостерігається низька концентрація альфа-антитрипсину й альфа-

2-макроглобуліну при низькій кіназній активності. Активація кінінової системи 

починається на ранніх стадіях формування НС, коли підвищується судинна про-

никність за рахунок лейкоцитарних факторів і активних амінів, гістаміну тощо. 

Надалі у відповідь на протеїнурію підвищується синтез прекалікреїногенів і кі-
ніногенів. Вільний брадикінін, що утворюється в результаті активації кінінової 
системи, посилює судинну проникність та зумовлює больовий синдром. Бради-

кінін міститься як у порожнинах, так і в набряковій рідині зон, що близько роз-

ташовані до ділянок мігруючої еритеми. У патогенезі еритеми певну роль відіграє 

також дилатація артеріол і капілярів, що супроводжується вазоконстрикцією вен 

шкіри.

Виражений абдомінальний синдром необхідно диференціювати з синдромом «го-

строго живота» різної етіології (частіше — гострий апендицит або коліт). У встановлен-

ні діагнозу нефротичного кризу допомагають наявність еритеми, мігруючий характер 

болю, відсутність наростаючого лейкоцитозу, динамічне спостереження за хворими.

Лікування нефротичного кризу полягає в корекції об’єму циркулюючої крові, 
гіпонатріємії за її наявності, індивідуалізації діуретичної терапії, пригніченні актив-

ності калікреїн-кінінової системи. У випадку загрози внутрішньосудинної коагуля-

ції застосовується антикоагулянтна терапія.

Гіповолемічний шок
У частини пацієнтів із НС розвивається гіповолемія при рівні альбумінів менше 

12 г/л, із різким зниженням об’єму циркулюючої крові на тлі компенсаторної ак-

тивації ренін-ангіотензин-альдостернової системи (РААС). Якщо гіповолемія під 

час терапії недостатньо корегується (особливо при агресивному лікуванні діурети-

ками), розвивається гіповолемічний шок зі швидким погіршенням функцій нирок, 

який може стати причиною смерті.
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Лікування гіповолемічного шоку включає введення сорбілакту та 20–50% альбу-

міну. До недавнього часу використовували також гідроксіетильовані крохмалі, що 

збільшують об’єм циркулюючої крові (волемічний ефект 100–150 %), покращують 

реологічні властивості крові, запобігають втраті альбуміну й рідини та не впливають 

на кількість тромбоцитів і гуморальні фактори згортання. Проте останніми роками 

менше використовують крохмалі, замість них застосовують желатини, наприклад 

волютенз. Показаннями для призначення свіжозамороженої плазми є загроза роз-

витку ДВЗ-синдрому (5–10 мл/кг на добу) та тромботичних ускладнень. У пацієнтів 

із НС тромботичні ускладнення розвиваються у вигляді периферичних флеботром-

бозів, тромбоемболії ниркових артерій з розвитком інфарктів нирок, особливо в 

людей старшого віку з ознаками атеросклерозу. Рідше спостерігається тромбоембо-

лія легеневої артерії, судин мозку та серця. Чутливими та специфічними методами 

діагностики тромбоемболії легеневої артерії є визначення d-димера та комп’ютерна 

томографія. Лікування базується на інтенсивній антикоагулятній та реперфузійній 

(альтеплаза) терапії.

Диференціально-діагностичний алгоритм
I. Анамнез та встановлення причини НС:

— визначення рівня глікемії (за необхідності — глікозильованого гемоглобіну); 

— у людей старшого віку:

а) на тлі серцевої недостатності, нейропатії або в разі збільшення розмірів парен-

хіматозних органів — виключення амілоїдозу;

б) виключення новоутворень;

в) діагностика цукрового діабету;

— наявність в анамнезі гнійних хвороб, ревматоїдний артрит, туберкульоз, хво-

роба Бехтерєва вказують на амілоїдоз;

— виключення вірусних гепатитів;

— діагностика хронічного гломерулонефриту.
ІІ. Фізикальне обстеження:

— поширеність набряків;

— ускладнення НС (асиметричність набряків, зміни шкіри, лихоманка, локальні 
прояви запалення, еритема при нефротичному кризі, ознаки набряку мозку та на-

бряку легенів);

— вимірювання АТ;

— обстеження грудної клітки, кишечника, простати;

— диференціація з гострим нефритичним синдромом (ГНС), набряковим син-

дромом позаниркового генезу.
ІІІ. Лабораторні обстеження:

— установлення фізичного факту наявності НС, ступеня його тяжкості;
— загальний аналіз сечі, добова протеїнурія;

— загальний аналіз крові;
— біохімічний аналіз крові: загальний білок та протеїнограма, глюкоза, електро-

літний склад, ліпідограма, креатинін; в разі необхідності додаткові функціональні 
проби печінки, білок Бенс-Джонса; 

— імунологічні обстеження: антинуклеарні тіла, антитіла до дволанцюжкової 
ДНК; HVC-антитіла, HBsAg, pANCA, cANCA, ВІЛ-скринінг; аналіз крові і калу на 

гельмінти.
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IV. Інструментальні обстеження:

— УЗД нирок, порожнин;

— КТ грудної клітки (за необхідності);

— нефробіопсія.

V. Консультації спеціалістів:

— офтальмолога;

— ревматолога;

— онколога;

— хірурга;

— гематолога.

1.3. Гострий нефритичний синдром

Визначення поняття. Клінічний синдром, що проявляється набряками, гемату-

рією й артеріальною гіпертензією з гострим початком.

Епідеміологія. ГНС найчастіше спостерігається при ГГН та загостреннях ХХН 

різного походження, здебільшого при ідіопатичному та вторинному ХГН. Пацієн-

ти — переважно діти віком 6–14 років та молоді люди 20–40 років.

Класифікація. Розрізняють ГНС за перебігом (що розвинувся вперше та ре-

цидивуючий) та за ускладненнями (неускладнений, ускладнений (гіпертензив-

ний криз, ангіоспастична енцефалопатія, ГНН, гостра лівошлуночкова недо-

статність)).

Етіологія. ГНС розвивається на тлі ГГН, загострень ідіопатичного ХГН та 

уражень нирок при ревматичних хворобах (СЧВ, системні васкуліти), інфекціях 

(бактеріальний ендокардит), кріоглобулінемічному ГН при гепатиті С (рідше В), 

ШПГН.

Патогенез. Посилення сечового синдрому (збільшення протеїнурії, поява зна-

чної еритроцитурії, часто макрогематурії та еритроцитарних циліндрів) спостері-
гається на тлі активності основного захворювання, пов’язано з підвищеною про-

никністю базальної мембрани клубочка (БМК), дисморфністю еритроцитів (витя-

гування, набуття змієподібної форми). У сечі визначається помірна абактеріальна 

лейкоцитурія сироваткового походження, що представлена лімфоцитами.

Походження набрякового синдрому до кінця не вивчене, зумовлене затрим-

кою натрію нирками внаслідок порушення його обміну, у тому числі при роз-

витку синдрому неадекватної секреції антидіуретичного гормона. Зменшення 

виділення натрію спричиняють три основні фактори: підвищення виділення 

альдостерону, зниження ШКФ, збільшення навколоканальцевого онкотичного 

тиску. Нирка має деяку автономність у регуляції виділення натрію за рахунок 

натрійуретичних та антинатрійуретичних субстанцій. Порушення балансу цих 

речовин у бік переважання антинатрійуретичних речовин на тлі імунного запа-

лення ниркової тканини та виснаження транспортної системи проксимальних 

канальців посиленою фільтрацією білка, гіперплазії епітелію, підвищення син-

тезу ендотелію тощо призводять до підвищеної ретенції натрію, гіперволемії та 

формування набряків. 

АГ зумовлена активацією РААС та формуванням локальної дисфункції ендоте-

лію з наступним порушенням внутрішньоклубочкової гемодинаміки. Ангіотензин 
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ІІ призводить до тривалого спазму гладеньком’язових клітин приносної та винос-

ної артеріол клубочка з розвитком внутрішньоклубочкової гіпертензії та форму-

вання нефрогенної АГ, механізми якої реалізуються також і за рахунок прямого або 

опосередкованого впливу на транспорт натрію в нефроні. Не менше значення має 

й підвищена продукція ендотеліоцитами медіаторів вазоконстрикції. Об’єм натрій-

залежної складової нефрогенної АГ загрозливий щодо виникнення лівошлуночко-

вої недостатності з наступним розвитком набряку легенів, особливо при швидкому 

зниженні ШКФ.

Патоморфологія:

— дифузний проліферативний ендокапілярний ГН;

— інфільтрація гломерул моноцитами та нейтрофілами;

— стоншення та крихкість стінок капілярів клубочків;

— депозити IgG у периферичних петлях капілярів та мезангії, відкладання ком-

понента комплементу С3 і пропердину;

— електронно-щільні депозити, що виступають із зовнішньої поверхні стінки 

капілярів у просвіт капсули;

— у дистальних канальцях — еритроцитарні циліндри.

Клінічна симптоматика
З екстраренальних проявів можуть спостерігатись анорексія, нудота, блювота, 

головний біль, різного ступеня вираженості слабкість, біль у поперековій ділянці, 
животі. Пацієнти звертають увагу на збільшення маси тіла. Підвищення температу-

ри тіла спостерігається нечасто. При вторинних гломерулонефритах наявні ознаки 

системних захворювань (СЧВ, ниркові васкуліти). При обстеженні хворого визна-

чаються набряки (повіки, з другої половини дня — стопи та гомілки), підвищений 

АТ. Пацієнти скаржаться на спрагу, олігурію, відмічають «червону» сечу. Лаборатор-

но встановлюється еритроцитурія, протеїнурія різного ступеня вираженості. Може 

бути абактеріальна лейкоцитурія, еритроцитарні циліндри.

Нефритичний синдром може на тлі швидкого підвищення АТ та поглиблення 

олігурії ускладнитися невідкладними станами, які потребують екстреної допомоги. 

Невідкладні заходи базуються на діагностиці цих станів (табл. 1.5).

Діагностика
При появі сечі червоного кольору хворий обстежується за таким алгоритмом:

— анамнез (початок ГГН, епізоди аналогічної клінічної симптоматики в мину-

лому, ознаки ревматичних хвороб);

— фізикальне обстеження (ознаки системних хвороб, набряки, підвищення АТ);

— лабораторні дослідження: загальний аналіз сечі — протеїнурія, еритроци-

турія, лейкоцитурія; трипорційна проба — гематурія в усіх порціях; загальний 

аналіз крові — без особливостей; при системних хворобах — зміни, притаманні 
цим захворюванням, — анемія, лейко- та тромбоцитопенія, збільшення ШОЕ; 

біохімічне дослідження крові — невелике зниження загального білка крові, дис-

протеїнемія, притаманна системним хворобам; С-реативний білок та сіалові 
кислоти підвищені; зменшення ШКФ; рівень глюкози крові визначається для 

виключення ЦД; при підозрі на СЧВ або системні васкуліти — антинейтрофільні 
цитоплазматичні антитіла, анти-ДНК-антитіла, антинуклеарні антитіла, кріо-

глобуліни тощо.
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Інструментальні дослідження: УЗД нирок — виключення СКХ, пухлини, гідро-

нефрозу, туберкульозу та інших хвороб, які можуть проявлятися гематурією, під-

вищенням АТ; екскреторна орографія — при підозрі на урологічну патологію, ви-

явлення асиметрії функції нирок та змін сечовивідних шляхів; КТ — пухлини; не-

фробіопсія — морфологічна форма ГН, ступінь його активності.

Диференціальна діагностика
Базується на клінічній оцінці даних анамнезу, симптоматики хвороби, інтерпре-

тації лабораторних та інструментальних методів дослідження. Найчастіше прово-

диться диференціальна діагностика з НС. 

1.4. Гіпертензивний синдром

Визначення поняття
Артеріальна гіпертензія, за визначенням Комітету експертів ВООЗ, — це постій-

не підвищення систолічного та/чи діастолічного артеріального тиску.
Есенціальна гіпертензія (первинна гіпертензія, гіпертонічна хвороба) – це під-

вищення артеріального тиску за відсутності очевидної причини його підвищення. 

Вторинна гіпертензія (симптоматична) — це гіпертензія, причина якої може бути 

виявлена.

Згідно з МКХ-10, артеріальна гіпертензія розглядається як есенціальна (пер-

винна) гіпертензія (I10), гіпертензивна хвороба серця (I11), гіпертензивна хвороба 

з переважним ураженням нирок (I12), гіпертензивна хвороба з ураженням серця і 
нирок (I13) та вторинна гіпертензія (I15). 

Ниркова гіпертензія (НГ) трапляється у 6–20 % пацієнтів із підвищеним арте-

ріальним тиском. НГ характеризується збільшенням показників діастолічного або 

систолодіастолічного тиску. При цьому діастолічною гіпертензією вважається під-

Таблиця 1.5. Невідкладні заходи діагностики ускладнень 
гострого нефритичного синдрому

Невідкладний стан Клінічна симптоматика
Додаткові діагностичні 

заходи

Гостра недостатність 
мозкового кровообігу

— Утруднення мови

— порушення ковтання

— асиметрія кутів губ

— згладження носогубної складки

— птоз повіки

— слабкість у кінцівках

— порушення чутливості

ЕхоКГ. РЕГ. КТ. Спинно-
мозкова пункція

Гостра лівошлуночкова 
недостатність (набряк 
легенів)

Ортопное, клекочуче дихання, піна з рота, 
ціаноз, притуплення перкуторного звука 
в базальних відділах легенів, вологі хри-
пи, симетричне зниження прозорості в 
базальних відділах легенів

–

ГНН Зменшення діурезу (олігурія), зростання 
набряків, підвищення АТ, стрибкоподіб-
не підвищення концентрації креатиніну 
крові в 1,5–2 рази порівняно з вихідним 
рівнем, метаболічний ацидоз, дисбаланс 
електролітів крові, гіперкоагуляція

Визначення концентрації 
креатиніну крові і ШКФ
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вищення тиску понад 90 мм рт.ст., а у випадку діабетичної нефропатії — понад 85 мм 

рт.ст. Систолодіастолічна гіпертензія характеризується підвищенням артеріального 

тиску понад 140/90 мм рт.ст., а за наявності діабетичного ураження нирок — понад 

130/85 мм рт.ст.
Залежно від ступеня підвищення діастолічного тиску розрізняють м’яку ниркову 

гіпертензію (90–99 мм рт.ст.), помірну (100–109 мм рт.ст.) і виражену (понад 110 мм 

рт.ст.) (табл. 1.6).

Ниркова гіпертензія є наслідком цілої групи вроджених і набутих захворювань 

нирок та ниркових судин. 

Для встановлення стадії артеріальної гіпертензії застосовується класифікація 

за ураженням органів-мішеней. Ця класифікація рекомендується до застосування 

згідно із наказом МОЗ України № 247 від 1.08.98 р. (табл. 1.7) для встановлення 

стадії гіпертонічної хвороби (есенціальної гіпертензії), а також вторинної гіпер-

тензії.
При діастолічному тиску 140 мм рт.ст. і більше, що супроводжується ураженням 

судин головного мозку, сітківки очей, набряком дисків очних нервів, залученням у 

Таблиця 1.7. Класифікація артеріальної гіпертензії 
за ураженням органів-мішеней

Стадія I Об’єктивні ознаки органічних ушкоджень органів-мішеней відсутні

Стадія ІІ

Об’єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней без симптомів із їх боку 
чи порушення функції. Гіпертрофія лівого шлуночка (за даними ЕКГ, ЕхоКГ, 
рентгенографії) або

генералізоване звуження артерій сітківки, або альбумінурія та/або не-
велике збільшення концентрації креатиніну в плазмі (у чоловіків 115–133 
ммоль/л, у жінок 107–124 ммоль/л); ураження сонних артерій — потов-
щення інтими-медії  0,9 мм або наявність атеросклеротичної бляшки

Стадія III
Об’єктивні ознаки ушкодження органів-мішеней із симптомами з їх боку та 
порушенням функції

Серце Інфаркт міокарда. Серцева недостатність ІІА–ІІІ ст. Інсульт

Мозок
Транзиторна ішемічна атака. Гостра гіпертензивна енцефалопатія. Судинна 
деменція

Очне дно

Крововиливи та ексудати в сітківці з набряком диска зорового нерва або 
без нього (ці ознаки патогномонічні також для злоякісної фази артеріаль-
ної гіпертензії)

Нирки
Концентрація креатиніну в плазмі у чоловіків > 133 мкмоль/л, у жінок 
> 124 мкмоль/л

Судини Розшарування аорти. Оклюзивне ураження периферичних артерій

Таблиця 1.6. Визначення і класифікація рівнів офісного АТ (мм рт.ст.) 
за ESH/ESC 2013

Категорії САТ, мм рт.ст. ДАТ, мм рт.ст.

Оптимальний < 120 і < 80

Нормальний 120–129 і/або 80–84

Високий нормальний 130–139 і/або 85–89

Артеріальна гіпертензія 1-го ступеня (м’яка) 140–159 і/або 90–99

Артеріальна гіпертензія 2-го ступеня (помірна) 160–179 і/або 100–109

Артеріальна гіпертензія 3-го ступеня (виражена)  180 і/або  110

Ізольована систолічна артеріальна гіпертензія  140 і < 90
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процес нирок і серця та відсутністю вираженої позитивної динаміки при застосу-

ванні трьох-чотирьох гіпотензивних препаратів протягом трьох місяців, гіпертензія 

розглядається як злоякісна НГ. 

У вагітних підвищення систолічного тиску понад 30 мм рт.ст. або діастолічного 

понад 15 мм рт.ст. від початкового вважається прееклампсією (за умови перевищен-

ня 140/90 мм рт.ст.).

Гіпертензія в дітей визначається згідно з такими значеннями (табл. 1.8).

Епідеміологія
В Україні зареєстровано понад 12 мільйонів пацієнтів з АГ, що становить понад 

32 % дорослого населення країни. Гіпертензія є причиною ураження нирок у кож-

ного третього-четвертого пацієнта. Гіпертензія виникає внаслідок хвороб нирок у 

понад 50 % пацієнтів, реноваскулярна гіпертензія спостерігається у 2–5 % людей. 

Патогенез
Ниркова гіпертензія є наслідком цілої групи вроджених і набутих захворювань 

нирок та ниркових судин. Відомо, що зменшена кількість нефронів веде до розви-

тку гіпертензії. При кожній нозологічній формі ниркового процесу, а також залеж-

но від його стадії у формуванні НГ можуть переважати ті або інші механізми. 

Об’єм циркулюючої крові (реалізований у більшості випадків через сіль-

залежний механізм), швидкість кровотоку по ниркових артеріях, об’єм крові, що 

перфузує через гломерулу, і характеристика гемодинаміки в капілярному постгло-

мерулярному просторі є найважливішими складовими причин ниркової гіпертен-

зії. Так, при надлишковому вмісті натрію й води зменшення ОЦК за допомогою 

діуретиків дозволяє знизити НГ. При гломерулонефриті поліпшення реологічних 

характеристик на рівні гломерули може сприяти гіпотензивному ефекту. І, навпаки, 

неможливість відновлення кровотоку в постгломерулярній капілярній мережі при-

зводить до розвитку діастолічної гіпертензії, що важко корегується, та формування 

хронічної ниркової недостатності. 

Таблиця 1.8. Критерії діагностики АГ  у дітей за ESH (2009)

Нормальний АТ САТ і ДАТ < 90-го перцентиля

Високий нормальний АТ САТ і/або ДАТ  90-го, але < 95-го перцентиля. Для підлітків: 
АТ  120 і 80 мм рт.ст., навіть якщо цей показник не переви-
щує 90 

Артеріальна гіпертензія САТ і/або ДАТ  95-го перцентиля (при трикратному вимірю-
ванні аускультативним методом)

Ступінь тяжкості АТ

1-й ступінь САТ і/або ДАТ  95-го перцентиля, але < 99-го перцентиля + 
5 мм рт.ст.

2-й ступінь САТ і/або ДАТ  99-го перцентиля + 5 мм рт.ст.

Таблиця 1.9. Формули, за якими визначають нормальний рівень АТ у дітей

Вік САТ, мм рт.ст. ДАТ, мм рт.ст.

3–7  вік + 96  2 • вік + 55

8–13  2 • вік + 91  вік + 63

 14  120  75
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Роль підвищення активності ангіотензину плазми крові доведена як при вро-

дженій, так і при набутій нирковій гіпертензії. Продукція ангіотензину ІІ (АТІІ) 

спочатку зростає за рахунок тканинного компонента (доклінічна стадія гіпертензії, 
коли вже формується ураження тканин-мішеней), потім — гуморального компо-

нента. АТІІ взаємодіє з рецепторами першого типу — АТ
1
, що призводить до вазо-

констрикції, затримки води та натрію, ремодуляції судин. Взаємодія з рецепторами 

другого типу (АТ
2
) призводить до протилежних ефектів — вазодилатації й регресії 

гіпертрофії міокарда. Але рецепторів другого типу значно менше, тому їх вазодила-

туючий ефект проявляється при блокаді АТ
1
-рецепторів до ангіотензину ІІ. 

Діагностика і диференціальна діагностика
Обов’язкове обстеження повинно проводитися усім хворим із підвищеним АТ 

для визначення генезу гіпертензії (первинна чи вторинна), оцінки стану органів-

мішеней та факторів ризику. Воно включає:

1) анамнез; 2) фізикальне обстеження; 3) лабораторно-інструментальне обсте-

ження:

— вимірювання АТ на обох руках;

— вимірювання АТ на ногах;

— аускультацію серця, судин шиї, точок проекції ниркових артерій;

— аналіз крові загальний;

— аналіз сечі загальний;

— рівень креатиніну в плазмі крові з розрахунком швидкості клубочкової філь-

трації;
— рівень калію та натрію в плазмі крові, співвідношення ренін/альдостерон (за 

показаннями);

— рівень глікемії;
— рівень холестерину та тригліцеридів у плазмі крові;
— реєстрація ЕКГ;

— офтальмоскопія очного дна;

— ультразвукове дослідження серця та нирок.

Відповідно до головного джерела виникнення розрізняють ренопаренхімну (60–

70 %), реноваскулярну (2–5 % від усієї НГ) і змішану ниркову гіпертензію (25–40 %) 

(рис. 1.2).

Ренопаренхімна гіпертензія зумовлена розвитком кортико-медулярних уражень 

при вроджених та набутих захворюваннях нирок. НГ може бути пов’язана з уражен-

ням однієї нирки (вроджена аномалія нирки, рефлюкс-нефропатія, однобічний пі-
єлонефрит, мультикістоз, гідронефроз, рак нирки, травма нирки), переважно однієї 

Рисунок 1.2

Реноваскулярна

Ренопаренхімна

Стеноз ниркової артерії

Фібромускулярна дисплазія

Наслідок набутих та вроджених 
захворювань нирок
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(туберкульоз нирки, інфаркт нирки, сечокам’яна хвороба) або обох (гломерулонеф-

рит, гломерулонефрит як прояв системних захворювань, сегментарна гіпоплазія, 

полікістоз нирок, діабетичний гломерулосклероз, пізній гестоз, ниркова недостат-

ність). При ряді захворювань ниркова гіпертензія виникає в більшості пацієнтів, а 

саме: при хронічному гломерулонефриті — 51–80 % випадків, хронічній нирковій 

недостатності — 50–78 %, вузликовому періартеріїті — 80–90 %, діабетичному гло-

мерулосклерозі — 65–80 %. 

Ренопаренхімна НГ може супроводжувати як гострий стан, так і хронічну па-

тологію. Слід зазначити також, що при одній і тій же нозологічній формі гострота 

процесу може визначатися переважанням різних механізмів формування ниркової 
гіпертензії. Так, при гострому гломерулонефриті патогенетичною основою розви-

тку НГ є натрійутримуючі чинники, при хронічному гломерулонефриті — стан ре-

нін-ангіотензинової системи. При цьому межа між клінічною гостротою захворю-

вання й морфофункціональним станом нирок, що визначають НГ, умовна. 

Критеріями встановлення діагнозу при ренопаренхімній гіпертензії є нефро-

логічний анамнез, наявність діастолічної гіпертензії, дані нефробіопсії із супутнім 

аналізом вазоактивних чинників у біоптаті й порушення гемодинаміки в капіляр-

них судинах нефрона за результатами непрямої радіонуклідної реноангіографії. 
Реноваскулярна гіпертензія спостерігається при вродженій аномалії кількос-

ті, будови та положення судин нирок (наприклад, гіпопластична дисплазія Аск-

Упмарка) і набутій патології: васкуліти середніх і дрібних артерій, атеросклероз нир-

кових артерій, тромбоз і емболії, аневризма ниркової артерії, стиснення ниркової 
артерії ззовні. Гіпопластична дисплазія зустрічається переважно в дівчаток молод-

шого шкільного віку й поєднується із наявністю міхурово-сечовідного рефлюксу в 

гіпоплазовану нирку. Фібромускулярна дисплазія (22–40 % у структурі реноваску-

лярних гіпертензій) (рис. 1.4) і артеріїт Такаяші характерні для жінок молодого віку. 
Атероматозні бляшки і холестеринові емболи (40–60 %) є причиною реноваскуляр-

ної гіпертензії в зрілому віці і частіше в пацієнтів чоловічої статі з атеросклерозом. 

Водночас реноваскулярні хвороби не завжди супроводжуються реноваскулярною 

гіпертензією (наприклад, синдром Фролея). 

Фібромускулярну дисплазію слід диференціювати з атеросклеротичним уражен-

ням судин нирок (табл. 1.10)

Рисунок 1.3. Визначення АГ

Ренальна

Кардіальна

Ендокринна

Генетичні синдроми

Есенціальна

МРТ судин, ренін, 
альдостерон, 
реносцинтиграфія, 
метанефрини сечі

ЕКГ, УЗД серця

ДіагностикаДіагностика

ВториннаПервинна
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Реноваскулярна гіпертензія може бути одно- або двосторонньою, характери-

зується різною за генезом обструкцією, наприклад однієї (атероматозна бляшка) 

або переважно декількох ниркових судин (атеросклероз) з обов’язковою наявніс-

тю ішемії нирки або її сегмента. Так, при односторонньому ураженні судин нирки 

спостерігається підвищення активності реніну в плазмі крові, об’єм циркулюючої 
крові нормальний. Навпаки, при двосторонньому ураженні активність реніну рід-

ко виходить за межі норми, а об’єм циркулюючої крові має тенденцію до підви-

щення.

Реноваскулярна гіпертензія діагностується на підставі анамнезу, даних сонодоп-

плерографії, прямої і непрямої ренангіографії, каптоприлового тесту, рідко — за 

результатами магнітно-резонансної ангіографії. Клінічно для реноваскулярної НГ 

характерний розвиток гіпертензії в молодому віці, адаптованість хворого до висо-

ких цифр артеріального тиску, відсутність гіпертензивних кризів, зниження артері-
ального тиску при переході хворого з положення лежачи у положення стоячи. Часто 

з боку ураження артерії спостерігається вищий артеріальний тиск та менша довжи-

на нирки (1,5 см). Діагностична значимість сонодопплерографії a.renalis базується 

на розрахунку індексу резистентності (резистивності). Останній являє собою від-

ношення різниці систолічної і діастолічної швидкості кровотоку до систолічної. У 

нормі величина індексу резистивності становить 0,60–0,63. При реноваскулярній 

гіпертензії спостерігається асиметрія, що перевищує 0,2. 

Рисунок 1.4. Фібромускулярна дисплазія (Karlis Trusinskis, Reena, 2010)

Таблиця 1.10. Реноваскулярні хвороби (Marc A. Pohl Atlas of Piseases of the Kidney)

Атеросклеротичні ураження Фібромускулярна дисплазія

Ішемічна хвороба нирок:
— 90 % від усіх випадків РВГ

—Частіше в пацієнтів похилого віку при ате-
росклерозі, особливо з діабетом, ІХС, серце-
вою недостатністю, а також у курців

— Ураження проксимальної частини артерії, 
зниження, як правило, ШКФ

Фібромускулярна гіпертензія: 
— 10 % від усіх випадків РВГ

— Частіше у молодих жінок

— Ураження дистальної частини ниркової 
артерії

— Прогресування пов’язане з утворенням 
нових ділянок стенозу та/або погіршенням 
наявних
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Згідно з рекомендаціями комітету експертів Всеросійського наукового товари-

ства кардіологів та Наукового товариства нефрологів Росії (2009), наявність стенозу 

ниркових судин слід очікувати:

— при швидкопрогресуючій резистентній або злоякісній АГ (клас I, рівень до-

казовості С);

— виникненні недостатності або погіршенні функції нирок після призначення 

ІАПФ або БРА (клас I, рівень доказовості В);

— незрозумілій атрофії нирки або різниці в розмірах нирок понад 15 % (клас I, 

рівень доказовості В);

— нез’ясованій причині хронічної ниркової недостатності (клас II, рівень до-

казовості В). 

Пряма ренангіографія — інвазивний метод, що дозволяє безпосередньо візуалі-
зувати місце оклюзії. Непряма ренангіографія з 99Тс-ДТПА або її аналоги з розра-

хунку комп’ютерних показників документують ішемію нирки або її сегмента, а при 

додатково проведеній реносцинтиграфії з фізичним навантаженням і/або з пробою 

з каптоприлом дозволяє однозначно верифікувати реноваскулярну гіпертензію. 

Каптоприловий тест вважається позитивним, тобто підтверджує судинний характер 

гіпертензії, якщо призначення препарату призводить до збільшення сироваткового 

вмісту реніну 10–12 нг/мл за годину або забезпечує приріст 400 % при початковому 

рівні реніну 3 нг/мл за годину. 
Методом вибору в діагностиці реноваскулярної гіпертензії є визначення діаме-

тра ниркових судин за допомогою тривимірної магнітно-резонансної ангіографії з 

посиленням на тлі затримки дихання. Чутливість цієї методики перевищує 95 %. 

Внутрішньоартеріальна ангіографія ниркової артерії із цифровою обробкою зобра-

жень залишається золотим стандартом у виявленні стенозу ниркової артерії, який 

може лікуватись як стентуванням, так і медикаментозно.

Найчастіше реноваскулярну гіпертензію необхідно диференціювати з пухлина-

ми, що секретують ренін. Основними відмінностями в цих пацієнтів є злоякісний 

характер гіпертензії, позитивна проба з тропафеном у ліквідації приступу, наявність 

гіпокаліємії, наявність пухлини за даними УЗД надниркових залоз або реносцин-

тиграфії грудної і черевної порожнин та відсутність змін при нирковій ангіографії. 
Змішані ренопаренхімно-васкулярні гіпертензії виникають за наявності інтер-

стиціального нефриту, нефроптозу, кістозної дисплазії нирок, ретроперитонеаль-

ного фіброзу (хвороби Ормонда), педункуліту, «целофанової» нирки. Дискутується 

ренопаренхімно-васкулярний генез НГ-нефропатій при системних захворюваннях 

сполучної тканини. 

Діагноз змішаної ниркової гіпертензії встановлюється на підставі нефрологіч-

ного анамнезу, даних нефробіопсії, симетричних кривих за результатами сонодоп-

плерографії і непрямої радіонуклідної ренангіографії. Слід також пам’ятати про 

гіпертензивний нефросклероз як хворобу сімейного характеру, що визначається 

патологічним генотипом. 

Клінічні прояви і перебіг
Клінічні прояви НГ залежать від рівня гіпертензії та її стабільності, характеру і 

ступеня ураження серцево-судинної системи, ступеня сечового синдрому (насам-

перед протеїнурії) і функціонального стану нирок. 

Нижче наведений клінічний алгоритм ниркових гіпертензій (табл. 1.11).
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Більшість нефрологічних пацієнтів із реноваскулярною гіпертензією належать 

до категорії нон-диперів, тобто тих, у яких артеріальний тиск вночі та вранці фізіо-

логічно (на 10–22 %) не знижується. Зустрічаються також пацієнти, які належать до 

категорії найт-пікерів, у яких підвищується тиск вранці. Групи овер-диперів та ди-

перів серед нефрологічних пацієнтів невеликі. З практичної точки зору це потребує 

призначення більшої дози антигіпертензивних препаратів нефрологічним хворим 

на ніч для зниження ризику інсультів та інфарктів. 

Лікування
Пацієнти із хворобами нирок і гіпертензією відносяться до групи високого ризи-

ку. Лікування НГ передбачає:

— досягнення та підтримання цільового рівня АТ < 140/90 мм рт.ст., а за наяв-

ності діабету або альбумінурії — нижче 140–130/85–80 мм рт.ст.;
— модифікацію факторів ризику (припинення тютюнопаління, дотримання 

здорової дієти, обмеження вживання солі та алкоголю, підвищення фізичної актив-

ності тощо);

— ефективне лікування супутніх клінічних станів (цукрового діабету, гіперхолес-

теринемії тощо). 

Терапевтична тактика подана на рис. 1.5.

За наявності хронічної хвороби нирок або цукрового діабету цільовим тиском є 

величини менші за 140–130/90–80 мм рт.ст.

Рисунок 1.5. Терапевтична тактика при нирковій гіпертензії

Реноваскулярна

Ренопаренхімна

Ангіопластика, стентування або хі-
рургічна реваскуляризація судинним 

протезом

— ІАПФ (БРА)
— Блокатори кальцієвих каналів

— Бета-блокатори

Таблиця 1.11

Ниркова гіпертензія (діастолічний тиск > 90 мм рт.ст.)

Клінічні варіанти

Реноваскулярна Змішана Ренопаренхімна

60–70 % 0,2–5 %  25–40 %

Діагностичні методи верифікації

Нефрологічний 

анамнез

Клініка: гострий дебют, тор-
підний перебіг

Нефробіопсія (морфологічний 
субстрат)
Магнітно-резонансна ангіо-
графія 
Спіральна КТ

Внутрішньосудинне УЗД

Прогноз: відносно сприят-
ливий

Судинний анамнез

Клініка: «тихий» дебют, прогреді-
єнтний перебіг

Допплерсонографія

Ренангіографія

Каптоприловий тест 
МРТ 
Спіральна КТ 
Прогноз: несприятливий

Нефрологічний 

анамнез

Клініка: прихований дебют, 
прогресуючий перебіг

Нефробіопсія 
Допплерсонографія

Непряма радіонуклідна

ренангіографія 
Прогноз: несприятливий
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Препаратами першого ряду вибору в лікуванні НГ є інгібітори АПФ і БРА в по-

єднанні (за необхідності) з діуретиками. Ефективні також блокатори кальцієвих 

каналів та бета-блокатори. Ниркова гіпертензія нерідко може набувати характер 

резистентної.
Резистентна АГ

— Офісний АТ > 140/90 мм рт.ст. або 130/80 мм рт.ст. у пацієнтів із ЦД або 

ХНН та 

— пацієнти, які приймають 3 антигіпертензивні препарати і більше в оптималь-

них дозах, якщо можливо, включаючи діуретик або
— офісний АТ цільовий, але пацієнт приймає 4 антигіпертензивні препарати і 

більше.

Вважається, що 25–50 % пацієнтів залежно від віку, раси та супутніх станів для 

досягнення АТ нижче від 140/90 мм рт.ст. потребують три та більше антигіпертен-

зивні препарати. 

Фармакологічне лікування резистентної гіпертензії передбачає:

— посилення терапії діуретиками з можливістю доповнення антагоністами ре-

цепторів мінералокортикоїдів;

— поєднання препаратів різного механізму дії, наприклад ІАПФ або БРА, або 

ПІР + діуретик + БКК + моксонідин;

— поєднання двох діуретиків різного механізму дії (тіазидний/тіазидопо-

дібний та петльовий, наприклад гіпотіазид, у фіксованій комбінації + тора-

семід або амілорид, ксипамід + торасемід або альдостерон/еплеренон + то-

расемід;

— застосування симпатолітика (наприклад, моксонідину) та/або 1-

адреноблокатора (наприклад, урапідилу);

— звернення до спеціаліста з АГ, якщо не досягнуто цільовий рівень АТ після 6 

місяців лікування;

— перевагу слід надавати антигіпертензивним препаратам тривалої дії, у тому 

числі ретардним формам, та фіксованим комбінаціям, оскільки це запобігає зна-

чним коливанням АТ протягом доби, а також зменшує кількість призначених та-

блеток.

Сучасним методом лікування резистентної гіпертензії є денервація симпатич-

них ниркових волокон.

Таким чином, резистентна гіпертензія потребує інструментальної діагностики, а 

ефективність хірургічної терапії при вторинному характері АГ показана (доцільна) в 

перші півроку-рік від дебюту АГ. У подальшому хірургічне лікування не має переваг 

над медикаментозною терапією, яка може бути ефективною, трьома та більше пре-

паратами. 

Диспансерне спостереження, як правило, довічне.

Особливістю НГ у дітей є поступовий її розвиток, що не супроводжується ви-

раженою клінічною симптоматикою, а тому нерідко виявляється в пізні строки. 

У людей похилого віку переважає систолічний компонент гіпертензії, а наявність 

атеросклеротичного ураження судин нирок формує ішемічну нефропатію. Як у 

дітей, так і в осіб похилому віку використовуються однакові групи препаратів. 

Проте не всі представники зазначених класів отримали дозвіл на застосування в 

педіатричний практиці, а в людей похилого віку слід обережно використовувати 

великі дози.
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Визначення поняття
Гломерулонефрит — двобічне імуно- та генетично опосередковане ураження ни-

рок, збірна група захворювань, різних за етіологією та морфологічними проявами, 

які характеризуються переважно клубочковою локалізацією патологічних змін, із 

залученням інших структурних елементів ниркової тканини та неухильним прогре-

суючим перебігом із розвитком хронічної ниркової недостатності.
 Первинний (ідіопатичний) гломерулонефрит — хвороба з первинним ураженням 

нирок. Вторинний гломерулонефрит – ураження нирок у межах системного або ін-

шого захворювання, а також унаслідок лікувальних втручань.

2.1. Етіологія і патогенез 
Захворюваність на гострий (постстрептококовий, дифузний проліферативний) 

ГН значно частіше зустрічається в дітей, підлітків, у 5–10 % випадків — у дорослих 

віком понад 40 років. Атипові (малосимптомні) випадки гострого ГН зустрічаються 

в 4–10 разів частіше, ніж із розгорнутою клінічною симптоматикою. Частіше хво-

ріють чоловіки. В усьому світі відмічається значне зменшення частоти постстреп-

тококового ГН. 

Хворі на ГН становлять 2 % від усіх пацієнтів терапевтичного профілю, а серед 

померлих він виявляється в 1 % усіх розтинів. У Європі та США ХГН займає третє 

місце (12–15 %) після цукрового діабету та артеріальної гіпертензії серед причин V 

стадії хронічної хвороби нирок, що потребує замісної ниркової терапії. На вік 20–

50 років припадає від 80 до 90 % випадків ХГН. Частота мезангіопроліферативного 

гломерулонефриту — від 30 до 60 % серед інших морфологічних типів ХГН. Виді-
ляють декілька клініко-морфологічних варіантів цього типу ГН залежно від класу 

імуноглобулінів, які переважають у клубочкових депозитах. Основне місце серед 

варіантів перебігу займає IgA-нефропатія. Цей термін поступово замінює термін 

«мезангіопроліферативний ГН», оскільки ізольовано IgM- або IgG-нефропатії зу-

стрічаються рідко. Спостерігаються значні регіональні коливання епідеміологічних 

даних IgA-нефропатії: в Азії — до 30 %, у Європі й Австралії — до 10–12 %, Японії — 

до 50 %. ГН із мінімальними змінами спостерігається частіше в дітей. У дорослому 

віці він є причиною нефротичного синдрому в 10–12 % випадків. Частота мембра-

нозної нефропатії серед усіх морфологічних типів спостерігається у 20–40 % випад-

ків ГН. Значно менша частота мезангіокапілярного (мембранозно-проліфератив-

ного — МПГН) ГН (МКГН): серед дорослих — 5–6 % випадків ХГН, а як причина 

Гломерулонефрит2.
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НС — у 10 % дорослих хворих. У людей похилого віку ця форма ГН зустрічається 

рідко. Фокально-сегментарний склероз спостерігається в 5–10 % дорослого насе-

лення і є причиною НС у 15–20 % хворих на ГН.

Етіологія. Етіологія гломерулонефриту остаточно не з’ясована. Провокуючи-

ми факторами розвитку процесу виступають інфекції. Більшість випадків гострого 

ГН викликають стрептококи групи А, особливо М-типи. Ризик розвитку ГН після 

стрептококової інфекції становить близько 15 %.

Розвиток ХГН пов’язують з інфекціями, спричиненими нефритогенним стреп-

тококом, стафілококами, пневмококами, ентерококом, диплококами, тифозною 

сальмонелою тощо. Можливими етіологічними чинниками можуть бути інші ек-

зогенні антигени (адено- та риновіруси, цитомегаловіруси, віруси простого герпе-

су, гепатитів В і С, Епштейна — Барр, мікоплазми, гриби Candida, паразити — ма-

лярійний плазмодій, шистосома, токсоплазма, медикаменти (препарати золота, 

D-пеніциламін, чужорідна сироватка, нестероїдні протизапальні препарати)) або 

ендогенного (пухлинні антигени, аутоімунні захворювання) походження. Часто 

етіологічні чинники невідомі. 
Генетика. Розвиток ХГН генетично детермінований. Відомо, що схильність до 

IgA-нефропатії наявна в людей — носіїв окремих локусів, яких на сьогодні відомо 

щонайменше 7. У розвитку фокально-сегметарного гломерулосклерозу описаний 

генетичний дефект подоцитів, зумовлений декількома мутаціями генів, які коду-

ють основні структурні білки щілиноподібної діафрагми: нефрин (NPHS1,19q13) ви-

кликає тяжкий природжений НС у фінів, успадковується аутосомно-рецесивним 

шляхом; подоцин (NPHS2/1q25-31) має місце в 50 % хворих дітей із сімейним ФСГС 

із НС, резистентним до терапії глюкокортикоїдами, та у спорадичних випадках у 

дорослих; CD2AP викликає форми ФСГС із пізнім початком; -актинін-4 (ACTN4 

(19q13) викликає сімейний ФСГС у людей різного віку, переважно дорослих, із тяж-

ким перебігом, раннім та швидким розвитком ХНН, успадковується аутосомно-до-

мінантним шляхом. Саме тому при морфологічному визначенні ФСГС рекоменду-

ється генетичне дослідження.

У розвитку ГН із мінімальними змінами відіграє роль ген, що кодує фактори па-

тогенезу цієї хвороби і знаходиться на хромосомі 2p12p13.2. Формування мезангіо-

капілярного ГН, можливо, пов’язано з генетично детермінованою недостатністю 

окремих компонентів комплементу. Сьогодні вдалося ідентифікувати окремі мута-

ції гена, що кодує С3-конвертазу (фактор Н-комплементу).

Патогенез. У патогенезі постстрептококового ГГН значну роль відіграє утво-

рення нефритогенними стрептококами білків-ендострептозинів, які мають анти-

генні властивості до структур нормальних клубочків. Їх «імплантація» призводить 

до активації комплементу, і вони зв’язуються з антистрептококовими антитілами, 

формуючи імунні комплекси. До формування ІК стосуються також змінені нейр-

амінідазою стрептококів нормальні IgG, які стають імуногенними та відкладаються 

в неушкоджених клубочках.

У генетично схильному організмі людини на вторгнення ендо- або екзогенного 

антигену розвивається імунна реакція з утворенням імунних комплексів, які запус-

кають неспецифічне запалення, у розвитку якого беруть участь порушення мікро-

циркуляції, клітини запалення — поліморфноядерні лейкоцити, мононуклеарні 
лейкоцити, які продукують фактори запалення та речовини з прокоагулянтною дією, 

медіатори запалення (простагландини, лейкотрієни, цитокіни), ендотеліальні та епі-
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теліальні клітини з їх прокоагулянтними властивостями на тлі імунного ушкодження. 

Спостерігається активація комплементу, утворення ліпідних медіаторних субстанцій. 

 Найчастіше ХГН за патогенетичним розвитком є імунокомплексним. Якщо кіль-

кість циркулюючих імунних комплексів, які утворюються у фізіологічних умовах, 

перевищує очищувальну здатність мезангію, вони тривало зберігаються в мезангії, 
агрегують з клітинними елементами, перетворюються на великі нерозчинні імунні 
комплекси та створюють умови для активації комплементу. Можливе й локальне 

утворення імунних комплексів. При підвищеній проникності капілярів антигени 

та антитіла можуть перетинати базальну мембрану клубочка та утворювати комп-

лекси в субепітеліальному просторі. Формування комплексів у капілярній стінці 
(in situ) посилюється негативним зарядом БМК, що притягує позитивно заряджені 
антигенні молекули. Типовим проявом запальної реакції клубочків на імунне ушко-

дження є проліферація та накопичення мезангіального матриксу. Багато факторів 

росту стимулюють окремі популяції клубочкових та канальцевих клітин до синтезу 

компонентів позаклітинного матриксу. Його накопичення є проявом тривалого за-

палення.

 Значно рідше зустрічається антитільний ГН (анти-БМК ГН). Його розвиток 

пов’язаний з утворенням антитіл до антигену неколагенової частини БМК (глі-
копротеїну), частина з них також реагує з антигенами БМ ниркових канальців та 

альвеол легенів. При цьому виді ГН спостерігаються тяжкі ушкодження БМК із 

формуванням півмісяців, розвитком великої протеїнурії та швидким формуванням 

ниркової недостатності.
З неімунних факторів у патогенезі ХГН велике значення мають гіперкоагуляція, 

підвищення внутрішньосудинного згортання крові, випадання фібрину і продуктів 

його розпаду в клубочкових капілярах, а також підвищення в крові концентрації 
кінінів, серотоніну, гістаміну, реніну, простагландинів тощо. Порушення в системі 
гемостазу й фібринолізу є однією з важливих патогенетичних ланок розвитку і про-

гресування ГН. Перебудову нефрону й інтерстицію поглиблюють гемодинамічні 
фактори — адаптивна внутрішньоклубочкова гіпертензія й гіперфільтрація, нефро-

токсичність протеїнурії, порушення процесів апоптозу. Природний перебіг ХГН, 

як і інших хронічних хвороб нирок, призводить до ХНН, зумовленої прогресуючим 

нефросклерозом, що має єдиний неспецифічний механізм формування та прогре-

сування і не залежить від етіології та морфологічного субстрату хвороби.

IgA-нефропатія. У походженні цієї морфологічної форми ГН припускають 

аномальне глікозилювання IgA та його відкладання в клубочках, активацію лей-

коцитів та запуск каскаду запалення; вплив мікотоксину, що надходить у кишеч-

ник та порушує функціонування імунної системи його слизової оболонки з по-

дальшим розвитком нефропатії; появу підвищеного титру IgA-антитіл до гліадину 

й інших харчових білків (при цьому спостерігається розвиток глютенової ентеро-

патії — целіакії).

ГН із мінімальними змінами. У розвитку цієї хвороби доказово визнається роль 

Т-клітинної імунної дисфункції (підвищення нуклеарного фактора транскрипції в 

Т-лімфоцитах; активація продукції Т-хелперами цитокінів, що, як припускають, 

беруть участь в утворенні циркулюючих клубочкових факторів проникності (ге-

мопексин, судинний ендотеліальний фактор росту тощо), які можуть порушувати 

функцію клубочкового фільтраційного бар’єра й викликати протеїнурію). У нако-

пиченні факторів проникності відіграє роль втрата з сечею їх інгібіторів.
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ФСГС. Провідну роль у розвитку цього виду ГН відіграють ушкоджені внаслідок ге-

нетичного молекулярного дефекту або дії циркулюючих факторів проникності подоци-

ти. Мішені факторів проникності в структурі клубочкового фільтра невідомі, але є гіпо-

теза, що ними можуть бути білки щілиноподібної мембрани (подоцин, нефрин тощо).

Мембранозна нефропатія. В основі хвороби лежить утворення імунних комп-

лексів та їх субепітеліальне відкладання в клубочках. Захворювання у 30–35 % паці-
єнтів пов’язано з інфекційними, пухлинними та лікарськими антигенами.

Особливістю мезангіокапілярного ГН є гіпокомплементемія зі зниженням рівня 

С3 і/або С4, зумовлена порушенням синтезу та метаболізму комплементу, а також 

наявністю імуноглобуліну — С3-нефритичного фактора, що спрямований проти 

С3-конвертази.

2.2. Патологічна анатомія
На ранніх етапах ХГН макроскопічно нирки можуть бути мало змінені. Згодом 

спосте рігається поступове зменшення їх розмірів та маси, ущільнення тка нини (не-

фросклероз). Поверхня нирки, спочатку гладенька, згодом стає дрібнозернистою, 

колір блідий, капсула знімається важко, кіркова речовина стоншується, межа між 

нею і мозковою речовиною стирається. У термінальній стадії ХГН розвивається так 

звана вторинно зморщена нирка. 

На пізніх стадіях захворювання на тлі множинних уражень зберігаються лише 

поодинокі гіпертрофовані нефрони з різним ступенем склерозу та гіалінозу. Спо-

стерігаються різні за характером і ступенем патологічні зміни судин нирок. У дріб-

них артеріях та артеріолах розвивається проліферативний ендартеріїт із поступовим 

склерозуванням інтими, звуженням або повною облітерацією просвіту судин. За 

наявності гіпертензії виявляється артеріологіаліноз, артеріолосклероз. Можлива гі-
перплазія інтими середніх і великих судин нирки. У результаті цих змін знижується 

нирковий кровотік, порушується лімфообіг.
У стромі нирок при ХГН розвиваються набряк, клітинна інфільтрація, склероз, 

більш виражені в мозковій речовині нирок. У кірковій речовині на місці загиблих 

нефронів з’являються ділянки склерозу, які в міру прогресування патологічного 

процесу зливаються між собою і утворюють великі рубцеві поля.

Класифікація ГН базується насамперед на морфологічних ознаках. Визначення 

морфологічних форм ГН дозволяє оцінювати особливості перебігу і прогноз захво-

рювання, а також вибрати оптимальну тактику лікування. 

На підставі даних морфологічного дослідження тканини нирки, одержаної шля-

хом пункційної біопсії, серед первинних ГН виділяють:

1. Проліферативні форми:

а) гострий дифузний проліферативний ГН;

б) екстракапілярний (швидкопрогресуючий) гломерулонефрит із півмісяцями:

— ГН з імунними відкладаннями (антитільний ГН; імунокомплексний ГН); 

— малоімунний ГН;

в) мезангіопроліферативний гломерулонефрит:

— IgА-нефропатія;

г) мезангіокапілярний гломерулонефрит І, ІІ, ІІІ та ІV типів.

2. Непроліферативні форми:

а) хвороба мінімальних змін (ГН із мінімальними змінами — «ліпоїдний не-

фроз»);
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б) мембранозний гломерулонефрит;

в) фокально-сегментарний гломерулосклероз (п’ять гістологічних варіантів хво-

роби — класичний, клітинний, перихілярний, колапсуючий, tip-варіант).

Морфологія гострого дифузного проліферативного ГН включає ознаки запалення 

(нейтрофіли, еозинофіли, макрофаги); проліферацію ендотелію капілярних петель 

та епітелію капсули Боумена; гломерулярне відкладання депозитів (IgG, С3, про-

пердин); гіперклітинність клубочків із різного ступеня інфільтрацією капілярних 

петель і мезангію нейтрофілами, еозинофілами та моноцитами. 

З огляду на належність IgA-нефропатії до мезангіопроліферативних ГН за кла-

сифікацією ВОЗ морфологія її характеризується мезангіальною гіперклітинністю та 

збільшенням мезангіального матриксу. Часто спостерігається й ендокапілярна гі-
перклітинність, ознаки запалення в клубочках та інтерстиції, еозинофіли в інфіль-

траті, фокальні склеротичні зміни клубочків, формування півмісяців. Враховуючи 

варіабельність та неспецифічність мікроскопічних змін, імуногістохімічне або іму-

нофлюоресцентне дослідження з виявленням вираженої гломерулярної та мезангі-
альної депозиції IgА в супроводі інших депозитів (IgG, IgM, фракції комплементу 

C3) є обов’язковим.

Хвороба мінімальних змін (ліпоїдний нефроз) мікроскопічно невиражена — 

майже повна відсутність видимих гломерулярних змін або мінімальна проліферація 

мезангіальних клітин та збільшення мезангіального матриксу, наявність резорб-

ційних вкраплень в епітеліальних клітинах. Фіброз-склероз зустрічається рідко. 

Канальці містять гіалінові (резорбційні) та ліпідні вкраплення, можлива незначна 

атрофія канальців. Інша назва хвороби — хвороба відростків подоцитів — вказує на 

доцільність елекронно-мікроскопічного дослідження для виявлення набряку подо-

цитів, згладження та злиття їх відростків. Імунофлюоресцентні дослідження не ви-

являють змін або встановлюють фокальні депозити IgM та С3.

ФСГС належить до групи подоцитопатій з варіабельними склеротичними про-

явами в клубочку. Мікроскопічно виявляють склеротичні зміни у клубочку — фо-

кальні (не у всіх клубочках) та сегментарні (задіяна частина клубочка), адгезію кап-

сули Боумена з капілярними петлями (аж до повного закриття простору), гіаліноз, 

збільшення об’єму мезангіального матриксу. Виділяють п’ять варіантів ФСГС: точ-

но не встановлений, перихілярний (прилягає до воріт клубочка), верхівковий ва-

ріант (біля ділянки відходження проксимального канальця), клітинний варіант та 

колапс-варіант (проліферація та дедиференціація подоцитів). Імунофлюоресцент-

не дослідження виявляє гранулярні депозити IgM та C3 у склерозованих ділянках 

та в мезангіумі.
Мембранозна нефропатія є аутоімунним ураженням нирок із формуванням 

імунних комплексів. Мікроскопічно клубочок збільшений, з однорідним та ди-

фузним потовщенням стінок капілярів, наявністю субепітеліальних депозитів — 

дрібних, більших у вигляді «шипів» або у формі щільної депозиції («ланцюжки»). 

Також наявний сегментарний та глобальний гломерулосклероз, інтерстиційний 

фіброз, атрофія канальців. Запальна інфільтрація може бути наявна в інтерстиції 
та нехарактерна для клубочків. Імунофлюоресцентне дослідження дозволяє вияви-

ти дифузні щільні вогнищеві та лінійні депозити імуноглобулінів, зокрема IgG, з 

предомінантою фракції IgG4, значно меншою мірою — IgM та IgA. Мезангіальні 
депозити маловиражені. За даними електронної мікроскопії виділяють чотири ста-

дії за Ehrenreich та Chrug:
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— стадія І – мала кількість субепітеліальних депозитів без вираженої реакції ту-

булярної БМ між ними;

— стадія ІІ — субепітеліальні депозити більш виражені, між ними щільні висту-

пи у вигляді «шипів»;

— стадія ІІІ — субепітеліальні (або внутрішньомембранні) депозити «огорнуті» 

потовщеною гломерулярною БМ;

— стадія ІV — електронно-просвітлені ділянки, що демонструють резорбцію 

суб епітеліальних імунних комплексів. 

При мезангіокапілярному гломерулонефриті І та ІІІ типів спостерігається ви-

ражена ендокапілярна гіперклітинність клубочків, дифузне глобальне, іноді нерів-

номірне (через відкладення імунних комплексів) потовщення капілярних петель із 

можливим характерним «подвоєнням» базальної мембрани («трамвайні рейки»); 

дифузна лейкоцитарна інфільтрація (з великою кількістю нейтрофілів при заго-

стренні). Можливе явище інтерпозиції мезангію — мезангіальні клітини опиняють-

ся в товщі периферійної капілярної стінки між гломерулярною БМ та ендотелієм. 

Можуть спостерігатися ділянки склерозу з формуванням клітинних та фіброклітин-

них півмісяців, гіалінові агрегати у просвіті капілярів. Тубулоінтерстиціальні зміни 

включають запальний інфільтрат, набряк, атрофію канальців та інтерстиційний фі-
броз. Імунофлуоресцентне дослідження встановлює наявність лінійних або «гор-

бастих» депозитів C3, IgG, меншою мірою — IgM, IgA та C1q в товщі капілярних 

петель та в мезангіумі. Наявність фракції комплементу C1q є прогностично менш 

сприятливою ознакою та показником тяжчого перебігу захворювання.

Окремо розглядається мезангіокапілярний гломерулонефрит ІІ типу («хвороба 

щільних депозитів») через зазвичай більш виражене потовщення капілярної стінки, 

варіабельну клінічну симптоматику та резистентність до терапії стероїдами. У час-

тині випадків морфологія така ж, як при мезангіокапілярному гломерулонефриті 
І та ІІІ типів, можливі варіанти з вираженою лише мезангіальною гіперцелюляр-

ністю або з переважним формуванням півмісяців. При імунофлуоресцентному до-

слідженні виявляються виражені щільні депозити фракції комплементу С3, часто 

з формуванням «трамвайних рейок» у гломерулярній БМ та щільних депозитів у 

мезангії, депозити IgM, IgG, IgA, C1q.

2.3. Клінічна симптоматика
Гострий постстрептококовий гломерулонефрит виникає на 5–21-й день після 

перенесеної інфекції: тривалість латентного періоду після стрептококового фарин-

гіту становить 1–2 тижні, при ураженнях шкіри — 3–6 тижнів. 

Класично ГГН (із гострим нефритичним синдромом) починається бурхливо з 

тріадою симптомів — набряки, гематурія, артеріальна гіпертензія. Часто — зни-

ження діурезу. Пацієнти скаржаться на слабкість, головний біль, біль у поперековій 

ділянці. Крім цього, може спостерігатися задишка у зв’язку з гіперволемією, ліво-

шлуночковою недостатністю та великим плевральним випотом. 

Набряки часто є першим симптомом захворювання, вони, як правило, розви-

ваються швидко, з’являючись спочатку на обличчі, особливо навколо очей, потім 

на гомілках, тулубі, у порожнинах. Ступінь вираженості набряків: від невеликої 
пастозності до анасарки, що спостерігається відносно рідко. Можливі латентні на-

бряки, які можна виявити тільки при систематичному зважуванні. Набряки можуть 

з’явитися і через деякий час після початку захворювання.
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Артеріальна гіпертензія зазвичай виникає водночас з набряками та змінами 

в сечі в 60–85 % пацієнтів. Підвищення АТ найчастіше буває невеликим — 150–

160/90–100 мм рт.ст., у 2/3 пацієнтів триває менше місяця, часто буває кілька днів. 

Зміни очного дна трапляються рідко й слабко виражені.
Зниження ШКФ спостерігається майже у 25 % пацієнтів із підвищенням рівня 

креатинінемії.
Інколи хвороба починається з анурії, тяжкої гіперволемії і гіперкаліємії, що ви-

магає своєчасного лікування гемодіалізом.

ГГН із сечовим синдромом. В останні роки збільшилася кількість випадків мало-

симптомного ГГН, коли пацієнти не скаржаться або в них з’являється немотиво-

вана кволість, знижується працездатність, уранці помічають незначні набряки на 

обличчі. Найчастіше ці ознаки хвороби з’являються після ангіни, ГРВІ.

ГГН із НС формується протягом 2–4 тижнів від початку захворювання на тлі ма-

сивної протеїнурії (вище від 3,5 г/добу). 

Симптоми ГГН зберігаються від 2–6 тижнів до 2–6 міс. і більше. Нормалізація 

всіх клініко-лабораторних показників протягом 12 міс. свідчить про повну ремісію, 

відсутність змін у сечі протягом 5 років — про одужання. Виявлення СС, НС після 

12 міс. хвороби означає, що гостра форма ГН хронізувалася.

Атиповий перебіг ГГН проявляється ізольованою артеріальною гіпертензією або 

набряковим синдромом. Бувають також абортивні форми ГГН із швидким зник-

ненням ознак захворювання, іноді через 2–3 дні. Різні варіанти ГГН відрізняються 

деякими особливостями його розвитку: поступовий початок при нефротичному ва-

ріанті трапляється частіше, ніж при сечовому. У літній період спостерігається пе-

реважно варіант із сечовим синдромом, у зимовий — із нефротичним. В окремих 

випадках відзначається трансформація варіанта із сечовим синдромом у нефротич-

ний. Зустрічається рецидивуючий перебіг ГГН із зміною періодів виражених про-

явів (найчастіше нефротичного синдрому) і повною клініко-лабораторною ремісі-
єю, як спонтанною, так і після патогенетичної терапії.

Хронічний ГН характеризується великим розмаїттям клінічних проявів, що за-

лежить від клінічного варіанта перебігу і стану функції нирок. Однак у всіх випад-

ках ГН відзначається неухильне прогресування захворювання, що призводить до 

розвитку ХНН. При загостренні захворювання в більшості випадків симптоматика 

ХГН нагадує ГГН: набряки, гіпертензія (якщо у фазі ремісії вони були відсутні), 

зростає сечовий синдром. В інших випадках загострення проявляється лише зрос-

танням протеїнурії, гематурії й циліндрурії. При вираженому загостренні можливе 

порушення функції нирок.

У фазі ремісії клінічні симптоми ХГН залежать від клінічного варіанта його перебігу. 
Ізольований сечовий синдром (латентна форма ХГН) проявляється незначно ви-

раженим сечовим синдромом за відсутності екстраренальних ознак захворювання. 

Добова протеїнурія в більшості випадків не перевищує 1 г, рідше досягає 2 г (не біль-

ше ніж 3 г). При звичайному дослідженні сечі вона коливається найчастіше в межах 

0,033 — 1 г/л і рідше досягає 2–3 г/л. Для цієї форми ХГН характерні незначна ери-

троцитурія (5–10, рідше — 30–50 еритроцитів у полі зору), циліндрурія.

Набряки відсутні або іноді відзначається пастозність під очами, рідше на гоміл-

ках. АТ стійко зберігається на нормальному рівні, у зв’язку з чим відсутні клінічні, 
рентгенологічні й електрокардіографічні ознаки гіпертрофії лівого шлуночка серця 

і зміни з боку судин очного дна. Поява набряків, підвищення АТ і наростання сечо-
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вого синдрому можливі лише в період загострення захворювання. Функція нирок 

при латентній формі ХГН тривалий час (іноді протягом 20–30 років) залишається 

нормальною, про що свідчать висока відносна щільність сечі як при окремих ана-

лізах, так і при пробі Зимницького, нормальні показники клубочкової фільтрації 
(80–120 мл/хв), уміст сечовини і креатиніну в крові. 

Під час аналізу сечі виявляють протеїнурію, що не перевищує 3 г на добу, ери-

троцитурію, циліндрурію (гіалінові, зернисті цилін дри). У спектрі уропротеїнів 

переважають альбуміни. У показниках загального аналізу крові змін немає. При 

цьому варіанті ХГН трапляються різні морфологічні зміни — від мінімальних до 

фібропластичних.

Клінічна форма з сечовим синдромом прогностично найбільш сприятлива: ком-

пенсація ниркових функцій і працездатність пацієнтів при дотриманні профілак-

тичних заходів зберігається протягом багатьох років і навіть десятиліть. Сечовий 

синдром — найчастіша ознака ГН, нерідко з клінічно безсимптомним перебігом. 

Своєчасне виявлення таких хворих, належне працевлаштування їх, диспансерне 

спостереження за ними мають важливе значення. 

НС зустрічається у пацієнтів із ХГН рідше. Характерними ознаками його є ма-

сивна протеїнурія (понад 3 г за добу), гіпо- і диспротеїнемія, гіперліпідемія (гіпер-

холестеринемія) і набряки. Серед цих ознак найбільше клінічне й діагностичне 

значення має високий рівень протеїнурії, тоді як, наприклад, набряки можуть бути 

незначними або відсутніми, що не так уже рідко спостерігається у хворих на ГН із 

НС, що лікують кортикостероїдними гормонами.

Протеїнурія зазвичай перевищує 3 г/л, часто коливається від 3,3 до 33 г/л, до-

сягаючи в окремих випадках і вищих показників. При цьому добова втрата білка із 

сечею становить 5–30 г. Із сечею екскретуються не тільки альбумінові, але й гло-

булінові, а іноді й високомолекулярні фракції білка. Унаслідок цього протеїнурія 

може бути високоселективною, що супроводжується екскрецією лише низькомо-

лекулярних білкових фракцій (альбуміни, пре- і постальбуміни), середньоселек-

тивною з екскрецією не тільки альбумінів, але й таких глобулінових фракцій, як 

1- і 2- і -глобуліни, і низькоселективною (або неселективною), коли із сечею 

виділяються практично всі або майже всі білкові фракції, що у складі сироватки 

крові, у тому числі й такі високомолекулярні, як - і 2-повільні глобуліни, гапто-

глобіни.

Гіпопротеїнемія, що значною мірою зумовлена великою втратою білка із се-

чею (але не тільки цим), може бути різного ступеня вираженості. Рівень білка в 

сироватці крові у переважної більшості хворих становить 60 г/л і нижче, нерідко — 

50–40 г/л, а в окремих випадках — 30 і навіть 25 г/л. Зниження концентрації за-

гального білка в першу чергу пов’язане зі зменшенням умісту в крові альбумінів. 

Тому й диспротеїнемія проявляється насамперед гіпоальбумінемією — 45–36 %. 

При вираженому НС концентрація альбуміну в крові знижується до 20 і навіть 

до 18–12 %. Поряд із гіпоальбумінемією часто спостерігається гіпогаммаглобулі-
немія, іноді досить значна, із чим пов’язують зниження захисних сил організму 

і слабку опірність таких пацієнтів до ендо- й екзогенних інфекцій. Зі зниженням 

умісту альбумінів певною мірою зв’язують і наявність гіперхолестеринемії. При 

цьому збільшується вміст і інших ліпідів, у тому числі тригліцеридів. Унаслідок ви-

раженої гіперхолестеринемії й гіперліпідемії сироватка крові набуває молочного 

коліру й нагадує лімфому.
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Набряки як ознака НС у більшості пацієнтів із ХГН бувають вираженими, по-

ширеними, іноді досягають значного ступеня з розвитком асциту, гідротораксу, гід-

роперикарда. Часто вони резистентні навіть до дії потужних діуретиків, тривають 

іноді місяцями й роками, періодично то зменшуючись, то знову наростаючи. І тіль-

ки з розвитком ХНН у зв’язку з поліурією вони починають поступово або швидко 

зменшуватись і навіть зникають одночасно зі зменшенням протеїнурії, що може ви-

кликати неправильне уявлення про поліпшення стану хворого. 

Обличчя в пацієнтів із НС одутле, на кінцівках, особливо нижніх, в ділянці 
поперека, живота, на статевих органах з’являються значні набряки тістоподібної 
консистенції, після натиснення пальцями на гомілках, попереку довго зберіга-

ються поглиблення. Шкірні покриви бліді, холодні на дотик, сухі, що часто злу-

щуються. При масивних набряках на шкірі гомілок, стіп і рідше в інших місцях 

утворюються тріщини, через які постійно просякає набрякова рідина, що викли-

кає мацерацію шкірних покривів, а іноді й трофічні виразки, які служать вхідни-

ми воротами для інфекцій. Пацієнти трохи загальмовані, мляві, рухи їх обмежені 
(іноді різко) через великі набряки; скаржаться на слабкість, зниження апетиту 

мерзлякуватість. У ряді випадків набряки можуть бути незначними або відсутні-
ми, що відзначається, наприклад, у пацієнтів, які лікувались глюкокортикостеро-

їдними (ГКС) гормонами.

АТ найчастіше в межах норми, іноді спостерігається його тимчасове підвищення 

у зв’язку із загостренням захворювання. Із появою ознак ХНН рівень АТ значно 

підвищується й гіпертензія зберігається постійно. Схильність до тахікардії, тони 

серця приглушені. На ЕКГ виявляють зниження вольтажу й ознаки дистрофії міо-

карда. Можливі диспептичні явища, нестійкі випорожнення. З боку периферичної 
крові спостерігається збільшення ШОЕ (до 30–60 мм/год), в окремих випадках — 

незначна анемія. Уміст у крові сечовини, залишкового азоту, креатиніну, а також 

ШКФ і концентраційна функція нирок у період компенсації ГН у межах норми. У 

сечі, крім білка, виявляється значна кількість циліндрів, особливо гіалінових, які 
зустрічаються вже на початку захворювання, пізніше з’являються зернисті і воско-

подібні циліндри, краплі нейтрального жиру. Еритроцитурія відсутня або незначна 

(від поодиноких до 5–15 у полі зору).

Частіше, ніж при варіанті із сечовим синдромом, виявляють абактеріальну лей-

коцитурію, пов’язану із змінами інтерстиціальної тканини. Еритроцитурія в разі ГН 

із нефротичним синдромом частіше буває невеликою, за винятком гематуричних 

варіантів ГН (IgA-нефропатія).

У прогностичному плані формування системної артеріальної гіпертензії на по-

чатку хвороби або в її еволюції є найбільш несприятливим фактором прогресування 

ГН у напрямку ниркової недостатності. Тривалість життя пацієнтів до розвитку тер-

мінальної ХНН становить 3–5, максимум 8 років. На очному дні виявляють різного 

ступеня вираженості ознаки гіпертензивної ретинопатії.
При всіх клінічних типах ХГН може спостерігатись гематурія. Це або власне ге-

матурія (сеча кольору м’ясних помиїв), або значна еритроцитурія, коли кількість 

еритроцитів у сечі перевищує 20 у полі зору або становить 5 • 103 при пробі Нечи-

поренка. Появі гематурії часто передують ангіна, гострі респіраторні захворювання, 

харчові токсикоінфекції, переохолодження, фізичне перенапруження. Еритроци-

турію виявляють лише під час випадкового дослідження сечі, що іноді супроводжу-

ється тупим болем у поперековій ділянці. Тривалість гематурії може бути різною — 



. ь   (  є  Л.А. , . . І )54

від 1 тижня до місяця і довше. Якщо вона значна, то іноді може супроводжуватися 

дизуричними явищами, зумовленими проходженням згустків крові.
Загальним для всіх варіантів ХГН є неухильний прогресуючий перебіг з пере-

ходом у ХНН. Перебіг ХГН у пацієнтів віком понад 40 років значно тяжчий, ніж у 

молодих, особливо тоді, коли він супроводжується системною артеріальною гіпер-

тензією. Із віком зменшується частота й вираженість НС. Часті ангіни, простудні 
захворювання, гострі запалення верхніх дихальних шляхів, часті загострення вог-

нищ хронічної інфекції, особливо тонзиліту, викликаючи загострення ГН, приско-

рюють його прогресування.

За наявності варіанта з сечовим синдромом захворювання прогресує, зазвичай 

повільно, особливо при ізольованій протеїнурії.
ШПГН клінічно характеризується гострим нефритичним синдромом зі швид-

ким прогресуванням ниркової недостатності, що займає проміжне положення за 

темпами зниження функцій нирок між ХНН та ГУН. Із моменту появи перших 

ознак хвороби до термінальної ниркової недостатності минає умовно один рік.

2.4. Особливості клінічних проявів окремих 
морфологічних форм ГН

IgA-нефропатія (МПГН) у переважної кількості хворих (молодих) характе-

ризується рецидивуючою макрогематурією, поява якої провокується найчастіше 

гострими респіраторними інфекціями з лихоманкою, вакцинаціями, фізичним 

навантаженням тощо. Значна макрогематурія з утворенням еритроцитарних ци-

ліндрів може спровокувати розвиток ГУН унаслідок обструкції ними канальців. У 

хворих старшої вікової групи частіше спостерігається еритроцитурія. Протеїнурія у 

хворих на IgA-нефропатію зазвичай у межах сечового синдрому, рідко досягає не-

фротичного рівня (5 % хворих, переважно дітей і підлітків). Артеріальна гіпертензія 

виникає в еволюції хвороби, при розвитку ХНН.

Мезангіокапілярний ГН. Захворювання часто розпочинається з гострого не-

фритичного синдрому, що дає підстави помилково діагностувати ГГН. МКГН пе-

ребігає переважно з НС, у 10–20 % пацієнтів спостерігається рецидивуюча макроге-

матурія. У пацієнтів АГ часто з’являється на початку або в перший рік захворюван-

ня. Спостерігається зниження ШКФ, а в майже 30 % пацієнтів ГН характеризується 

швидкопрогресуючим перебігом та формуванням ХНН. МКГН може перебігати і з 

ізольованим сечовим синдромом.

ГН із мінімальними змінами. Захворювання проявляється тяжким НС із пери-

феричними та часто порожнинними набряками. У разі тяжкої гіповолемії може роз-

винутися нефротичний криз або ГУН. У хворих виникають тромбози судин, тяжкі 
інфекції. Перебіг хвороби часто рецидивуючий, але повні ремісії спостерігаються в 

різних вікових групах, частіше на тлі терапії в дітей.

Мембранозна нефропатія. У більшості хворих МН проявляється нефротичним 

синдромом, у 20–40 % випадків може бути мікрогематурія. Епізоди макрогематурії 
спостерігаються рідко. АГ виникає в еволюції хвороби в 50 % хворих. НС на тлі МН 

часто ускладнюється тромбозами судин різної локалізації.
Фокально-сегементарний гломерулосклероз характеризується розвитком НС 

майже в 65–70 % хворих із вираженою мікрогематурією. АГ з’являється і на початку 

хвороби, і в її еволюції в 50 % пацієнтів. Украй несприятливий перебіг колапсуючо-
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го ФСГС, що характеризується надтяжким НС, ранньою появою гіперкреатинемії. 
Перебіг ФСГС може бути рецидивуючим.

Екстракапілярний ГН, гострий нефритичний синдром та швидка втрата функ-

цій нирок.

Діагноз ХГН ґрунтується: 1) на стійких змінах сечі за типом сечового або нефро-

тичного синдрому з гломерулярною еритроцитурією та циліндрурією; 2) резуль-

татах нефробіопсії та функціонального дослідження нирок — зниженні ШКФ та 

симетричному порушенні секреторно-екскреторної функції обох нирок, котрі од-

наково зменшуються в розмірах, про що свідчать дані радіонуклідної реносцинти-

графії та УЗД. У більшості хворих спостерігається АГ. Установити діагноз допомагає 

наявність в анамнезі перенесеного ГГН або виявлення під час ретельного аналізу 

медичної документації давніх змін у показниках аналізах сечі у зв’язку з гострими 

респіраторними захворюваннями, ангіною, загостренням тонзиліту. 
Для підтвердження діагнозу та визначення морфологічної форми захворювання 

вдаються до пункційної біопсії нирки. Діагностика кожної морфологічної форми 

ГН має деякі особливості (табл. 2.1).

2.5. Диференціальна діагностика
ГН характеризується розмаїтістю клінічних проявів і морфологічних форм, 

може бути ідіопатичним або вторинним при інших хворобах. Недостатнє знання 

особливостей клінічних і лабораторних ознак цих захворювань, так само як і не-

правильне трактування виявлених змін у сечі, може бути причиною помилок при 

встановленні діагнозу ГН.

Диференціальну діагностику ГН проводять у рамках диференціації синдромів — 

сечового, нефротичного та гіпертензивного та морфологічних форм за даними при-

життєвої біопсії нирки.

У разі типової клінічної симптоматики і клініко-лабораторних проявів діагноз 

ГН поставити нескладно. Однак у багатьох випадках, особливо при моносимптом-

ному або латентному перебігу, виявлені зміни в сечі можуть бути розцінені як наслі-
док інших первинних або вторинних захворювань нирок, діагностика ГН може бути 

утруднена. У подібних випадках для уточнення діагнозу доводиться використову-

вати весь комплекс сучасних клініко-лабораторних, рентген-урологічних та інших 

інструментальних методів дослідження.

Вирішальне значення в диференціальній діагностиці ГН мають ретельно зібра-

ний анамнез та аналіз наявної медичної документації. Якщо в анамнезі є вказівки 

на перенесені в минулому ГН або нефропатію вагітних, у медичній документації 
збереглися результати аналізів сечі за минулі роки, у яких виявлялися навіть незна-

чного ступеня протеїнурія, гематурія, особливо з підвищенням АТ, то це свідчить 

про хронічний перебіг ГН.

У разі відсутності анамнестичних даних і даних аналізів сечі за попередні роки 

установити правильний діагноз можна, визначивши стан функції нирок. На ко-

ристь ГН свідчать зниження клубочкової фільтрації, концентраційної здатності ни-

рок (відносної густини сечі як в окремих аналізах, так і в пробах за Зимницьким), 

підвищення в крові рівня сечовини, креатиніну. У хворих на ГГН також можливо 

незначне й короткочасне зниження клубочкової фільтрації з невеликою гіперазоте-

мією, але лише при бурхливому перебігу захворювання — із вираженою олігурією, 

артеріальною гіпертензією й набряками. Однак відносна щільність сечі при цьому 
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підвищена у зв’язку з виділенням невеликої кількості сечі з високою концентраці-
єю в ній осмотично активних речовин. 

Диференціальна діагностика проводиться з такими хворобами.

Гіпертензивна нефропатія характеризується ізольованим сечовим синдромом, 

представленим переважно альбумінурією до 300 мг/добу на тлі гіпертонічної хво-

Таблиця 2.1. Діагностика та рекомендовані клінічні дослідження

Морфологічна 

форма ГН

Критерії діагностики на підста-

ві анамнезу

Лабораторні до-

слідження

Спеціальні дослі-

дження

ГГН (підго-
стрий ГН)

Передуюча стрептококова ін-
фекція

Зміни показни-
ків аналізу сечі

— Динаміка 
антистрептолізину-О 
(АСЛО), антистрептогіа-
луронідази (АСГ), анти-
стрептокінази (АСК), 
антинікотинамідаде-
ніндинуклеотидази 
(анти-НАД), анти-ДНКа-
зи, що підвищуються 
через тиждень після 
інфекції, досягають 
пікових значень через 
місяць та поступово 
нормалізуються

За наявності НС Антитіла до 
М-протеїнів.
Біопсія нирки (для ви-
ключення інших форм 
ХГН)

Екстракапіляр-
ний ГН

Виявлення ознак хвороб, при 
яких часто розвивається ШПГН 
(СЧВ, системні васкуліти, реакція 
на медикамент)

НС та швидкий 
розвиток нирко-
вої недостатності

— Сироватковий уміст 
анти-БМК-антитіл, 
АНЦА

— Біопсія нирки

IgA-нефропатія 
(МПГН)

Виявлення ознак хвороб, 
при яких розвивається IgA-
нефропатія (геморагічний васку-
літ; хронічний алкоголізм), пух-
лини нирок, синдром Альпорта, 
доброякісна сімейна гематурія

Установлення 
клінічного син-
дрому — сечо-
вий, нефротич-
ний; макро- або 
мікрогематурії

Біопсія нирки

МКГН Виявлення ознак хвороб, при 
яких розвивається МКГН (пухли-
ни, ревматичні хвороби, інфекції 
тощо)

НС Біопсія нирки

ГН із мінімаль-
ними змінами

Виявлення вторинного ГН із міні-
мальними змінами (рак кишечни-
ка, легень, лімфоми)

НС Біопсія нирки (крім 
характерного для дитя-
чого віку)

МН (мембра-
нозний ГН)

Виявлення ознак хвороб, при 
яких розвивається МН. Гепатит В, 
С, малярія, туберкульоз, шисто-
зомоз, філяріоз, сифіліс; пухлини, 
ліки (D-пеніциламін, препарати 
золота, НПЗП, каптоприл)

Виявлення НС Біопсія нирки

ФСГС Рефлюкс-нефропатія, гіпоплазія, 
патологічне ожиріння, гіперліпі-
демії, ЦД, АГ, ішемія нирок

НС Біопсія нирки
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роби. Нирки поступово втрачають свою функцію. При гіпертонічних кризах про-

теїнурія збільшується, за ефективної корекції АТ — зменшується.

Інфекції сечовивідної системи (пієлонефрит) проявляються дизурією, різного 

ступеня лихоманкою, одно- або двобічним болем у поперековій ділянці, можуть 

перебігати на тлі ЦД, вогнищ інфекції, аномалій розвитку сечової системи, полікіс-

тозної хвороби, СКХ тощо. Сечовий синдром при інфекціях нирок та сечовивідної 
системи характеризується невеликою протеїнурією (менше 1 г/добу), лейкоцитурі-
єю, іноді еритроцитурією, бактеріурією. У діагностиці станів допомагають бактері-
ологічні дослідження сечі, інструментальні методи дослідження (УЗД нирок, екс-

креторна урографія, КТ нирок).

Нерідко синдром АГ при ГН неправильно розцінюється як есенціальна артері-

альна гіпертензія (гіпертонічна хвороба) у зв’язку із труднощами диференціальної 
діагностики цих двох різних захворювань, особливо в термінальній стадії і за від-

сутності даних тривалого спостереження за хворим і результатів аналізів сечі. У по-

дібних випадках досить складна, а часто й неможлива не тільки клінічна, але й пато-

логоанатомічна диференціальна діагностика цих захворювань: навіть гістологічно 

складно вирішити питання про первинно (унаслідок гіпертонічної хвороби) або 

вторинно (унаслідок ГН) зморщену нирку. Нерідко такі пацієнти спостерігаються й 

лікуються не з приводу ГН, а гіпертонічної хвороби.

Клінічно про есенціальну АГ можна думати в тих випадках, коли гіпертензія 

впродовж багатьох років передувала розвитку сечового синдрому і набряків, що в 

таких пацієнтів зазвичай є наслідком серцевої недостатності.
При ГН, навпаки, протеїнурія й гематурія, а також набряки зазвичай передують 

розвитку гіпертензії за багато років або з самого початку поєднані з підвищенням 

АТ. Крім цього, у хворих на ГН сечовий синдром у більшості випадків більш вира-

жений, ніж при гіпертонічній хворобі. Рівень АТ у хворих на гіпертонічну хворобу 

порівняно з ГН вищий, зміни з боку серця, судин очного дна й головного мозку 

більш виражені, гіпертонічні кризи, ішемічна хвороба у вигляді стенокардії й ін-

фаркту міокарда зустрічаються частіше. При гіпертонічній хворобі нирковий плаз-

мотік знижується раніше, ніж величина клубочкової фільтрації, а при ГН, навпаки, 

раніше зменшується кліренс ендогенного креатиніну.
У ряді випадків правильний діагноз може бути встановлений тільки на підставі 

даних прижиттєвої пункційної біопсії нирки.

При диференціальній діагностиці з реноваскулярною гіпертензією, артеріаль-

ною гіпертензією при коарктації аорти, феохромоцитомі й альдостеромі (синдром 

Конна), при синдромі і хворобі Іценка — Кушинга використовують аортографію, 

ангіо графію судин нирок і надниркових залоз; УЗД, рентгенологічні методи дослі-
дження, комп’ютерну томографію, а також визначають у крові й сечі катехоламіни 

і продукти їх обміну (при феохромоцитомі).

Вторинний амілоїдоз нирок (протеїнурична стадія) найчастіше трапляється у 

чоловіків переважно після 40 років. Він виникає у зв’язку з наявністю хронічних 

запальних захворювань (туберкульоз, абсцес легенів, остеомієліт, бронхоектатич-

на хвороба, ревматоїдний артрит тощо), рідше — захворювань системи крові, іноді 
провокується інтеркурентною інфекцією. Сечовий синдром, окрім протеїнурії, ха-

рактеризується «пустим» осадом або невеликою еритроцитурією, що проявля ється 

або зростає в разі тромбозу ниркових вен. Вирішальне діагностичне значення ма-

ють дані морфологічного дослідження ниркової тканини із застосуванням спеці-
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альних барвників. У 50–70 % випадків діагноз може бути встановлений на підставі 
біопсії слизової оболонки прямої кишки, підшкірної основи, слизової оболонки 

краю ясен, що дає змогу виявити відкладення амілоїду. Проби з конго червоним, 

метиленовим синім, синькою Еванса мають значення тільки в разі їх позитивних 

результатів.

Нефропатії при ревматичних хворобах (СЧВ та системних васкулітах) проявля-

ються провідним синдромом при тій або іншій морфологічній формі ГН. Виника-

ють при ревматизмі, системному червоному вовчаку, геморагічному васкуліті, гра-

нуломатозі Вегенера, мікроскопічному васкуліті, синдромі Гудпасчера. Вузликовий 

поліартеріїт може також супроводжуватися розвитком ГН, але провідним синдро-

мом є гіпертензивний. Найчастіше ГН виникає на тлі уражень інших органів та сис-

тем (шкіри, суглобів, серця, легенів тощо).

У сечовому осаді переважають лімфоцити, циліндри, іноді еритроцити. Виявля-

ється збільшена ШОЕ, при системному червоному вовчаку — також схильність до 

анемії, лейкопенія, у сироватці крові визначаються антинуклеарні антитіла, анти-

тіла до дволанцюгової ДНК, pANCA, cANCA. Велике диференціально-діагностич-

не значення має морфологічне дослідження ниркової тканини, одержаної під час 

пункційної біопсії. В окремих випадках із діагностичною метою проводять біопсію 

шкіри, лімфатичних вузлів, м’язів.

Діабетична нефропатія найчастіше виникає у хворих на ЦД І типу та в 30–40 % 

пацієнтів із ЦД ІІ типу після п’яти років від початку хвороби. 

Як і ГН, діабетична нефропатія проявляється сечовим синдромом, гіпертензією 

і закінчується діабетичним гломерулосклерозом із НС. Виникнення цих симптомів 

у пацієнтів, які довгий час хворіють на ЦД, свідчить про формування діабетичної 
нефропатії. Діагноз більш переконливий, якщо виявляються ознаки системної мі-
кроангіопатії, зокрема ретинопатії з мікроаневризмами й точковими крововилива-

ми на очному дні, а також симптоми полінейропатії. Непрямим підтвердженням 

гломерулосклерозу служить поступове зниження глікемії й глюкозурії без збіль-

шення (або навіть при зменшенні) дози гіпоглікемічних препаратів. 

Артеріальна гіпертензія вагітних зазвичай розвивається в другій половині вагіт-

ності і проявляється або тільки помірно вираженим сечовим синдромом, або (часті-
ше), крім сечового синдрому, набряками й гіпертензією. Якщо ці патологічні озна-

ки виникли вперше і зникають після пологів або переривання вагітності, то їх слід 

розцінювати як прояв нефропатії вагітних. В інших випадках зміни в сечі (протеї-
нурія, гематурія, циліндрурія), а іноді набряки і гіпертензія зберігаються протягом 

багатьох років і після закінчення вагітності. Такий результат дозволяє думати або 

про трансформацію артеріальної гіпертензії вагітних у ГН або, що буває частіше, 

про уже раніше існуючий й вчасно не діагностований ГН, загострення якого на-

ступило під час вагітності. 
Сечокам’яна хвороба нерідко спостерігається у членів однієї родини в різних по-

коліннях. Частими симптомами є дизуричні явища, постійний біль або напади болю 

в поперековій ділянці. Іноді змінюється забарвлення (молочно-біла, цегляно-чер-

вона), прозорість сечі, відходять конкременти. Сечовий синдром характеризується 

незначною протеїнурією (0,1–0,3 г/добу), еритроцитурією та білково-еритроцитар-

ною дисоціацією. Важливе діагностичне значення мають дані рентгенологічного та 

ультразвукового дослідження нирок, що дають змогу виявити прямі або непрямі 
ознаки захворювання.
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Туберкульоз нирок зазвичай виникає на фоні туберкульозного ураження інших ор-

ганів (легенів, придатків матки тощо). В анамнезі таких хворих, як правило, є вка-

зівки на ознаки туберкульозної інтоксикації (субфебрилітет, слабкість, пітливість 

тощо), дизуричні явища, біль у поперековій ділянці. Сечовий синдром характеризу-

ється переважанням лейкоцитурії і меншою мірою — еритроцитурії при незначній 

протеїнурії. Під час бактеріоскопічного дослідження сечі мікобактерії туберкульозу 

виявляються не завжди. Якщо їх не виявлено, необхідний посів сечі на спеціальні 
середовища, біологічна проба на гвінейських свинках. Провідне діагностичне зна-

чення мають УЗД, сканування та рентгенологічне дослідження нирок, із допомо-

гою яких виявляють деструкцію ураженої нирки, її порожнинних відділів.

Пухлини нирок спостерігаються в різні вікові періоди, але найчастіше у віці після 

50 років у чоловіків. Поряд із різними скаргами (біль у поперековій ділянці, суб-

фебрилітет, схуднення, слабкість тощо) з’являється протеїнурія, гематурія (найчас-

тіше із згустками крові). Зрідка в сечовому осаді під час спеціальної обробки ви-

являють пухлинні клітини. Вирішальну роль відіграють методи ультразвукового та 

рентгенологічного дослід жень (екскреторна та інфузійна урографія, комп’ютерна 

томографія, селективна ангіографія тощо), а також радіонуклідне сканування, що 

дає змогу виявити пухлину навіть невеликих розмірів, та магнітно-резонансне до-

слідження.

Нефроптоз трапляється переважно в молодих жінок. До чинників, що сприя-

ють виникненню хвороби, належить швидке схуднення. Хворі часто скаржаться на 

біль у поперековій ділянці, що посилюється під час ходьби, підняття ваги, тряскої 
їзди, на дизурію. Під час пальпації живота нерідко вдається встановити зміщува-

ність нирки. Сечовий синдром характеризується невеликою протеїнурією (0,2–

0,3 г/добу) та еритроцитурією, вираженість яких збільшується після пальпації нир-

ки та фізичного перевантаження. Остаточний діагноз встановлюють після уль-

тразвукового (із допплером) та рентгенологічного (ангіографічного) дослідження 

з виконанням знімків у горизонтальному та вертикальному положеннях хворого. 

Оскільки нефроптоз може супроводжуватися й гломерулонефритом, у сумнівних 

випадках доводиться вдаватися до біопсії нирки. У разі різко вираженого нефропто-

зу може спостерігатися АГ, що часто виникає (підвищується) при переведенні хво-

рого з горизонтального положення у вертикальне.

Уратна (подагрична) нефропатія (тубулоінтерстиціальний нефрит) зазвичай ви-

никає на тлі специфічних змін суглобів, але може бути й першим проявом захворю-

вання, що найчастіше спостерігається в чоловіків у старшому віковому періоді; може 

розвинутись і внаслідок первинної гіперурикемії без подагричного ураження сугло-

бів. Пацієнти скаржаться на біль у поперековій ділянці, дизуричні явища. На ранніх 

стадіях характерні стійка або переміжна протеїнурія та уратурія, в сечовому осаді — 

невелика кількість еритроцитів, лейкоцитів, циліндрів. Характерні зниження віднос-

ної щільності сечі, анемія, гіперурикемія. Діагноз подагри встановлюється на підставі 
типових нападів болю в суглобі з ураженням 1-го плесно-фалангового суглоба або не 

менше двох інших суглобів, тофусів, підвищення рівня сечової кислоти в крові, ви-

явлення кристалів уратів та сечової кислоти у синовіальній рідині або тканинах.

Мієломна нефропатія може бути дебютом захворювання або з’явитися на тлі 
інших проявів мієломної хвороби. Вона найчастіше спостерігається в чоловіків 

літнього віку. Поряд із сечовим синдромом, частіше із НС, анемією, збільшеною 

ШОЕ, можуть виявлятися плазматичні клітини у крові, специфічні зміни мієло-
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грами та кісткової системи, наявний М-градієнт сечі. Властиві гіперпротеїнемія з 

гіпергаммаглобулінемією, гіпоальбумінемія, гіперкальціємія, поява парапротеїнів. 

У третини пацієнтів у сечі виявляють білок Бенс-Джонса.

Родинний та сімейний нефрит (дефіцит колагену IV, Сохара тощо) має місце в сі-
мейному анамнезі із симптомами, нерідко пов’язаними з ураженням інших органів 

і систем (органів слуху, зору, сечовивідних шляхів тощо). Поряд із протеїнурією (до 

0,6–1 г на добу) спостерігається еритроцитурія. Перебіг захворювання прогресую-

чий. Діагноз верифікують генетично.

«Серцева», або «застійна», нирка характеризується появою сечового синдрому 

(протеїнурії, циліндрурії, іноді невеликої еритроцитурії) внаслідок зменшення нир-

кового кровотоку, зумовленого тяжкою недостатністю кровообігу різного генезу; 

клубочкова фільтрація знижена. Екскреція Nа+ та Сl– зменшена. Іноді протеїнурія 

може бути значною (до 3–10 г/л), що за наявності набряків може неправильно роз-

цінюватися як ГН із НС. При застійній протеїнурії на відміну від ГН із НС набряки 

розташовуються переважно на гомілках, попереку і відсутні на обличчі. Відсутня 

гіперхолестеринемія, не завжди виявляється гіпопротеїнемія. 

Основною диференціально-діагностичною ознакою є зменшення змін у сечі в 

міру зниження ознак недостатності кровообігу. Слід пам’ятати, що «серцева» нирка 

може поєднуватися з гломерулонефритом.

Медикаментозні ураження нирок (медикаментозна нефропатія), як і гломеруло-

нефрит, характеризуються протеїнурією і гематурією. Зміни в сечі виникають на тлі 
прийому лікарського препарату і зникають після його припинення через різні ін-

тервали часу. У разі підвищеної чутливості до того або іншого препарату можливий 

розвиток ГН, що набуває нерідко хронічного перебігу навіть після усунення його 

причини і призводить до розвитку ХНН. При медикаментозному ураженні нирок 

зазвичай спостерігаються й інші ознаки непереносимості медикаментозних препа-

ратів (шкірні алергійні висипання, частіше у вигляді кропивниці, набряк Квінке, 

зміни з боку периферичної крові — лейкопенія, еозинофілія, явище агранулоцито-

зу тощо).

Полікістозна хвороба нирок, крім протеїнурії й гематурії (зазвичай незначно ви-

ражених), клінічно проявляється АГ, що може досягати високого рівня. Ця вродже-

на спадкова патологія (аномалія розвитку) може нагадувати перебіг ГН. Диферен-

ціальна діагностика полікістозної хвороби нирок і ГН при ретельному обстеженні 
хворого не становить великих труднощів. На користь полікістозної хвороби свід-

чить пальпаторно й рентгенологічно встановлене значне збільшення розмірів ни-

рок із горбастою нерівною поверхнею. Найбільш простим і в той же час вірогідним 

методом діагностики полікістозної хвороби нирок є УЗД та КТ нирок. За допомо-

гою динамічної сцинтиграфії виявляються ділянки, у яких не накопичуються радіо-

активні речовини і які відповідають порожнинам (кістам). 

Спадковий нефрит може стати причиною сечового синдрому в дітей, підлітків, 

юнаків, людей віком 20–30 років. У цих випадках головною особливістю сечового 

синдрому є гематурія, зазвичай переміжного характеру. Кількість білка не переви-

щує 0,5–1,5 г/добу. Іноді виявляється лейкоцитурія, що в поєднанні з бактеріурією 

свідчить про приєднання ПН. Часта гіпераміноацидурія. Під час біопсії тканини 

нирки в окремих випадках виявляються пінисті клітини, що вважаються патогно-

монічною ознакою вираженого нефриту, зокрема синдрому Альпорта. Підтвердити 

діагноз допомагає генетичне тестування.
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При встановленні діагнозу ГН необхідно виключити й можливість так званої 
функціональної (доброякісної) протеїнурії, до якої належать, зокрема, ортостатична 

(лордотична) протеїнурія, протеїнурія напруження, або «маршова», тощо.

У клінічній практиці особливо важливе значення в диференціальній діагностиці 
надається ортостатичній протеїнурії, що зустрічається в юнацькому віці в осіб висо-

кого зросту з вираженим прогином уперед поперекового відділу хребта (лордоз). Цей 

вид протеїнурії найчастіше доводиться диференціювати з латентною формою ХГН. 

У хворих на феохромоцитому зміни в сечі проявляються невеликою протеїну рією, 

наявністю поодиноких гіалінових циліндрів, еритроцитів. Нирковий кровотік та клу-

бочкова фільтрація знижуються, період напіввиведення та час досягнення піку на ре-

нограмі продовжуються. Диференціально-діагностичне значення має кризовий пере-

біг АГ з численними вегетативними та метаболічними порушеннями (пітливість, під-

вищення температури тіла, пронос, глюкозурія, гіперглікемія, гіперлейкоцитоз, тен-

денція до гіперкаліємії, гіперкальціємія). Висока АГ може бути стабільною, що знач но 

утруднює розпізнавання захворювання. Для діагностики використовуються визначен-

ня активності катехоламінів у сечі та інструментальні методи візуалізації пухлини.

При гіперальдостеронізмі (хворобі Конна) виявляють стійку лужну реакцію сечі, 
гіпоізостенурію, ніктурію, невелику протеїнурію, іноді лейкоцитурію. Набряки 

спостерігаються тільки в разі серцевої недостатності. Запідозрити це захворювання 

допомагають упертий нейром’язовий синдром (м’язова слабкість, тетанія, парес-

тезії тощо), полідипсія, поліурія, стійка гіпокаліємія, гіперкаліурія, метаболічний 

алкалоз. Діагноз підтверджується виявленням підвищеної екскреції альдостерону з 

сечею та візуалізацією пухлини надниркової залози під час УЗД, комп’ютерної то-

мографії та сканування нирок і надниркових залоз.

2.6. Лікування гломерулонефриту
Лікування ГН включає призначення дієти, режиму, застосування методів пато-

генетичного та симптоматичного впливу.
Режим хворих на ХГН поза фазою загострення незалежно від варіанта і стадії має 

бути щадним: пацієнти мають уникати важкої фізичної праці, переохолодження, пе-

регрівання, праці в гарячих і холодних цехах, на відкритому повітрі в холодну пору 

року, у нічну зміну. Обмеження в режимі бувають більші при НС та при неконтрольо-

ваній АГ. Купання у відкритих водоймищах припустиме тільки при варіанті з сечовим 

синдромом, при безвітряній погоді та температурі води не менше ніж 22–24 °С.

У фазі загострення ГН та при всіх інтеркурентних захворюваннях показаний до-

зований режим фізичних навантажень.

За наявності ХГН з ізольованим сечовим синдромом у фазі ремісії рекомендують 

дієту без обмеження рідини, із вмістом нормальної кількості білків, жирів, вугле-

водів, багату на вітаміни, солі калію, із деяким обмеженням (до 10 г на добу) натрію 

хлориду. Слід мати на увазі, що в результаті надмірного обмеження солі й рідини 

може знизитися об’єм циркулюючої плазми і внаслідок цього — нирковий кровотік 

та клубочкова фільтрація; у фазі загострення споживання білка призначається у фізі-
ологічній дозі — 1 г/кг/добу. Обмежують і споживання харчової солі (до 6 г на добу), 

під контролем водного балан су визначають необхідну кількість рідини.

Хворі га ГН із НС мають одержувати дещо меншу кількість білка — 0,8 г/кг/

добу. Обмежують споживання кухонної солі (6–7 г на добу), жирів тваринного по-

ходження (до 1/3–1/2 добової кількості), а також легкозасвоюваних вуглеводів, їжа 
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має включати білки, що містять незамінні амінокислоти, велику кількість вітамінів, 

калію, заліза, кобальту. Добова кількість спожитої рідини не повинна перевищувати 

величину добового діурезу понад 400–500 мл, а в разі великих набряків слід добива-

тися негативного водного балансу.
У разі формування АГ обмежують кількість жирів тваринного походження, лег-

козасвоюваних вуглеводів, натрію хлориду, рекомендують продукти, багаті на калій, 

вітаміни. Водний режим залежить від функціонального стану серцево-судинної сис-

теми.

Таким пацієнтам рекомендують готувати овочеві страви в тушкованому та від-

вареному вигляді. Для поліпшення смакових якостей їжі дозволяють у невеликих 

кількостях цибулю, часник, гірчицю, хрін, тмин, неміцний оцет, сушений кріп, пе-

трушку, журавлину, кислі фруктові й овочеві соки (лимонний, журавлиний, аличо-

вий, гранатовий тощо). Протипоказані продукти, що містять багато кухонної солі 
та ефірної олії, копченості, гострі сири, соління, свіжий кріп і петрушка, а також 

кава й какао. Категорично забороняються алкогольні напої.
Загальною рекомендацією для всіх пацієнтів із ГН має бути відмова від куріння, 

що підвищує синтез та виділення ендотеліну-1, різноманітні ефекти якого погіршу-

ють перебіг ГН (стимулює проліферацію фібробластів інтерстицію, перитубулярну 

вазоконстрикцію, підвищує тонус ниркових судин, збільшує продукцію інтерлейкі-
ну-1, цитокінів, які активізують проліферацію мезангіальних клітин).

Ожиріння призводить до збільшення протеїнурії, прискорює гломерулосклероз, 

тому необхідно прагнути досягти ідеальної маси тіла. Гіперліпідемія різко підвищує 

у хворих на хронічний ГН ризик коронарного атеросклерозу, збільшує протеїнурію, 

прискорює розвиток ниркової недостатності. При підвищенні рівня ліпідів у сиро-

ватці крові показана терапія статинами.

Антибактеріальна терапія показана в разі загострення захворювання на тлі ін-

фекції, під час санації вогнищ хронічної інфекції, при лікуванні інтеркурентних 

інфекцій, під час оперативних втручань, зокрема тонзилектомії, а також у разі по-

єднання гломеруло- й пієлонефриту. З цією метою застосовуються антибіотики, які 
не мають нефротоксичної дії (макроліди та цефалоспорини) протягом 7–10 днів з 

обов’язковим урахуванням ШКФ.

Санація вогнищ інфекції у хворих на ХГН полягає в консервативному лікуванні 
(антибактеріальна терапія та щеплення бактеріальними лізатами). Погляди щодо 

хірургічної санації вогнищ інфекції непереконливі.
Патогенетична терапія при ГН показана при НС: традиційно застосовують ГКС 

та цитостатичні засоби різного механізму дії.
Для вирішення питання про доцільність призначення патогенетичної тера-

пії необхідно уточнити морфологічну форму ГН та ШКФ (не застосовуються 

при ШКФ менше ніж 15 мл/хв, при амілоїдозі, паранеопластичних нефропа-

тіях, діабетичній нефропатії, склеродермічній нирці, тромбозі ниркових вен із 

розвитком НС). Останніми світовими рекомендаціями з лікування ГН є «Прак-

тичні рекомендації KDIGO з гломерулонефриту», стислий витяг із яких пода-

ється нижче. 

Стероїдочутливий нефротичний синдром (СЧНС) у дітей
Настанови рекомендують призначати кортикостероїдну терапію щонайменше 

на 12 тижнів у вигляді одноразової добової дози, починаючи з 60 мг/м2/добу або 
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2 мг/кг/добу до максимальної дози 60 мг/добу. Призначення одноразової добової 
дози преднізолону перорально показане протягом 4–6 тижнів із наступним при-

йомом через день у формі єдиної добової дози, починаючи з 40 мг/м2 або 1,5 мг/кг 

(максимум 40 мг в альтернативні дні) та продовжувати протягом 2–5 місяців, по-

ступово знижуючи дозу.

Лікування повторного епізоду (рецидиву) СЧНС 
кортикостероїдами

У разі нечастих епізодів СЧНС у дітей пропонується призначення перорального 

преднізолону у вигляді одноразової добової дози 60 мг/м2 або 2 мг/кг (максимальна 

доза — 60 мг/день) до досягнення повної ремісії протягом щонайменше трьох днів. 

Після досягнення повної ремісії пропонується призначати дітям одноразову дозу 

преднізолону через день (40 мг/м2 одноразова доза або 1,5 мг/кг на дозу: максималь-

но 40 мг через день) щонайменше протягом 4 тижнів.

Кортикостероїдна терапія для часторецидивуючого (ЧР) 
і стероїдзалежного (СЗ) СЧНС

Пропонується рецидиви в дітей із ЧР або СЗ СЧНС лікувати щоденними при-

йомами преднізону до досягнення дитиною ремісії щонайменше протягом 3 днів, 

із наступним прийомом преднізону через день щонайменше три місяці; потім при-

значають преднізон через день у найменшій дозі для підтримання ремісії, щоб запо-

бігти значним небажаним явищам у дітей із ЧР та СЗ СЧНС.

Лікування ЧР та СЗ СЧНС агентами, що позбавляють 
від потреби застосування кортикостероїдів

Настанови рекомендують призначення кортикостероїд-замісних медикаментів 

дітям із ЧР СЧНС і СЗ СЧНС, у яких розвиваються небажані ефекти, пов’язані зі 
стероїдами, а саме циклофосфаміду та хлорамбуцилу. Призначення циклофосфа-

міду (2 мг/кг/добу) проводиться протягом 8–12 тижнів (максимальна кумулятив-

на доза 168 мг/кг), при цьому не слід призначати циклофосфамід, поки дитина не 

ввійшла в ремісію при лікуванні кортикостероїдами.

Призначення хлорамбуцилу (0,1–0,2 мг/кг/добу) проводиться протягом 8 тиж-

нів (максимальна кумулятивна доза 11,2 мг/кг) як альтернатива циклофосфаміду. 
Пропонується не призначати повторний курс алкілуючих препаратів. Рекоменду-

ється також призначати левамізол як кортикостероїд-замісний агент у дозі 2,5 мг/кг 

через день протягом щонайменше 12 місяців, оскільки більшість дітей мають реци-

див після припинення прийому левамізолу.
Рекомендується призначати інгібітор кальциневрину циклоспорин або такро-

лімус як кортикостероїд-замісний препарат: циклоспорин у дозі 4–5 мг/кг/добу 

(стартова доза) у два прийоми щонайменше протягом 12 місяців або такролімус у 

дозі 0,1 мг/кг/добу (стартова доза) у два прийоми замість циклоспорину, коли кос-

метичні побічні ефекти циклоспорину неприйнятні. Пропонується прийом ММФ 

як кортикостероїд-замісний препарат у початковій дозі 1200 мг/м2/добу у два при-

йоми, щонайменше протягом 12 місяців, оскільки у більшості дітей виникає ре-
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цидив після припинення його прийому. Прийом ритуксимабу пропонується лише 

в дітей зі СЗ СЧНС, у яких мають місце тривалі повторні рецидиви, незважаючи 

на оптимальну комбінацію преднізолону та кортикостероїд-замісного препарату 

та/або у яких є серйозні побічні ефекти від лікування. Пропонується не призна-

чати мізорибін та азатіоприн як кортикостероїд-замісний агент у дітей із ЧР та СЗ 

СЧНС.

Показання до біопсії нирки

— Відсутність ефективності терапії кортикостероїдами (формування резистент-

ності) після наявного початкового позитивного ефекту.
— Висока підозра на іншу першопричину захворювання.

— Зниження функції нирок у дітей, які приймають інгібітори кальциневрину 

(ІКН).

Імунізація у дітей із СЧНС

— Вакцинуйте дітей проти пневмокока.

— Щорічно вакцинуйте дітей та осіб із їх оточення проти грипу.
— Відкладіть вакцинацію живими вакцинами до зниження добової дози предні-

золону до 1 мг/кг щодня (< 20 мг/день) або до 2 мг/кг дерез день (< 40 мг через день).

— Живі вакцини протипоказані дітям, які приймають кортикостероїд-замісні 
імуносупресивні препарати.

— Вакцинуйте здорових осіб з оточення дітей живими вакцинами для мінімізації 
ризику передачі інфекції імуносупресованій дитині, але обмежте можливий кон-

такт дитини з гастроінтестинальними, сечовими або респіраторними виділеннями 

вакцинованої людини протягом наступних 3–6 тижнів.

— За наявності близького контакту з інфекцією вітряної віспи призначте неіму-

нізованим дітям, які приймають імуносупресивні препарати, імуноглобулін проти 

вітряної віспи. 

Стероїдорезистентний нефротичний синдром у дітей

Настанови пропонують мінімум 8 тижнів лікування кортикостероїдами для ви-

значення резистентності до стероїдів. Потім стають потрібними:

— діагностична біопсія нирки;

— оцінка функції нирок за допомогою визначення ШКФ;

— визначення рівня екскреції білка з сечею.

Настанови рекомендують використання інгібітору кальциневрину як початкову те-

рапію в дітей із СЧНС не менше 6 місяців, а потім припинення, якщо часткова або 

повна ремісія протеїнурії не досягається. Проте пропонується продовжувати терапію 

ІКН мінімум протягом 12 місяців, коли принаймні часткова ремісія була досягнута за 6 

місяців, у комбінації з низькими дозами кортикостероїдів. Також рекомендується тера-

пія ІАПФ або БРА. Для дітей, яким не вдається досягнути ремісії за допомогою терапії 
ІКН, пропонується комбінація мікофенолату мофетилу, високої дози кортикостероїдів 

або комбінація цих препаратів. Пропонується не призначати циклофосфамід дітям із 

СЧНС.

У пацієнтів із рецидивом нефротичного синдрому після повної ремісії ми про-

понуємо відновити лікування одним із варіантів на вибір: 

— пероральні кортикостероїди;

— повернутися до попереднього успішно вживаного імуносупресивного агента;

— альтернативний імуносупресивний агент для мінімізації подальшої кумуля-

тивної токсичності.
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Хвороба мінімальних змін (ХМЗ) у дорослих
Настанови рекомендують призначати кортикостероїди для початкового ліку-

вання нефротичного синдрому в разовій добовій дозі 1 мг/кг (максимум 80 мг) або 

у разовій дозі 2 мг/кг через день (максимум 120 мг) мінімум 4 тижні, якщо повна 

ремісія досягнута, та максимум 16 тижнів, якщо повна ремісія не досягнута. Для па-

цієнтів у ремісії пропонується повільне зниження дози кортикостероїдів протягом 

загального періоду до 6 місяців після досягнення ремісії.
Для пацієнтів із відносними протипоказаннями або нетолерантністю до висо-

ких доз кортикостероїдів (наприклад, неконтрольований діабет, психічні розлади, 

тяжкий остеопороз) пропонується пероральний прийом циклофосфаміду або ІКН, 

як було вказано для часторецидивуючої ХМЗ.

Часто рецидивуюча/СЗ ХМЗ
Настанови пропонують прийом циклофосфаміду в дозі 2–2,5 мг/кг/день про-

тягом 8 тижнів; прийом ІКН (циклоспорин 3–5 мг/кг/день або такролімус 0,05–

0,1 мг/кг/день у розділених дозах) протягом 1–2 років для пацієнтів із ЧР/СЗ 

ХМЗ, у яких був рецидив на фоні лікування циклофосфамідом, або для людей, які 
бажають зберегти свою фертильність; ММФ 500–1000 мг двічі на день протягом 

1–2 років для пацієнтів, які не переносять кортикостероїди, циклофосфамід та 

ІКН. 

Кортикоїдорезистентна ХМЗ
Для початкового епізоду нефротичного синдрому, асоційованого з ХМЗ, пропо-

нується не використовувати статини для лікування гіперліпідемії, ІАПФ і БРА не 

використовувати в нормотензивних пацієнтів для зниження протеїнурії.

Ідіопатичний фокально-сегментарний гломерулосклероз у дорослих 
Слід починати оцінку з аналізу виключення вторинних форм ФСГЗ і не викону-

вати без необхідності генетичне дослідження. 

 Кортикостероїдну та імуносупресивну терапію рекомендовано розглядати як 

опцію тільки при ідіопатичному ФСГЗ за наявності клінічних ознак нефротичного 

синдрому. Пропонується призначати преднізон в одній добовій дозі 1 мг/кг (макси-

мум 80 мг) або альтернуючій (через добу) дозі 2 мг/кг (максимум 120 мг) протягом 

мінімум 4 тижнів; продовжувати лікування у високій дозі максимально до 16 тижнів 

при добрій переносимості або до досягнення повної ремісії, навіть якщо вона вини-

кла раніше, потім повільне зниження дози кортикостероїдів протягом 6 місяців піс-

ля досягнення повної ремісії. Пропонується розглядати ІКН як першу лінію терапії 
для пацієнтів із відносними протипоказаннями або непереносимістю високих доз 

кориткостероїдів (наприклад, неконтрольований діабет, психічні розлади, тяжкий 

остеопороз). 

Лікування рецидиву проводиться згідно з рекомендаціями щодо ХМЗ у дорослих. 

Лікування стероїдорезистентного ФСГЗ 
Для стероїдорезистентного ФСГЗ настанови пропонують призначення цикло-

спорину в дозі 3–5 мг/кг/день у два прийоми протягом щонайменше 4–6 місяців; 

при досягненні часткової або повної ремісії слід продовжити лікування циклоспо-

рином щонайменше 12 місяців із наступним повільним зниженням. Пацієнтам із 
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стероїдорезистентним ФСГЗ, які не переносять циклоспорин, пропонується ліку-

вання поєднанням ММФ і дексаметазону у високих дозах. 

Ідіопатична мембранозна нефропатія 
Настанови рекомендують розпочинати стартову терапію тільки пацієнтам із не-

фротичним синдромом та за наявності щонайменш однієї з ознак.

Протеїнурія перевищує 4 г/день та залишається понад 50 % від початкового рів-

ня й суттєво не знижується при проведенні антигіпертензивної й антипротеїнурич-

ної терапії протягом щонайменше 6-місячного періоду спостереження.

Прояви тяжкі, інвалідизуючі або небезпечні для життя й пов’язані з наявним не-

фротичним синдромом.

Концентрація креатиніну в сироватці підвищилася на 30 % або більше протягом 

6–12 місяців із моменту встановлення діагнозу, але ШКФ не менша за 25–30 мл/хв/

1,73 м2, та ці зміни не можна пояснити розвитком ускладнень.

Рекомендовано не використовувати імуносупресивну терапію в пацієнтів із рів-

нем креатиніну сироватки, що перевищує 309 мкмоль/л (або рШКФ < 30 мл/хв/

1,73 м2), та зменшенням довжини нирки за даними УЗД < 8 см або тим, хто має су-

путні тяжкі чи потенціально небезпечні для життя інфекції.
Для початкової терапії рекомендується 6-місячний курс альтернуючих місячних 

циклів кортикостероїдів (перорально і в/в) та алкілуючих препаратів перорально 

(схема 1).

Схема 1

Циклічна терапія кортикостероїдом/алкілуючим препаратом для ІМН (схема 

Понтічеллі).

Місяць 1. Метилпреднізолон 1 г/день в/в 3 дні, далі — метилпреднізолон 

0,5 мг/кг/день 27 діб.

Місяць 2. Хлорамбуцил 0,15–0,2 мг/кг/день перорально або циклофосфамід 

2,0 мг/кг/день перорально 30 діб.

Місяць 3. Повторити місяць 1.

Місяць 4. Повторити місяць 2.

Місяць 5. Повторити місяць 1.

Місяць 6. Повторити місяць 2.

Для початкової терапії краще використовувати циклофосфамід замість хло-

рамбуцилу. Пацієнтам рекомендується залишатися на консервативному веденні 
принаймні протягом 6 місяців після завершення цього режиму, перш ніж робити 

висновок про недосягнення ремісії, якщо немає зниження функції нирок або не 

виникають тяжкі інвалідизуючі або потенціально небезпечні для життя симптоми, 

зумовлені нефротичним синдромом. Повторна біопсія нирки проводиться тільки 

у випадку швидкої втрати функції нирок у пацієнта (подвоєння концентрації кре-

атиніну сироватки протягом 1–2 місяців спостереження) за відсутності масивної 
протеїнурії (> 15 г/день). Щоденний прийом (нециклічний) алкілуючих препара-

тів також може бути ефективним, але асоціюється з більшим ризиком токсичності, 
особливо при застосуванні понад 6 місяців. 

Настанови рекомендують застосування циклоспорину або такролімусу протя-

гом щонайменше 6 місяців у пацієнтів, які відповідають критеріям призначення 

терапії, але які вирішили не приймати кортикостероїди/алкілуючі препарати або 

мають протипоказання для такого режиму лікування. Пропонується відміняти ІКН 
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у пацієнтів при недосягненні повної або часткової ремісії після 6 місяців такого лі-
кування; знижувати дозу ІКН в інтервалі 4–8 тижнів на 50 % від стартової, перед-

бачаючи, що ремісія збережеться і не виникатимуть нефротоксичні ефекти ІКН, 

що обмежують лікування, та продовжувати лікування щонайменше до 12 місяців. 

Показаний регулярний моніторинг рівня ІКН крові протягом початкового лікуван-

ня та у випадках немотивованого підвищення креатинінемії (понад 20 %) під час 

терапії. Рекомендується не використовувати монотерапію кортикостероїдами або 

ММФ для початкової терапії ІМН. 

Пацієнтам з ІМН, резистентною до початкової терапії кортикостероїдами/алкі-
луючими препаратами, слід лікуватись ІКН, при резистентності до початкової тера-

пії ІКН слід лікуватись кортикостероїдами/алкілуючими препаратами.

Настанови пропонують лікування рецидивів нефротичного синдрому при 

ІМН у тому ж режимі, що сприяв початковому досягненню ремісії. У разі застосу-

вання 6-місячного циклічного курсу кортикостероїду/алкілуючого препарату як 

початкової терапії його повторно застосовують тільки одноразово для лікування 

рецидиву.

Лікування ІМН у дітей
У лікуванні дітей з ІМН слід дотримуватися рекомендацій терапії ІМН у дорос-

лих, не використовуючи більше ніж один курс циклічного режиму призначення 

кортикостероїду/алкілуючого агента.

Профілактика антикоагулянтами при ІМН 
Пацієнтам з нефротичним синдромом ІМН і значним зниженням альбумі-

немії (< 25 г/л) та додатковим ризиком тромбозу пропонується розглянути до-

цільність профілактичної антикоагулянтної терапії з призначенням варфарину 

перорально.

Ідіопатичний мембранопроліферативний гломерулонефрит 
Слід уточнити основу захворювання до призначення специфічного лікування.

Захворювання, що лежать в основі мембранопроліферативного субстрату ГН

— Хронічні інфекції (особливо гепатит С).

— Аутоімунні захворювання (особливо люпус-нефрит).

— Моноклональні гаммапатії (особливо хвороба депозиції легких ланцюгів і 
хвороба моноклональних IgG).

— Порушення регуляції комплементу (особливо дефіцит фактора комплемен-

ту Н).

— Хронічні і проліковані тромботичні мікроангіопатії.
Дорослим і дітям з ідіопатичним МПГН і нефротичним синдромом та прогресу-

ючим зниженням функції нирок пропонується пероральний прийом циклофосфа-

міду або ММФ у поєднанні з низькою альтернуючою або щоденною дозою корти-

костероїдів (початково — до 6 місяців). 

Інфекційно-залежний гломерулонефрит
Для наступних інфекційно-залежних типів ГН пропонується відповідне ліку-

вання інфекцій і стандартні підходи до лікування ураження нирок: 

— постстрептококовий ГН; 
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— ГН, пов’язаний з інфекційним ендокардитом; 

— шунт-нефрит. 
Для HCV-інфікованих пацієнтів із ХХН 1–2-ї стадій і ГН пропонується комбі-

нована антивірусна терапія пегільованим інтерфероном і рибавірином (загально-

прийнято). Слід титрувати дозу рибавірину, орієнтуючись на його переносимість 

пацієнтом та функціональний стан нирок. Для HCV-інфікованих пацієнтів із ХХН 

3–5-ї стадій і ГН, які не отримують діаліз, пропонується монотерапія пегільованим 

інтерфероном з індивідуальним підбором дози відповідно до рівня функції нирок. 

Для пацієнтів з HCV і змішаною кріоглобулінемією (IgG/IgM) із нефротичною 

протеїнурією або наявним прогресуванням хвороби нирок, або гострим епізодом 

кріоглобулінемії ми пропонуємо плазмаферез, ритуксимаб чи циклофосфамід в по-

єднанні з в/в введенням метилпреднізолону та супутньою антивірусною терапією. 

ГН, пов’язаний із вірусом гепатиту В (HBV)
Пацієнтам з HBV-інфекцією і ГН рекомендується лікування інтерфероном  в 

поєднанні з нуклеозидними аналогами, як для загальної популяції згідно із стан-

дартом клінічної практики для HBV-інфекції. Дозування антивірусних агентів слід 

проводити відповідно до функціонального стану нирок. 

Гломерулярні порушення, пов’язані із вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
Настанови рекомендують розпочинати антиретровірусну терапію всім пацієн-

там із підтвердженою методом біопсії ВІЛ-асоційованою нефропатією незалежно 

від кількості CD4.

Нефропатії на тлі шистозомозу , філяріатозу й малярії
Настанови пропонують пацієнтам із ГН і супутньою малярією, шистозомозом 

і філяріатозом лікування відповідними антипаразитарними засобами в достатній 

дозі і необхідної тривалості для ерадикації паразитів з організму без використання 

кортикостероїдів та імуносупресантів для лікування шистозомозасоційованого ГН, 

оскільки встановлено, що ГН є безпосереднім результатом інфікування та віддзерка-

лює імунну відповідь організму. Пропонується дослідження культури крові на саль-

монелу в усіх пацієнтів із підозрою на гепатолієнальний шистозомоз, у яких вияв-

лено аномалії сечової системи і/або зниження ШКФ. Усім пацієнтам із позитивним 

результатом культури крові на Salmonella отримувати антисальмонельозну терапію.

Імуноглобулін-А-нефропатія (IgAH)
У всіх випадках IgAH встановлюється ризик прогресування шляхом оцінки сту-

пеня протеїнурії, артеріального тиску і ШКФ на момент встановлення діагнозу та 

при подальшому спостереженні. Патоморфологічні характеристики можуть бути 

використані для оцінки прогнозу. 
Настанови рекомендують тривале призначення ІАПФ або БРА за наявності про-

теїнурії в межах 0,5–1 г/день (у дітей — 0,5–1 г/день/1,73 м2) та > 1 г/день із титру-

ванням відповідно до рівня артеріального тиску. Пропонується титрувати ІАПФ або 

БРА з підвищенням їх дози до досягнення рівня протеїнурії < 1 г/день. При IgAH 

використовуються значення цільового артеріального тиску < 130/80 мм рт.ст. у па-

цієнтів із протеїнурією < 1 г/день і < 125/75 мм рт.ст. при початковій протеїнурії 
> 1 г/день. 
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Пацієнтам із персистуючою протеїнурією  1 г/день, незважаючи на 3–6-місяч-

ний курс оптимізованої підтримуючої терапії (включає ІАПФ або БРА і контроль 

артеріального тиску) і ШКФ > 50 мл/хв/1,73 м2, пропонується пройти 6-місячний 

курс кортикостероїдної терапії. Не слід лікувати поєднанням кортикостероїдів і ци-

клофосфаміду або азатіоприну пацієнтів з IgAH, якщо не наявні півмісяці IgAH зі 
швидкою втратою функції нирок. Пропонується не використовувати імуносупре-

сивну терапію у пацієнтів із ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2 у разі відсутності півмісяців 

IgAH з швидкою втратою функції нирок, а також не використовувати ММФ при 

IgAH. 

Настанови пропонують використовувати риб’ячий жир у лікуванні IgAH у паці-
єнтів із персистуючою протеїнурією > 1 г/день, незважаючи на 3–6-місячну опти-

мізовану підтримуючу терапію, яка включає ІАПФ або БРА та контроль артеріаль-

ного тиску. Не слід використовувати антитромбоцитарні препарати для лікування 

IgAH. Також пропонується не проводити тонзилектомію при IgAH. 

Пацієнтам із нефротичним синдромом, у яких встановлені патоморфологічні 
ознаки ХМЗ із мезангіальними IgA-депозитами за результатами біопсії нирки, про-

водити лікування, що аналогічне ХМЗ.

Пропонується застосування кортикостероїдів і циклофосфаміду в пацієнтів з 

IgAH і швидкопрогресуючою IgAH із півмісяцями аналогічно до лікування ANCA-

васкулітів. 

Симптоматична терапія відіграє важливу роль у лікуванні ГН. Її застосовують 

як монотерапію хворим без ознак активності процесу, а якщо вони є, поєднують 

із патогенетичною. Симптоматичне лікування включає застосування сечогінних та 

антигіпертензивних препаратів. АГ як модифікований фактор прогресування ГН 

підлягає контролю в системі ренопротекторної терапії. Сечогінні засоби застосову-

ють при значних набряках у хворих із НС і/або недостатністю кровообігу. Невеликі 
набряки можуть зникати в разі дотримання постільного режиму та дієти. У разі не-

значно виражених, але тривалих набряків можна застосовувати рослинні сечогінні 
засоби: відвар бузини, волошки синьої, астрагалу, листя березового, листя суниці, 
брусниці. Тіазиди (гіпотіазид) та тіазидоподібні (індапамід, ксипамід) показані за 

наявності НС при нормальній функції нирок. У зв’язку з менш вираженою калій-

уретичною дією широко застосовують петльові діуретики (торасемід, фуросемід 

тощо), що призначають як усередину, так і парентерально від 20–40 до 200–500 мг 

на добу. Інфузійна терапія проводиться малими об’ємами (200 мл/добу) із застосу-

ванням сорбілакту, волютензу, ксилату.
Раціональне лікування АГ — це захід профілактики прогресування ХГН та за-

побігання розвитку тяжких ускладнень (інсульту, інфаркту міокарда тощо). Метою 

є нормалізація рівня АТ під контролем самопочуття пацієнтів. Препарати вибору 

призначаються із групи ІАПФ/БРА, а також моксонідин, лерканідипін, небіволол, 

що мають позитивний/нейтральний вплив на клубочкову гемодинаміку.
Санаторно-курортне лікування хворих на ГН рекомендується з використанням 

впливу жаркого й сухого клімату на його перебіг. Відбувається зниження активності 
ХГН, доказом чого є зменшення проявів НС, його можлива трансформація у сечо-

вий, поліпшуються показники функціонального стану нирок, водно-електролітно-

го та білкового обміну. Пацієнтів з ізольованим сечовим синдромом, із нетяжкою 

АГ, а також із нетяжким НС у період ремісії можна лікувати на курорті Байрам-Алі 
(квітень — жовтень, не менше 3–4 тижнів).
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Поліпшення перебігу гломерулонефриту з ізольованим сечовим синдромом та 

артеріальною гіпертензією (не вище за 170/100 мм рт.ст.) досягається під впливом 

санаторного лікування в умовах Південного берега Криму (травень — вересень, 

не менше 3–4 тижнів). Ефективне лікування і хворих із неповним нефротичним 

синдромом, особливо із застосуванням дозованої аерогіпертермії у спеціальному 

павільйоні. Доведено позитивний вплив клімату Південного берега Криму на стан 

хворих зі трансплантованою ниркою. 

Санаторно-кліматичне лікування протипоказане в разі активного нефротично-

го синдрому, із високою артеріальною гіпертензією та явною серцевою недостатніс-

тю, а також у разі 4–5-ї стадії ХНН. 

Прогноз ГН залежить від віку хворого, клінічного варіанта і стадії ХХН. Він 

сприятливий у дітей та підлітків, а також при варіанті з ізольованим сечовим син-

дромом, особливо в разі невеликої протеїнурії та за відсутності значної гематурії. З 

віком у разі частих загострень хронічних вогнищ інфекції, а також за умови нефро-

тичного варіанта, особливо при гематурії, прогноз погіршується. Особливо обтя-

жують прогноз ускладнення АГ та НС. Алергічні реакції й нашарування ПН також 

негативно відбиваються на перебігу захворювання.

Певне прогностичне значення мають показники аналізу сечі. Прогресуючий пе-

ребіг захворювання частіше спостерігається при вищій протеїнурії, особливо несе-

лективній і поєднанні її з гематурією. Прогностично несприятливими є порушення 

функціонального стану нирок — зменшення ШКФ та розвиток канальцевих розладів.

Перебіг захворювання, швидкість прогресування і прогноз залежать від морфо-

логічного типу гломерулонефриту (табл. 2.2).

2.7. Профілактика гломерулонефриту
Первинна профілактика гломерулонефриту полягає насамперед у зміцненні, за-

гартовуванні організму, підвищенні його здатності протистояти інфекції. Заняття 

фізичною культурою, водні процедури підвищують стійкість організму до неспри-

ятливих умов зовнішнього середовища, зокрема до охолодження, до простудних 

захворювань. Слід уникати контактів із хворими на стрептококові інфекції. При 

захворюванні на ангіну, загостреннях хронічного тонзиліту, при фарингіті та інших 

вогнищевих стрептококових інфекціях необхідні постільний режим і звільнення від 

роботи протягом 7–10 днів, призначення на цей час антибактеріальної терапії. Як 

під час, так і через 10–30 днів після захворювання слід зробити аналіз сечі, щоб не 

пропустити можливої патології нирок, у тому числі і ГГН.

Первинна профілактика ХГН тісно пов’язана з попередженням і успішним лі-
куванням хворих на ГГН і наступним тривалим диспансерним спостереженням за 

ними. У ряді випадків перебіг як гострого, так і хронічного ГН безсимптомний (ла-

тентні форми), і тільки аналіз сечі виявляє протеїнурію й гематурію. Тому при всіх 

зверненнях пацієнтів у поліклініку, а також при влаштуванні на роботу, направленні 
на курорт, після ангіни й інших стрептококових захворювань обов’язково необхідно 

проводити дослідження сечі з метою вчасного виявлення ГН з атиповим початком.

Вторинна профілактика ХГН повинна бути спрямована на запобігання його за-

гостренню, а також на збереження протягом тривалого часу компенсації ниркових 

функцій. Вона повинна включати такий комплекс заходів: належне працевлашту-

вання хворих, дотримання ними необхідного режиму праці й відпочинку, призна-

чення дієти відповідно до клінічного варіанта ХГН, функції нирок, санацію вогнищ 
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Таблиця 2.2. Перебіг та прогноз ГН

Морфологічна 

форма
Перебіг

Фактори, що погір-

шують прогноз

Терміни розвитку 

ХНН

1 2 3 4

IgA-нефропатія Відносно сприятливий — Чоловіча стать;

— НС (виражена про-

теїнурія);

— ШКФ менше 

60 мл/хв;

— гематурія;

— морфологічні змі-

ни;

 — відкладання IgA в 

стінках периферичних 

судин;

— старший вік на по-

чатку хвороби

Через 10–15 років у 

15–30 % хворих

ГН із мінімальними 

змінами

Сприятливий — Старший вік на по-

чатку хвороби;

— гормонорезистент-

ність;

— розвиток ФСГС

У дітей розвивається 

нечасто, у дорослих 

10-річне виживан-

ня — 100 %

ФСГС Прогресуючий, повні 

тривалі ремісії спосте-

рігаються рідко

— НС;

— виражена гема-

турія;

— артеріальна гіпер-

тензія;

— виражена гіперлі-

підемія;

— резистентність до 

терапії;

— тяжкі морфологічні 

зміни (колапсуюча не-

фропатія, гіпертрофія 

клубочків, склероз у 

ділянці рукоятки клу-

бочка, тяжкі тубулоін-

терстиціальні зміни)

5-річне виживання у 

дорослих — 70–73 %;

НС середньої тяжко-

сті — ХНН розви-

вається через 6–7 

років;

НС тяжкий — ХНН 

через 2–3 роки; у ре-

зистентних до терапії 

хворих — протягом 5 

років розвивається у 

60 %, у чутливих — у 

28 %

МГН (мембранозна 

нефропатія)

Відносно сприятливий 

(особливо в жінок), 

можливі спонтанні 

ремісії

— Чоловіча стать;

— вік > 50 років;

— виражений НС;

— артеріальна гіпер-

тензія;

— підвищення кре-

атинемії у 2–5 років 

від початку хвороби;

— виражені тубулоін-

терстиціальні зміни;

— відсутність ремісій

10-річне виживання 

у хворх на НС — 60–

65 %; у 38 % нелікова-

них спостерігаються 

спонтанні ремісії

МКГН Невпинно прогресую-

чий, спонтанні ремісії 

нечисленні

— Виражений НС;

— діастолічна артері-

альна гіпертензія;

— зниження функції 

нирок із початку хво-

роби;

— маркери гепатитів 

В і С

10-річне виживан-

ня — 50 % (із НС — 

40 %, без НС — 85 %)
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Закінчення табл. 2.3

1 2 3 4

ШПГН Залежить від тяжко-
сті (поширення) ура-
ження

Півмісяці у > 50 % клу-
бочків

Спонтанні ремісії 
нечисленні. Без лі-
кування виживання 
не перевищує 6–12 
місяців

Півмісяці у > 30 % клу-
бочків, особливо при 
нашаруванні на IgA-
нефропатію або ГГН

Спонтанні ремісії на-
віть до вихідного рів-
ня ниркової функції

Помірне ураження 
(30–50 %)

Утрата функції повіль-
на, але без лікування 
розвивається термі-
нальна ХНН

ГГН (постстрептоко-
ковий)

Сприятливий, особли-
во в дітей

— Велика кількість 
півмісяців у нирково-
му біоптаті;
— неконтрольована 
артеріальна гіпер-
тензія;
— у пацієнтів віком 
понад 40 років із 
швидким прогресу-
вання ниркової недо-
статності

Прогресування до 
ХНН — < 2 % хворих

інфекції, попередження й лікування інтеркурентних захворювань. Хворі на ГГН 

після виписки зі стаціонару без екстраренальних ознак захворювання і з нормаль-

ними показниками аналізів сечі звільняються від роботи строком до двох тижнів; 

за наявності залишкових явищ (мікропротеїнурія, мікрогематурія) тривалість тим-

часової непрацездатності збільшується до 1–1,5 місяця, а в разі тривалих змін — до 

2–3 місяців.

Загальний період непрацездатності з урахуванням перебування в стаціонарі 
становить від 2–3 (при сприятливому перебігу захворювання) до 4–6 місяців (при 

тривалому перебігу), особливо у хворих на НС і після лікування ГКС або цитоста-

тиками (ЦС). Особи цієї групи повинні бути влаштовані на роботу, не пов’язану 

з переохолодженнями, особливо дією вологого холоду, з перегріванням (у гарячих 

цехах), без тяжкого фізичного навантаження і тривалого перебування на ногах; 

вони повинні звільнятися від поїздок у відрядження, особливо довгострокові. Їм 

варто рекомендувати в перші 3–6 місяців (при можливості — щодня) протягом 1–2 

год перебувати в горизонтальному положенні. Протягом 6–12 місяців не рекомен-

дуються тривала ходьба, рухливі спортивні ігри, плавання.

Пацієнти із ГН із латентним перебігом (ізольованим сечовим синдромом), що є 

найбільш сприятливим, можуть виконувати роботу за своїм фахом, якщо він не 

пов’язаний із можливістю переохолодження й великим фізичним навантаженням, 

із нічними змінами. Харчування повинно бути різноманітним і повноцінним за 

вмістом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів. Істотних обмежень у вживанні харчо-

вої солі не потрібно, але все-таки їжа повинна бути малосолоною. Дозволяється за-

стосовувати в помірних дозах цибулю, часник, петрушку та інші смакові приправи 

(перець, хрін, гірчиця тощо). 
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Пацієнти з ізольованим сечовим синдромом і нетяжким НС без АГ можуть ви-

конувати розумову і неважку фізичну роботу, не пов’язану з охолодженням та пере-

напруженням, без нічних змін. У разі прогресуючого перебігу захворювання, стій-

ких великих набряків, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності необхідне 

переведення на інвалідність.

Працездатність хворих на ГН із НС у більшості випадків істотно знижена, а іноді 
у зв’язку з вираженим набряковим синдромом і взагалі втрачена. Такі хворі повинні 
уникати найменшого охолодження, простудних захворювань і різних інфекцій, до 

яких схильні у зв’язку зі зниженням захисних властивостей організму і які в ряді ви-

падків можуть бути причиною смерті.
Хворі на ХГН підлягають постійному довічному диспансерному спостереженню 

з визначенням частоти обстеження. 
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3.1. Визначення поняття 

Інфекції сечової системи (або інфекції сечових шляхів, ІСШ) є найчисленнішою 

групою у структурі нефрологічних захворювань та посідають друге-третє місце серед 

інфекцій організму людини загалом. Поряд із маніфестними проявами хвороби існу-

ють малосимптомні варіанти. Останні нерідко мають латентний перебіг, маніфестують 

на тлі інтеркурентних інфекцій у дитячому віці та з початком статевих зносин у підліт-

ків. Пізніше ознаки ІСШ можуть поновлюватися під час вагітності. У репродуктивному 

віці інфекції сечових шляхів документуються у вигляді хронічних циститів (переваж-

но у жінок) та простатоциститів у чоловіків. Тривалий перебіг цих захворювань може 

призводити до зниження функцій нирок за рахунок тубулоінтерстиціального процесу 

та порушень уродинаміки, що трактується як хронічна хвороба нирок. Як наслідок роз-

вивається вторинно-зморщена нирка та ХНН. Таким чином, актуальність проблеми 

інфекційного ураження сечових шляхів і нирок обумовлена значною поширеністю та 

високим ризиком хронізації процесів.

ІСШ розглядається як мікробно-запальне ураження органів сечової системи без 

уточнення топічного рівня ураження. Пієлонефрит (ПН) — неспецифічне мікробне за-

палення нирки з переважним вогнищевим ушкодженням тубулоінтерстиціальної тка-

нини, чашечок та миски. Цистит — неспецифічне мікробне запалення слизової обо-

лонки сечового міхура.

До ІСШ зараховують інфекції нижніх (уретральний синдром/уретрит, цистит, про-

статоцистит) та верхніх сечових шляхів (уретрит, пієлонефрит первинний та вторинний, 

карбункул нирки, апостематоз нирки, паранефрит).

Існує цілий спектр ризик-факторів, що можуть призвести до ІСШ. Ці ризик-факто-

ри класифікуються таким чином (табл. 3.1).

Наявність ризик-факторів є підставою для лікаря, який повинен вирішити з огляду на 

обмежену клінічну інформацію потребу більш поглибленого обстеження й курсу лікуван-

ня. Як правило, закономірніше припустити, що жінки в пременопаузі, невагітні з гострим 

початком дизурії, які останнім часом не обстежувалися інструментально й не отримували 

протимікробне лікування й у яких відсутні аномалії сечостатевого тракту, мають неусклад-

нені інфекції нижнього відділу сечової системи (цистит) або верхнього відділу (пієлонеф-

рит). Рецидиви ІСШ поширені серед жінок в пременопаузі, сексуально активних, здоро-

вих жінок з анатомічно і фізіологічно нормальними сечовивідними шляхами. 

Рецидивуючий ПН та цистит треба оцінювати як ускладнені або хронічні ІСШ, якщо 

мають місце понад 3 епізоди на рік або два за півроку.

Інфекції сечової 
системи3.
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Таблиця 3.1. Класифікація ризик-факторів (EAU, 2011)

Категорія ризик-факторів Приклад ризик-фактора

Невідомий/асоційований із РФ Здорові жінки в пременопаузі

РФ рецидиву, що не пов’язані з несприят-
ливим прогнозом

Сексуальна активність та методи конт рацепції, 
гормональний дефіцит у пост менопаузі, секретор-
ний тип деяких груп крові, контрольований ЦД

Екстраурогенітальні РФ із ризиком або 
більш несприятливим закінченням

Вагітність, чоловіча стать, погано контрольований 
ЦД, імуносупресія, захворювання сполучної тка-
нини, передчасні пологи

Хронічні хвороби нирок із ризиком не-
сприятливого закінчення

Ниркова недостатність, полікістоз нирок

Урологічні РФ із ризиком або більш не-
сприятливим закінченням, що можуть бути 
ліквідовані при проведенні терапії

Уретральні обструкції (конкременти, стриктури, 
тимчасові катетери, асимптоматична бактеріурія, 
контрольована дисфункція сечового міхура, уроло-
гічні втручання)

Постійний сечовий катетер та не усувні 
урологічні РФ із ризиком більш несприят-
ливого закінчення

Тривала терапія за допомогою катетера, неусувна 
обструкція, погано контрольований нейрогенний 
сечовий міхур

3.2. Етіологія
Збудником ІСС найчастіше (80 %) є мікробна грамнегативна флора (переважно 

кишкова паличка, протей, клебсієла, ентерокок), рідше — грампозитивна, а саме стафі-
лококи, що характерно для хронічних латентних процесів. Етіологічним чинником мо-

жуть також бути віруси (аденовіруси, ентеровіруси, віруси герпетичної групи 1–5 і пара-

грипу), найпростіші (Trichomonas vaginalis), гельмінти, гриби, внутрішньоклітинні збуд-

ники (Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma 

hominis) та зоонозні інфекції. 

Патогенез
Вік, стать пацієнта, шлях поширення інфекційного чинника визначають форми 

захворювання. У хлопчиків у дитячому віці уретральний синдром частіше виникає за 

наявності баланіту та баланопоститу при фімозі, у дівчаток — вульвіту і вульвовагініту, 
нерідко на тлі синехій. Пієлонефрит у дітей частіше виникає за наявності аномалій роз-

витку сечовивідних шляхів, при цьому шлях проникнення збудника до нирок — гема-

тогенний із кишечника. Гематогенна інфекція сечового тракту зводиться до декількох 

відносно незвичайних мікробів, таких як, наприклад, Staphylococcus aureus, Candida spp., 

Salmonella spp. і туберкульозна Mycobacterium, які викликають первинні інфекції іншої 
локалізації. У разі постійного катетера протягом доби, як правило, розвивається висхід-

на інфекція, зумовлена нерідко госпітальним штамом. 

У дорослому віці, навпаки, частіше спостерігається висхідний шлях інфікування, 

нерідко в асоціації зі збудниками статевих інфекцій. При цьому, наприклад, кишкова 

паличка може досягати нирок навіть без наявності уродинамічних порушень. 

Однократна катетеризація сечового міхура амбулаторних пацієнтів призводить до 

сечової інфекції в 1–2 % випадків. Перебування катетера з відкритою дренажною сис-

темою протягом 3–4 днів призводить до бактеріурії у майже 100 % випадків. Викорис-

тання закритих дренажних систем, у тому числі обладнаних клапаном для запобігання 

ретроградному потоку, затримує розвиток інфекції, але не запобігає йому. Вважається, 

що бактерії мігрують між уретрою і катетером, що й призводить до розвитку бактеріурії 
майже в усіх пацієнтів протягом 4 тижнів.
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Шлях проникнення інфекції визначає переважну локалізацію мікробного процесу: у 

дітей — кірковий шар та інтерстицій, у дорослих — чашечки, миска та інтерстицій.

3.3. Класифікація

Другим з’їздом нефрологів у 2005 році прийнята класифікація, яка сьогодні вико-

ристовується в Україні для дітей та дорослих (рис. 3.1)

Рисунок 3.1

Гострі:
цистит; пієлонефрит; ін-
фекції сечової системи 
без визначення топіки

Неускладнені

Ускладнені 
(рецидиви)

Хронічні (  3 міс.):
цистит; пієлонефрит; ін-
фекції сечової системи 
без визначення топіки

Інфекції сечової 

системи

Наявність інфекцій у дитинстві, попередні урологічні операції, чоловіча стать, ва-

гітність, наявність сечокам’яної хвороби і цукрового діабету свідчать про можливість 

ускладнень ІСС. 

Класифікація ІСШ (EAU, 2011)

За рівнем інфекції:
— уретрит;

— цистит;

— пієлонефрит; 

— уросепсис.

Європейська асоціація урологів (EAU, 2013) пропонує наступну класифікацію і ал-

горитм дій (рис. 3.2, 3.3).

Рисунок 3.2. Класифікація ІСШ (EAU, 2013)

Клінічні прояви

Рівень тяжкості (1–6)

Ризик-фактори

Уретрит
Цистит
Пієлонефрит 
Уросепсис
Ураження чоловічих залоз

1. Цистит
2. Пієлонефрит
3. Тяжкий пієлонефрит
4. Уросепсис (SIRS)
5. Уросепсис (порушення 
функції)
6. Уросепсис (ниркова 
недостатність)

О: немає
Р: рецидивуючі інфекції
Е: екстраурогенітальні
Н: нефрологічні
У: урологічні
К: катетер-обумовлені

Guidelines on Urologikal Infections / M. Grabe (chairman), T.E. Bjerklund-Johansen, H. Botto, M. Çek, 

K.G. Naber, R.S. Pickard, P. Tenke, F. Wagenlehner, B. Wullt: European Association of Urology, 2013.

3.4. Діагностичні критерії і клінічна симптоматика 
інфекцій сечової системи

Уретральний синдром (в осіб жіночої статі) та уретрит (в осіб чоловічої статі) до-

кументується на підставі частих болючих сечовипускань (особливо на початку сечови-
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пускання), дизурії, імперативних (нестерпних) позивів до сечовипускання, бактеріурії 
104–105 КУО/мл та нейтрофільної (понад 50 % нейтрофілів) лейкоцитурії. У хлопчиків 

уретральний синдром найчастіше виникає за наявності фімозу, у підлітковому віці — із 

початком статевих зносин, у похилому віці — на тлі зменшення вмісту статевих гормо-

нів (крауроз препуціальної тканини, зниження бар’єрних функцій епітелію). У дівчаток 

найчастіше уретральний синдром зустрічається при вульвовагініті, з початком статевих 

зносин, а у жінок похилого віку — за наявності краурозу вульви при зниженому вмісті 
естрогенів. На відміну від чоловічої статі у жінок уретральний синдром протягом годин 

переходить у цистит. Аналіз сечі (у т.ч. використовуючи метод тест-смужки — рис. 3.4), з 

оцінкою наявності лейкоцитів, еритроцитів та визначення нітритів, рекомендується як 

рутинний для встановлення діагнозу (LE: 4, GR: C). Кількість КУО > 104/мл є ознакою 

діагностично значущої бактеріурії (LE: 2b, GR: C).

Цистит діагностується на підставі частих болючих сечовипускань (особливо напри-

кінці сечовипускання), дизурії, імперативних позивів до сечовипускання, болю внизу 

живота та бактеріурії понад 103/мл в середній порції сечі або бактеріурії, визначеної ме-

тодом надлобкової пункції (табл. 3.2). Нерідко при циститі спостерігається термінальна 

еритроцитурія. Наявність клінічних проявів при меншій бактеріурії може свідчити про 

латентну інфекцію сечових шляхів. 

Основними факторами ризику виникнення циститу у жінок є понад 3 статеві кон-

такти на тиждень протягом останнього місяця; нові сексуальні партнери; інфекції сечо-

вої системи в анамнезі; цукровий діабет; застосування сперміцидів.

У 25–50 % жінок, які перенесли гострий цистит, протягом року розвиваються спо-

радичні рецидиви циститу. У чоловіків гострий цистит зустрічається дуже рідко (6–8 

епізодів на рік на 10 000 чоловіків віком від 21 до 50 років) і потребує урологічного об-

стеження у зв’язку з подібністю до інших захворювань урогенітального тракту та необ-

хідністю виключати обструкцію сечових шляхів.

Рисунок 3.3. Класифікація EAU, 2011 
(ESIU — Європейська секція інфекцій в урології)

Ступінь тяжкості
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ми

Локальні: 
дизурія, біль

Загальні: гарячка, 
біль у попереку, 

нудота

Системна відповідь: 
гарячка, озноб, 

порушення кровообігу

Порушення 
функції/

недостатність

Дослі-
дження

ЗАС (посів 
сечі)

ЗАС, посів сечі, УЗД 
або ЕУ/КТ

ЗАС, посів сечі, УЗД 
або СКТ

Неускладнена ІСС Ускладнена ІСС (уросепсис)

Ризик-фактори

Ліку-
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3–5 
діб
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чутливістю 7–14 
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Емпіричне + за 
чутливістю 7–14 діб 

(2 АБ), хірургічне

Емпіричне + за 
чутливістю 10–14 

діб 
(2 АБ), хірургічне
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Рисунок 3.4. Використання тест-смужки для діагностики ІСШ

Посів сечі тільки при ПН або ускладнених ICC

Вагітні (безсимптомні)      58

Діти                                          58

Нітрити

(повторити при сумніві)

Похилий вік                           55

Первинна допомога           76

Жіноча стать                         81

(рівень доказовості С)

(O.R. Wright, S. Safranek, 2006)

www.guideline.gov/summa

Імовірність ICC при 
позитивному індикаторі,   %

Імовірність ICC при 
позитивному індикаторі,   %

Вагітні (безсимптомні)      58

Діти                                          58

(повторити при сумніві)

Похилий вік                           55

Первинна допомога           76
Нітрити

Жіноча стать                         81

(рівень доказовості С)

(O.R. Wright, S. Safranek, 2006)

www.guideline.gov/summa

Запалення сечового міхура на відміну від ПН, як правило, не супроводжується тем-

пературою понад 37,2 °С. Клінічні симптоми за наявності циститу зумовлюють потребу 

відпочинку в ліжку — півдоби, неможливість роботи — 1,5 доби, зниження працездат-

ності — 2–3 дні, наявність скарг — до 3–4 днів. Серед дітей дошкільного віку цистит 

зустрічається переважно в дівчаток, найбільша частота циститу спостерігається в періоді 
від 15 до 30 років.

Пієлонефрит належить до інфекцій верхніх сечових шляхів. ПН документується на 

підставі екстраренальних симптомів — фебрильна температура тіла, інтоксикація, болі в 

ділянці живота або попереку, нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення ШОЕ і ренальних 

ознак — бактеріурії понад 104 КУО/мл, нейтрофільної лейкоцитурії, мікропротеїнурії 
(хибної — за рахунок лейкоцитурії та справжньої — за рахунок протеїну Тамма — Хорс-

фалла), pH  6,5, позитивного тесту на нітрити (ентерококи і стафілококи не перетво-

рюють нітрати на нітрити, цей тест є також хибнопозитивним при прийомі феназопі-
ридину та може бути негативним у хлопчиків до 2 років), позитивного тесту на естеразу 

лейкоцитів. 

Рецидив гострого ПН встановлюється за наявності клініко-лабораторної симптома-

тики та при виявленні того ж самого збудника, що й у дебюті захворювання. Реінфекцію 

визначають за наявністю ознак ПН при виявленні іншого серотипу або іншого інфек-

ційного чинника при бактеріологічному аналізі сечі.
Наявність транзиторного зниження будь-якої із функцій нирок вказується в діагно-

зі. Стійкі тубулярні порушення призводять до розвитку змін в інтерстиціальній тканині 
нирок, що поєднує ПН з ІН. Формування ХНН на тлі ПН оцінюється як ХХН.

Передсепсис (синдром системного запального відгуку) свідчить про початок септично-

го процесу, причиною або наслідком якого є ПН. Цей синдром діагностується на підставі 
двох і більше з таких ознак: температура тіла понад 38 °С або нижче 36 °С; частота серцевих 

скорочень перевищує 90 за 1 хвилину; гіпервентиляція (PCO
2 
менше 32 мм рт.ст.) або тахі-

пное понад 20 за 1 хвилину; лейкоцити крові 12 Г/л або 4 Г/л або кількість нейтрофілів 

понад 10 %, ШОЕ > 25 мм/год, СРБ + (консенсус ACCP/SCCM, 1992, www.uroweb.org). 



3. І   81

Наявність пресепсису потребує обережного початку антибактеріальної терапії для запобі-
гання септичному шокові використанням половинної дози антибіотика в першу добу. 

Окремо в пацієнтів із ПН визначається наявність туберкульозу, ВІЛ та ксантограну-

лематозу.
Для верифікації аномалій розвитку та обструктивних порушень проводиться УЗД, 

мікційна цистографія (після нормалізації показників аналізів сечі) дітям. Ультразву-

кове дослідження верхнього сечового тракту слід виконувати також для виключення 

сечокам’яної хвороби (LE: 4, GR: C). Додаткові дослідження, як, наприклад, проведен-

ня спіральної томографії, екскреторної урографії або реносцинтиграфії з DMSA, слід 

розглядати як необхідну опцію, якщо в пацієнтів зберігається фебрильна температура 

протягом 72 годин після початку лікування антибіотиками (LE: 4, GR: C).

Поняття рефлюкс-нефропатії включає наявність міхурово-сечовідного рефлюксу 

або інтраренального рефлюксу та інфекції сечової системи, що супроводжується зни-

женням функції нирки та розвитком нефросклерозу. 
Диференціально-діагностичною ознакою гіпоплазії нирки порівняно з вторинно-

зморщеною ниркою є наявність нормальної кількості анатомічних структур (миски, 

чашечок) при нефросклерозі за даними УЗД.

Окремо визначають безсимптомну бактеріурію (табл. 3.2). Безсимптомна бактеріу-

рія документується за наявності в середній порції ранішньої сечі бактеріурії 105 КУО/мл 

за відсутності клінічних ознак захворювання сечовидільної системи. Симптом верифі-
кується за наявності одного й того ж збудника у двох послідовних дослідженнях. Най-

частіше зустрічається в пацієнтів із цукровим діабетом, за наявності сечового катетера, 

у дітей (в 1 % дівчаток дошкільного віку і 5 % до 15 років) та в похилому віці (частіше 

у жінок). У 2/3 дівчаток із безсимптомною бактеріурією в подальшому спостерігаєть-

ся маніфестна інфекція сечових шляхів під час вагітності. Ризик народження дитини з 

низькою вагою від матері з бактеріурією становить понад 50 %. При цукровому діабеті 
безсимптомна бактеріурія у жінок нерідко ускладнюється інфекцією нижніх сечових 

систем, у чоловіків — простатитом. Як і за наявності інфекції сечових шляхів, безсимп-

томна бактеріурія в більшості випадків представлена грамнегативною флорою, насам-

перед E.coli. Безсимптомна бактеріурія також може бути представлена Klebsiella, Proteus, 

Pseudomonas, Enterococcus i Staphylococcus epidermalis (останній частіше у немовлят і до-

рослих жінок). 

Можна виділити три варіанти перебігу безсимптомної бактеріурії: маніфестація за-

хворюванням сечовидільної системи (пієлонефрит, цистит — 10 %), спонтанна ліквіда-

ція бактеріурії (80–70 %) та транзиторне збереження бактеріурії (10–20 %).

До призначення лікування з приводу безсимптомної бактеріурії всі пацієнти жіночої 
статі повинні консультуватись гінекологом, чоловічої статі — оглядатись на предмет за-

Нозологія Клінічні симптоми Лабораторні дані

Безсимптомна 
бактеріурія

Клінічні симптоми відсутні Лейкоцитурія —  10/мм3

Колонієутворюючих одиниць — 
 105/мл у 2 культурах, взятих 

з інтервалом > 24 години

Рецидивуючі ІСС 
(антибіотикопро-
філактика)

Як мінімум 3 епізоди неускладнених 
ІСС, що підтверджені посівами упро-
довж останніх 12 місяців. Тільки для 
дівчаток, які не мають структурних або 
функціональних порушень

Лейкоцитурія —  10/мм3

Колонієутворюючих одиниць — 
 104/мл

Таблиця 3.2. Критерії встановлення діагнозу ІСС відповідно до протоколів 
IDSA/ESCMID
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хворювань статевих органів. Рецидивуючий перебіг бактеріурії може бути зумовлений 

наявністю одного й того самого збудника в посіві з піхви та сечового міхура.

3.5. Диференційна діагностика
Диференційна діагностика проводиться насамперед між нозологічними форма-

ми інфекцій сечових шляхів. Головною диференційно-діагностичною ознакою, що 

відрізняє інфекції верхніх сечових шляхів від нижніх, є наявність загальної реакції 
на запалення (фебрильна температура, інтоксикація, нейтрофільний лейкоцитоз, 

позитивний СРБ). Є й деякі відмінності в проявах сечового синдрому, що наведені 
в табл. 3.3.

Наведені в табл. 3.3 ознаки типово характеризують інфекції сечових шляхів. Разом із 

тим за наявності масивної лейкоцитурії при циститі може виявлятися мікропротеїнурія 

(при виконанні тесту традиційним методом) або еритроцитурія — при папілярному не-

крозі при ПН.

ІСШ також слід диференціювати з урологічними проявами мікробно-запальних за-

хворювань чоловіків, а саме простатитом, орхітом та епідидимітом. Для простатиту, як і 
для ПН, характерні загальні прояви запалення (фебрильна температура, запальна реак-

ція крові, інтоксикація), наявність сечового синдрому (лейкоцитурія, мікропротеїнурія, 

бактеріурія). Мають місце і локальні симптоми ураження передміхурової залози (біль у 

промежині, утруднення при сечовипусканні до повної обструкції, часте сечовипускан-

ня малими порціями). Діагноз встановлюється на підставі даних УЗД передміхурової 
залози (збільшення розмірів, набряк), пальцевого ректального дослідження та аналізу 

секрету передміхурової залози (кількість лейкоцитів понад 10 у полі зору). Диференцій-

на діагностика з орхітом та епидидимітом базується на наявності локальних симптомів 

запалення яєчка або його придатку (біль, гіперемія, збільшення у розмірах), проте ор-

ганізмені реакцій у вигляді підвищеної температури та запальної реакції крові можуть 

бути наявними або відсутніми. 

Цистит диференціюють з інтерстиціальним циститом, що зустрічається переваж-

но в жінок похилого віку. Скарги, що можуть бути підставою для підозри на інтерсти-

ціальний цистит, неспецифічні: дизурія, ургентні позиви до сечовипускання та біль 

у ділянці малого таза. Біль має постійно-рецидивуючий характер, дещо зменшується 

при випорожненні сечового міхура та знову виникає при його наповненні. Для оцін-

ки скарг пацієнтів урологами пропонуються листи опитування, що визначають ре-

зультат у балах (PUF). В анамнезі наявні мікробно-запальні процеси нижніх сечових 

шляхів. Лейкоцитурія має абактеріальний характер та представлена лімфоцитами і 
мононуклеарами. При УЗД встановлюється, що бажання випорожнити сечовий міхур 

виникає при незначному його наповненні, тобто фізіологічна ємкість сечового міху-

Таблиця 3.3. Диференційна діагностика проявів сечового синдрому 
при інфекції сечових шляхів

Показник аналізу сечі
Інфекція нижніх відділів 

сечових систем

Інфекція верхніх сечових 

шляхів

рН Слабокисла Нейтральна або лужна

Нітритний тест Негативний Позитивний

Мікропротеїнурія Відсутня Наявна

Еритроцитурія Наявна Відсутня
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ра знижена. Цистоскопічно діагноз підтверджується з проведенням біопсії слизової 
сечового міхура.

Специфічним тестом для встановлення діагнозу є тест на толерантність до калію, 

який із PUF понад 10 свідчить про наявність інтерстиціального циститу.
У диференційній діагностиці ІСШ слід також відзначити можливе ураження ни-

рок на тлі специфічних процесів. Так, при туберкульозі нирок спостерігається трива-

ла абактеріальна лейкоцитурії, резистентна до традиційної антибактеріальної терапії, 
а в сечовому синдромі нерідко переважає еритроцитурія. Діагностика туберкульозного 

ураження нирок базується на виявленні мікобактерій туберкульозу в сечі методом ПЛР. 

Ураження нирок на тлі системних захворювань сполучної тканини, насамперед СЧВ, 

характеризуються абактеріальною лейкоцитурією, переважно лімфоцитурією, нерід-

ко — зниженням відносної щільності сечі та наявними ознаками системного захворю-

вання. При ІН також спостерігається абактеріальна лейкоцитурія із патогномонічним 

зниженням відносної щільності сечі, проте в більшості випадків анамнез захворювання 

та відсутність гіпертермії й запальної реакції крові дозволяє передбачити наявність ін-

терстиціального ураження нирок.

Перебіг ІСШ
При адекватному та своєчасному лікуванні перебіг ІСШ характеризується зворот-

ним розвитком. Лише за наявності вторинного та ускладненого процесу ІСШ набува-

ють рецидивуючого перебігу, що потребує поглибленого обстеження в умовах спеціалі-
зованого відділення.

3.6. Лікування інфекцій сечової системи
Основним методом лікування ІСШ є антимікробна терапія. 

Призначення антибактеріального лікування при безсимптомній бактеріурії незна-

чно сприяє санації сечових шляхів. Але превентивна терапія запобігає маніфестації 
захворювання у вагітних, пацієнтів з преморбідним фоном, таким як цукровий діабет 

(глюкозурія), імунодепресивна терапія, наявність нейрогенних розладів сечовипускан-

ня або рефлюксу, струвітного каменя, тривала іммобілізація хворого, єдина нирка, у 

разі постійного уретрального катетера, пре- та посттрансплантаційний стан. До ризик-

факторів слід зарахувати стать (жіночу) та пубертатний вік, коли можливе інфікування 

збудниками контактних інфекцій. В інших випадках проведення превентивної терапії 
непереконливе. Абсолютними показаннями щодо проведення лікування є поєднання 

безсимптомної бактеріурії з нейтрофільною лейкоцитурією, а також виникнення остан-

ньої на тлі дисметаболічної нефропатії.
У випадках лікування безсимптомної бактеріурії ефективним є застосування 

7–10-денної терапії антибіотиком або уроантисептиком з урахуванням чутливості ви-

явленого мікроорганізму до призначеного препарату. Як альтернатива можливе застосу-

вання аутовакцин, комерційних препаратів аналогічної дії (Uro-Vaxom) або фагів.

Слід також враховувати, що призначення антибактеріальної терапії з приводу інших за-

хворювань, а також прийом імунотропних препаратів мікробного походження (наприклад, 

рибомуніл, бронхомунал, IRS-19) може сприяти зникненню безсимптомної бактеріурії.
Після лікування безсимптомної бактеріурії пацієнти потребують спостереження в 

групі підвищеного ризику щодо захворювань нирок на весь період бактеріовиділення та 

не менше одного року після ліквідації бактеріурії. У більшості випадків з метою запобі-
гання рецидиву бактеріурії призначається уроантисептик в дозі 1/3–1/4 від терапевтич-

ної на ніч тривалістю до 1–2 років або фітопрепарат (канефрон Н) у терапевтичній дозі. 
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Терапію уретрального синдрому проводять одноразовою добовою дозою фосфомі-
цину (монурал), азитроміцину чи 3-денним курсом фторхінолону. Доцільність вибору 

терапевтичного підходу визначається трьома головними передумовами. Перша — на-

явність в анамнезі ознак, що вказують на зменшення захисних властивостей сечових 

шляхів; друга — наявність елементів обструкції та ізольованих вогнищ бактеріовиділен-

ня; третя — виявлення окремих мікроорганізмів — анаеробів, мікроаерофілів, Chlamydia 

trachomatis, Mycoplasma genitalium i hominis, Ureaplasma urealiticum, найпростіших, кліщів. 

Для лікування гострого циститу використовують 3-денний курс фторхінолону або 

цефалоспорину 3-ї генерації (цефікс) або 5-денний курс уроантисептика (фурамаг, три-

метоприм/сульфаметоксазол, фурадонін). При рецидиві циститу проводиться зміна 

препарату, продовження лікування на 2 дні (5 — діб фторхінолон або цефалоспорин, 7 

діб — уроантисептик), виявлення захворювань, які передаються статевим шляхом, та 

призначається профілактичне тривале лікування — табл. 3.4. Амінопеніциліни більше 

не підходять для емпіричної терапії через високу резистентність E.coli до нього у всьому 

світі. Амінопеніциліни в поєднанні з інгібітором бета-лактамаз, такі як ампіцилін/суль-

бактам або амоксицилін/клавуланова кислота та оральні цефалоспорини, загалом не так 

ефективні як короткострокова терапія і не рекомендуються для емпіричної терапії через 

екологічні побічні дії, проте можуть бути використані в окремих випадках (EAU, 2014).

У випадку виявлення найпростіших, мікроаерофілів, анаеробів або збудників із не-

визначеним становищем у таксономічному ряду раціональним є такий підхід: лікування 

в першу чергу найпростіших (наприклад, Trichomonas vaginalis) або кліщів, що можуть 

бути факультативними господарями для інших збудників, потім (або одночасно) ліку-

вання гарднерел, анаеробів або бактерій і в останню чергу — ліквідація хламідій, уреа-

плазм, мікоплазм. Таким чином, тривалість лікування циститу збільшується до 3 тижнів 

та потребує призначення імідазолових і хінолонових похідних (метронідазол, орнідазол, 

ципрофлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин). Після ліквідації проявів циститу у 

пацієнтів жіночої статі доцільне застосування для профілактики дози уроантисептика, 

що становить 1/3–1/4 від терапевтичної, на ніч протягом 1–6 місяців.

Для терапії статевих інфекцій препаратами першого вибору в лікуванні Ureapl. 

urealiticum — рокситроміцин, кларитроміцин 7–10 діб, Chlamid. trachomatis — азитромі-

Таблиця 3.4. Емпірична антибактеріальна терапія гострого неускладненого 
циститу у жінок без інших патологічних станів у пременопаузі

Назва препарату Денна добова доза антибіотиків Тривалість лікування 

Фосфоміцину трометамол 3 г 1 раз 1 день

Нітрофурантоїн 50 мг кожні 6 годин 7 днів

Нітрофурантоїн мікрокриста-
лічний

100 мг 5–7 днів

Фурамаг 100 мг три рази на день 5 днів

Триметоприм/сульфаметоксазол 960 мг два рази на добу 5 днів

Альтернативні

Ципрофлоксацин 250 мг два рази на добу 3 дні

Левофлоксацин 250 мг щодня 3 днів

Норфлоксацин 400 мг два рази на добу 3 дні

Офлоксацин 200 мг два рази на добу 3 дні

Цефподоксиму проксетил 100 мг два рази на добу 3 дні

Цефіксим 400 мг один раз на добу 3 дні



3. І   85

цин, левофлоксацин 7 діб, Mycoplasma genitalium (Hominis) — кситроміцин, кларитромі-
цин, моксифлоксацин 7 діб, Trichom. vaginalis — орнідазол або наксоджин 5–7 діб.

Супровідна терапія при хронічному циститі у вигляді інстиляцій призначається 

урологом після цистоскопії у вигляді димексиду (3–15 %) у поєднанні з антисептиком 

(ципрофлоксацин, лефлоцин, декасан, діоксидин, водний розчин 0,02% хлоргексидину, 
ектерицид, метронідазол) або 2% протаргол. Терапія нейрогенних розладів сечовипус-

кання призначається урологом.

У дітей лікування циститу таке саме, як і у дорослих, окрім того, що фторхінолони 

не є препаратами першого вибору. Діагностика статевих інфекцій дітям проводиться за 

наявності IgG до відповідних збудників (уреаплазма, хламідії) із другого епізоду ІСШ.

У жінок із початком клімаксу, окрім вищеперерахованих препаратів, доцільно ви-

користовувати замісну місцеву або системну гормональну терапію (овестин, менорест, 
естроджель, клімадинон та ін.) після консультації гінеколога. 

Мало осіб чоловічої статі віком від 15 до 50 років хворіють на цистит. Їм показана 

терапія фторхінолонами щонайменше 7 діб (LE: 4, GR: B).

В окремих жінок із повторним неускладненим циститом слід розглядати можливість 

самодіагностики й самолікування коротким курсом антибактеріального агента (EAU, 

2014) (LE 2b, GR: А). 

Антимікробна профілактика може надаватися безперервно (щодня, щотижня) про-

тягом тривалих періодів часу (3–6 місяців) або у вигляді єдиної посткоїтальної дози. За-

галом вибір антибіотиків повинен ґрунтуватися на ідентифікації й чутливості збудника, 

що викликає ІСШ, історії хвороби пацієнта, алергії на препарат та небажаних еколо-

гічних ефектах, включаючи можливу резистентність флори до обраного препарату. З 

причини небажаних екологічних ефектів пероральні фторхінолони та цефалоспорини 

більше не рекомендуються для рутинної практики за винятком особливих клінічних 

ситуацій. Зростання резистентності E.coli у всьому світі до триметоприму ставить під 

сумнів застосування цього препарату з сульфаніламідом або без нього як ефективного 

профілактичного засобу, як це було раніше. Є нещодавні попередження державних ор-

ганів щодо обмеження довгострокового профілактичного застосування нітрофурантої-
ну з причини рідкіснихх, але тяжких легеневих і печінкових побічних ефектів. У цілому 

це показує, що антимікробна профілактика при рецидивуючій ІСШ має бути ретель-

но оцінена в кожному окремому випадку, а ефективні альтернативні заходи також слід 

уважно розглядати (EAU, 2014) .

Критерієм одужання від циститу вважається відсутність скарг та нормальні показни-

ки аналізу сечі протягом одного року диспансерного спостереження.

3.7. Принципи лікування пієлонефриту
У разі гострого ПН або загострення хронічного ПН рекомендується:

1. Режим — постільний, палатний, загальний; дієта — стіл № 5 — при збереженій 

функції нирок і стіл № 7а і 7 — при порушенні азотовидільної функції нирок.

2. Етіотропна терапія — призначення антибіотиків; патогенетична терапія — дезін-

токсикація; симптоматичне лікування — жарознижуючі та профілактичне лікування 

після досягнення ремісії — схема 3 + (рис. 3.5). 

Лікування ПН можливе як в амбулаторних, так і стаціонарних умовах. Показанням 

для стаціонарного лікування є тяжкий стан хворого, необхідність парентеральної (вну-

трішньовенної) терапії антибіотиком та дезінтоксикації (рис. 3.6). Слід відзначити, що 

внутрішньом’язове введення антибіотиків як у дорослих, так і дітей (після першого мі-
сяця життя) сьогодні не практикується.
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У легких і помірної активності випадках гострого неускладненого ПН (нетяжкий та 

середнього ступеня тяжкості гострий неускладнений ПН) зазвичай достатньо перораль-

ної терапії протягом 10–14 днів (LE: 1b, GR: B).

Фторхінолони впродовж 7–10 днів можуть бути рекомендовані як терапія вибору 

першого ряду, якщо резистентність E.coli до них нижча за 10 % (LE: 1b, GR: A). Із фтор-

хінолонів найчастіше призначають ципрофлоксацин та левофлоксацин. Інші фторхіно-

лони, як правило, не призначаються у зв’язку із токсичністю (пефлоксацин) або низь-

кою ефективністю (норфлоксацин).

Якщо використовувати підвищену дозу фторхінолону, тривалість лікування може 

бути зменшена до 5 днів, наприклад, ципрофлоксацин 0,75 г двічі або левофлоксацин 

0,75 г/добу (LE: 1b, GR: B). Встановлено зростання резистентності E.coli до фторхіноло-

нів, що обмежує їх емпіричне використання.

Таблиця 3.5. Класифікація цефалоспоринів

Генерація Пероральні Парентеральні

2-га Цефуроксиму аксетил Цефуроксим

3-тя Цефіксим (цефікс) 8–12 мг/кг

Цефтибутен (цедекс) 9 мг/кг

Цефподоксим (цефодокс)

Цефотаксим (клафоран) 100–200 мг/кг

Цефтріаксон/сульбактам

Цефоперазон (цефобід) + сульбактам 
(сульперазон)

Цефтазидим (фортум) 100–150 мг/кг

4-та Максипім

Рисунок 3.5. Лікування гострого пієлонефриту

— Дезінтоксикація та цитопротекція: реосорбілакт в/в 
(6–8 мл/кг — 3–4 дні) або ксилат.
— Протизапальна: парацетамол 3–4 дні + інгібітори 
ЦОГ ІІ (німесулід — 10 днів).
— Протимікробна терапія: 10 діб (ступінчаста).

Профілактика (3–12 міс.):

профдоза уроантисептика або канефрон Н.

Схема 3+

Резерв: вакцинація, автовакцинація, фаги.

Рисунок 3.6. Лікування пієлонефриту

Можливості

У стаціонарі: 3 + АБ, 
ступінчаста терапія

Амбулаторно: 
антибіотик per os

Стаціонар/дім: в/в у стаціо-
нарі, per os — амбулаторно
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Таблиця 3.6. Рекомендовані препарати для емпіричної терапії гострого 
неускладненого пієлонефриту

Примітки: 1 — вищі дози рекомендуються спеціалістами; 2 — застосовується пе-
реважно для грампозитивних мікроорганізмів, не вивчались у монотерапії.

Препарати для пероральної терапії

Антибіотик Добова доза Тривалість терапії

Ципрофлоксацин1 500–750 мг двічі 7–10 днів

Левофлоксацин1 250–500 мг добу 7–10 днів

Левофлоксацин 750 мг добу 5 днів

Альтернативно (клінічно, але не еквівалентно фторхінолонам за мікробіологічною активністю)

Цефподоксиму проксетил 200 мг двічі 10 днів

Цефіксим 400 мг на добу 10 днів

Тільки при визначеній чутливості мікроба до цих препаратів 

(не для емпіричної терапії) 

Сульфаметоксазол + триметоприм 160/800 мг двічі 14 днів

Ко-амоксиклав2 0,5/0,125 г на добу 14 днів

Третє покоління пероральних цефалоспоринів, як наприклад, цефіксим або цефти-

бутен є альтернативою фторхінолонам (LE: 1b, GR: B) — табл. 3.5. 

Найчастіше як стартову терапію використовують цефалоспорин третьої генерації 
протягом 3 діб із переходом на цефіксим протягом 7 діб (табл. 3.6). Тобто курс лікування 

при неускладненому ПН триває 10 діб.

Ко-амоксиклав не рекомендується як препарат першого вибору для емпіричної 
 пероральної терапії гострого ПН (LE: 4, GR: B). Він призначається, коли підтверджена 

наявність чутливого до нього грампозитивного збудника (LE: 4, GR: C).

У регіонах із високою резистентністю до фторхінолонів і -лактамазопроду куючих 

штамів E.coli (> 10 %) початкову емпіричну терапію аміноглікозидом або карбапене-

мом слід розглядати як пріоритетну, доки, згідно з мікробіологічними дослідженнями, 

не будуть рекомендовані до використання інші пероральні препарати (LE: 4, GR: B). 

Пацієнтів, хворих на тяжкий ПН, які не можуть приймати препарати перорально 

(нудота або блювота), доводиться лікувати спочатку одним із парентеральних нижче-

наведених антибіотиків. 

При рівні резистентності E.coli меншому за 10 % призначають фторхінолони (LE: 1b, 

GR: B) або цефалоспорини третьої генерації (LE: 1b, GR: B). У разі резистентності E.coli 

понад 10 % до перелічених антибіотиків використовують аміноглікозиди або карбапе-

неми (LE: 1b, GR: B). Амінопеніцилін/сульбактам призначають за наявності грампози-

тивних патогенів (LE: 4, GR: B) (табл. 3.6). 

Показанням до госпіталізації є неможливість ліквідації ускладнень або наявність 

клінічних симптомів сепсису (LE: 4, GR: B). Для його верифікації використовують тест 

на прокальцитонін. Після покращення пацієнт переводиться на пероральний прийом 

вищезгаданих антибіотиків, якщо виявлений мікроорганізм чутливий до них, до завер-

шення 1–2 тижневого курсу лікування (LE: 1b, GR: B) (табл. 3.6).

У випадках, коли ПН викликаний специфічними збудниками, наприклад, Corynebacte-

rium urealiticum (лужна реакція сечі, еритроцитурія, струвітні кристали та інкрустація мисок 

і сечоводів) або туберкульозною паличкою (абактеріальна лейкоцитурія), потрібне призна-

чення відповідних препаратів (ванкоміцин, протитуберкульозні ліки тощо). 

Критеріями переходу на пероральний прийом антибіотиків є нормалізація темпе-

ратури, регрес ознак інтоксикації та локальної симптоматики, покращення показників 

аналізів крові та сечі.
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Таблиця 3.7. Початкова терапія при тяжкому перебігу пієлонефриту

Антибіотик Добова доза

Ципрофлоксацин 400 мг двічі

Левофлоксацин1 250–500 мг на добу

Левофлоксацин 750 мг на добу

Альтернативно

Цефотаксим2 2 г тричі

Цефтріаксон/сульбактам (наприклад, Сульбактомакс)1, 4 1–2 г на добу

Цефтазидим2 1–2 г тричі

Цефепім1, 4 1–2 г двічі

Ко-амоксиклав2, 3 1,5 г тричі

Піперацилін + тазобактам1, 4 2,5–4,5 г тричі

Гентаміцин2 5 мг/кг на добу

Амікацин2 15 мг/кг на добу

Ертапенем4 1 г на добу

Іміпенем + циластатин4 0,5/0,5 г тричі

Меропенем4 1 г тричі

Дорипенем4 0,5 г тричі

Примітки: 1 — вищі дози рекомендуються спеціалістами; 2 — не вивчались як 
монотерапія при гострому неускладненому ПН; 3 — переважно для грампози-
тивних патогенів; 4 — аналогічне призначення як для неускладненого, так і для 
ускладненого процесу.

Лікування дегідратації здійснюється шляхом водного навантаження, дезінтоксика-

ція — застосуванням дезінтоксикаційних препаратів (реосорбілакт, ксилат, ліпін). При 

відмові від перорального прийому рідини, ознаках дегідратації, вираженому інтокси-

каційному синдромі проводиться інфузійне введення 5% розчину глюкози або фізіо-

логічного розчину натрію хлориду. Альтернативою внутрішньовенній дезінтоксикації 
певною мірою може бути прийом стимолу (1 пакетик двічі на добу) або лактулози за 

умов пероральної регідратації. 
При гіпертермії застосовуються жарознижуючі — парацетамол (ін’єкційна форма — 

інфулган), німесулід (для дітей віком понад 12 років). У випадках больового синдрому 

призначаються антиспастичні препарати, наприклад, ріабал.

У подальшому спостереженні після одужання від ПН за відсутності скарг не до-

ведена доцільність регулярного проведення аналізів сечі і культуральних досліджень 

сечі (LE: 4, GR: C). У разі відсутності позитивної динаміки симптомів протягом 3 діб 

або при рецидиві захворювання протягом 2 тижнів необхідно провести культураль-

не дослідження сечі та УЗД нирок, комп’ютерну томографію або реносцинтиграфію 

(LE: 4, GR: B). Якщо урологічна патологія не виявлена, слід призначити іншій анти-

біотик за виявленою чутливістю культурального дослідження сечі (LE: 4, GR: B). У 

разі рецидиву ПН із попереднім збудником слід провести додаткові дослідження для 

виявлення факторів, що ускладнюють перебіг захворювання (LE: 4, GR: C) (рис. 3.7).

3.7. Профілактика
Антимікробна профілактика для запобігання рецидивам ІСШ може бути рекомен-

дована після неефективності поведінкової модифікації життя (LE: 4, GR: A). Перед тим 

як буде ініційований будь-який режим профілактики, слід підтвердити одужання від 



3. І   89

Рисунок 3.7. Клінічне ведення хворих на ПН

Клінічні ознаки ПН

Нудота, блювота, 
інтоксикація

Немає

Аналіз сечі, УЗД, амбула-
торна пероральна терапія

Клінічне покращення 
протягом 72 годин: про-
довження пер оральної 
терапії під контролем 
аналізів до 7–14 діб

Культуральне дослі-
дження сечі на 4-й день 
(опційно) або 5–10-ту 

добу

Додаткові клінічні 
і урологічні дослі-

дження, дренаж за 
наявності обструкції 

або абсцесу, три-
валість терапії 2–3 

тижні

Культуральне дослі-
дження сечі на 4-й 
день (опційно) або 

5–10-ту добу

Додаткові клінічні 
і урологічні дослі-

дження, дренаж за 
наявності обструк-

ції або абсцесу, 
тривалість терапії 

2–3 тижні

Відсутність ефекту 
або погіршення: 

перехід на парен-
теральну терапію, 

госпіталізація

Клінічне покра-
щення протягом 72 

годин: перехід на 
пероральну терапію 

та амбулаторне 
лікування протягом 

7–14 діб

Відсутність ефекту 
або погіршення, 

підтверджене ана-
лізами: стаціонар-

не лікування

Ципро- або левофлоксацин
Амінопеніцилін + інгібітор бета-

лактамаз
Цефалоспорин ІІІ генерації

ТМП/СМК (лише при відомій 
чутливості)

Ципро- або левофлоксацин

Амінопеніцилін або піперацилін 
+ інгібітор бета-лактамаз

Цефалоспорин ІІІ генерації

Аміноглікозид

Аналіз сечі, УЗД, госпіталі-
зація, в/в терапія 1–3 дні

Наявні

ІСШ за результатами негативного культурального аналізу сечі через 1–2 тижні після лі-
кування (LE: 4, GR: A) (табл. 3.8). 

Вибір антибіотика повинен базуватися на результатах виділеного збудника ІСШ та 

його чутливості до препарату і ризику алергічних реакцій пацієнта.

Імуноактивна профілактика
Застосування Uro-Vaxom належно доведене, і тому його можна рекомендувати для 

імунопрофілактики у пацієнток із рецидивною неускладненою ІСШ (LE: 1a, GR: B). 

Його ефективність серед інших груп пацієнтів, а також щодо антимікробної профілак-

тики поки що залишається недоведеною.

Профілактика з використанням пробіотиків
Клінічно перевірені пробіотики, які використовуються для профілактики ІСШ, нині 

не є загальнодоступними. З профілактичною метою слід використовувати лише переві-
рені у ході досліджень штами лактобактерій.
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Таблиця 3.8. Режими постійної антибіотикопрофілактики для запобігання 
рецидивам гострих неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів у жінок

Препарат Доза Очікувані ІСШ за рік

ТМП/СМК 40/200 мг/добу або 3 рази на тиждень 0–0,2

ТМП/СМК 40/200 мг/добу 3 рази на тиждень 0,1

Триметоприм 100 мг/добу 0–1,5

Нітрофурантоїн 50 мг/добу 0–0,6

Нітрофурантоїн 100 мг/добу 0–0,7

Цефаклор 250 мг/добу 0,0

Цефалексин 125 мг/добу 0,1

Цефалексин 250 мг/добу 0,2

Норфлоксацин 200 мг/добу 0,0

Ципрофлоксацин 125 мг/добу 0,0

Фосфоміцину трометамол 3 г 1 раз на 10 днів 0,14

Фурамаг 50–100 мг/добу 0,1

Примітка тут і в табл. 3.9: ТМП/СМК — триметоприм/сульфаметоксазол.

Таблиця 3.9. Режими посткоїтальної антибіотикопрофілактики для запобігання 
рецидивним гострим неускладненим інфекціям сечовивідних шляхів у жінок

Препарат Доза Очікувані ІСШ за рік

ТМП/СМК 40/200 мг 0,30

ТМП/СМК 80/400 мг 0,00

Нітрофурантоїн 50–100 мг 0,10

Фурамаг 50–100 мг 0,10

Цефалексин 250 мг 0,03

Норфлоксацин 200 мг 0,00

Ципрофлоксацин 125 0,00

Офлоксацин 100 мг 0,06

Штами Lactobacillus acidophilus та Lactobacillus crispatus CTV05 не рекомендуються для 

профілактики. Продукти Lactobacillus rhamnosus GR-1 та Lactobacillus reuteri RC-14 у ви-

гляді капсул, що приймаються ентерально, вводились і вагінально, проте не з метою 

профілактики ІСШ. Варто запобігати бактеріальному вагінозу — стану, збільшує ризик 

ІСШ (LE: 1b, GR: C).

Є дані, згідно з якими журавлина (Vaccinium macrocarpon) є корисною в плані змен-

шення захворюваності на інфекції нижніх сечовивідних шляхів у жінок (LE: 1b, GR: C).

Рекомендується щодня вживати продукти на основі журавлини з розрахунку міні-
мально 36 мг proanthocyanindin A (активна речовина) на добу (LE: 1b, GR: C). Найкраще 

використовувати засоби, біоактивність яких у сечі є чітко доведеною. В Україні тради-

ційно використовуються трава золототисячника, корінь любистку, листя розмарину, 
які входять до складу фітонірингового препарату канефрон Н. При цьому канефрон Н 

застосовується як профілактична доза по 2 таблетки тричі на добу або в краплях. Слід 

відзначити, що розчин канефрону Н викликає м’який сечогінний ефект, а в пацієнтів із 

діабетичною нефропатією — антипротеїнуричний ефект.
У разі застосування тривалої або комбінованої антибактеріальної терапії може ви-

никати необхідність корекції дисбіозу, що проводиться у двох напрямках: організація 

функціонального харчування — харчові волокна, пребіотики, молочні суміші, що міс-
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тять живі мікроорганізми (біокефір, наріне, кефір) та призначення пробіотиків (лінекс, 

біогайя, йогурт, хілак, біоспорин, біфіформ) і симбіотиків (симбітер). 

Призначення антигістамінних препаратів у лікуванні ПН вважається недоцільним. 

Їх застосування необхідне в пацієнтів з обтяженим алергологічним анамнезом (бронхі-
альна астма, атопічний дерматит та ін.).

Призначення протигрибкових препаратів в кожному конкретному випадку вирішу-

ється індивідуально (флюконазол, ітраконазол, кетоконазол).

Для ліквідації дизурії призначається феназопіридин (Pyridium) або детрузитол 

(Tolterodine tartrate) пацієнтам віком понад 12 років (у дітей у дозі 0,01 мг/кг на добу). 

При гіперактивному сечовому міхурі використовують дриптан 5 мг 1–3 рази на добу 

(окси-, гідроксибутиніну хлорид), детрузитол (2 мг двічі на день для дорослих і 0,01 мг/кг 

на добу у два прийоми для дітей), фізіотерапевтичні методи або уретральні свічки. 

При тривалому перебігу вторинного ПН у дітей та дорослих доцільно призначати 

препарати з антипроліферативною й антисклеротичною дією з метою покращення ге-

модинаміки нирок, збереження їх функції і сповільнення прогресування до ХНН. До 

таких препаратів належать інгібітори АПФ (еналаприл, раміприл), БРА ІІ (ірбесартан, 

олмесартан).

У разі ПН при полікістозі препаратами вибору є бісептол, аугментин, метронідазол, 

кліндаміцин, цефтріаксон, фторхінолони, ванкоміцин, таргоцид. Останній також за-

стосовується при ПН трансплантованої нирки. Повний курс лікування ПН трансплан-

тованої нирки може тривати до 6 тижнів. 

Не є вирішеним питання про лікування осумкованих, відокремлених від оточуючих 

тканин вогнищ бактеріовиділення. Високі дози антибактеріальних препаратів не дозво-

ляють досягнути повної ремісії ПН, що потребує пошуку інших методичних підходів. 

Застосування одного-двох 10–14-денних курсів аутовакцини сприяє стійкій елімінації 
збудника в 60–75 % за умови коректного виготовлення препарату та призначення ліку-

вання за антибіотикограмою. Останній належить вирішальна роль при рецидивах мі-
кробно-запального процесу. Можливе застосування офіцинальних вакцин проти збуд-

ників сечової системи тривалістю до трьох місяців.

Застосування симптоматичних та патогенетично зумовлених препаратів (протиза-

пальні селективної дії — німесулід, мембраностабілізуючі, дезінтоксикуючі) покращує 

клінічний перебіг захворювання та створює більш комфортні умови лікування для па-

цієнта. Разом із тим вирішальною є відповідність протимікробної терапії причинному 

збуднику запального процесу і тільки за умови коректно призначених антибіотиків і 
уроантисептиків можна сподіватись на стійкий ефект лікування. 

Ефективність лікування може вважатися успішною, коли відсутні скарги й рецидив 

мікробно-запального процесу виникає через не менше ніж два роки. Збереження ремісії 
протягом трьох років дозволяє констатувати одужання.

У 90 % вагітних виявляється дилатація сечовивідних шляхів (гідронефроз вагітних, 

дилатація сечоводів). У 20–40 % жінок із безсимптомною бактеріурією розвивається ПН 

під час вагітності.
Безсимптомна бактеріурія у вагітної жінки вважається діагностично значущою, 

якщо дві послідовні порції сечі мають  105 КУО/мл ідентичних мікроорганізмів; або 

має місце бактеріурія  105 КУО/мл із порції сечі, отриманої катетером (LE: 2a, GR: A). 

У вагітної жінки з симптомами ІСШ бактеріурія вважається діагностично значущою за 

наявності  103 КУО/мл в порції сечі, отриманій катетером або при самостійному сечо-

випусканні (LE: 4, GR: B). Вагітних жінок треба досліджувати на наявність бактеріурії 
впродовж першого триместру (LE: 1a, GR: A). Безсимптомну бактеріурію, виявлену у 
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Таблиця 3.11. Режими лікування у вагітних

Антибіотик Доза

Цефтріаксон 1–2 г в/в або в/м на добу

Азтреонам 1 г в/в 2–3 рази

Піперацилін + тазобактам 3,375–4,5 г в/в чотири рази

Цефепім 1 г в/в двічі

Іміпенем + циластатин 500 мг в/в чотири рази

Ампіцилін 2 г в/в чотири рази

Гентаміцин 3–5 мг/кг/добу в/в на три дози 

вагітної, треба лікувати антимікробними засобами (LE: 1a, GR: A). Рекомендовані ре-

жими антибіотикотерапії наведені у табл. 3.10.

Для лікування безсимптомної бактеріурії і циститу при вагітності треба призначати ко-

роткі курси антимікробної терапії (3–5 діб) (LE: 1a, GR: A). Культуральне дослідження сечі 
слід проводити після завершення терапії безсимптомної бактеріурії або ІСШ (LE: 4, GR: 

A). Посткоїтальну профілактику треба вважати доцільною у вагітних жінок з попереднім 

анамнезом частих ІСШ до вагітності, щоб зменшити у них ризик ІСШ (LE: 2b, GR: B).

При нетяжкому перебігу пієлонефриту у вагітних проводиться амбулаторне лікуван-

ня із застосуванням таких антибіотиків (LE: 1b, GR: A) (табл. 3.11).

Тривалість антибіотикотерапії при ПН у вагітних становить 7–10 днів (LE: 4, GR: B). 

За необхідності виконують УЗД або МРТ. Слід уникати радіаційних методів діагностики.

3.8. ІСШ у постменопаузі в жінок
Ризик-факторами ІСШ у постменопаузі в жінок є: катетеризація сечового міхура, 

погіршення функціонального статусу нирок, атрофічний вагініт, нетримання сечі, цис-

тоцеле, ІСШ у пременопаузі (LE: 2a). Діагноз ІСШ базується на анамнезі, даних ме-

дичного огляду, результатах аналізів сечі, у тому числі культурального (LE: 4, GR: B). 

Сечостатеві симптоми не обов’язково пов’язані з ІСШ і не обов’язково є показанням до 

антимікробного лікування (LE: 1b, GR: B). 

У лікуванні ІСШ у постменопаузі слід дотримуватись таких положень (табл. 3.12).

3.9. Особливості діагностики та лікування ІСШ у дітей
Вище вже згадано дещо про особливості ведення ІСШ дітей. ІСШ у дітей — часта 

проблема, що поступається за своєю поширеністю тільки інфекціям дихальних шляхів 

Таблиця 3.10. Режими лікування безсимптомної бактеріурії 
та циститу у вагітних

Антибіотик Тривалість терапії Коментарі

Нітрофурантоїн 100 мг Двічі на добу, 3–5 діб Не застосовувати при дефіциті 
Г-6-ФДГ

Амоксицилін 500 мг Тричі на добу, 3–5 діб Зростаюча резистентність

Ко-амоксицилін/клавуланат 
500 мг

Двічі на добу, 3–5 діб

Цефалексин 500 мг Тричі на добу, 3–5 діб Зростаюча резистентність

Фосфоміцин 3 г Однократно

Триметоприм/сульфаметок-
сазол

Двічі на добу, 3–5 діб Не застосовувати триметоприм у 
першому триместрі та сульфаме-
токсазол у третьому триместрі
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Таблиця 3.12

Положення LE GR

Лікування гострого циститу є аналогічним в пременопаузальному періоді, але ко-
роткі курси лікування не настільки добре вивчені 

1b C

Лікування пієлонефриту в постменопаузі аналогічне такому ж у пременопаузі 4 C

Безсимптомна бактеріурія в жінок похилого віку не повинна лікуватись антибіоти-
ками 

2b A

Дози та режими призначення антибіотиків у похилому віці відповідають таким у 
пременопаузі 

4 C

Естрогени, особливо вагінальні, можуть бути призначені для профілактики ІСС, проте 
результати такого лікування не є остаточно визначеними 

1b C

Альтернативні методи, такі як журавлина або пробіотики у вигляді лактобацил, мо-
жуть застосовуватись, але не є ефективними для профілактики ІСС 

1b C

За наявності ускладнюючих факторів, таких як обструкція або нейрогенний сечо-
вий міхур, профілактичне застосування антибіотиків призначається відповідно до 
режимів лікування в пременопаузі

4 C

та кишкового тракту. Частота ІСШ залежить від віку і статі. У перший рік життя, пере-

важно в перші 3 місяці, ІСШ частіше зустрічаються у хлопчиків (3,7 %), ніж у дівчаток 

(2 %), — у 3 % дівчаток і в 1,1 % хлопчиків. Дитячі ІСШ — найчастіша причина лихоман-

ки невідомого походження у хлопчиків віком до 3 років. В етіології ІСШ E.сoli становить 

90 % серед усіх уропатогенів, грампозитивні мікроорганізми займають 5–7 %. Аномалії 
розвитку сечової системи створюють передумови для її інфікування висхідним шляхом. 

Дисбактеріози, запори уможливлюють гематогенний шлях потрапляння інфекції. Дис-

функції сечового міхура призводять до ІСШ.

Клінічна симптоматика ІСШ у немовлят і новонароджених може змінюватись від лихо-

манки до ознак гастроінтестинального ураження, симптомів ураження нижніх або верхніх 

сечових шляхів. Дослідження (мікційну цистограму) треба проводити після двох епізодів 

ІСШ у дівчаток і першого епізоду ІСШ у хлопчиків (GR: B). Мета — виключити обструкцію, 

міхурово-сечовідний рефлюкс (МСР) або нейрогенну дисфункцію сечового міхура (рис. 3.8).

Рисунок 3.8. Діагностичний алгоритм (EAU, 2013)
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Наявність міхурово-сечовідного рефлюксу як у поєднанні з інфекційним агентом, 

так і без нього (наприклад, внутрішньоутробний) може призводити до розвитку об-

структивної нефропатії, появи рубців і вогнищ склерозу ниркової тканини.

Хронічне пієлонефритичне рубцювання розвивається в дуже молодому віці через 

поєднання ІСШ, інтраренального рефлюксу та МСР. Інколи рубцювання виникає вну-

трішньоутробно. Як наслідок може розвиватись артеріальна гіпертензія і ХНН.

У дітей раннього віку переважають неспецифічні прояви запалення і лише відсут-

ність видимої причини для лихоманки нерідко є приводом для дослідження сечі. У мо-

лодшому віці гіпертермія може супроводжуватися блювотою, проносом, поширеними 

болями в животі. Диференціально-діагностичною ознакою циститу і ПН є наявність 

при останньому організменої реакції: гіпертермія, інтоксикація, лейкоцитоз зі зсувом 

формули вліво, підвищення ШОЕ, СРБ.

Для збору сечі рідко використовується катетеризація сечового міхура або надлобкова 

пункція. У маленьких дітей для збору сечі для загального аналізу застосовують спеціаль-

ні пластикові сумки, що приклеюються до геніталій, причому сеча збирається повністю. 

При ризику контамінації і для посіву сечі використовують середню порцію. Наявність 

понад 10 лейкоцитів у полі зору (для хлопчиків — понад 6) не потребує дублювання ана-

лізу за Нечипоренком і вважається патогномонічною ознакою ІСШ. Для дітей діагнос-

тичною кількістю є КУО  104/мл.

Наявність біохімічних маркерів сечі дозволяє підтвердити діагноз ІСШ. Так, пози-

тивна реакція на нітрити (окрім Pseudomonas aeruginosa, enterococci) з чутливістю 45–60 % 

і специфічністю 85–98 %, наявність СРБ у концентрації понад 20 мкг/мл, збільшення 

N-ацетил-глюкозамінідази свідчать про ПН. Діагностичне значення інтерлейкіну-6 

нині остаточно не встановлено.

Методи візуалізації при ІСШ включають обов’язкове проведення УЗД нирок і се-

чового міхура, мікційної цистограми з першого епізоду інфекції хлопчикам і з друго-

го — дівчаткам (GR: B). Виконання КТ або екскреторної урографії необхідне тільки при 

підозрі на обструктивний характер процесу (LE: 2a). Для виявлення рубців і вогнищ 

склерозу виконується реносцинтиграфія з 99mTc DMSA (специфічність 100 %, чутливість 

80 %, LE: 2a), функціонального стану нирок при підозрі на обструктивне ушкоджен-

ня — з 99mTc DTPA/МAG-3.

Класифікація ІСШ у дітей аналогічна дорослим й визначена наказом МОЗ України 

№ 627 від 3.11.08.

Перший епізод циститу в дітей лікується таким чином: протимікробна терапія 5 

діб (препарати першого вибору — фурамаг, сульфаметоксазол/триметоприм (бісеп-

тол), фурагін, фурадонін; можлива профілактична терапія у дівчаток упродовж 1–3 

місяців (одним із перелічених препаратів, але не тим, яким проводилось лікування, 

або фітопрепаратом, наприклад, канефроном Н). Гострий цистит слід лікувати не-

гайно, щоб уникнути можливих ускладнень. Парентеральне введення препаратів не 

є виправданим.

При рецидиві циститу: консультація гінеколога або уролога, мікційна цистограма, 

уретроцистоскопія, визначення наступних збудників: Ig Ureapl. urealiticum, Chlamid. 

trachomatis, Mycoplasma genitalium, Hominis i Trichom. vaginalis. Лікування — 7 діб, по-

тім — профілактичне лікування. Препарати першого вибору: перелічені вище уроанти-

септики або цефуроксим, цефіксим (цефікс), цефтибутен, цефподоксим). Для вагітних 

підлітків препарати вибору — цефіксим, нітрофурантоїн, триметоприм — 7 діб, фос-

фоміцин — 3 дні, азитроміцин — однократно із можливим поєднанням з фітотерапією 

(канефрон Н).
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За наявності тяжкого ПН (блювота, зневоднення, гіпертермія) у дошкільному віці 
лікування здійснюється в умовах стаціонару, в інших випадках можливе амбулаторне 

лікування (GR: A). Лікування загалом таке саме, як і в дорослих пацієнтів.

У лікуванні ІСШ у дітей не рекомендують використовувати короткі курси, тому лі-
кування триває впродовж 5–7 днів і довше (GR: A). Якщо дитина серйозно хвора, блює 

й зневоднена, доцільне стаціонарне лікування із парентеральним призначенням анти-

біотиків (GR: A).

Тяжкий ступінь ІСШ потребує адекватної парентеральної антимікробної терапії, 
переважно із застосуванням цефалоспоринів третього покоління. Якщо передбачається 

грампозитивна флора, доцільне застосування аміноглікозиду в комбінації з ампіциліном 

або з амоксициліном + клавулановою кислотою (LE: 2a). Призначення препарату дово-

диться ініціювати на емпіричній основі, але режим лікування має бути скорегований 

якнайшвидше згідно з результатами культурального дослідження. У пацієнтів з алергією 

до цефалоспоринів може бути використаний азтреонам або гентаміцин. Призначення 

хлорамфеніколу, сульфонамідів, тетрацикліну, рифампіцину, амфотерицину B і фторхі-
нолонів треба уникати. Використання цефтріаксону також слід уникати у зв’язку з його 

небажаною побічною дією на жовчовиділення.

Широкий спектр різноманітних антибактеріальних препаратів може бути викорис-

таний у старших дітей, за винятком тетрацикліну (забарвлення зубів). Фторовані хіно-

лони, можливо, викликають протихрящову токсичність. Але, якщо необхідно, можливе 

їх використання як препаратів другого порядку в лікуванні серйозних інфекцій, тому що 

несприятлива скелетно-м’язова побічна дія помірна і нетривала. 

Парентеральну терапію призначають на 24–36 годин внутрішньовенно. Коли 

дитина стає афебрильною та може приймати рідину, її переводять на пероральну те-

рапію для завершення 10–14-денного лікування, яке може бути амбулаторним. Це 

має деякі переваги: менша негативна психологічна дія на дитину і більш комфортні 
умови для всієї сім’ї, менші витрати та запобігання опортуністичним інфекціям. 

Найкращими для пероральної терапії вважаються цефалоспорини, амоксицилін/

клавуланат. 

У дітей віком до 3 років у разі труднощів у прийомі пероральних препаратів вважа-

ється доцільним парентеральне лікування впродовж 7–10 днів.

За наявності МСР або інших тяжких аномалій відповідне урологічне втручання 

треба розглядати як необхідне. Якщо виявлене рубцювання ниркової тканини, необ-

хідне подальше спостереження педіатром задля уникнення ускладнень (підвищення 

кров’яного тиску, зниження функції нирок, рецидивний перебіг ІСШ). МСР лікується 

тривалими профілактичними курсами антибіотиків (GR: B). Хірургічне або ендоско-

пічне лікування резервується для нечисленної групи дітей з рецидивуючою інфекцією 

(GR: B). 

Згідно з наказом МОЗ України № 627 від 03.11.2008 «Про затвердження протоко-

лу лікування дітей з інфекціями сечової системи і тубулоінтерстиціальним нефритом» 

та досвідом дитячих нефрологічних відділень, антибактеріальна терапія триває 10–14 

діб. Препаратами першого ряду є цефалоспорини переважно ІІІ покоління (цефурок-

сим, цефтріаксон (бажано з сульбактамом), цефотаксим, цефтазидим, цефоперазон, 

цефіксим, цефтибутен) — лікування доцільно проводити ступінчасто: парентеральний 

цефалоспорин 3–4 дні (дітям до 3 років 5–7 днів) і потім після нормалізації температу-

ри — цефуроксим або цефіксим до 7–10 діб. Захищені пеніциліни (амоксицилін/клаву-

ланат, амоксицилін/сульбактам) не є групою вибору і показані лише за наявності грам-

позитивної флори. Фторхінолони II–III покоління (левофлоксацин, ципрофлоксацин, 
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моксифлоксацин) є препаратами резерву. У разі стабільності інтоксикації, гіпертермії, 
патологічного сечового синдрому понад 3 доби проводять заміну препарату (бажано з 

урахуванням чутливості). До альтернативних препаратів зараховують цефалоспорини 

IV покоління (цефпіром, цефепім, максипім), аміноглікозиди (нетроміцин, амікацин, 

гентаміцин, тобраміцин). Комбінована антибактеріальна терапія в рутинній практиці 
не використовується.

Профілактична терапія застосовується як амбулаторний етап лікування (після при-

йому терапевтичних доз антибактеріальних препаратів) дітям молодшого віку, тим, 

які вже перенесли епізод ПН, за наявності ризику розвитку рубців, при інфікованій 

сечокам’яній хворобі, при ризику рецидивів ІСШ, хронічного ІСШ, за наявності вро-

джених вад сечовивідної системи, супутньої урогенітальної інфекції, при нейрогенно-

му сечовому міхурі, цукровому діабеті, тривалій іммобілізації. 
Препаратами вибору є фурамаг, сульфаметоксазол/триметоприм, фурадонін або ка-

нефрон Н. Окрім останнього, усі перераховані препарати використовують одноразово 

на ніч 1/3–1/4 від добової дози впродовж 3–6 місяців кожен із загальною тривалістю 

прийому до 2 років. 

Окрім антибактеріальної терапії, у пацієнтів з ПН використовують посиндромну те-

рапію. Лікування дегідратації здійснюється шляхом водного навантаження, дезінтокси-

кації — застосуванням реосорбілакту, ксилату (при супутньому ацетонемічному синдро-

мі) або перорально стимол. При гіпертермії застосовуються жарознижуючі — парацета-

мол, німесулід (з 12 років). У випадках больового синдрому призначається ріабал, у разі 
діареї (чи профілактично) — ентерол. Біопрепарати й антигістамінні засоби рутинно не 

використовують.

У періоді гіпертермії рекомендований ліжковий режим, потім — кімнатний. У пе-

ріод ремісії — загальний режим за віком, з обмеженням тривалого ортостатичного 

навантаження, також слід уникати переохолодження. Дієтотерапія полягає у призна-

ченні столу № 5 і лише при порушенні функції нирок призначається стіл №7а, 7. 

Обмеження солі потрібне лише за наявності порушення функції нирок і/або артері-
альної гіпертензії.

Рекомендовано водне навантаження з розрахунку 25–50 мл/кг/добу (адекватність 

питного режиму оцінюється за величиною діурезу — 1,0–1,5 л) під контролем своєчас-

ного спорожнення сечового міхура (не рідше одного разу на 2–3 години). Питний ре-

жим включає чай, лужну мінеральну воду, прісну воду, компоти (із сухофруктів). При 

лужній реакції сечі показано збільшення кислих валентностей — морс, напої з журав-

лини або брусниці.

Прогноз
При неускладненій ІСШ прогноз захворювання сприятливий. Ускладнюючі 

фактори потребують лікування та спостереження в умовах спеціалізованого відді-
лення.

3.10. Особливості ІСШ у пацієнтів геріатричного віку
У літніх пацієнтів ІСШ мають такі особливості:
1. Частота виникнення збільшується з причини змін анатомічних співвідношень 

(слабкість м’язів тазового дна у жінок, наявність обструктивного компонента за раху-

нок наявної гіперплазії передміхурової залози) та депресії статевих гормонів, що підви-

щують резистентний опір до урогенітальних збудників.
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Таблиця 3.13. Рівні доведеності (на основі праці Sackett et al.)

Рівень Тип доведеності

1a Докази, отримані в результаті метааналізу рандомізованих досліджень

1b Докази, отримані в результаті проведення хоча б одного рандомізованого дослі-
дження

2a Докази, отримані в результаті проведення хоча б одного добре розроб леного й 
контрольованого дослідження без рандомізації

2b Докази, отримані в результаті проведення хоча б одного іншого типу добре розро-
бленого квазіекспериментального дослідження

3 Докази, отримані в результаті проведення добре розроблених неекс-
периментальних досліджень (порівняльних, кореляційних, ситуативних)

4 Докази, отримані зі звітів чи висновків експертних комітетів або на підставі клініч-
ного досвіду авторитетних спеціалістів

2. Клінічна симптоматика менш виражена через зниження активної протидії збуд-

никам та більш складна за наявності коморбідностей (цукровий діабет, атеросклероз 

тощо).

3. Клінічний перебіг нерідко набуває рецидивуючо-безсимптомного характеру.
4. Ефективність антимікробної терапії знижується внаслідок частого прийому пре-

паратів.

5. Диференційна діагностика ускладнюється через можливу наявність пухлинних за-

хворювань та малосимптомних мікробно-запальних процесів органів малого таза і ки-

шечника.

6. Збільшується потреба у протирецидивній терапії (профілактичне лікування, пост-

коїтальна профілактика, щеплення).

Рівень доказовості та ступінь рекомендацій, що використані в наведеному вище ма-

теріалі, подані за настановами Європейської асоціації урологів (EAU, 2010) (табл 3.13, 

3.14).

Шифри за МКХ-10: 

N10-11.1 Інфекції нирок, в тому числі:
N 10 Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит 

N 11 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит
N 11.0 Необструктивний хронічний пієлонефрит
N 11.1 Хронічний обструктивний пієлонефрит
N 11.9 Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит не уточнений
N 12 Тубулоінтерстиціальний нефрит, не уточнений як гострий і хронічний*

N 13 Обструктивна уропатія та рефлюкс-уропатія
N30 Цистит 

N30.0 Гострий цистит

Таблиця 3.14. Ступені рекомендацій (на основі праці Sackett et al.)

Ступінь Характер рекомендацій

А На основі клінічних досліджень, що відзначаються належною якістю та логічною 
узгодженістю, обґрунтовують дані конкретні рекомендації та включають принай-
мні одне рандомізоване дослідження

В На основі добре розроблених клінічних досліджень, проте без рандомізованих 
клінічних досліджень

С Запропоновані попри відсутність клінічних досліджень належної якості, на які ці 
рекомендації безпосередньо впливали б
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4.1. Визначення поняття

Інтерстиціальний нефрит — неспецифічне запалення інтерстицію, судин та ка-

нальців, що супроводжується зниженням функцій нирок (переважно тубулярної). 

Етіологія
Єдиного етіологічного чинника для ІН не існує. Низку чинників, що можуть 

спричиняти його розвиток, умовно можна розділити на дві групи: токсичні та асо-

ційовані з гіповолемією. До токсичних чинників зараховують отруєння (інгаля-

ційні, ентеральні, парентеральні), серед яких найчастіші викликані застосуванням 

нефротоксичних медикаментів (аміноглікозиди, нестероїдні протизапальні препа-

рати, рентгенконтрастні речовини), отрутами, промисловими речовинами та вірус-

но-бактеріальними агентами (сепсис) тощо. Найчастіше до розвитку ІН призводять 

тривале (рідше одноразове) застосування нестероїдних протизапальних ліків, анти-

біотиків (фторхінолони, протитуберкульозні препарати та сульфаніламіди), діуре-

тиків, токсичні речовини хімічного та рослинного походження: солі важких мета-

лів, інсектициди, репеленти, фарби, органічні розчинники, отруйні трави, ягоди та 

гриби. Гіповолемічні чинники також вкрай різноманітні, серед них найчастішою є 

гемодинамічна нестабільність на тлі хірургічних втручань, серцевої недостатності, 
гострої крововтрати, атеросклероз, стеноз ниркових артерій, васкуліти. 

Важливою передумовою розвитку ІН є тривалість дії причинного фактора та 

шлях його надходження в організм людини, а саме: інгаляційний, ентеральний, 

парентеральний. Ці фактори визначають патогенез інтерстиціального нефриту та, 

меншою мірою, клінічну симптоматику захворювання.

4.2. Патогенез ІН
Розвиток ІН починається з токсичного/гіпоксичного впливу на ендотелій судин 

нирок. З огляду на найбільший об’єм ендотелію в організмі саме в судинах нирок 

наслідки такого ураження нерідко набувають загрозливого для життя перебігу, фор-

муючи синдром гострого ураження нирок (ГУН). Ураження ендотелію викликає 

вихід формених елементів крові (еритроцитів, лейкоцитів) та вазоконстрикцію мі-
кросудинного русла, що призводить до підвищення системного артеріального тис-

ку. Спазм другої артеріальної мережі супроводжується появою тубулярної мікро-

протеїнурії та зниженням концентраційної функції нирок, що є патогномонічною 

ознакою ІН.

Тубулоінтерстиціальний 
нефрит4.
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Інтерстиціальний нефрит — це морфологічний діагноз, який вірогідно визначити 

лише при проведенні нефробіопсії. Морфологічними структурами, що уражаються 

при ІН, є судини, канальці та інтерстицій (рис. 4.1). Клубочки уражаються вторинно.

Мікроскопічними ознаками гострого ІН є наявність запального інфільтрату в ін-

терстиції, що складається з лімфоцитів, макрофагів, еозинофілів, великої кількості 
нейтрофілів при загостренні та меншою мірою плазматичних клітин (при хронізації). 

Також спостерігається інтерстиційний набряк, активний тубуліт з ділянками некрозу 

епітелію канальців, при хронізації — інтерстиційний фіброз, склероз, гіаліноз судин.

4.3. Класифікація ІН
Загальновизнаної класифікації ІН на сьогодні не існує. Згідно з концепцією 

ХХН, виділяють гострий ІН (тривалість процесу до 3 місяців) і хронічний (понад 3 

місяці). Найчастіше як друга класифікаційна ознака виступає клінічний синдром, 

наприклад, гостре ураження нирок, нефротичний синдром, нефритичний син-

дром, ізольований сечовий синдром. Насамкінець вказують функціональний стан 

нирок за оцінкою ШКФ та концентраційної функції (у дітей). Окремо визначається 

наявність супутніх станів, гіпертензії, анемії тощо.

Рисунок 4.1

Морфологічні структури, 
що уражаються при інтер-

стиціальному нефриті

Канальці Судини Інтерстицій

Рисунок 4.2

Морфологічні зміни

Судин

Канальців

Інтерстицію

Клінічні прояви 
гіпо/гіпертензія, 
гіперкоагуляція

питомої ваги

( ШКФ вторинно),
протеїнурія, еритро-
цитурія, циліндррія

Абактеріальна лей-
коцитурія, анемія
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4.4. Клінічна симптоматика
Розрізняють такі синдроми ІН: ізольований сечовий синдром, нефротичний 

синдром, нефротичний синдром з еритроцитурією, нефритичний синдром, син-

дром гострого ураження нирок. 

Клінічна симптоматика ІН різноманітна і відображає ланки морфологічного 

ураження нирок. Ураження судин і ендотелію зумовлюють еритро-, лейкоцитурію 

(абактеріальну) та підвищення АТ, ураження канальців призводить до зниження 

концентраційної функції нирок, мікропротеїнурії, зміни інтерстиціальної ткани-

ни — до збільшення протеїнурії та розвитку анемії. Дуже важливим є розуміння, що 

внаслідок порушення концентраційної функції розвивається зниження клубочко-

вої фільтрації, що призводить до підвищення азотемії шлаків. 

Таким чином, клінічними проявами інтерстиціального нефриту є гіпо-, гіпер-

тензія, порушення реологічних властивостей крові, еритропоетиндефіцитна анемія 

та сечовий синдром, представлений лейко-, еритроцитурією, протеїнурією, цилін-

друрією та зниженням відносної щільності сечі.  
Клінічні ознаки інтерстиціального нефриту:

1. Артеріальна гіпотензія (за наявності поліурії) або гіпертензія.

2. Сечовий синдром: протеїнурія, еритроцитурія, абактеріальна мононуклеарна 

лейкоцитурія.

3. Зниження відносної щільності сечі.
4. Зниження ШКФ (вторинне).

5. Анемія (після 7-ї доби).

4.5. Діагностика і диференційальна діагностика
Анамнез захворювання, клінічні та лабораторні прояви захворювання дозволя-

ють лише з певною імовірністю діагностувати ІН. Для підтвердження наявності ІН 

обов’язкова нефробіопсія (табл. 4.1). 

З огляду на необхідність морфологічного підтвердження діагнозу ІН для його 

диференціальної діагностики мають значення результати нефробіопсії, порів-

нянні з анамнезом, умовами праці пацієнта та медикаментами, що він приймав. 

Наявність ІН слід передбачати насамперед за наявності зниження концентрацій-

ної функції нирок (нерідко одночасно зі зниженням ШКФ) або сечового син-

дрому. При ГН сечовий синдром представлений вищим ступенем протеїнурії і 
еритроцитурії, при ІН одночасно спостерігається і лейкоцитурія. При пієлонеф-

риті лейкоцитурія супроводжується бактеріурією, що не характерно для ІН. Ряд 

захворювань та синдромів, наприклад, гостре ураження нирок як синдром або 

дисметаболічна нефропатія, подагрична нефропатія, васкуліти, можуть закінчу-

ватись розвитком ІН та подальшим прогресуванням із формуванням хронічної 
ниркової недостатності.

Морфологічні зміни Клінічні прояви

Судини Гіпо-/гіпертензія, гіперкоагуляція

Канальці Зниження питомої ваги (зниження ШКФ вторинно, протеїнурія, 
еритроцитурія, циліндрурія)

Інтерстицій Абактеріальна лейкоцитурія, анемія

Таблиця 4.1. Діагностика ІН
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Перебіг 
Враховуючи відсутність етіотропного лікування ІН, залежно від тривалості та 

вираженості дії ушкоджуючого фактора визначається перебіг ІН: абортивний, із 

зворотною динамікою та прогресуючий. 

4.6. Лікування ІН
Призначення терапії передбачає усунення негативної дії фактора, що призвів до 

розвитку ІН, та вплив на морфологічні ланки ураження нирок. На жаль, не завжди 

можна встановити причинний фактор і сприяти його виведенню з організму. Ко-

рекція гіпертензивного синдрому та нефропротекція проводяться ІАПФ, БРА ІІ
1
 

з позанирковим шляхом виведення (зофеноприл, моексиприл, кардосал, теветен, 

телмісартан), моксонідином та кальцієвими блокаторами з нефропротекторними 

властивостями (лерканідипін), антитромбоцитарним препаратом (тиклопідин, 

клопідогрель). Лікування інтерстиціального запального процесу за наявності ма-

ніфестного сечового синдрому може проводитися препаратами цитостатичної дії 
(циклофосфан, мофетилу мікофенолат), ІАПФ та БРА ІІ

1
 у високих дозах.

Глюкокортикоїди не призначаються. За наявності анемії використовують ери-

тропоетинстимулюючі агенти до цільового гемоглобіну 110–115 г/л.

Таким чином, визнаними засобами терапії ІН є ІАПФ та БРА ІІ
1 
з позанирковим 

шляхом виведення, що призначаються одночасно та, нерідко, довічно. При сприят-

ливому перебігу 2–4-річне безперервне застосування цих препаратів дозволяє від-

новити функцію нирок (при ХХН 2–3-ї стадії). 

4.7. Прогноз і вікові особливості
Прогноз ІН визначається динамікою перебігу захворювання. Можливе одужан-

ня, стабілізація — при абортивному перебігу, проте у більшості випадків ІН різними 

темпами прогресує з формуванням ХНН.

Диспансерне спостереження — довічне при ХХН, у разі гострого ІН із відновле-

ною функцією нирок — 3 роки.

У дітей перебіг ІН має більш сприятливий прогноз, ніж у дорослих пацієнтів, 

можливо, завдяки потужнішим компенсаторним механізмам. У пацієнтів похилого 

віку, навпаки, частота розвитку ІН вища і його прогноз несприятливий.

4.8. Інтерстиціальний цистит
Інтерстиціальний цистит є рідким діагнозом, що зустрічається переважно в жі-

нок середнього та похилого віку.
Скарги, що можуть бути підставою для підозри на інтерстиціальний цистит, не-

специфічні: дизурія, ургентні позиви до сечовипускання та біль у ділянці малого таза. 

Біль має постійно-рецидивуючий характер, що зменшується при випорожненні се-

чового міхура та знов виникає при його наповненні. Для оцінки скарг пацієнтів уро-

логами пропонуються листи опитування, що визначають результат у балах (PUF). В 

анамнезі виявляються мікробно-запальні процеси нижніх сечових шляхів. Лейкоци-

турія має абактеріальний характер та представлена лімфоцитами і мононуклеарами. 

При УЗД встановлюється, що бажання випорожнити сечовий міхур виникає при не-

значному його наповненні, тобто фізіологічна ємкість сечового міхура знижена. Діа-

гноз підтверджується на підставі морфологічного дослідження нирок.

Специфічним тестом для встановлення діагнозу є тест на толерантність до ка-

лію, який із PUF понад 10 балів свідчить про наявність інтерстиціального циститу.
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Для лікування інтерстиціального циститу використовується пентосан полісуль-

фат натрію (глікозаміноглікан), що призначається в дозі 100 мг тричі на добу. По-

зитивний ефект від лікування може розвиватись як одразу, так і протягом декількох 

місяців. З інших препаратів, що використовують для лікування інтерстиціального 

циститу, слід відзначити амітриптилін та габапентин. Певний позитивний ефект 

спостерігається при застосуванні дієти, тренування сечового міхура та фізметодах 

лікування. Антибактеріальні та стероїдні засоби не ефективні. Нестероїдні проти-

запальні препарати лише дещо зменшують біль, але патогенетично невиправдані.
Якщо протягом 36 місяців не досягнуто суттєвого поліпшення стану, пацієнт по-

винен бути спрямований до спеціаліста з лікування інтерстиціального циститу.
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5.1. Діабетична нефропатія

Діабетична нефропатія (ДН) являє собою специфічне ураження нирок при цу-

кровому діабеті (ЦД), що характеризується поступовим склерозуванням ниркової 
тканини (переважно клубочків та інтерстицію), що призводить до поступової втра-

ти всіх функцій нирок. Кінцевою стадією ДН є термінальна ниркова недостатність, 

що потребує застосування екстракорпоральних методів лікування. Із 2007 року 

KDOQI пропонує використовувати термін «діабетична хвороба нирок» (ДХН).

Цукровий діабет 1-го і 2-го типів, що є причиною діабетичної нефропатії, діа-

гностується на підставі викладених нижче ознак (табл. 5.1). Частішою причиною 

розвитку діабетичної нефропатії визнано ЦД 2-го типу.
Протягом останнього десятиріччя у світі ДН вийшла на перше місце серед при-

чин, що потребують нирково-замісної терапії — діалізу або трансплантації нирки. 

ДН розвивається в середньому через 5 років у кожного третього пацієнта, хворого 

на ЦД 2-го типу, та через 15 років при ЦД 1-го типу. Фактична поширеність ДН ста-

новить від 20 до 38 % хворих на діабет і значно перевищує зареєстровану. У зв’язку з 

цим зрозуміла необхідність раннього виявлення судинних ускладнень і своєчасного 

призначення адекватної терапії. 
ДН є найбільш прогностично несприятливим ускладненням ЦД 2-го типу. За-

галом же можуть спостерігатися такі ренальні ускладнення ЦД 2-го типу:

Вторинні нефропатії5.

Таблиця 5.1. Критерії діабету (ADA, 2012)

Критерій Примітка

HbA1c  6,5 % Методика, стандартизована згідно з DCCT

Глюкоза натще > 7 ммоль/л Відсутність прийому їжі не менше 8 годин

Глюкоза через 2 години  11,1 ммоль/л Навантаження 75 мг глюкози, розчиненої у воді

У пацієнта з клінічними симптомами гіперглі-
кемії або гіперглікемічного кризу та глікемією 

 11,1 ммоль/л

Норма концентрації глюкози в крові 
< 5,6 ммоль/л

Гестаційний діабет (24–28-й тиждень гестації)

Глюкоза натще  5,1 ммоль/л, або через 
1 годину  10 ммоль/л, або через 2 години 

 8,5 ммоль/л

Навантаження 75 мг глюкози, розчиненої у 
воді, зранку після 8 годин відсутності прийому 
їжі

Примітка: для встановлення діагнозу достатньо відповідності будь-якому з 
критеріїв. Для вагітних скринінг гестаційного діабету проводиться із  24–28-го 
тижня. За наявності глікемії натще понад 5,83 ммоль/л у плазмі або понад 
5,0 ммоль/л у капілярній крові відповідають годинному та тригодинному тесту 
толерантності до глюкози.
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— діабетична нефропатія (гломерулосклероз Кimmelstiel-Wilson);

— ішемічна нефропатія (атеросклеротичний стеноз ниркової артерії, холестери-

новий мікроемболізм);

— інфекції сечової системи (папілярний некроз);

— гломерулонефрит (мембранозний?);

— функціональна ГНН;

— парез детрузора й обструкція сечових шляхів.

Механізми розвитку ДН
З усього різноманіття обговорюваних механізмів розвитку ДН найбільш обґрун-

тованими й доведеними є такі: 
— Внутрішньоклубочкова гіпертензія (високий гідравлічний тиск у капілярах 

ниркових клубочків) є провідним гемодинамічним чинником прогресування ДН. Її 
причиною є висока активність ренін-ангіотензинової системи нирки, наслідком — 

альбумінурія. Альбумінурія/протеїнурія розглядається в сучасній нефрології як па-

тогенний чинник і жорстко корелює з прогресуванням ДН.

— Артеріальна гіпертензія, виникаючи внаслідок діабетичного ураження нирок, 

поряд із протеїнурією стає активним чинником прогресування ниркової патології, 
переважаючи значення метаболічного фактора (гіперглікемії і гіперліпідемії).

— Гіперглікемія — основний ініціюючий метаболічний фактор у розвитку діа-

бетичного ураження нирок. 

Механізми нефротоксичної дії гіперглікемії: 
а) неферментне глікозилювання білків ниркових мембран, що змінює їхню 

структуру і функцію; 

б) прямий токсичний вплив глюкози на тканину нирок, що призводить до акти-

вації ферменту протеїнкінази С, що підвищує проникність ниркових судин; 

в) активація окисних реакцій, що призводять до утворення великої кількості 
вільних радикалів цитотоксичної дії. 

Гіперліпідемія — інший метаболічний фактор прогресування діабетичної не-

фропатії. Окислені ліпопротеїди низької щільності проникають через ушкоджений 

ендотелій капілярів ниркових клубочків, захоплюються мезангіальними клітинами 

з утворенням пінистих клітин, навколо яких формують колагенові волокна, і роз-

вивається гломерулосклероз. 

Морфологічні прояви діабетичної нефропатії при ЦД 1-го та 2-го типів поді-
бні. Вони включають раннє дифузне потовщення гломерулярної БМ, збільшен-

ня об’єму клубочків та мезангію, склероз мезангію із формуванням склеротичних 

мезангіальних уражень у вигляді вузликів (вузлики Kimmelstiel-Wilson), гіаліноз та 

облітерацію капілярних петель клубочка, зрощення капілярних петель з капсулою 

Боумена, сегментарний та глобальний гломерулосклероз. У канальцях наявні ре-

зорбційні білкові та ліпідні краплі, виникає атрофія канальців та потовщення ту-

булярної БМ. Інтерстицій містить запальний інфільтрат, що переважно складаєть-

ся з мононуклеарних лейкоцитів, меншою мірою — з еозинофілів та нейтрофілів. 

Артерії середнього та дрібного калібру мають ознаки фіброзу інтими, гіалінозу та 

атеросклерозу. Імунофлюоресцентне дослідження демонструє виражену лінійну де-

позицію IgG, меншою мірою — IgM та C3.

Виявлення діабетичної нефропатії
З огляду на міжнародні рекомендації доцільним є:

— раннє виявлення безсимптомного цукрового діабету (після 45 років);
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— контрольне обстеження осіб з обтяженим сімейним анамнезом, надмірною 

масою тіла, гіпертензією і гіперліпідемією (після 20 років);

— визначення співвідношення альбумін/креатинін щорічно після 5-річного пе-

ребігу ЦД 1-го типу та щорічно в пацієнтів із ЦД 2-го типу із моменту встановлення 

діагнозу;

— розрахунок ШКФ слід проводити за формулою GFR-EPI.

Клінічні прояви
Клінічні симптоми діабетичної нефропатії проявляються розвитком систоло-

діастолічної гіпертензії та альбумінурії. За наявності декомпенсованої гіперглікемії 
відмічають глюкозурію та поліурію, а в разі розвитку мікробного процесу сечової 
системи — бактеріальну лейкоцитурію. Унаслідок вазоконстрикції другої капіляр-

ної мережі нефрона розвивається гіперфільтрація. У процесі прогресування вини-

кають ознаки ниркової недостатності: зниження клубочкової фільтрації, підвищен-

ня концентрації сечовини, активності паратгормона, розвиток еритропоетиндефі-
цитної анемії. 

Поєднання цукрового діабету 2-го типу з інсулінорезистентністю, ожирінням, 

порушенням ліпідного обміну трактується як метаболічний синдром. 

Критерії діагностики метаболічного синдрому (ВОЗ, 1999)
Наявність двох із наступних ознак:

— ожиріння;

— артеріальна гіпертензія (  130/85 мм рт.ст.);

— підвищення вмісту тригліцеридів (> 1,69 ммоль/л);

— зменшення вмісту ліпопротеїдів високої щільності (у чоловіків < 1,03 ммоль/л, 

у жінок < 1,29 ммоль/л), альбумінурія (> 30 мг/добу).

Діабетична нефропатія нерідко супроводжується гіперурикемією та гіпертро-

фією лівого шлуночка. Часто розвивається резистентність до лептину, виявляється 

раннє становлення соматопаузи зі зниженням активності та кількості соматотроп-

ного, статевих, тиреоїдних гормонів та чутливості рецепторів до них.

Клініко-лабораторні прояви діабетичної нефропатії наведені в табл. 5.2.

Таблиця 5.2. Клінічні прояви діабетичної нефропатії 
(наявність однієї або більше ознак)

Гіпертензія АТ понад 130/80 мм рт.ст.

Альбумінурія Понад 30 мг/добу або 20 мг у разовій порції

Гіперфільтрація/зниження ШКФ ШКФ понад 110 мл/хв або менше 90 мл/хв

Таблиця 5.3. Класифікація діабетичної нефропатії (C.E. Mogensen)

Стадія Категорія нефропатії
Характеристика 

протеїнурії
Артеріальний тиск

І Гіперфункція/гіпертрофія Гломерулярна гіперфільтрація Нормальний

ІІ Альбумінурія 30–300 мг/добу Нормальний 
підвищений

ІІІ Альбумінурія/початкова ДН 300–500 мг/добу Підвищений

ІV Альбумінурія/клінічна ДН Понад 500 мг/добу Підвищений

V Хронічна ниркова недостатність
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Найбільш ранньою ознакою ДН є гіперфільтрація, на тлі яких виникає альбумі-

нурія (30–300 мг/добу). Альбумінурія визначається за допомогою тест-смужки або 

імунохімічних методів. Стадія альбумінурії є оборотною стадією розвитку ДН у 

разі своєчасно призначеної терапії. Визначення альбумінурії входить до переліку 

обов’язкових методів обстеження пацієнтів ЦД 1-го і 2-го типів.

Формулювання діагнозу ДН
Гіперфункція нирок, що характеризує першу стадію ДН, не є стабільним станом 

і залежить від багатьох факторів (компенсації вуглеводного обміну, характеру дієти 

та ін.). Багато в чому діагностика цієї стадії визначається точністю використовува-

них методик. Щоб уникнути гіпердіагностики ДН, перша стадія функціональних 

змін гіперфільтрації у діагноз, як правило, не вноситься, але вважається фактором 

ризику прогресування ХХН. Прийнято діагностувати ДН починаючи з другої стадії, 
що характеризується появою альбумінурії. Третя-четверта стадії вираженої ДН ко-

релюють зі ступенем протеїнурії, гіпертензії; п’ята стадія відповідає стадії хронічної 
ниркової недостатності.

Таким чином, формулювання діагнозу ДН на різних стадіях виглядає так:

— ХХН: діабетична нефропатія, стадія альбумінурії.
— ХХН: діабетична нефропатія, стадія протеїнурії, зі збереженою азотовиділь-

ною функцією нирок.

— ХХН: діабетична нефропатія. ХНН.

Лікування діабетичної нефропатії
Основа лікування — строгий контроль за рівнем глюкози крові, нормалізація 

АТ, ліквідація альбумінурії/протеїнурії, терапія мікробних уражень та анемії (за їх 

наявності).

Мета лікування — сповільнити розвиток та прогресування ХНН. Найголовні-
ше — контроль глікемії та артеріального тиску.

Цільові значення при призначенні лікування: HbA
1с — 

< 7 % або, якщо це можли-

во без епізодів гіпоглікемії, менше 6,5 %; АТ < 140/85 мм рт.ст. або, якщо це можли-

во, менше 130/80 мм рт.ст. Настановами KDIGO 2012 з діабетичної хвороби нирок 

рекомендується цільовий рівень HbA
1c

 менше 7,0 % для запобігання або призупи-

нення прогресування мікросудинних ускладнень діабету, включаючи ДХН (1А) та 

не доводити лікування до зниження цільового HbA
1c

 < 7,0 % у пацієнтів, які мають 

ризик гіпоглікемії (1В).

Пропонується також наявність рівня цільового HbA
1c

 понад 7,0 % у пацієнтів із 

коморбідністю або життєвими загрозами й ризиком гіпоглікемії (2С).

KDIGO 2012 і ADA 2014 рекомендують не використовувати ІАПФ або БРА для 

первинної профілактики ДХН у нормотензивних нормоальбумінуричних пацієнтів 

із діабетом. Пропонують використовувати ІАПФ або БРА у нормотензивних паці-
єнтів з діабетом і альбумінурією понад 30 мг/добу з високим ризиком ДХН або її 
прогресуванням. 

АDA 2014 пацієнтам із ДХН радить таке.

Пацієнтам з АТ > 120/80 мм рт.ст. слід рекомендувати зміни способу життя для 

зниження кров’яного тиску. У разі АТ  140/80 мм рт.ст. слід негайно починати і сво-

єчасно в подальшому титрувати фармакологічну терапію для досягнення цільового 

артеріального тиску. Зміна способу життя для пацієнтів із підвищеним артеріальним 

тиском включає зниження маси тіла, якщо має місце надмірна вага; зменшення на-
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трію і збільшення калію у харчовому раціоні, помірність у споживанні алкоголю 

й підвищення фізичної активності. Для людей із діабетом і діабетичною хворобою 

нирок (альбумінурія > 30 мг/24 год) не рекомендують зменшення кількості квоти 

білка нижче звичайної норми споживання, оскільки це не впливає на рівень гліке-

мії, серцево-судинні показники ризику й на зниження ШКФ (А). 

Медикаментозна терапія пацієнтів із цукровим діабетом та артеріальною гіпер-

тензією повинна включати інгібітор АПФ або БРА. Якщо один клас погано перено-

ситься, то його замінюють іншим. Комбінована терапія (два або більше препарати 

в максимальних дозах), як правило, необхідна для досягнення цільового артеріаль-

ного тиску. Якщо використовуються інгібітори АПФ, БРА або сечогінні засоби, слід 

моніторувати сироваткову концентрацію креатиніну/швидкість клубочкової філь-

трації і сироватковий рівень калію.

У вагітних із цукровим діабетом та хронічною гіпертензією цільовий артеріаль-

ний тиск становить 110–129/65–79 мм рт.ст., що пропонується в інтересах збере-

ження здоров’я матері і зведення до мінімуму порушень у розвитку плода. Інгібітори 

АПФ та блокатори рецепторів до ангіотензину II протипоказані під час вагітності.
Корекції АТ можна досягнути обмеженням вживання харчової солі до 5–6 г/добу, 

збільшенням у раціоні овочів та фруктів, зменшенням зайвої ваги, підвищенням 

фізичної активності та припиненням паління тютюну. 
Критерії вибору антигіпертензивних препаратів у лікуванні діабетичної не-

фропатії: вазодилатація v.еfferens; антипротеїнуричний ефект; антисклеротичний 

ефект; відсутність негативного впливу на об’ємний нирковий кровотік; позанирко-

вий і нирковий шлях елімінації.
З огляду на наведені критерії групами вибору у стартовій терапії є: ІАПФ або 

БРА. Серед ІАПФ на увагу заслуговують раміприл, еналаприл, серед БРА — ірбе-

сартан (300 мг/добу) і олмесартан (20–40 мг/добу). Олмесартан в середньотерапев-

тичній дозі 20 мг перевершує антигіпертензивний ефект середньотерапевтичних 

доз кандесартану, лозартану та валсартану.
При прогресуванні ДН, що супроводжується зниженням ШКФ, слід признача-

ти препарати, що виводяться позанирковим шляхом. Серед ІАПФ найменше виво-

дяться нирками зофеноприл (30 мг/добу) і моексиприл (15 мг/добу), серед БРА — 

телмісартан (80 мг/добу), олмесартан (20 мг/добу).

Комбінована терапія АТ з використанням двох препаратів першої лінії призна-

чається при САТ > 150 або ДАТ  90 мм рт.ст., а згідно з ESH/ESC 2013 — із АТ понад 

130/85 мм рт.ст. (група дуже високого ризику: ЦД з ураженням органів-мішеней). 

Використання декількох препаратів одночасно дозволяє: 1) краще контролювати 

гіпертензію; 2) використовувати синергізм у дії медикаментів; 3) зменшувати по-

бічні дії препаратів за рахунок призначення менших доз.

Препаратами вибору в комбінації з ІАПФ/БРА можуть бути тіазидні/тіазидопо-

дібні діуретики, лерканідипін, моксонідин (моксогамма), -блокатор (небіволол, 

карведилол), які покращують/не погіршують ниркову гемодинаміку. Враховуючи 

доказову базу та ефективність, доцільним є застосування ноліпрелу форте, коріпре-

ну (еналаприл + лерканідипін) 10/10 мг двічі на добу, ірбетану плюс, кардосалу плюс.

Для зменшення пастозності та волюмозалежного компоненту гіпертензії при 

діабетичній нефропатії до комбінації зазначених препаратів додають нетіазидні ді-
уретики (амілорид, торасемід, ксипамід, індапамід). За наявності ортостатичної гі-
потензії (зниження систолічного тиску понад 20 мм рт.ст.) першими відміняються 

діуретики або зменшується їх доза.
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Інфузійна терапія набрякового синдрому при ДХН передбачає призначення не-

великої дозі осмотично активного інгредієнта (сорбілакт або ксилат по 100 мл) у по-

єднанні з торасемідом 20–80 мг на одне введення. Таке краплинне введення можна 

проводити двічі на добу протягом 6 діб, 1 доба — перерва. За неможливості вико-

ристання інфузійної терапії призначається велика доза торасеміду 100–200 мг/добу 

однократно у режимі: 2 доби прийому — 2 доби перерви. Як перспективні розгля-

даються волютез за наявності набрякового синдрому та тивортин для покращення 

периферичної гемодинаміки. Таку терапію для зменшення проявів периферичної 
нейропатії й діабетичної стопи доповнюють тіогамою (600 мг внутрішньовенно, по-

тім до 1800 мг перорально) та мільгамою 100 мг 1–3 рази на добу.
Призначення гіпоглікемічної терапії завжди починається із метформіну, ефек-

тивна доза якого становить 2–3 г на добу у 2 прийоми. У разі недосягнення цільо-

вого рівня глікемії можливі: 1) комбінація метформіну з препаратом сульфоніл-

сечовини (діабетон, амарил) або глінідом; 2) комбінація метформін + інгібітори 

ДПП-4 або аналог ГПП-1, або тіазолідиндіон; 3) комбінація сульфонілсечовини з 

інгібітором ДПП-4 або аналогом ГПП-1, або тіазолідиндіоном, якщо метформін не 

переноситься або протипоказаний. При недосягненні цільового рівня НbА
1с

 згідно 

з Уніфікованим клінічним протоколом первинної та вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги при цукровому діабеті 2-го типу (2012) можливе призначення 

комбінації базального інсуліну + метформін + сульфонілсечовина, або метфор-

мін + сульфонілсечовина + інгібітор ДПП-4, або метформін + сульфонілсечови-

на + тіазолідиндіон, або метформін + сульфонілсечовина + аналог ГПП-1.

Призначаючи препарати для контролю глікемії, слід пам’ятати про необхідність 

корекції їх дози при зниженні функції нирок (табл. 5.4).

Таблиця 5.4. Препарати для контролю глікемії та їх дозування при ХХН

Клас
Діюча ре-

човина

Торгова 

марка

Стандартне 

дозування 

Шлях вве-

дення
Дозування при ХНН

1 2 3 4 5 6 7

Інгібітори 
DPP-4

Linagliptin Trad-
jenta®

5 мг Пер-
орально

Не призначається

Saxagliptin Onglyza® 2,5–5 мг од-
нократно

Пер-
орально

Кліренс креатиніну  50 мл/хв; 
термінальна ХНН: 2,5 мг/добу
Призначення після діалізу

Sitagliptin Januvia® 100 мг одно-
кратно

Пер-
орально

Кліренс креатиніну 
 30 мл/хв, але 

< 50 мл/хв
Креатинін крові 
> 1,7 —  3 мг/дл у 
чоловіків: 
50 мг/добу 
Креатинін крові 
> 1,5 —  2,5 мг/дл 
у жінок

 50 мг 
на добу

Кліренс креатиніну 
< 30 мл/хв і термі-
нальна ХНН
Креатинін крові 
> 3,0 мг/дл у чоло-
віків 
Креатинін крові 
> 2,5 мг/дл у жінок
Призначення неза-
лежно від діалізу

 25 мг 
на добу
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1 2 3 4 5 6 7

Alogliptin Nesina® 25 мг одно-
кратно

Пер-
орально

Кліренс креатиніну  30 мл/хв, 
але < 60 мл/хв: 12,5 мг/добу
Кліренс креатиніну < 30 мл/хв і 
термінальна ХНН: 6,25 мг/добу
Призначення незалежне від 
діалізу

Агоністи 
GLP-1

Exenatid Byetta® 5 мкг двічі на 
добу протя-
гом 1 місяця, 
потім 10 µг 
двічі 
на добу

П/ш Кліренс креатиніну 30–50 мл/хв: 
застосовувати з обережністю

Bydure-
on®

2 мг 1 раз на 
тиждень

П/ш Кліренс креатиніну < 30 мл/хв: 
не рекомендується

Liraglutide Victoza® 0,6 мг одно-
кратно 1 
раз на тиж-
день, потім 
1,2–1,8 мг 
однократно 

П/ш Застосування обережно при 
ХХН

Інгібітор 
SGL T2

Cana-
gliflozin

Invo-
cana™

100–300 мг 
однократно 
перед пер-
шим прийо-
мом їжі

Пер-
орально

рШКФ  60 мл/хв/1,73 м2: 
100–300 мг/добу
рШКФ 45 мл/хв/1,73 м2, але 
< 60 мл/хв/1,73 м2: 100 мг/
добу
рШКФ 30–44 мл/хв/1,73 м2: не 
рекомендовано рШКФ < 30 мл/хв/
1,73 м2 і термінальна ХНН: про-
типоказано

Закінчення табл. 5.4

Згідно з рекомендаціями ADA 2014, у більшості дорослих пацієнтів із цукро-

вим діабетом слід проводити контроль ліпідного профілю натщесерце, принай-

мні раз на рік (B). У дорослих із низьким рівнем ризику за значеннями ліпідів 

(ЛПНЩ < 100 мг/дл, ЛПВЩ > 50 мг/дл, тригліцериди < 150 мг/дл), оцінку ліпідемії 
можна повторювати кожні 2 роки. 

Для поліпшення ліпідного профілю рекомендують зміну способу життя з акцен-

том на зниження у харчовому раціоні насичених жирів, трансжирів і холестерину, 
збільшення омега-3 жирних кислот, харчових волокон і рослинних станолів/стери-

нів. Терапія статинами повинна доповнити особливості харчування незалежно від 

базових рівнів ліпідів у разі:
— наявності серцево-судинних захворювань;

— відсутності серцево-судинних захворювань у пацієнтів віком понад 40 років, 

з одним або більше фактором ризику серцево-судинних захворювань (сімейний 

анамнез серцево-судинних захворювань, гіпертензія, паління, дисліпідемія, альбу-

мінурія).

Для пацієнтів із низьким ризиком, крім зазначених вище (наприклад, без яв-

них серцево-судинних захворювань і віком до 40 років), статини слід розглядати як 

доповнення до харчового раціону, якщо рівень холестерину ЛПНЩ залишається 

понад 100 мг/дл або в пацієнтів із декількома факторами ризику серцево-судинних 

захворювань. В осіб без явних ознак серцево-судинних захворювань цільовий рі-
вень холестерину ЛПНЩ < 2,6 ммоль/л. В осіб із вираженими серцево-судинними 
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захворюваннями рекомендується досягнення нижчого цільового рівня холестерину 

ЛПНЩ (< 1,8 ммоль/л) за допомогою високих доз статинів, що є опцією вибору. 
Якщо у пацієнтів, які отримують препарат, не досягається вищевказаних цільових 

значень при використанні максимально переносимих доз статинів, зниження хо-

лестерину ЛПНЩ ~30–40 % від початкового рівня є альтернативною терапевтич-

ною метою. Є бажаними рівні тригліцеридів < 1,7 ммоль/л) і ЛПВЩ > 1,0 ммоль/л 

у чоловіків і > 1,3 ммоль/л у жінок. Проте досягнення цільового рівня холестерину 

ЛПНЩ на основі терапії статинами залишається кращою стратегією (A). Комбіно-

вана терапія порівняно з монотерапією статинами не довела вищої ефективності 
впливу на серцево-судинну симптоматику порівняно з монотерапією статинами і 
в більшості випадків не рекомендується (A). Терапія статинами протипоказана при 

вагітності (B).

Найчастіше в лікуванні ДХН застосовують аторвастатин 20–40 мг, розувастатин 

10 мг або пітавастатин 4 мг на ніч одноразово. Слід пам’ятати про можливість роз-

витку міалгій та рабдоміолізу за наявності ХНН при прийомі статинів. У цьому ви-

падку статини відміняються або доза їх зменшується до мінімальної.
Стосовно застосування антиагрегантів настанови ADA 2014 з діабету реко-

мендують розглядати аспірин (75–162 мг/добу) як первинну профілактику в па-

цієнтів із діабетом 1-го або 2-го типу та підвищеним серцево-судинним ризиком 

(10-річний ризик > 10 %). Це стосується переважно чоловіків віком > 50 років 

і жінок віком > 60 років, які мають, принаймні, один із додаткових основних 

факторів ризику (сімейний анамнез серцево-судинних захворювань, гіпертен-

зія, паління, дисліпідемія, альбумінурія). Аспірин не слід рекомендувати для 

профілактики серцево-судинних захворювань для дорослих із цукровим діабе-

том із низьким ризиком серцево-судинних захворювань (10-річний ризик ССЗ 

< 5 %, наприклад, у чоловіків віком < 50 років і жінок віком < 60 років без сер-

йозних додаткових факторів ризику серцево-судинних захворювань), оскільки 

потенційні негативні наслідки кровотечі, ймовірно, не можуть компенсувати 

потенційні переваги (C). Слід використовувати аспірин (75–162 мг/добу) як 

вторинну профілактику в пацієнтів, хворих на діабет, з анамнезом серцево-су-

динних захворювань (A). Для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями 

і документально підтвердженою алергією на аспірин слід використовувати кло-

підогрель (75 мг/добу) (B). Комбінована терапія аспірином (75–162 мг/добу) і 
клопідогрелем (75 мг/добу) протягом року виправдана після гострого коронар-

ного синдрому (B).

Важливою є корекція вмісту сечової кислоти до цільових значень <  300–

360 мкмоль/л за допомогою алопуринолу (300 мг зранку після сніданку) або магне-

роту (1 таблетка тричі на день) чи фебукостату (80–120 мг/добу).

У разі розвитку порушень функції нирок і ХНН прийом метформіну обме-

жується внаслідок накопичення кислих продуктів, препаратів сульфонілсечо-

вини — внаслідок їх кумуляції. Корекція фосфорно-кальцієвого обміну прово-

диться препаратами кальцію, активними метаболітами вітаміну D, фосфорни-

ми біндерами (ренвела, карбонат лантану) або цинакальцетом. При зниженні 
гемоглобіну до 100 г/л слід розглянути необхідність застосовувати еритропое-

тин і препарати заліза. Як пероральні гіпоазотемічні препарати застосовуються 

сорбенти, що не містять кремнію, та 1 таблетка кетостерилу на 5 кг маси тіла. 

Трансплантація нирки є ефективною. Можливе проведення додіалізної транс-

плантації нирки.
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5.2. Гіпертензивна нефропатія

Гіпертензивна нефропатія, або гіпертензивна хвороба нирок, — хронічне захво-

рювання нирок унаслідок гіпертензії. Вважається, що у кожної третьої-четвертої 
людини з тривалістю артеріальної гіпертензії понад 10 років розвиваються ознаки 

гіпертензивної нефропатії. 

Клінічна симптоматика
Першим симптомом гіпертензивної хвороби нирок є поява альбумінурії. Її сту-

пінь залежить від ступеня артеріальної гіпертензії. Недостатній контроль за рівнем 

АТ призводить до зниження швидкості клубочкової фільтрації, яку слід розрахову-

вати за формулою GFR-EPI. У результаті спостерігається поступова втрата функції 
нирок із розвитком нефросклерозу.

Морфологічними проявами гіпертензивної нефропатії є макроскопічно змен-

шені ущільнені нирки з дрібнозернистою поверхнею та стоншеною кірковою ре-

човиною. Мікроскопічно наявні множинні глобально склерозовані клубочки, по-

товщені артеріоли та атрофовані канальці. Збережені клубочки збільшені, набря-

клі. Можливе потовщення гломерулярної БМ. Неуражені канальці у стані гіпер-

трофії. Артерії середнього калібру мають ознаки фіброзу та фіброеластозу (розша-

рування внутрішньої еластичної мембрани), гіперплазії гладеньком’язового шару, 
звуження просвіту судин. Артеріоли в стані гіалінозу містять фібринові тромби у 

просвіті. 
Склерозування ниркової тканини призводить до зменшення розміру нирок, що 

підтверджується даними УЗД, та зростання індексу резистентності за результатами 

допплерівського дослідження судин нирок.

До прогресування зменшення функції нирок призводить не лише недостатній 

контроль за рівнем АТ, а й некоректно призначені препарати. При появі альбумі-
нурії перевага повинна надаватися ІАПФ/БРА та іншим ренопротекторним анти-

гіпертензивним засобам.

Діагностика
Базується на відсутності нефрологічного анамнезу, невеликих показниках аль-

бумінурії/протеїнурії (до 0,5 г/добу), позитивній динаміці альбумінурії при належ-

ній корекції АТ.
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Лікування
Відповідно до стратифікації ризику визначаються величини АТ, з яких слід при-

значати медикаментозне лікування (рис. 5.1).

Як правило, ефективність немедикаментозного лікування, що передбачає обме-

ження натрію хлориду до 6 г/добу (ефективне лише при сільчутливих формах гіпер-

Інші фактори 

ризику, без-

симптомне ура-

ження органів 

або захворю-

вання 

Артеріальний тиск (мм рт.ст.)

Високий 

нормальний 

САТ 130–139 

або ДАТ 85–89 

1-й ступінь АГ 

САТ 140–159 

або ДАТ 90–99 

2-й ступінь АГ 

САТ 160–179 

або ДАТ 100– 

109

3-й ступінь АГ 

 САТ  180 або 

ДАТ  110

Відсутні інші фак-
тори ризику 

Втручання для 
корегування АТ 
не проводиться 

Зміни способу 
життя на кілька 

місяців. Далі 
додати антигі-

пертензивні пре-
парати до досяг-
нення цільового 

АТ < 140/90 

Зміни способу 
життя на кілька 

місяців. Далі 
додати антигі-

пертензивні пре-
парати до досяг-
нення цільового 

АТ < 140/90

Зміни способу 
життя. Негайно 
антигіпертен-

зивні препарати 
до досягнен-
ня цільового 
АТ < 140/90

1–2 ФР 

Зміни способу 
життя. Втручання 
для корегування 
АТ не проводить-

ся

Зміни способу 
життя на кілька 

місяців. Далі 
додати антигі-

пертензивні пре-
парати до досяг-
нення цільового 

АТ < 140/90

Зміни способу 
життя на кілька 

місяців. Далі 
додати анти-

гіпертензивні 
препарати до 
цільового АТ < 

140/90

Зміни способу 
життя. Негайно 
антигіпертен-

зивні препарати 
до цільового 
АТ < 140/90

 3 ФР 

Зміни способу 
життя. Втручання 
для корегування 
АТ не проводить-

ся

Зміни способу 
життя на кілька 

місяців. Далі 
додати антигі-

пертензивні пре-
парати до досяг-
нення цільового 

АТ < 140/90

Зміни способу 
життя. Антигіпер-
тензивні препа-
рати для досяг-

нення цільового 
АТ < 140/90

Зміни способу 
життя. Негайно 
антигіпертен-

зивні препарати 
до досягнен-
ня цільового 
АТ < 140/90

УО, 3-тя стадія 
ХХН або цукро-
вий діабет 

Зміни способу 
життя. Втручання 
для корегування 
АТ не проводить-

ся

Зміни способу 
життя. Антигіпер-
тензивні препа-
рати до цільово-
го АТ < 140/90

Зміни способу 
життя. Антигіпер-
тензивні препа-
рати для досяг-

нення цільового 
АТ < 140/90

Зміни способу 
життя. Негайно 
антигіпертен-

зивні препарати 
до досягнен-
ня цільового 
АТ < 140/90

Симптоматичне 
ССЗ,  4-та стадія 
ХХН або цукро-
вий діабет з УО/
ФР

Зміни способу 
життя. Втручання 
для корегування 
АТ не проводить-

ся

Зміни способу 
життя. Антигі-

пертензивні пре-
парати до досяг-
нення цільового 

АТ < 140/90

Зміни способу 
життя. Антигі-

пертензивні пре-
парати до досяг-
нення цільового 

АТ < 140/90

Зміни способу 
життя. Негайно 
антигіпертен-

зивні препарати 
до досягнен-
ня цільового 
АТ < 140/90

Рисунок 5.1. Ініціювання зміни способу життя та антигіпертензивної терапії. 
Цілі лікування також вказані. Стратифікація загального серцево-судинного 

ризику на категорії: низький, середній, високий і дуже високий ризик згідно 
зі значеннями САТ і ДАТ. При високому нормальному діапазоні АТ медикамен-
тозну терапію слід розглядати при підвищеному позаофісному АТ (маскована 

артеріальна гіпертензія)



. ь   (  є  Л.А. , . . І )114

тензії та може провокувати підвищення тиску при нечутливих формах), насичених 

жирів і холестерину в харчовому раціоні, ліквідацію надмірної маси, припинення 

паління та збільшення фізичних навантажень на цьому етапі перебігу хвороби є вже 

вичерпаними, а наявна гіпертрофія лівого шлуночка вказує на давність процесу. 
Тому доцільним є перегляд відповідності призначень антигіпертензивних препара-

тів у сучасній тактиці лікування (рис. 5.2) з урахуванням медикаментів, що мають 

нефропротекторні властивості.
Європейські рекомендації ESH/ESC 2013 визначають, що у пацієнтів із ХХН із 

цукровим діабетом або без нього лікування переслідує дві мети: 

1) профілактику серцево-судинних ускладнень (найчастіших ускладнень ХХН);

2) запобігання розвитку ниркової недостатності або уповільнення її прогресу-

вання.

Настанови Американської діабетологічної асоціації (2014) пропонують цільовий 

САТ 140–130 мм рт.ст., ДАТ — менший за 80 мм рт.ст. (В), ESH/ESC 2013 менше 

140/85 (В), JNC 8 (2014) менше 140/90 мм рт.ст. (Е). 

Вимагає роз’яснення хворому необхідності тривалого прийому медикаментів. 

Доведено, що пролонговане застосування антигіпертензивних препаратів значно 

поліпшує якість і продовжує тривалість життя. 

Для людей із гіпертензивною нефропатією передбачається застосування різ-

них груп препаратів одночасно, що дозволяє: 1) краще контролювати гіпертензію; 

2) використовувати синергізм дії медикаментів; 3) зменшувати побічні дії препара-

тів за рахунок зменшення їхніх доз.

Послідовність вибору антигіпертензивних препаратів у лікуванні ниркової гі-
пертензії: інгібітори АПФ або блокатори рецепторів до ангіотензину II, діуретики, 

лерканідипін (інші кальцієві блокатори не демонструють ренопротекторний ефект), 

селективні бета-блокатори третьої генерації (небіволол), моксонідин, ебрантил.

Гіпотензивна дія інгібіторів АПФ є брадикінінопосередкованою і визначаєть-

ся генотипом хворого. На довгому плечі 17-ї хромосоми знаходяться алелі, названі 

Помірне підвищення АТ

Низький/помірний СС-ризик

Один препарат

Замінити 

на інший препарат

Монотерапія

в повній дозі

Комбінація 

двох засобів 

у повній дозі

Замінити на

іншу комбінацію

двох засобів

Комбінація трьох

засобів у повній 

дозі

Попередній препарат 

у повній дозі

Попередня комбінація

в повній дозі

Додати 

третій препарат

Комбінація двох засобів

Значне підвищення АТ

Високий/дуже високий СС-ризик

Вибір між

Рисунок 5.2. Монотерапія порівняно з комбінованими стратегіями в досягненні 
цільового АТ. Перехід від менш до більш інтенсивної терапевтичної стратегії 
слід здійснювати в будь-якому разі, якщо цільового АТ досягти не вдається
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DD, DI і II. D-алель характеризується найбільшою концентрацією ангіотензинпе-

ретворюючого ферменту, І-алель — найменшою. За наявності DD-генотипу про-

гресування ниркового процесу відбувається більш швидко, навіть при застосуванні 
ІАПФ. Цікавим є також, що пацієнти із І-алеллю є більш чутливими до гіпотіази-

ду. Серед інших несприятливих генів можна назвати ТТ-генотип ангіотензиноге-

ну (висока концентрація ангіотензиногену на відміну від ММ-типу), АС генотип 

АТ
2
R1-гена судинного рецептора ангіотензину II типу, АА-генотип гена хімази 

(альтернативний шлях біосинтезу ангіотензину II), СС-генотип, гени реніну, гени 

антидепресорної системи та інші. 
Початок дії окремих ІАПФ, наприклад каптоприлу, виявляється вже через 

30 хвилин, а при сублінгвальному прийомі — через 10 хвилин, що дозволяє вико-

ристовувати його для надання екстреної допомоги. Але слід зауважити, що капто-

прил не використовується у нефрологічних пацієнтів для планової терапії. З боку 

інших препаратів гіпотензивний ефект спостерігається через 2–6 годин. Макси-

мальний гіпотензивний ефект при прийомі ІАПФ розвивається на 3–4-му тижні 
їх прийому і, нерідко, до кінця місяця застосування препаратів цієї групи потрібна 

корекція дози. 

Крім гіпотензивної дії, ІАПФ виявляють антипротеїнуричну, протисклеротичну 

(регуляція чинників росту й синтезу колагену), протизапальну (стимуляція виді-
лення оксиду азоту, прозапальних і імуномодулюючих агентів), трофічну й мемб-

раностабілізуючу дію. Крім цього, АПФ є кініназою, що зменшує концентрацію 

кінінів, які посилюють гіперфільтрацію у гломерулах. Таким чином, пригнічення 

кінінази підвищує концентрацію вазодилатуючих продуктів, що сприяє зниженню 

артеріального тиску та покращенню гемодинаміки у гломерулах. 

Інгібітори АПФ, як і антагоністи рецепторів до ангіотензину II, можуть прово-

кувати кашель, що значно зменшується при ліквідації прихованої залізодефіцитної 
анемії. Наприклад, каптоприл утворює хелатні комплекси із залізом, що й викликає 

зниження вмісту останнього при прийомі ІАПФ. Протипоказанням для призна-

чення ІАПФ є двобічний стеноз ниркових артерій і стеноз ниркової артерії єдиної 
нирки. Препарати не можуть застосовуватися у вагітних.

Існують комбіновані препарати ІАПФ, наприклад, периндоприл + індапамід 

(ноліпрел), трандолаприл + верапаміл (2/180, 1/240, 2/240, 4/240 мг), еналаприл + 

лерканідипін (корипрен). Комбіновані препарати рекомендують для стартової те-

рапії гіпертензії при діабеті та ХХН.

Побічна дія ІАПФ виникає за рахунок їх метаболітів, тому призначення капто-

прилу останнім часом обмежується і для короткочасної терапії. Негативний вплив 

на азотовидільну функцію нирок за рахунок зниження клубочкової фільтрації по-

требує контролю креатиніну, калію та сечової кислоти крові через 2–3 тижні після 

призначення ІАПФ. За наявності порушення функції нирок або у пацієнтів із ХНН 

препарати продовжують приймати, якщо початковий показник креатиніну не під-

вищується на 30 %. 

При порушенні функції нирок, як правило, не застосовують ІАПФ, що виво-

дяться винятково нирками. Серед ІАПФ слід відзначити зофеноприл і фозиноприл, 

які дозволяється приймати без суттєвої корекції дози в пацієнтів із ХНН. 

Водночас ІАПФ не забезпечують повного блоку ангіотензину ІІ за рахунок аль-

тернативних шляхів його синтезу за допомогою хімази, катепсину G або тоніну. 
ІАПФ зберігають можливість несприятливої дії норадреналіну, не запобігають ціл-

ком ішемічному брадикінін-опосередкованому ефекту, а ангіотензин ІІ може утво-
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рюватися локально у тканинах навіть при вираженому пригніченні активності ан-

гіотензинперетворюючого ферменту. У зв’язку з цим перевага надається сучасним 

препаратам, що забезпечують усунення впливу реніну, норадреналіну і брадикініну 

на нирки й серцево-судинну систему в цілому, -блокаторам рецепторів до ангіо-

тензину II та прямим інгібіторам реніну.
Блокатори рецепторів до ангіотензину II бувають двох типів. Разом із тим встанов-

лено 4 типи рецепторів: АТ1, АТ2, AT4 і ATx. Серед блокаторів типу АТ1 відомі: лозартан 

(25–100 мг на добу), ірбесартан (ірбетан 150–300 мг/добу), кандесартан (4–16 мг/добу), 

валсартан (80–320 мг/добу), телмісартан (80 мг/добу), епросартан (600 мг/добу), олме-

сартан (20–40 мг/добу), азилсартан (40–80 мг/добу), які застосовують в один-два при-

йоми. При сублінгвальному застосуванні ці препарати дають швидкий гіпотензивний 

ефект. Максимальний гіпотензивний ефект спостерігається на 3–6-му тижні лікуван-

ня, ренопротективний ефект — не раніше 3–6-го місяця постійного прийому. Є дані 
про більш виражений гіпопротеїнуричний ефект при застосуванні олмесартану в мо-

нотерапії ірбесартану та кандесартану у комплексі з гіпотіазидом.

Застосування блокаторів рецепторів АТ1 до ангіотензину II призводить до підви-

щення рівня ангіотензину в плазмі крові. Зайвий ангіотензин взаємодіє з наявними 

рецепторами другого типу (АТ2), що експресуються при стресі. Тому гіпотензивну 

та ренопротекторну дію блокаторів АТ1 слід аналізувати з урахуванням властивос-

тей АТ2, за рахунок яких гіпотензивна, антипроліферативна та натрійутримуюча 

функція блокаторів рецепторів АТ1 до ангіотензину II підвищується. 

Враховуючи дозозалежний блок ІАПФ, більш широкий терапевтичний ефект 

БРА, останні визнані групою першого вибору в лікуванні гіпертензій за наявності 
ниркової патології. Дуже важливим є регрес склерозу гломерул і судин при трива-

лому застосуванні БРА, а також відновлення функції нирок при довготривалому їх 

прийомі. Частота побічних реакцій при застосування БРА близька до плацебо, а 

ефект звикання — низький.

Рекомендовані комбінації антигіпертензивних препаратів визначені в рекомен-

даціях ESH/ESC (2013) (рис. 5.3).

Рисунок 5.3. Можливі комбінації класів антигіпертензивних препаратів 
(ESC, 2013)
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Недоцільною для рутинної практики визнана комбінація інгібіторів АПФ із БРА 

II, яка, проте, нерідко застосовується в нефрології з метою потенціювання анти-

протеїнуричного ефекту. Така комбінація може призначатись лише фахівцями. 

Блокатори кальцієвих канальців становлять наступну групу ліків, використання 

яких визнане ефективним у терапії гіпертензивної нефропатії. Перевага віддається 

лише дериватам бензодіазепіну — дилтіазему і дилтіазему ретард та лерканідипіну. 
Інші кальцієві блокатори, а саме похідні 1,4-дигідропіридину (ніфедипін ретард і 
ніфедипін рапід ретард, ісрадипін, никардипін, нітрендипін, ріодипін, амлодипін, 

ефонідепін, манідипін, фелодипін і ін.); похідні фенілалкіламіну (верапаміл) не 

сприяють дилатації другої капілярної мережі в нефроні, не зменшують протеїнурію 

і тому в сучасній нефрології майже не застосовуються.

Кальцієві блокатори короткої дії використовуються лише для швидкого зни-

ження гіпертензії. У випадку планової тривалої терапії доцільно використовувати 

препарати пролонгованої дії (ретардні форми). 

Слід враховувати, що серед пацієнтів із нирковою патологією переважають нон-

дипери (non-dippers), у яких не знижується артеріальний тиск уночі. Тому більша 

доза антигіпертензивних препаратів призначається ввечері, що також знижує ризик 

нічних серцевих атак та зменшує стресову судинну реакцію вранці.
Успішною вважається комбінація антагоністів кальцію з бета-адреноблокато-

рами й ІАПФ (за відсутності вираженої гіпертрофії лівого шлуночка). Блокатори 

кальцієвих каналів можуть бути ефективними при надлишковому прийомі солі, мо-

жуть застосовуватись у вагітних. 

Антагоністи кальцію лишаються препаратами першого ряду вибору в терміналь-

ній стадії ниркових захворювань. 

Діуретики є найважливішою групою препаратів, що сприяють зниженню артері-
ального тиску при підвищеному ОЦК. Ці препарати бажано призначати після полу-

дня. 

Діуретики класифікують за механізмом дії: 1) на проксимальні діуретики (інгібі-
тори карбоангідрази); 2) діуретики, що впливають на тонку висхідну частину петлі 
Генле (фуросемід, торасемід); 3) на дистальні канальці (тіазиди, антагоністи аль-

достерону); 4) на збірні трубочки (амілорид), тіазидоподібні (індапамід, ксипамід). 

Слід зазначити, що антагоністи альдостерону (спіронолактон, еплеренон) мають не 

лише натрійуретичний ефект, а також гальмують синтез колагену та васкулярний 

фіброз, що провокується альдостероном, а тому можуть з успіхом призначатись при 

ізольованій систолічній гіпертензії. Разом із цим слід пам’ятати, що за наявності 
мутації мінералокортикоїдних рецепторів спіронолактон парадоксально може під-

вищувати артеріальний тиск (як, до речі, й інші стероїди і прогестерон у вагітних). 

Новою групою є селективні антагоністи рецепторів до альдостерону — еплеренон. 

Комбінують діуретики різних груп за необхідності.
Всі діуретики приймаються 1–3 рази на добу, частіше після 11-ї години дня. Пре-

парати калію при діуретичній терапії призначаються за наявності гіпокаліємії, при 

порушенні показників ЕКГ у стані спокою, при прийомі серцевих глікозидів, за на-

явності порушень серцевого ритму і перед наркозом. Вважають нераціональним за-

стосування діуретиків разом з ІАПФ за наявності подагри, діабету, гіпертрофії ліво-

го шлуночка і підвищенні рівня ліпідів крові. Тіазидні діуретики мають синергічний 

ефект із петльовими в пацієнтів з азотемією. Комбінація діуретика з ІАПФ показана 

за наявності набряків, в іншому випадку більш доцільна титрована доза інгібітору 

АПФ з кальцієвими антагоністами.
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Найбільш численною групою за кількістю представників є антиадренергіч-

ні препарати. Їх широке застосування в даний час значно обмежилося через по-

яву більш ефективних ІАПФ і блокаторів рецепторів до ангіотензину II. Виділяють 

кардіоселективні й неселективні адренергічні засоби, з внутрішньою симпатоміме-

тичною активністю й без неї. При нирковій гіпертензії доцільно призначати бета-1-

селективні адреноблокатори з судинорозширювальним ефектом (карведилол, целі-
пролол), які не погіршують ниркову гемодинаміку. Слід утримуватись від застосу-

вання бета-блокаторів (атенолол, метопролол, лабеталол, піндолол, пропранолол), 

альфа-адреноблокаторів (празозин, теразозин, доксазозин, феноксибензамін, ре-

зерпін); стимуляторів адренергічних рецепторів центральної дії (клонідин — кло-

фелін, метилдофа). Ці препарати збільшують приток крові до нирок, що посилює 

гіперфільтрацію. 

Найчастіша побічна дія цих препаратів: блокада бета-1-адренорецепторів струк-

тур головного мозку, периферична вазоконстрикція, дисфункції шлунково-киш-

кового тракту, порушення спорожнення сечового міхура, бронхоспазм (блокада 

бета-2-адренорецепторів), дисліпідемія. Протипоказаннями до призначення бета-

адреноблокаторів є недостатність кровообігу IIБ-III стадії, передсердно-шлуночко-

ва блокада II–III ступеня, синдром слабкості синусового вузла, бронхіальна астма, 

облітеруючий атеросклероз, синдром Рейно, виразкова хвороба у стадії загострен-

ня, депресивні стани. Варто уникати поєднаного прийому бета-адреноблокаторів 

із верапамілом і антиаритмічними препаратами першого класу (можливий розви-

ток серцевої недостатності), з інгібіторами МАО (гіпертонічний криз), клофеліном 

(зниження функції лівого шлуночка), дигоксином (брадикардія і збільшення рівня 

дигоксину в плазмі крові), нестероїдними протизапальними препаратами (змен-

шення гіпотензивного ефекту), антацидними препаратами (порушення всмок-

тування бета-блокаторів), Н2-гістаміноблокаторами (підвищення біодоступнос-

ті). Центральні альфа-2-адренергічні агоністи мають тенденцію до формування 

псевдотолерантності і потребують комбінованого застосування з діуретиками для 

успішного зниження ПГ.

Широко застосовують агоніст імідазолінових рецепторів — моксонідин (мок-

согамма). На відміну від клофеліну моксонідин рідше викликає побічні реакції. 
Його перевагою є зменшення та ліквідація симпатичної гіперактивності, що не-

рідко призводить до призупинення прогресування ниркового процесу. Моксонідин 

приймається в дозі 0,3–0,4 мг один-два рази. Разом із ІАПФ або БРА моксогамма 

є препаратом першого ряду вибору при цукровому діабеті 2-го типу в пацієнтів із 

гіпертензією незалежно від функції нирок завдяки ренопротекторній дії внаслідок 

блокади симпатичної гіперактивності.
Для дітей і підлітків доцільні поєднання ІАПФ/БРА і блокаторів кальцієвих 

каналів. Для пацієнтів молодого віку препаратами вибору є інгібітори АПФ, анта-

гоністи кальцію, рецепторів до ангіотензину, альфа-/бета-адреноблокатори. У ва-

гітних доцільним є застосування блокаторів кальцієвих каналів і діуретиків. Паці-
єнтам літнього віку варто починати терапію з діуретиків, інгібіторів АПФ/БРА або 

кальцієвих блокаторів. Хворим літнього віку антигіпертензивна терапія повинна 

проводитися з урахуванням стану серцево-судинної системи (атеросклероз, іше-

мічна хвороба серця, гіпертрофія лівого шлуночка, підвищений судинний опір), а 

також супутніх захворювань і вегетативного статусу. 
Слід зауважити, що нестероїдні протизапальні препарати блокують ефект ді-

уретиків та інгібіторів АПФ і дуже обмежені в практиці нефролога. За необхідності 
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призначають інгібітор циклооксигенази II німесулід, який практично не погіршує 

ниркову гемодинаміку.
Доцільно залишати не менше двох медикаментів різних груп першого ряду ви-

бору для тривалої (довічної) терапії. У разі необхідності застосування трьох пре-

паратів, де третім може бути бета-блокатор, звертається увага на частоту серцевих 

скорочень. Якщо частота пульсу перевищує 80 ударів на хвилину, доцільним є при-

значення бета-блокатора (небіволол). Препарати для внутрішнього прийому реко-

мендуються при проведенні планової терапії ниркової гіпертензії. 
Розвиток гіпертонічного кризу викликає необхідність екстреного зниження тиску. 

Препаратами вибору для внутрішньовенного введення є: лабеталол (20–80 мг кожні 
10 хв), урапідил (12,5 мг), еналаприлат (1 мг) і сублінгвально — рідка форма ніфеди-

піну або нітрогліцерин. До пероральної терапії переходять у якомога короткі строки. 

Диференційна діагностика проводиться насамперед з гломерулонефритом, для 

якого характерним є нефрологічний анамнез, більша вираженість сечового синдро-

му, нерідко, наявність набряків. Для остаточного вирішення діагнозу в таких випад-

ках застосовують нефробіопсію. 

Важливим є розмежування ренопаренхімної та реноваскулярної гіпертензії 
(табл. 5.5). 

При проведенні диференціальної діагностики слід пам’ятати про невчасно діа-

гностовану діабетичну хворобу нирок (необхідність визначення глікемії), ішемічну 

хворобу нирок (наявний атеросклероз та його клінічні прояви) та фібромускулярну 

дисплазію (табл. 5.6). 

При високому діастолічному компоненті артеріальної гіпертензії доцільним буде 

також виключення вазоренальної гіпертензії. Реноваскулярна гіпертензія діагносту-

ється на підставі анамнезу, даних сонодопплерографії, прямої і непрямої ренангіо-

графії, каптоприлового тесту і рідше — за результатами магнітно-резонансної ангіо-

Клінічні варіанти

Реноваскулярна Змішана Ренопаренхімна

60–70 % 0,2–5 % 25–40 %

Діагностичні методи верифікації

Нефрологічний анамнез

Гострий дебют, торпідний пере-
біг. Нефробіопсія (морфологіч-
ний субстрат).
Магнітно-резонансна ангіо-
графія.
Спіральна КТ.
Внутрішньосудинне УЗД. 
Прогноз: відносно сприятливий

Судинний анамнез 
«Тихий» дебют, прогредієнтний 
перебіг.
Допплерсонографія.
Ренангіографія.
Каптоприловий тест.
МРТ.
Спіральна КТ.
Прогноз: несприятливий

Нефрологічний анамнез

Прихований дебют, прогресу-
ючий перебіг.
Нефробіопсія.
Допплерсонографія.
Непряма радіонуклідна рен-
ангіографія.
Прогноз: несприятливий

Таблиця 5.5. Ниркова гіпертензія (діастолічний тиск > 90 мм рт.ст.)

Таблиця 5.6

Атеросклеротичні ураження Фібромускулярна дисплазія

Ішемічна хвороба нирок:
— 90 % від усіх випадків ренальної гіпертензії

— частіше в пацієнтів похилого віку при ате-
росклерозі, особливо з діабетом, ІХС, серце-
вою недостатністю, а також у курців

— Ураження проксимальної частини артерії, 
зниження, як правило, ШКФ

Фібромускулярна гіпертензія:
— 10 % від усіх випадків реноваскулярної гіпер-
тензії

— Частіше в молодих жінок

— Ураження дистальної частини ниркової артерії

— Прогресування пов’язане з утворенням нових 
ділянок стенозу та/або погіршенням наявних
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графії. Клінічно для реноваскулярної гіпертензії характерний її розвиток у молодому 

віці, адаптованість хворого до високих цифр артеріального тиску, відсутність гіпер-

тензивних кризів, зниження артеріального тиску при переході хворого з горизон-

тального положення у вертикальне. Часто з боку ураженої артерії спостерігається ви-

щий артеріальний тиск та менша довжина нирки (1,5 см). Діагностична значущість 

допплерсонографії a.renalis базується на розрахунку індексу резистентності. Остан-

ній являє собою відношення різниці систолічної й діастолічної швидкості кровотоку 

до систолічної. У нормі величина індексу резистентності становить 0,60–0,63. При 

реноваскулярній гіпертензії спостерігається асиметрія, що перевищує 0,2.

Згідно з рекомендаціями комітету експертів Всеросійського наукового товари-

ства кардіологів та Наукового товариства нефрологів Росії (2009), наявність стенозу 

ниркових судин слід очікувати за умови:

— швидкопрогресуючої резистентної або злоякісної АГ (клас I, рівень доказо-

вості С);

— виникнення або погіршення функції нирок після призначення ІАПФ або БРА 

(клас I, рівень доказовості В);

— незрозумілого походження атрофії нирки або різниці в розмірах нирки понад 

15 % (клас I, рівень доказовості В);

— незрозумілої хронічної ниркової недостатності (клас II, рівень доказовості В).

Прогноз гіпертензивної нефропатії визначається величиною ШКФ, ступенем 

альбумінурії та рівнем АТ (рис. 5.4).

Профілактика передбачає ретельний контроль АТ до рекомендованих цільових 

значень.

Рисунок 5.4. Прогноз ХХН за рівнем ШКФ і категорії альбумінурії (KDIGO 2012): 
червоний сектор визначає потенційно необоротні зміни і потребу наполегли-
вого лікування для профілактики серцево-судинних ускладнень, насамперед 

інфаркту міокарда, інсульту

Категорії персистуючої альбумінурії. 
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А1 А2 А3

Нормальна або не-
значно підвищена

Помірно підви-
щена

Виражено під-
вищена

< 30 мг/г

< 3 мг/ммоль

30–300 мг/г

3–30 мг/ммоль

> 300 мг/г

> 30 мг/ммоль

К
а

те
го

р
ії

 Ш
К

Ф
 (

м
л

/
хв

/
1

,7
3

 м
2
).

 
О

п
и

с
 і

 д
іа

п
а

з
о

н

G1 Нормальна і ви-
сока

 90

G2 Незначно зни-
жена

60–89

G3a Незначно або по-
мірно знижена

45–59

G3b Помірно або ви-
ражено знижена

30–44

G4 Виражено зни-
жена

15–29

G5 Ниркова недо-
статність

< 15

Переклад згідно з Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 
2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // 
Kidney inter. — 2013. — Suppl. 3. — 1-150.



5.  121

5.3. Вовчаковий нефрит

МКХ-10

М 32 Системний червоний вовчак
М 32.0 Системний червоний вовчак внаслідок прийому медикаментів
М 32.1 Системний червоний вовчак з ураженням інших органів і систем
Системний червоний вовчак (СЧВ) — хронічне аутоімунне захворювання із 

мультиваріабельними проявами, перебігом та прогнозом. Розвивається на тлі ге-

нетично зумовленої недосконалості імунної системи. Характеризується утворен-

ням широкого спектра аутоантитіл до компонентів клітин ядра, цитоплазми та 

мембран, порушенням клітинної ланки імунітету, що призводить до розвитку ауто-

імунного запалення.

Фундаментальним порушенням в імунній системі у пацієнтів із СЧВ вважаєть-

ся генетично зумовлений дефект апоптозу аутореактивних клонів Т- та В-клітин, 

наслідком чого є В-клітинна гіперреактивність та антиген-специфічна Т-залежна 

стимуляція синтезу аутоантитіл.

В індукції захворювання важливу роль відіграє рівень статевих гормонів. Нега-

тивний вплив естрогенів підтверджується переважним розвитком захворювання в 

жінок фертильного віку, високою частотою дебюту та/або загострення захворюван-

ня після пологів та аборту, а також низьким рівнем тестостерону та підвищеним — 

естрадіолу в чоловіків із СЧВ. На СЧВ хворіють переважно жінки дітородного пері-
оду. Однак якщо в цьому віці співвідношення пацієнтів жінок і чоловіків становить 

9 : 1, то у групах людей похилого віку воно знижується до 2 : 1. Пік захворюваності 
на СЧВ припадає на вік 15–35 років, хоча процес може починатися в дитячому й 

похилому віці. Не описаний дебют СЧВ до 4-літнього віку.
СЧВ зустрічається в різних етнічних групах по-різному — особливо часто в аф-

рокарибській популяції (до 200 на 100 000 проти 30–40 на 100 000 у європейців). У 

США поширеність СЧВ та смертність від нього серед жінок негроїдної раси у 10 ра-

зів вища, ніж серед жінок європеоїдної раси. Перебіг СЧВ є найтяжчим у китайців, 

пуерториканців, негроїдів.

Про роль генетичного дефекту свідчить підвищена частота автоімунних хво-

роб у родичів пацієнтів із СЧВ, асоціація з HLA A1, B8, DR2, DR3. Неодноразово 

описані сімейні випадки хвороби, у тому числі у близнюків. Частіше уражаються 

особи з дефіцитом с2-фракції комплементу або зі зниженням активності N-ацетил-

амінотрансферази. Низка фактів підтверджує значну роль генетичного впливу. 
Схильність до СЧВ формують такі хромосомно-генетичні чинники:

— 1q23-24;

— HLA-B8, DR2, DR3, DQW1;

— Fcy-рецепторні гени та гени апоптозу PDCD1;

— дефіцит C2-C4 генів;

— збільшення Interferone-5 (IRF-5);

— зниження IL-2 і СРБ-4;

— порушення трансдукції (TCR).

Серед екзогенних факторів більше значення мають ультрафіолетове опромінен-

ня, що провокує появу антитіл до ДНК, бактеріальні ліпополісахариди, різні гру-

пи вірусів, активні В-клітини, деякі лікарські препарати. На СЧВ хворіють частіше 

в регіонах із підвищеним ультрафіолетовим опроміненням (Середня Азія, Італія, 

Ізраїль, Середземномор’я). Серед інфекційних агентів, що провокують розвиток 
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СЧВ, основними вважають ретровіруси та мікобактерії туберкульозу. Існує поді-
бність імунних порушень і деяких клінічних симптомів СЧВ та СНІДу: лімфоци-

топенія, зменшення кількості Т-хелперів, підвищення рівня циркулюючих імунних 

комплексів.

Підвищилась частота випадків СЧВ, яка пов’язана із застосуванням медикамен-

тів (гідралазину, прокаїнаміду та ін.).

Втрата імунної толерантності до власних, у першу чергу ядерних антигенів, при-

зводить до неконтрольованої продукції антитіл, що мають як пряму ушкоджуючу 

дію, так і опосередковану — через формування імунних комплексів та активацію 

системи комплементу.
Характерною особливістю захворювання є імунокомплексне та тромботичне 

ураження судин. Останнє зумовлено наявністю антитіл до кардіоліпіну та розви-

тком антифосфоліпідного синдрому (АФС).

Прогресуюче ураження життєво важливих органів — нирок, центральної нер-

вової системи, серця, легень, системи крові — визначає стан хворого та прогноз 

захворювання.

Вовчаковий нефрит (ВН) характеризується продукцією широкого спектра ауто-

антитіл, а також значним морфологічним та клінічним поліморфізмом.

Клінічні прояви вовчакового гломерулонефриту (ВГН) виявляються в 35–90 % 

випадків СЧВ за даними різних дослідників. Але за умови поглибленого вивчен-

ня ниркової тканини (світлова, імунофлюоресцентна та електронна мікроскопія) 

практично у всіх пацієнтів із СЧВ виявляють різноманітні патологічні зміни у нир-

кових структурах.

У переважної кількості пацієнтів розвиток ВГН спостерігається протягом пер-

ших 5 років від початку захворювання, а у 85 % випадків — протягом першого року. 
У 5 % випадків ВГН є дебютним проявом СЧВ.

5.3.1. Патогенез
Провідним компонентом розвитку ВГН вважають депонування в ниркових 

структурах ІК з активацією каскадних запальних систем та розвитком імунокомп-

лексного ураження ниркової тканини. Депонуванню ІК сприяє низка факторів: їх 

гіперпродукція, зміна складу (зі зростанням патогенності), дефекти систем еритро-

цитарного та фагоцитарного кліренсу ІК, порушення комплементарного каскаду.
Важлива роль при ВГН належить депонуванню в нирках ІК, що складаються з 

аутоантитіл до нативної/двоспіральної ДНК, а також С1q-фракції комплементу та 

Sm-антитіл. Ці ІК характеризуються високою тропністю до структур гломерул та 

значним нефропатогенним потенціалом. На сьогодні встановлено провідне місце в 

розвитку ВГН також інших варіантів аутоантитіл, а саме антинуклеосомних та ан-

титіл до альфа-актину.
Певне місце в розвитку та прогресуванні ВГН (гломерулярного склерозування 

та тубулоінтерстиціального фіброзування) займають неімунні механізми: оксида-

тивний стрес, активація РААС, системи ендотеліну-1, зміни ліпідного балансу, ін-

траваскулярна коагуляція, що призводить до відкладення фібрину у гломерулах.

Ураження канальців та інтерстицію при ВГН реалізується шляхами:

— підвищення проникності клубочкового фільтру;

— гломерулярних гемодинамічних порушень, які призводять до ураження не-

фронів внаслідок інтрагломерулярної гіпертензії;
— ураження імунного генезу.
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Морфологічні особливості ураження нирок при ВГН визначають його клінічні 
прояви, характер перебігу, прогноз, тактику лікування, його ефективність.

5.3.2. Класифікація
У клінічній практиці використовують морфологічну класифікацію ВГН, яку за-

пропонували експерти Міжнародної асоціації нефрологів та Міжнародної асоціації 
морфологів у 2003 р. Але в ній не знаходять відображення тубулоінтерстиціальні та 

інтраренальні судинні зміни.

Згідно з цією класифікацією, виділяють шість морфологічних класів ВГН:

— І — мінімальний мезангіальний ВГН;

— ІІ  — мезангіальний проліферативний ВГН;

— ІІІ — фокальний проліферативний ВГН;

— ІV — дифузний проліферативний ВГН;

— V — мембранозний ВГН;

— VІ — виражений склеротичний ВГН.

За даними різних дослідників, питома вага ВГН ІІ класу становить 10–20 %; ІІІ 

класу — 10–25 %; ІV класу — 20–40 % та V класу — 8–20 %.

І клас — мінімальний мезангіальний ВГН характеризується наявністю імунних 

депозитів у мезангіумі, що виявляються при електронній та/або імунофлюорес-

центній мікроскопії, та відсутністю змін при світловій мікроскопії;
ІІ клас — мезангіальний проліферативний ВГН — характеризується фокальною 

та сегментарною проліферацією мезангіальних клітин, розширенням мезангіаль-

ного матриксу.
ІІІ клас — фокальний проліферативний ВГН характеризується фокальною та 

сегментарною проліферацією мезангіальних клітин, розширенням мезангіального 

матриксу, проліферацією та набуханням ендотеліальних клітин, деструкцією ГБМ, 

сегментарним фібриноїдним некрозом, наявністю ядерної патології (каріорексис, 

гематоксилінові тільця), а також наявністю субендотеліальних депозитів у вигляді 
«дротових петель»; гіалінових та фібринових тромбів; поліморфноядерних лейко-

цитів та моноцитів, клітинних півмісяців, фіброзних півмісяців, сегментарним або 

глобальним гломерулосклерозом. У запальний процес залучається менше 50 % клу-

бочків.

ІV клас — дифузний проліферативний ВГН; у запальний процес залучається по-

над 50 % клубочків. Гломерулярні зміни нагадують зміни при ІІІ класі.
VІ клас — виражений склеротичний ВГН — морфологічні зміни нагадують такі, 

як при первинному мембранозному ГН і характеризуються дифузним потовщен-

ням ГМБ, «пунктирністю» та наявністю у ній «шипіків», які добре виявляються при 

імпрегнації зрізів сріблом.

Наявність тубулоінтерстиціальних уражень, їх глибина та поширеність при ВГН 

значною мірою визначають функціональний стан нирок, розвиток ниркової недо-

статності та швидкість її прогресування. Ступінь інтерстиціального фіброзу та тубу-

лярної атрофії в пацієнтів із ВГН тісніше корелює з порушенням ниркової функції, 
ніж гломерулярні ураження.

5.3.3. Клінічна симптоматика
Клінічна симптоматика вовчакового ГН різноманітна — від ізольованого сечо-

вого синдрому (СС) без яких-небудь інших клінічних проявів до швидкого розви-

тку і прогресування ниркової недостатності (табл. 5.7).
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Таблиця 5.7. Клінічні прояви при різних морфологічних класах (за C. Ponticelli)

Морфологічний клас Клінічні прояви

І і ІІ Сечовий синдром відсутній або незначна протеїнурія

ІІІ
Протеїнурія, еритроцитурія, НС в 1/3 пацієнтів, ниркова недостат-
ність рідко

ІV НС, еритроцитурія, АГ, ниркова недостатність у більшості пацієнтів

V
Протеїнурія, НС у 2/3 пацієнтів, АГ та ниркова недостатність у 25 % 
пацієнтів

VІ Тяжка ниркова недостатність у більшості пацієнтів

Виділяють клінічні варіанти вовчакового ГН:

1. Швидкопрогресуючий (ШПГН). На ранніх етапах захворювання розвиваєть-

ся АГ і прогресує ниркова недостатність. Протеїнурія може бути помірною, інко-

ли — масивною з розвитком НС. Поряд із протеїнурією виявляють еритроцитурію, 

циліндрурію. Без активної патогенетичної терапії в пацієнтів із такою формою ГН 

протягом 6–12 місяців розвивається термінальний ступінь ниркової недостатності.
2. Повільно прогресуючий ВГН із НС розвивається у 30–40 % пацієнтів. Осо-

бливостями НС є рідкість дуже високої протеїнурії, часте поєднання з АГ, гемату-

рією. Вміст холестерину рідко перевищує 7,8–10,3 ммоль/л.

3. Активний ВГН із вираженим СС. Спостерігається у 30 %. Проявляється про-

теїнурією понад 0,5 г/добу, еритроцитурією, лейкоцитурією, циліндрурією. У понад 

50 % пацієнтів спостерігається АГ, однак синдром злоякісної гіпертонії спостері-
гається тільки в 10–15 %; переважно у підлітків. Термін розвитку АГ та ниркової 
недостатності, а також темп прогресування останньої залежать від морфологічних 

змін у нирках.

4. ВГН із мінімальним СС — протеїнурія до 0,5 г/добу, без лейкоцитурії та голо-

вне, без еритроцитурії, з нормальною функцією нирок та без АГ.

Тубулоінтерстиціальні зміни — клінічно проявляються порушенням концентра-

ційної або кислотовидільної функції нирок із розвитком канальцевого ацидозу.
Неонатальний вовчак розвивається рідко при трансплацентарному переході IgG 

антитіл до Ro(SS-A) від матерів із СЧВ або синдромом Шагрена. Може розвиватися 

ВГН у новонароджених і від здорових жінок.

Шкірні висипання нестійкі (дискоїдний елемент або кільцева еритема), 

з’являються на 2–4-му тижні життя та зникають до 3–6 міс. (при відсутності ліку-

вання залишаються анулярні плями); гепатоспленомегалія; пневмоніт; лімфадено-

патія; транзиторна печінкова дисфункція; тромбоцитопенія; гемолітична анемія з 

розвитком жовтяниці у 1-шу — 2-гу добу життя; ураження серця: повна атріовен-

трикулярна блокада; міокардит із порушенням ритму, перикардит.
Вовчаковий нефрит у людей похилого віку виникає рідко. У випадку розвитку 

швидкопрогресуючого вовчакового нефриту перебіг захворювання, як правило, 

менш активний, ніж у молодих пацієнтів. Однак прогноз може бути несприятли-

вим, у зв’язку з наявністю супутньої патології, поліпрагмазії, з інволютивними змі-
нами нирок та серцево-судинної системи. Необхідно враховувати високий ризик 

побічної дії медикаментів (включаючи розвиток ГНН). За наявності показників до 

активного лікування ВН у людей похилого віку слід віддавати перевагу комбіно-

ваній терапії ГКС в помірних дозах та цитостатикам. Особливе значення для про-

гнозу захворювання має підбір адекватної антигіпертензивної та гіполіпідемічної 
терапії.
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5.3.4. Діагностика
Лабораторні дослідження при ВН включають встановлення ознак СЧВ, його ак-

тивності, показників функції нирок.

Основні лабораторні тести:

— ШОЕ — різко підвищена;

— CРБ — норма або підвищений;

— Hb — знижений;

— лейко-/лімфопенія — часто в активній фазі;
— тромбоцитопенія;

— гіпергаммаглобулінемія;

— анемія (тест Кумбса +) — у 10–20 %;

— ANA, АТ до дволанцюгової ДНК — у 70 %;

— анти-Sm — у 30 %;

— антифосфоліпідні АТ (APA) — у 20–50 %. 

Наведені переконливі докази про важливу роль анти-ds-ДНК антитіл у патоге-

незі ВГН. ВГН асоціюється з високим рівнем цих антитіл у циркуляції. 
Прижиттєве морфологічне дослідження нирок (біопсія нирки) є обов’язковим 

у діагностиці ВГН, оцінці його класу, активності, прогнозу та вибору оптимальної 
лікувальної тактики.

5.3.5. Диференціальна діагностика
Диференціальну діагностику ВН слід проводити з іншими системними захворю-

ваннями, при яких уражаються нирки: вузликовий поліартеріїт, пурпура Шенлейна — 

Геноха (ШГП), медикаментозна хвороба, аутоімунний гепатит, ревматоїдний поліар-

трит, мієломна хвороба, інфекції (підгострий інфекційний ендокардит, туберкульоз).

Вузликовий поліартеріїт — розвивається переважно у чоловіків віком 30–50 ро-

ків та характеризується периферичними поліневритами, абдоміалгіями, коронари-

том, лейкоцитозом.

Ураження нирок при пурпурі Шенлейна — Геноха часто поєднується з уражен-

ням великих суглобів, шкіри, больовим абдомінальним синдромом. Хворіють час-

тіше діти, підлітки, часто після респіраторної інфекції.
Ревматоїдний поліартрит проявляється стійкою деформацією суглобів із вира-

женими рентгенологічними змінами (ерозивний артрит), високими титрами рев-

матоїдного фактора у сироватці крові.
Ураження нирок при медикаментозній хворобі частіше проявляється інтерстиці-

альним нефритом, характерною особливістю якого, крім помірного СС та ГНН різ-

ного ступеня, є канальцеві порушення — зниження концентраційної функції нирок.

Нефрит при аутоімунному гепатиті рідко супроводжується масивною протеїну-

рією; характерним є тубулоінтерстиціальний компонент, часто із вираженими ка-

нальцевими дисфункціями. Вирішальними є ознаки тяжкого ураження печінки.

Диференціальну діагностику вовчакового нефриту з мієломною нефропа-

тією проводять у осіб віком понад 40 років за наявності різко підвищеної ШОЕ, 

М-градієнту сечі, анемії, болі у кістках у поєднанні з масивною протеїнурією з про-

гресуючою нирковою недостатністю.

5.3.6. Лікування
Лікувальна тактика залежить від активності хвороби, клінічного та морфологіч-

ного варіанта нефриту. 
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Основу патогенетичної терапії ВН становлять дві групи препаратів: глюкокортикої-
ди, цитостатики. Сучасні настанови KDIGO 2012 рекомендують проводити лікування 

ВН залежно від морфологічного субстрату, отриманого при нефробіо псії. Пацієнтам 

із ВН класу I та II і протеїнурією < 1 г/день пропонується проводити терапію згідно з 

методикою лікування екстраренальних клінічних форм вовчака. Проте при ВН класу 

II із протеїнурією > 3 г/день доцільне лікування кортикостероїдами або ІКН. 

При ВН класу III (фокальний ВН) і класу IV (дифузний ВН) рекомендується 

початкова терапія кортикостероїдами в поєднанні з циклофосфамідом або ММФ. 

У разі прогресування ВН (підвищення вмісту креатиніну сироватки, збільшення 

протеїнурії) протягом перших 3 місяців лікування слід проводити зміни в бік аль-

тернативної рекомендованої початкової терапії або повторити біопсію нирки для 

визначення стратегії подальшого лікування.

Після завершення початкової терапії пацієнтам із ВН III і IV класу рекомен-

дується призначати підтримуючу терапію азатіоприном (1,5–2,5 мг/кг/день) або 

ММФ (1–2-й г/день) та низьку дозу кортикостероїдів (  10 мг, еквівалентну предні-
золону). При непереносимості ММФ й азатіоприну пропонується сандимун разом 

із кортикостероїдами.

Після досягнення повної ремісії пропонується продовження підтримуючої те-

рапії щонайменше протягом 1 року до прийняття рішення щодо обмеження імуно-

супресії. У разі недосягнення повної ремісії після 12-місячної підтримуючої терапії 
слід визначитись з необхідністю повторної біопсії нирки для корекції терапії. У разі 
зниження функції нирок і/або збільшення протеїнурії під час підтримуючої терапії 
пропонується відновлення лікування на попередньому рівні ефективних доз імуно-

депресантів, що контролювали перебіг ВН.

Настанови рекомендують пацієнтам із ВН класу V, нормальною функцією ни-

рок і ненефротичною протеїнурією лікування антипротеїнуричними й антигіпер-

тензивними препаратами, прийом кортикостероїдів та імуносупресантів залежно 

від екстраренальних проявів системного вовчака. Пацієнтам із чистим ВН класу V 

і персистуючою протеїнурією нефротичного рівня пропонується лікування корти-

костероїдами у поєднанні з одним із імуносупресивних агентів: циклофосфамідом, 

неоралом, ММФ, азатіоприном.

Всім пацієнтам із ВН незалежно від морфологічного класу пропонується ліку-

вання гідроксихлорохіном (максимальна добова доза — 6–6,5 мг/кг ідеальної маси 

тіла) у разі відсутності специфічних протипоказань до цього препарату.
Пацієнтам із ВН класу VI рекомендується лікування кортикостероїдами та іму-

носупресантами відповідно до показань у разі екстаренальних проявів системного 

вовчака.

При рецидиві ВН після повної або часткової ремісії пропонується лікування 

за початковою методикою з наступним підтримуючим лікуванням, що вже були 

ефективними в досягненні отриманої ремісії. Якщо попередня терапія призвела до 

ризиків, пов’язаних із надмірною дією циклофосфаміду, пропонується початкове 

повторне лікування без циклофосфаміду. 
Необхідність повторної біопсії нирки слід зважити у разі рецидиву, якщо перед-

бачаються зміни гістологічного класу ВН або в разі немотивованого збільшення 

вмісту креатиніну в сироватці і/або збільшення протеїнурії, які свідчать про актив-

ність чи хронізацію хвороби. У пацієнтів зі збільшенням концентрації креатиніну 

в сироватці і/або протеїнурії після застосування одного з початкових лікувальних 

режимів слід визначити необхідність проведення повторної біопсії нирки для дифе-
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ренціації активності перебігу ВН від склерозування. Слід лікувати пацієнтів у разі 
перевищення креатинінемії і/або з протеїнурією в разі стабілізації активності ВН за 

даними біопсії згідно з одним із початкових режимів терапії. Для пацієнтів, які не 

відповідають на жоден із початкових режимів лікування, пропонується розглянути 

доцільність лікування ритуксимабом, в/в імуноглобуліном або неоралом.

При антифосфоліпідному антитильному синдромі, що уражає нирки в пацієн-

тів із системним вовчаком або без нього, пропонується лікування антикоагулян-

тами (цільове міжнародне нормалізуюче співвідношення (МНС) 2–3). Пацієнтам 

із системним вовчаком і тромботичною тромбоцитопенічною пурпурою (ТТП) 

пропонується проводити плазмозаміщення, як і пацієнтам із ТТП без системного 

вовчака.

5.3.7. Системний вовчак і вагітність 
Жінкам рекомендовано перенести вагітність до досягнення повної ремісії ВН; ви-

користовувати циклофосфамід, ММФ, ІАПФ і БРА під час вагітності заборонено, 

проте можливо продовжувати лікування гідроксихлорохіном під час вагітності, якщо 

така терапія була призначена раніше. Пацієнткам із ВН, які завагітніли під час ліку-

вання ММФ, рекомендується перейти на азатіоприн. У разі розвитку рецидиву під час 

вагітності пацієнткам із ВН рекомендовано застосовувати лікування кортикостероїда-

ми і залежно від тяжкості рецидиву — азатіоприном. Якщо вагітні пацієнтки отриму-

ють кортикостероїди або азатіоприн, пропонується не зменшувати дози препаратів під 

час вагітності і щонайменше 3 місяці після пологів. Також пропонується призначення 

низької дози аспірину під час вагітності для зменшення ризику втрати плода.

Вагітність може плануватися при неактивному СЧВ і співвідношенні протеїн/

креатинін у сечі < 50 мг/моль протягом попередніх 6 місяців та показника клубоч-

кової фільтрації > 50 мл/хв. ММФ, ЦФ повинні бути відмінені мінімум за 3 місяці, 
біологічна терапія — за 4 місяці до запланованої вагітності.

Рекомендується ведення вагітності у пацієнтки з ВН мультидисциплінарною 

 командою з проведенням оцінки стану кожні 4 тижні.
Пацієнтки зі стабільним перебігом ВН продовжують отримувати під час ва-

гітності дозволені для вагітних препарати (гідроксихлорохін, АЗА, преднізолон). 

Артеріальний тиск контролюється без застосування ІАПФ (тератогенний ефект) 

із заміною їх на лабеталол або ніфедипін на початку вагітності. Ацетилсаліцилова 

кислота призначається для профілактики прееклампсії; пацієнткам з АФС призна-

чаються препарати низькомолекулярного гепарину +/– ацетилcаліцилова кислота 

для профілактики несприятливих наслідків вагітності. Варфарин відміняють із по-

чатком вагітності. Пацієнтки з нефротичним рівнем протеїнурії часто потребують 

проведення антикоагулянтної терапії.
Хворі з перенесеним в анамнезі ВН без ознак активності не потребують лікуван-

ня під час вагітності. Пацієнткам із мінімальною активністю показано застосування 

гідроксихлорохіну.
Під час вагітності необхідно контролювати рівні компонентів комплементу (С3, 

С4), пам’ятаючи про те, що в нормі під час вагітності вони підвищуються; моніто-

ринг загострення ВН у вагітних ускладнюється труднощами дифдіагностики з пре-

еклампсією.

Після пологів жінки потребують ретельного нагляду для попередження розви-

тку ниркової недостатності/загострення, в тому числі із застосуванням, крім іншої 
терапії, імуноглобуліну в/в, плазмаферезу, інгібіторів кальциневрину.
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Згідно з настановами KDIGO 2012, дітям із ВН рекомендовано отримувати таку саму 

терапію, як і дорослим пацієнтам, використовуючи дози відповідно до віку та ШКФ.

5.3.8. Прогноз
Перебіг та прогноз ВН визначаються багатьма чинниками, що включають де-

мографічні, расові, соціально-економічні умови, а також морфологічну, клініко-

лабораторну характеристику патологічного процесу. Безпосередній та віддалений 

прогноз ВН також залежить від характеру патогенетичної терапії (як індукційної, 
так і підтримуючої), часу її започаткування та тяжкості побічних ефектів.

Всі хворі на ВН підлягають диспансерному спостереженню довічно з метою під-

тримки ремісії хвороби та профілактики її загострень.

5.4. Ниркові васкуліти

МКХ-10:

М 30 Вузликовий поліартеріїт і споріднені стани
 М 30.0 Вузликовий поліартеріїт
 М 30.1 Поліартеріїт з ураженням легенів (Чарга — Стросса)

М 31 Інші некротичні васкулопатії
 М 31.1 Тромботична тромбоцитопенічна пурпура
 М 31.3 Гранулематоз Вегенера
 М 31.5 Гігантоклітинний артеріїт з ревматичною поліміалгією
Системні васкуліти — гетерогенна група захворювань, що характеризуються за-

пально-клітинною інфільтрацією та некрозом судинної стінки, що призводить до 

порушення кровотоку та, інколи, цілісності судин. Спектр клінічних проявів, пере-

біг і прогноз системних васкулітів залежать як від типу, розмірів і локалізації ураже-

них судин, так і від активності системного запалення.

Номенклатура не встановлює діагностичних критеріїв для клінічного застосу-

вання, а є тільки основою для пошуку та формулювання уточнених критеріїв у діа-

гностиці та класифікації васкулітів (рис. 5.5).

І. Васкуліти з ураженням великих судин: 
1) гігантоклітинний артеріїт (ГКА); 

2) артеріїт Такаясу.
ІІ. Васкуліти з ураженням судин середнього калібру: 

1) вузликовий поліартеріїт (ВП);

2) хвороба Кавасакі.
ІІІ. Васкуліти з ураженням судин дрібного калібру: 

1. АНЦА-асоційовані васкуліти:

— мікроскопічний поліангіїт (МПА);

— гранулематоз Вегенера;

— хвороба Чарга — Стросс.

2. Імунокомплексні васкуліти:

— анти-ГБМ васкуліт;

— кріоглобулінемічний васкуліт;

— IgA-васкуліт (Шенлейна — Геноха);

— гіпокомплементемічний васкуліт із кропив’янкою (анти-C1q-васкуліт).

IV. Васкуліти з ураженням судин різного калібру:
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Рисунок 5.5. Номенклатура васкулітів (Arthritis & Rheumatism, Vol. 65, № 1, 
January 2013, pp. 1–11)

Васкуліт судин середнього калібру

Вузликовий поліартеріїт

Хвороба Кавасакі

Імунокомплексний васкуліт судин малого калібру

Кріоглобулінемічний васкуліт

IgA-васкуліт (Шенлейна — Геноха)
Гіпокомплементемічний уртикарний васкуліт 

(анти-Clq-васкуліт)

Анти-ГБМ-васкуліт

Васкуліт судин великого калібру

Артеріїт Такаясу

Гігантоклітинний артеріїт

АНЦА-асоційований васкуліт судин малого калібру

Мікроскопічний поліангіїт

Гранулематоз із поліангіїтом (Вегенера)
Еозинофільний гранулематоз із поліангіїтом 

(Чарга — Стросс)

— Хвороба Бехчета.

— Синдром Когана.

V. Васкуліти з ураженням єдиного органа:

— Шкірний лейкоцитокластичний васкуліт.
— Шкірний артеріїт.
— Первинний васкуліт центральної нервової системи.

— Ізольований аортит.
— Інші.
VІ. Васкуліти, асоційовані з системними захворюваннями:

— Васкуліти при системному червоному вовчаку.
— Васкуліти при ревматоїдному артриті.
— Васкуліти при саркоїдозі.
— Інші.
VІІ. Васкуліти із з’ясованою етіологією:

— Асоційований з гепатитом С кріоглобулінемічний васкуліт.
— Асоційований з гепатитом В васкуліт.
— Сифіліс-асоційований аортит.
— Медикаментозно-індукований імунокомплексний васкуліт.
— Медикаментозно-індукований АНЦА-васкуліт.
— Васкуліт, асоційований із злоякісними новоутвореннями.

Виявлення патогенетичного зв’язку гранулематозу Вегенера, мікроскопічного 

поліангіїту та алергічного ангіїту з продукцією АНЦА стало підставою до виділення 

групи АНЦА-асоційованих васкулітів. 
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АНЦА (ANCA) — асоційовані васкуліти — група захворювань, що характеризу-

ються хронічним запаленням стінки дрібних судин, поліморфною клінічною симп-

томатикою з частим залученням легень і нирок, а також вмістом у сироватці крові 
антитіл до цитоплазми нейтрофілів.

Етіологія і патогенез
Етіологія АНЦА-асоційованих васкулітів остаточно не з’ясована. Обговорю-

ється роль різних причинних факторів (вірусів, бактерій, органічних сполук, що 

включають кремній тощо у людей, які генетично схильні до патологічних імунних 

реакцій).

У розвитку судинних уражень при системних васкулітах водночас відіграють роль 

взаємопов’язані імунні та неімунні механізми: активація клітинного імунітету, синтез 

прозапальних цитокінів, аутоантитіл і молекул адгезії; утворення імунних комплек-

сів; активація ураження та дисфункція ендотелію; активація та агрегація тромбоцитів; 

зміни реологічних властивостей крові; дисбаланс про- та протизапальних медіаторів; 

дефекти фібринолізу; мікротромбоутворення, ішемія та деструкція тканин. Патоге-

нетичний потенціал АНЦА (антитіл до лізосомальних ензимів нейтрофілів) визнача-

ється як їх здатністю активувати нейтрофіли, так і їх антиендотеліальною активністю. 

АНЦА зв’язуються з мембран-асоційованою протеїназою-3 або мієлопероксидазою, 

викликаючи посилення дегрануляції нейтрофілів і «респіраторний вибух», який ура-

жає ендотеліоцити, посилює хемотаксис і адгезію нейтрофілів до ендотелію (через 

синтез молекул адгезії), синтез окису азоту та тромбомодуліну. Вважають, що наслід-

ком цього процесу є генералізований деструктивний (некротизуючий) васкуліт. 
Виявлення АНЦА має важливе значення як для діагностики захворювання, так 

і для оцінки його активності.
У більшості випадків не існує різниці в характері гістологічних змін в АНЦА-

асоційованих васкулітах. Патологічний процес локалізується переважно у клубоч-

ках та в судинах дрібного та середнього калібру. Ці зміни зазвичай супроводжуються 

запаленням тубулоінтерстиціальної зони клубочка. Ураження клубочків — із не-

крозом та тенденцією до утворення півмісяців. Кількість уражених клубочків ши-

роко варіює, а патологічні зміни частіше сегментарні, ніж дифузні. Типовим для 

ураження судин є залучення інтими і/або медії з фібриноїдним некрозом та появою 

клітинного інфільтрату змішаного типу з переважанням поліморфноядерних ней-

трофілів у гострій фазі захворювання.

Клінічні симптоми
У багатьох пацієнтів захворювання починається з неспецифічних симптомів: незду-

жання, втрата маси тіла, лихоманка та пітливість у нічний час. Часто виникає ураження 

шкіри з висипками. Ураження нирок є типовим для всіх АНЦА-асоційованих васкулі-
тів, але частота нефропатій неоднакова: нирки часто уражаються при мікроскопічно-

му поліангіїті та гранулематозі Вегенера, рідше при алергічному ангіїті і гранулематозі 
(синдром Чарга — Стросс; СЧС). Спектр клінічних проявів нефропатії включає:

— швидкопрогресуючий гломерулонефрит — найтиповіший варіант перебігу;

— нефротичний синдром;

— гостронефритичний синдром;

— безсимптомна протеїнурія та мікрогематурія;

— макрогематурія (рідко).



5.  131

Важливою особливістю клінічної картини ГН при АНЦА-асоційованих васкулі-
тах є рідкість розвитку та «м’який» перебіг АГ.

Клінічне значення лабораторних досліджень
Загальний аналіз крові:
— нормохромна анемія, тромбоцитоз, нейтрофільний лейкоцитоз, прискорена 

ШОЕ, підвищення СРБ. Відмічається кореляція між рівнем СРБ і активністю за-

хворювання;

— характерним лабораторним показником синдрому Чарга — Стросс є еозино-

філія (понад 1,0  109/л), що спостерігається на будь-якій стадії захворювання.

Зміни біохімічних показників неспецифічні і залежать від переважного уражен-

ня тих чи інших органів та ступеня порушення їх функцій.

Імунологічне дослідження
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла спостерігаються при гранулемато-

зі Вегенера, мікроскопічному поліангіїті, синдромі Чарга — Стросс (специфічність 

88–100 %). Частота залежить від активності, поширеності патологічного процесу, 
форми захворювання — у 28–50 % на початку захворювання і до 92 % у пацієнтів із 

генералізованим процесом.

Інструментальні дослідження
— Рентгенографія легень: діагностика ураження легень при гранулематозі Веге-

нера, мікроскопічному поліангіїті, синдромі Чарга — Стросс.

— Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія: уточнення локалізації проце-

су при гранулематозі Вегенера, мікроскопічному поліангіїті, синдромі Чарга — Стросс.

5.4.1. Мікроскопічний поліангіїт
Мікроскопічний поліангіїт — некротизуючий васкуліт із мінімальними чи від-

сутніми імунними депозитами, що уражає переважно дрібні судини (капіляри, ве-

нули, артеріоли), рідко артерії малого та середнього калібру, причому домінують 

явища некротизуючого ГН, рідше — легеневі капіляри.

МПА зустрічається в 10 разів частіше, ніж класичний вузликовий поліартеріїт, і вдві-
чі частіше — ніж гранулематоз Вегенера. Захворюваність на МПА — 0,36 на 100 тис. 

населення. Зазвичай МПА виникає в середньому віці, переважно у представників євро-

пеоїдної раси. У більшості пацієнтів захворювання виникає взимку або навесні.

Клінічна класифікація МПА (АРУ , 2004)
Перебіг: гострий, підгострий, хронічний.

Ступінь активності процесу: відсутній (0), мінімальний (І), помірний (ІІ), висо-

кий (ІІІ).

Стадія: початкова, розгорнута, термінальна.

Клініко-морфологічна характеристика уражень:

— нирки — фокальний, сегментарний, некротизуючий екстракапілярний ГН, АГ;

— кістково-м’язова система — артралгії, артрит, міалгії;
— шкіра — пурпура, виразково-некротичні зміни;

— дихальна система — атрофічний некротизуючий риніт, синусит, некротизую-

чий альвеоліт з геморагіями, плеврит;
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— периферична нервова система — полінейропатія.

Симптоматика. Початкові прояви МПА неспецифічні: лихоманка, слабкість, 

схуднення, міалгії, артралгії, у 50 % — стійкий неерозивний артрит великих сугло-

бів. Шкіра уражається у 80 % пацієнтів — пурпура, що пальпується, виразки, некро-

зи. У третині випадків спостерігаються оборотні зміни верхніх дихальних шляхів — 

атрофічний та некротичний риніт без формування гранульом. У дебюті можливі 
епісклерит, абдомінальний біль та периферична полінейропатія. Нирки залучають-

ся у всіх пацієнтів, що поряд із легеневою патологією (кашель, біль у грудній кліт-

ці, інколи кровохаркання та легеневі кровотечі), визначає прогноз. ГН часто стає 

швидкопрогресуючим, виявляється протеїнурія (до нефротичного рівня), гемату-

рія, рано виникає ниркова недостатність, АГ не притаманна. 

Після досягнення ремісії у 25 % пацієнтів часто виникають рецидиви із залучен-

ням попередньо інтактних органів і систем. У разі абортивних форм частіше спо-

стерігається ГН із мікрогематурією.

5.4.2. Синдром Чарга — Стросс
Синдром Чарга — Стросс — це системний некротизуючий васкуліт, при якому 

уражаються судини дрібного та середнього калібру з гранулематозним запаленням 

легеневої системи, астмою, еозинофілією.

Поширеність СЧС у світі — 1–3 на 1 000 000 населення; представники європео-

їдної раси хворіють у 2 рази частіше, ніж представники інших рас, переважно у віці 
35–45 років; вірогідної різниці за статтю не відмічається.

Більшість випадків СЧС ідіопатичні, але до можливих етіологічних факторів 

зараховують алергени в повітрі, вакцинацію, десенсибілізацію, інфекції, застосу-

вання лікарських засобів. СЧС вважається аутоімунним процесом із залученням 

еозинофілів, ендотеліальних клітин та лімфоцитів (шляхом активації Т-клітинного 

імунітету).

Клінічна класифікація синдрому Чарга — Стросс (АРУ , 2004)
Перебіг: гострий, хронічний.

Стадія розвитку: І (продромальна), ІІ (розгорнута), ІІІ (термінальна).

Ступінь активності процесу: відсутній (0), мінімальний (І), помірний (ІІ), висо-

кий (ІІІ).

Клініко-морфологічна характеристика уражень:

— верхні дихальні шляхи та легені — алергічний риніт, астма, легеневі інфіль-

трати;

— ШКТ — гастрит, ентерит, перфорація кишечника, перитоніт, кишкова непро-

хідність, виразковий коліт;

— серцево-судинна система — порушення ритму, провідності, гострий або кон-

структивний перикардит, інфаркт міокарда, ендокардит, АГ, серцева недостатність;

— шкіра — пурпура, еритема, кропив’янка, ліведо, виразково-некротичні зміни;

— периферична нервова система — полінейропатія;

— ЦНС — енцефалопатія, інсульти;

— нирки — вогнищевий нефрит, некротизуючий ГН;

— кістково-м’язова система — поліартрит, артропатія, поліміозит, міопатія.

Клінічна симптоматика. Класичний СЧС починається з ураження верхніх ди-

хальних шляхів (алергічного риніту, назального полінозу або синуситу). Одночасно 
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або пізніше розвивається бронхіальна астма, яка в більшості пацієнтів є основним 

клінічним синдромом протягом декількох років. У 38–77 % випадків виявляються 

транзиторні інфільтрати в легенях. У третини пацієнтів виникає плеврит з еозино-

філією у плевральній рідині. На ІІ етапі відзначається еозинофілія крові, тканин і 
нерідко діагностують еозинофільну пневмонію чи еозинофільний гастроентерит. У 

ІІІ стадії домінують ознаки системного васкуліту.
Ураження нирок виявляється у значної кількості пацієнтів — від 15 до 88 %. При 

цьому спостерігається протеїнурія, гематурія, ознаки ниркової недостатності, а та-

кож підвищення артеріального тиску. При біопсії у переважної більшості пацієнтів 

виявляється фокально-сегментарний ГН, а при імунофлюоресцентному досліджен-

ня — фіксація IgМ і С
3
-фракції комплементу. Ниркова дисфункція може виникати і 

внаслідок обструктивної нефропатії, і внаслідок васкуліту сечоводу або нижніх від-

ділів сечостатевої системи. У разі асоціації з перинуклеарними АНЦА (більше ніж у 

50 % пацієнтів) імовірний розвиток некротизуючого ГН з півмісяцями. Титр АНЦА 

корелює з наявністю астми та геморагічної висипки.

5.4.3. Гранулематоз Вегенера
Гранулематоз Вегенера — гранулематозне запалення респіраторного тракту та 

некротизуючий васкуліт судин дрібного та середнього калібру (капілярів, вен, арте-

рій), що зазвичай поєднується з некротизуючим ГН.

Поширеність гранулематозу Вегенера в популяції зростає і становить 0,85–3 на 

100 тис. У чоловіків і жінок зустрічається порівняно часто, середній вік пацієнтів — 

40 років.

Частіше розвивається (загострюється) гранулематоз Вегенера навесні, після пе-

ренесених респіраторних інфекцій. Важливу роль у патогенезі відіграють АНЦА до 

протеїнази-3 (визначаються в 60–90 % пацієнтів), саме тому гранулематоз Вегенера 

зараховують до групи АНЦА-залежних васкулітів. Поява імунних комплексів, ан-

тинуклеарного фактора, антитіл до базальної мембрани ниркових клубочків, ви-

никнення гіпокомплементемії не притаманні.
Клінічні прояви ранніх етапів гранулематозу Вегенера зумовлені ураженням ор-

ганів дихання (синусит, риніт, виразки слизової оболонки носа, серозний отит), що 

зазвичай супроводжується такими системними симптомами, як лихоманка, ано-

рексія, схуднення. Можуть розвиватися деструктивний синусит, дефекти носової 
перегородки, мастоїдит. У 90 % пацієнтів уражаються легені (інфільтрати і/або гра-

нульоми), що супроводжується кашлем, кровохарканням, задишкою. Поряд з цим у 

патологічний процес втягуються й інші органи та системи (ЦНС, серце, шкіра, очі).

Ураження нирок при гранулематозі Вегенера спостерігається у 85 % випадків 

при розгорнутій клінічній симптоматиці, тоді як в дебюті захворювання — лише 

у 18 %. Характеризується фокально-сегментарним і рідше дифузно-проліфератив-

ним ГН, часто з екстракапілярною проліферацією і формуванням півмісяців. Пере-

біг ГН має рецидивуючий характер. Уражуються переважно клубочки. Первинний 

розвиток тромбозів капілярів призводить до сегментарного некрозу клубочкових 

петель, розриву капілярів і кровонаповнення боуменової капсули, що запускає на-

копичення і проліферацію моноцитів і епітеліальних клітин та формування півмі-
сяців. Кількість депозитів імуноглобулінів у клубочках незначна, що призвело до 

значного поширення терміну «малоімунний ГН». Грануломи в нирках являють со-

бою повністю некротизовані ниркові клубочки.
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Клінічно ГН при гранулематозі Вегенера виявляється мінімальною або помір-

ною протеїнурією, циліндрурією (у тому числі й еритроцитарними циліндрами). 

АГ розвивається рідко. Перебіг ГН може бути як латентним, так і швидкопрогре-

суючим. За відсутності лікування розвивається і прогресує ниркова недостатність, 

що призводить до смерті хворого протягом 6 місяців. Середня тривалість життя не-

лікованих пацієнтів із гранулематозом Вегенера становить 6 місяців, а смертність 

протягом першого року хвороби сягає 80 %. На тлі стандартної терапії у більшості 
пацієнтів спостерігають 4-річну ремісію, в окремих випадках — 10-річну. Але навіть 

за умови належної терапії у понад 40 % пацієнтів розвивається ХНН, яка потре-

бує проведення гемодіалізу або трансплантації нирки. Іноді спостерігається раннє 

ураження нирок, що не супроводжується явними змінами сечового осаду та пору-

шенням функції і виявляється тільки при біопсії у вигляді вогнищевого нефриту. У 

пацієнтів із латентною формою в дебюті захворювання ГН може розвинутися при 

подальшому перебігу захворювання. Діагноз латентної форми встановлюється з 

обережністю, і можливе ураження нирок контролюється протягом усього періоду 

захворювання.

Практичні рекомендації KDIGO з гломерулонефриту (2012) визначають сучасну 

тактику лікування.

Лікування малоімуного фокального і сегментарного некротизуючого гломерулонеф-

риту (при грануломатозі Вегенера, мікроскопічному поліангіїті та синдромі Чарга — 

Стросс)

Початкове лікування малоімунного фокального й сегментарного некротизуючого 

гломерулонефриту рекомендується циклофосфамідом і кортикостероїдами. Ритук-

симаб і кортикостероїди як альтернативне початкове лікування рекомендуються 

пацієнтам без тяжких проявів хвороби або за наявності протипоказань до цикло-

фосфаміду.
Доповнення лікування плазмаферезом рекомендується для пацієнтів, які потре-

бують діалізу або зі швидким приростом умісту креатиніну в сироватці крові, для 

пацієнтів із масивною легеневою кровотечею, а також для пацієнтів із синдромом 

переповнення при АНЦА-васкуліті й анти-ГБМ ГН згідно із запропонованими 

критеріями та режимами при анти-ГБМ ГН.

Пропонується продовжувати підтримуючу терапію щонайменше 18 місяців для 

пацієнтів, які досягли повної ремісії, і не проводити підтримуючу терапію пацієн-

там, які є діаліз-залежними та не мають екстраренальних проявів хвороби. Як під-

тримуюча терапія рекомендується азатіоприн 1–2 мг/кг/день перорально і ММФ 

до 1 г двічі для пацієнтів з алергією або непереносимістю азатіоприну або метотрек-

сат (початково 0,3 мг/кг/тиждень, максимум 25 мг/тиждень) для підтримуючої те-

рапії в пацієнтів із непереносимістю азатіоприну і ММФ, але якщо ШКФ не менша 

60 мл/хв/м.

Лікування пацієнтів із тяжким рецидивом АНЦА-васкуліту (життє- або орга-

норятівне) проводиться згідно з настановами проведення початкової терапії. При 

АНЦА-ГН, резистентному до терапії індукції циклофосфамідом і кортикостерої-
дами, рекомендується доповнення лікування ритуксимабом із можливістю в/в вве-

дення імуноглобуліну або плазмаферезу як альтернативи.

Рекомендується відстрочення трансплантації, доки пацієнти не будуть мати по-

заниркову ремісію протягом 12 місяців, проте не відстрочувати трансплантацію для 

пацієнтів із повною ремісією, але все ще є АНЦА-позитивними.
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5.4.4. Гігантоклітинний артеріїт
Гігантоклітинний артеріїт — не вражаються капіляри (в тому числі і капіляри 

гломерул) і тому не розвивається ГН.

У 10 % пацієнтів в активній фазі захворювання виявляють мінімальну протеїну-

рію та/або еритроцитурію. Функція нирок збережена, розвиток ниркової недостат-

ності не характерний. Патологічні зміни сечі зникають у фазі ремісії захворювання.

5.4.5. Вузликовий поліартеріїт (ВП) 
(хвороба Куссмауля — Маєра, вузликовий поліангіїт)

Вузликовий поліартеріїт — некротизуючий васкуліт середніх і дрібних артерій 

чи артеріол, капілярів і вен, при якому до патологічного процесу можуть залучатися 

будь-які органи, але найчастіше — шкіра, суглоби, периферичні нерви, кишечник 

і нирки.

Епідеміологія. Поширеність ВП — 0,46–7,7 на 100 тис. населення, захворюва-

ність — 0,2–1 на 100 тис. Сезонних коливань захворюваності, суттєвих географіч-

них відмінностей його поширеності не відзначають. Співвідношення серед пацієн-

тів чоловіків і жінок становить 2 : 1.

Етіологія. Причина ВП невідома, мутації ADA2 є фактором ризику. Розвитку 

ВП часто передують інсоляція, вакцинація, пологи, приймання лікарських засобів. 

Велике значення надається HBV-інфекції: частота інфікованих серед пацієнтів із 

ВП становить 6–75 %, але серед хронічних носіїв вірусу цей васкуліт зустрічається 

лише у 3 % випадків. Наявні дані про розвиток ВП у ВІЛ-інфікованих.

Клінічна симптоматика. Хвороба зазвичай починається поступово — з лихоман-

ки, міалгій, артралгій, шкірної висипки та вираженого схуднення.

Частота ураження нирок сягає 60–80 %. Ознаки ниркової патології є прогнос-

тично несприятливими, зазвичай вони виникають через 3–6 міс. після дебюту ВП.

При ВП зазвичай не спостерігається ураження гломерул. У частині клубочків 

може виявлятися ішемічний колапс гломерулярних капілярів та склероз боуме-

нової капсули, характерна наявність ішемії, інфарктів нирки. У 50 % пацієнтів на 

вузликовий поліартеріїт розвивається помірна або частіше тяжка АГ. При ангіогра-

фічному дослідженні у 70 % пацієнтів виявляють множинні аневризми в судинах 

середнього калібру, а також тромбоз, стеноз та інші порушення судинного просвіту. 
Аневризми частіше спостерігаються в судинах нирок, печінки та кишечника. Спон-

танний розрив ниркових артерій супроводжується болем у фланках живота, попе-

рековій ділянці та макрогематурією. У пацієнтів часто виявляється помірна про-

теїнурія, можлива мікрогематурія (корегує з активністю хвороби) та лейкоцитурія, 

що не пов’язана з інфекцією. Розвиток та прогресування ниркової недостатності у 

пацієнтів із вузликовим поліартеріїтом зумовлений неконтрольованою АГ та/або 

множинними аневризмами ниркових артерій та їх ускладненням (гематоми, макро-

гематурія). У 3 % пацієнтів виявляється ШПГН.

Діагностика
Лабораторні зміни при ВП неспецифічні — збільшення ШОЕ, помірна гіпо-

хромна анемія, лейкоцитоз, тромбоцитоз, збільшення вмісту СРБ у крові, можлива 

еозинофілія. Характерним є зростання активності печінкових ензимів, лужної фос-

фатази (при нормальному рівні білірубіну) у крові, кількості ЦІК, зниження С3-, 
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С4-компонентів комплементу. Майже у 50 % пацієнтів виявляють антикардіоліпі-
нові антитіла.

Біопсія нирок важлива для диференціації ВП з МПА. У разі неможливості її ви-

конання чи неінформативності результатів показана ангіографія. При морфологіч-

ному дослідженні виявляється інтрамуральна та периваскулярна лімфогістіоцитар-

на інфільтрація артерій м’язового типу та артеріол, іноді з домішками гранулоцитів, 

характерною ознакою також є фібриноїдний некроз стінки судин.

Диференціальна діагностика
ВП слід виключати у всіх пацієнтів із лихоманкою, схудненням і поліорганними 

проявами — судинною пурпурою, поліневритом, сечовим синдромом, гіпертензією.

ВП з ураженням нирок необхідно диференціювати з цілою низкою захворювань:

— СЧВ — хворіють переважно жінки фертильного віку; не характерний розви-

ток абдомінального больового синдрому, тяжкої полінейропатії, коронариту, лей-

коцитозу. Ураження нирок частіше проявляється НС або ШПГН. Злоякісна АГ не 

характерна для СЧВ. Виявлення антинуклеарного фактора, АТ до ДНК підтверджу-

ють діагноз СЧВ.

— Інфекційний ендокардит проявляється високою лихоманкою, лейкоцитозом, 

диспротеїнемією; не характерні висока АГ, артрити, виражені міалгії з атрофією 

м’язів. При ЕхоКГ виявляють вегетації на клапанах серця, ознаки вад серця.

— МПА — характерне запалення капілярів, артеріол і венул, розвиток ГН; час-

тіше уражаються верхні дихальні шляхи та очі, рідше виявляється АГ, вміст імунних 

комплексів у крові низький, а імунологічним маркером є АНЦА.

— Описаний розвиток ознак ВП як паранеопластичного синдрому на тлі аде-

нокарциноми бронхів, нирок, раку передміхурової залози, холангіокарциноми та 

мієломної хвороби.

Лікування
Вибір терапевтичного режиму та доз лікарських препаратів визначається кліні-

ко-лабораторними ознаками активності хвороби (лихоманка, втрата маси тіла, дис-

протеїнемія, прискорення ШОЕ), вираженістю та темпом прогресування ураження 

внутрішніх органів (нирок, нервової системи, ШКТ), ступенем АГ, наявністю ак-

тивної реплікації HBV.

Традиційна терапія ВП включає призначення на тривалий період ГКС та ЦС. 

Для лікування ВП, асоційованого із HBV-інфекцією, застосовують противірусні лі-
карські препарати. При тяжкому ураженні нирок лікування інтерферонами проти-

показано.

Плазмаферез на сьогодні є єдиним традиційним методом лікування васкуліту, 
що не потенціює вірусну реплікацію.

Показанням до призначення ЦС є тяжке ураження нирок зі стійкою АГ, генера-

лізований характер васкуліту, неефективність або протипоказання до призначення 

ГКС.

Рекомендовано проводити активне лікування ГКС та ЦС протягом 12 міс., од-

нак у кожному конкретному випадку цей термін визначається індивідуально.

У лікуванні ВП важливу роль відводять симптоматичній терапії, особливо 

контролю АГ, що дозволить загальмувати прогресування ниркової недостатності, 
зменшити ризик судинних катастроф.
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ЗНТ (гемодіаліз) застосовують для лікування пацієнтів ВП у разі розвитку в них 

ТНТ. Рекомендовано продовжувати імунодепресивну терапію, започатковану на тлі 
проведення гемодіалізу, ще протягом року після розвитку ремісії захворювання. 

Відомості про трансплантацію нирки у пацієнтів із ВП нечисленні.

Прогноз
Прогностично несприятливим вважають наступне:

— протеїнурія понад 1 г/добу;

— ниркова недостатність з рівнем креатиніну сироватки крові понад 

140 мкмоль/л;

— ураження серця;

— тяжке ураження ШКТ (за винятком апендициту або холециститу);

— ураження ЦНС.

5.4.6. Геморагічний васкуліт 
(васкуліт Шенлейна — Геноха)

Васкуліт Шенлейна — Геноха (ВШГ) (анафілактоїдна пурпура, алергічний вас-

куліт, лейкоцитокластичний васкуліт, ревматоїдна пурпура, геморагічний васкуліт):

— системний васкуліт із відкладанням імунних депозитів, що складаються пере-

важно з IgA, з ураженням дрібних судин (капіляри, венули, артеріоли), типовими 

ознаками якого є зміни з боку шкіри, кишечника та нирок у поєднанні з артралгія-

ми чи артритом.

Епідеміологія
ВШГ — один із найпоширеніших СВ, що зазвичай зустрічається в дітей і під-

літків. Поширеність його сягає 13,5 на 100 тис. осіб віком до 16 років. У ранньому 

дитячому віці хлопчики хворіють у 2 рази частіше, ніж дівчатка. З віком статева різ-

ниця у захворюваності стирається. Захворюваність частіше реєструється у зимовий 

період. Ураження нирок констатують у 25–60 % пацієнтів на ВШГ.

Етіологія
У більшості випадків ознаки ВШГ виникають після перенесеної інфекції верх-

ніх дихальних шляхів. Іншими можливими тригерами є щеплення, харчова алергія, 

укуси комах, переохолодження, деякі лікарські препарати, кишкова інфекція, вжи-

вання алкоголю. ВШГ може ускладнити перебіг вагітності, періодичної хвороби, 

злоякісних пухлин, діабетичної нефропатії і цирозів печінки.

Патоморфологія
Ураження нирок при ВШГ морфологічно не відрізняються від IgA-нефропатії. 

Типові гломерулярні зміни становлять картину мезангіопроліферативного ГН з різ-

ною інтенсивністю формування півмісяців. На початкових етапах захворювання 

вони мають клітинний характер, при прогресуванні — фібропластичний. Тяжкість 

тубулоінтерстиціальних змін асоціюється з вираженістю гломерулярних змін та 

тривалістю ГН.

Особливості ниркового ураження визначають симптоматику, характер перебігу 

та прогноз ГН Геноха.
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Класифікація
Використовується у провідних нефрологічних та ревматологічних центрах:

І ступінь — мінімальні гломерулярні зміни;

ІІ ступінь — «чиста» мезангіальна проліферація;

ІІІ ступінь — вогнищева або дифузна мезангіальна проліферація з півмісяцями 

та сегментарним ураженням (склероз, адгезія, тромбоз, некроз менше 50 % клу-

бочків);

IV ступінь — те саме, що при ІІІ ступені, але півмісяці та/або сегментарні зміни 

спостерігаються у 50–75 % гломерул;

V ступінь — те саме, що при ІІІ ступені, але півмісяці та сегментарні зміни спо-

стерігаються у понад 75 % клубочків;

VІ ступінь — псевдомезангіокапілярний ГН (морфологія нагадує МКГН).

VІ ступінь (псевдомезангіокапілярний ГН) — тяжкість цього варіанта визна-

чає інтенсивність формування півмісяців та наявність і поширеність склеротичних 

гломерулярних уражень, а також наявність, характер та поширеність тубулярних та 

інтерстиціальних змін.

Клінічна симптоматика
Клінічні прояви геморагічного васкуліту включають еритематозну папульозну 

висипку (100 %), артрити (82 %), абдомінальний больовий синдром (63 %), шлун-

ково-кишкові кровотечі (33 %) та ГН Геноха.

Клінічні прояви ГН Геноха зазвичай спостерігають протягом першого місяця 

з початку геморагічного васкуліту на тлі його екстраренальних проявів. Відсутня 

кореляція між тяжкістю екстраренальних проявів геморагічного васкуліту та тяж-

кістю ГН Геноха. У деяких пацієнтів ГН може передувати виникненню пурпури або 

проявитися вперше через декілька років після маніфестації васкуліту без зв’язку зі 
шкірним або суглобовим синдромом (табл. 5.8).

Клінічні прояви ГН Геноха характеризуються широкою варіабельністю — від 

ізольованого СС до швидкопрогресуючого перебігу та навіть розвитку ГНН.

Діагностика
Не існує специфічних лабораторних тестів для діагностики ВШГ. Лабораторні 

ознаки — збільшення ШОЕ та вмісту СРБ у крові корелюють з активністю ВШГ, 

хоча у частини пацієнтів зміни мінімальні або відсутні. Хворобі притаманний ви-

сокий сироватковий вміст IgA, зростання спонтанної агрегації тромбоцитів при 

нормальній їх кількості. У 30% дітей збільшені титри АСЛО. 30–40% пацієнтів є се-

ропозитивними до РФ. Для моніторингу активності васкуліту використовують рів-

Таблиця 5.8. Клініко-морфологічні порівняння

Клінічні прояви
Ступінь 

морфологічних змін

Ризик розвитку ниркової 

недостатності

Мікро- або макрогематурія за відсут-
ності або при мінімальній протеїнурії

І–ІІ, рідко ІІІ < 5 %

Мікро- або макрогематурія з персисту-
ючою помірною протеїнурією

І–IV Близько 15 %

Гострий нефритичний синдром (віднос-
но рідко)

ІІ–V Близько 15 %

Нефротичний синдром (відносно рідко) ІІ–IV, рідко І або V Близько 40 %
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ні фактора Віллебранда та тромбомодуліну у плазмі крові. Важливо, що виявлення 

високого рівня продуктів деградації фібрину/фібриногену у плазмі крові є ознакою 

активності захворювання, а не розвитком ДВС-синдрому.
Ключову роль у підтвердженні клінічного діагнозу відіграє біопсія шкіри та/або 

нирок з обов’язковим проведенням імуногістохімічного дослідження.

Диференціальна діагностика
Диференціацію необхідно проводити із захворюваннями, при яких спостеріга-

ється геморагічна висипка. Слід виключати інші васкуліти з ураженням дрібних 

судин, в тому числі АНЦА-асоційовані васкуліти, кріоглобулінемічний васкуліт. 
Пурпуру Шенлейна — Геноха можуть імітувати ізольовані шкірні васкуліти, осо-

бливо васкуліт Шамберга, а також деякі спадкові захворювання — хвороба Фабрі, 
спадкова геморагічна телеангіектазія Ослера — Рандю — Вебера.

Лікування
Геморагічний васкуліт (без тяжкого ураження нирок) характеризується сприят-

ливим перебігом та спонтанним одужанням у більшості випадків. ГКС при заго-

стренні геморагічного васкуліту сприятливо впливають на шкірні ураження, артри-

ти та абдомінальний синдром, знижують ризик кишкової інвагінації.
На сьогодні відсутня достатня доказова база застосування ГКС та/або ЦС та їх 

ефективність при ГН Геноха.

За відсутності тяжких гломерулярних уражень (ГН Геноха І, ІІ морфологічного 

ступеня) при мінімальній протеїнурії та/або мікро-/макрогематурії зазвичай не ре-

комендується проводити імуносупресивну терапію.

За наявності тяжких гломерулярних уражень (ГН Геноха ІІІ–IV морфологічно-

го ступеня), нефритичного або нефротичного синдрому у зв’язку з несприятливим 

прогнозом доцільно проведення агресивної індукційної імуносупресивної терапії 
(ГКС + ЦФ або хлорамбуцил) з наступною (після досягнення сприятливого ефек-

ту) підтримуючою терапією (азатіоприн у поєднанні з мінімальними або помірни-

ми дозами ГКС).

Практичні рекомендації KDIGO (2012) визначають сучасну тактику лікування 

перелічених хвороб.

Нефрит на тлі пурпури Шенлейна — Геноха 

Дітям із ШГП-нефритом і персистуючою протеїнурією > 0,5–1,0 г/л/м2 про-

понується лікування ІАПФ або БРА, дітям з персистуючою протеїнурією понад 

1 г/л/1,73 м2 після спроби лікування ІАПФ або БРА за умов ШКФ > 50 мл/хв/

1,73 м2 пропонується 6-місячне лікування кортикостероїдами, аналогічне IgA-

нефропатії.
Лікування ШГП-нефриту з півмісяцями у дітей 

Дітям с ШГП-нефритом із півмісяцями і нефротичним синдромом і/або погір-

шенням функції нирок пропонується таке саме лікування, як при IgA нефропатії з 

півмісяцями (2D). 

ШГП-нефрит у дорослих пропонується лікувати таким самим чином, як і в 

дітей.

5.4.7. Синдром Гудпасчера
Синдром Гудпасчера — системний васкуліт (капілярит) із переважним уражен-

ням легень та нирок типу геморагічного пульмоніту та ГН.
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Етіопатогенез
Не виключається генетична схильність — через часту асоціацію з HLA DR2. 

Можлива роль вірусних (грип) та бактеріальних інфекцій, переохолодження, за-

стосування деяких лікарських препаратів. Роль аутоімунних порушень доводить 

наявність циркулюючих і фіксованих антитіл до базальних мембран нирок, які пе-

рехресно реагують з антигенами базальних мембран легень (у гострий період вияв-

ляються майже у 90 % пацієнтів).

Патоморфологія
У легенях виявляється некротизуючий альвеоліт із крововиливами в базальну 

мембрану та порожнину альвеол. Ураження нирок морфологічно представляється 

фокально-сегментарним некротизуючим ГН.

Уже на ранніх стадіях захворювання у клубочках виявляють сегментарний не-

кроз судинних петель, масивну інфільтрацію лейкоцитами, розриви базальної 
мембрани клубочків з наступним утворенням півмісяців. Важливою особливістю 

нефриту, асоційованого з АТ до базальної мембрани капілярів клубочків, при син-

дромі Гудпасчера є те, що всі півмісяці одночасно знаходяться в одній стадії ево-

люції (епітеліальної) на відміну від інших варіантів ШПГН, при яких епітеліальні 
півмісяці у біоптатах поєднуються з фіброзними.

З прогресуванням хвороби в патологічний процес можуть залучатися всі клубоч-

ки (дифузний ГН) із тотальним некрозом капілярних петель, що швидко призво-

дить до поширення нефросклерозу та термінальної ниркової недостатності.
Інтерстиціальні зміни зазвичай поєднуються з гломерулярними у вигляді за-

пальної інфільтрації інтерстицію, що може розвинутися внаслідок пошкоджуючої 
дії АТ до базальної мембрани канальців. У подальшому розвивається інтерстиціаль-

ний фіброз.

Характерні для синдрому Гудпасчера зміни в нирках виявляють під час імуно-

флюоресцентної мікроскопії (лінійні депозити IgG і фракції С3-комплементу в ка-

пілярних петлях). У тканині легень уздовж альвеолярних капілярних мембран та-

кож виявляються лінійні депозити IgG.

Клінічна симптоматика
Типовим є гострий дебют — висока лихоманка, задишка, кровохаркання чи 

легенева кровотеча, що може передувати клінічним проявам ураження нирок. 

Уже на ранніх стадіях розвивається гіпохромна анемія, ступінь якої не залежить 

від тяжкості ниркової недостатності і кількості втраченої крові внаслідок крово-

харкання.

У сечі виявляють помірну протеїнурію і еритроцитурію, іноді — еритроцитарні 
циліндри. Уже на ранніх стадіях хвороби знижується ШКФ, підвищується азотемія 

з подальшим швидким прогресуванням ниркової недостатності.

Діагностика
Найхарактерніші лабораторні показники синдрому Гудпасчера — залізодефіцит-

на анемія та наявність сидерофагів у харкотинні, лейкоцитоз крові та прискорення 

ШОЕ.

Діагностичною ознакою хвороби є виявлення АТ до базальної мембрани капіля-

рів клубочків у крові за допомогою імунофлюоресцентного аналізу.
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Диференціальна діагностика
Підозра на синдром Гудпасчера повинна виникати в разі поєднання ураження 

легень та нирок у молодої людини без ознак системного захворювання, особливо 

під час епідемії грипу. 
Диференціювати синдром Гудпасчера необхідно з системними васкулітами 

(насамперед із гранулематозом Вегенера та МПА), з первинним АФС або СЧВ 

з ураженням легень, онкологічними захворюваннями легень та нирок, саркої-
дозом.

У дітей та підлітків виключають ізольований легеневий гемосидероз.

Лікування
Показані високі дози ГКС у поєднанні з ЦС. Застосовують також методи 

інтенсивної терапії — синхронні з пульс-терапією ГКС і ЦС, процедури плаз-

маферезу. При розвитку ниркової недостатності показані ГД і трансплантація 

нирки.

Практичні рекомендації KDIGO (2012) визначають сучасну тактику лікування.

Лікування анти-ГБМ ГН

Рекомендується проведення початкової імуносупресії циклофосфамідом 

(ЦФ) і кортикостероїдами в поєднанні з плазмаферезом всім пацієнтам з анти-

ГБМ ГН за винятком тих, які є діаліз-залежними на момент розвитку анти-ГБМ 

ГН, мають 100 % півмісяців за даними адекватно проведеної біопсії та без легене-

вої кровотечі. У випадку високої ймовірності передбаченого діагнозу доречним є 

починати з високих доз кортикостероїдів і плазмаферезу, поки очікуєте на його 

підтвердження. Слід відстрочувати трансплантацію нирки після анти-ГБМ ГН, 

доки анти-ГБМ антитіла не виявлятимуться мінімум протягом 6 місяців.

Прогноз
Рання адекватна терапія сповільнює прогресування. Проте загалом прогноз є 

негативним — тривалість життя пацієнтів рідко перевищує 0,5–1 рік. Причиною 

смерті є легенево-серцева та ниркова недостатність. При проведенні транспланта-

ції прогноз позитивний.

Практичні рекомендації KDIGO з гломерулонефриту (2012) визначають сучас-

ну тактику лікування перелічених хвороб.

5.5. Уратна нефропатія

Визначення поняття 
Уратна (подагрична) нефропатія (УН) — ураження переважно ниркових каналь-

ців та інтерстицію сечовою кислотою та її солями, найпоширеніша форма уражен-

ня нирок при подагрі (первинній гіперурикемії). До менш поширених зараховують 

гостру обструктивну уратну нефропатію та хронічний гломерулонефрит, переважно 

мезангіопроліферативний із сечовим синдромом, еволюція якого закінчується хро-

нічною нирковою недостатністю, та мезангіокапілярний, що перебігає з нефротич-

ним синдромом, швидким формування синдрому артеріальної гіпертензії та про-

гресуючим зниження функції нирок. Уратна сечокам’яна хвороба спостерігається у 

5–80 % пацієнтів із подагрою. 
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Епідеміологія
Поширеність гіперурикемії значно перевищує поширеність типової суглобо-

вої форми подагри. За даними М.О. Мухіна (2006), підвищення сироваткового 

рівня сечової кислоти реєструється у 20 % дорослого населення, у деяких народ-

ностей (Філіпіни, інші острови Океанії) — у 40 % загальної популяції. Існують 

дані щодо поширення гіперурикемії в деяких регіонах. Так, людей із первинною 

гіперурикемією в м. Одеса налічується 20,6 % від населення міста; 26,2 % насе-

лення мають гіперурикемію у м. Вільнюс (Литва). Справжня поширеність урат-

ної нефропатії дотепер не визначена, оскільки може тривалий час залишатися 

нерозпізнаною. Частота захворюваності найбільше залежить від кліматичного 

регіону (у країнах із сухим та жарким кліматом частота уратного нефролітіазу 

значно вища — США — 5 %, Ізраїль — 75 %). За останнє десятиріччя невпинно 

збільшується захворюваність на подагру, реєструється зростання порушень об-

міну сечової кислоти на тлі цукрового діабету ІІ типу, інсулінорезистентності, 
гіпер- та дисліпідемії. Подагра класифікаційно належить до ревматичних за-

хворювань, зустрічається у 1–2 % населення планети; становить 0,01–0,3 % від 

загальної захворюваності. В Україні цей показник становить 0,26 %. Первинна 

гіперурикемія визначається при скринінговому обстеженні пацієнтів на деякі 
типи гломерулонефриту, при оксалатній кристалурії; серцево-судинних хворо-

бах. Уратна нефропатія діагностується майже в 75–80 % пацієнтів із подагрою та 

55–57 % пацієнтів на первинну гіперурикемію. 

Генетика
Наявність первинної гіперурикемії та розвиток подагри, інші ураження нирок при 

порушенні обміну сечової кислоти генетично детерміновані та мають, за деякими да-

ними, регіональне поширення. У пацієнтів найчастіше спостерігається генетична 

детермінованість порушеного обміну сечової кислоти, що зумовлено мутацією гена 

урикази, що супроводжується зниженням метаболізму сечової кислоти або гіперпро-

дукцією сечової кислоти. Синдром Леш — Негана — хвороба, яка обумовлена мута-

цією гена, який кодує фермент гіпоксантин-гуанін-фосфорибозил-трансферази. Су-

глобова подагра та сечокам’яна хвороба виникають в осіб із генетично детермінова-

ною підвищеною активністю фосфорибозил-трансферази. Деякі генетичні дефекти з 

розвитком гіперурикемії зустрічаються дуже рідко (глікогенез І типу, синдром Дауна).

Вважають, що є інші варіанти мутацій генів, які кодують ферменти, що беруть 

участь в обміні пуринів і піримідинів, але частіше вони зустрічаються в рецесивних 

формах і мають клінічне значення тільки при дії екзогенних факторів, що призводять 

до гіперурикемії (ожиріння, алкоголь, фізичні недонавантаження, запори тощо).

Патогенез
Подагра (первинна гіперурикемія) — метаболічне захворювання, пов’язане з по-

рушенням обміну сечової кислоти. У її патогенезі має значення: 

I. Порушення синтезу фосфорибозил-пірофосфату, аденілфосфорибозил-

трансферази, глюкозо-6-фосфатази та ін.

II. Дефіцит або відсутність гіпоксантин-гуанін-фосфорибозил-трансферази.

III. Порушення ферментних систем нирок, що відповідають за екскрецію сечо-

вої кислоти. 
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Поєднання усіх трьох факторів — Х-зв’язаний аутосомно-рецесивний шлях пе-

редачі; I та ІІІ фактори — Х-зв’язаний аутосомно-домінантний шлях передачі. 
Обмінний фонд сечової кислоти в нормі становить близько 1000–2000 мг, при 

подагрі він збільшується до 2000–4000 мг. Гіперурикемією у чоловіків вважається 

вміст сечової кислоти в сироватці крові > 0,420 ммоль/л; у жінок — > 0,360 ммоль/л; 

гіперурикозурією — виділення сечової кислоти > 4,5 ммоль/л за добу. 
Найбільше значення в популяції має хронічний уратний тубуло-інтерстиціаль-

ний нефрит, розвиток якого пов’язаний з пошкоджуючим впливом сечової кислоти 

на структури канальців та інтерстицію при підвищенні урикозурії та транзиторній 

гіперурикемії задовго до появи ураження суглобів.

Таким чином, при уратній нефропатії в патологічний процес втягуються всі 
структури нефрона і розвивається необоротне погіршення функціонального стану 

нирок, що й визначає прогноз захворювання. 

Морфологія подагричної нефропатії при загостренні включає наявність крис-

талів уратів у збиральних трубочках, розширення просвіту канальців через обструк-

цію, помірний запальний інфільтрат в інтерстиції, невиражені зміни клубочків. 

Хронічний неактивний перебіг характеризується наявністю гранульом довкола 

кристалів уратів — мікротофусів між канальцями та в інтерстиції, наявністю гігант-

ських клітин, макрофагів, еозинофілів, склерозом строми, атрофією канальців, 

вогнищевим склерозом клубочків.

Клінічна симптоматика
У пацієнтів із високим ступенем гіперурикемії часто спостерігають-

ся абдомінальне ожиріння й артеріальна гіпертензія. Механізм формування 

взаємозв’язку цих станів частково зумовлюється інсулінорезистентністю (табл. 

5.9). З експериментальних досліджень відомо, що сечова кислота здатна безпо-

середньо блокувати секрецію інсуліну -клітинами острівців Лангерганса під-

шлункової залози. Частково запобігаючи гіперінсулінемії, гіперурикемія сама 

індукує ушкодження тканин-мішеней (судинна стінка, ниркова паренхіма, мі-
окард). У пацієнтів з гіперурикемією в 1,5 раза частіше розвивається артеріаль-

Таблиця 5.9. Механізми пошкоджуючої дії сечової кислоти на ниркову 
паренхіму (адаптація за М.О. Мухіним, 2006)

Структура ниркової тканини Патологічний процес

Тубулоінтерстиціальна Експресія прозапальних хемокінів (МСР-1 — моноци-
тарний хемоатрактантний протеїн типу 1) з активацією 
резидентних макрофагів та залучення моноцитів.
Експресія ендотеліну-1 з формуванням стійкої гіпоксії.
Депресія процесів локального ниркового фібринолізу 
(пригнічення активності урокінази)

Гломерулярний ендотелій Зниження утворення NO з наступним розладом ва-
зодилатації.
Індукція експресії і секреції ангіотензину ІІ з наступ-
ною внутрішньоклубочковою гіпертензією та профі-
бриногенної дії ферменту

Мезангіальні клітини Активація проліферації та трансформації в клітини з 
ознаками макрофагів та фібробластів

Гладеньком’язові клітини внутрішньо-
ниркових судин

Індукція проліферації
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на гіпертензія, що, ймовірно, пов’язано з ураженням нирок за типом тубулоін-

терстиціального нефриту.

Гіперурикемія асоціюється з ростом концентрації тригліцеридів та зменшенням уміс-

ту ліпопротеїдів високої щільності, цукровим діабетом 2-го типу, що може призводити до 

серцево-судинних ускладнень у пацієнтів із порушенням обміну сечової кислоти.

Ретельний аналіз перебігу цього ураження нирок дозволяє виділити такі стадії 
розвитку та клінічних проявів хвороби:

І стадія — мінімальний або помірний сечовий синдром (протеїнурія менше 

1 г/л, поодинокі еритроцити, у сечі може бути невелика кількість уратів). Функція 

нирок у цей період нормальна, визначається гіперурикемія і/або гіперурикозурія.

ІІ стадія — поява ніктурії, мікрогематурії або короткочасних епізодів макроге-

матурії. Зниження концентраційної функції нирок без підвищення концентрації 
креатиніну в крові. АГ набуває стійкого характеру та важко контролюється навіть 

при комбінованому лікуванні. Зменшення екскреції сечової кислоти та стійке під-

вищення її вмісту в крові свідчить про виражені ураження канальців та інтерстицію.

ІІІ стадія — еволюція ХНН із середньою тривалістю близько 5 років. Тривалість 

захворювання до початку ХНН — від 3 до 30 років. 

Доведеним фактом є визнання за гіперурикемією значення самостійного факто-

ру ризику серцево-судинних ускладнень — хронічної серцевої недостатності, моз-

кових інсультів та інфаркту міокарда. Гіперурикемія значно погіршує ефективність 

антигіпертензивної терапії із збереженням ризику серцево-судинних ускладнень 

навіть тоді, коли вдається нормалізувати артеріальний тиск. Гіперурикемія індукує 

генералізовану дисфункцію ендотелію, ендотелій-залежну вазодилатацію, зумов-

лену втратою ендотелієм чутливості до ендогенних вазодилататорів (ацетилхолін). 

Відмічена оборотність цих процесів при призначенні алопуринолу.

Діагностика
Рання діагностика уратної нефропатії у зв’язку з малою специфічністю симпто-

мів тривалий час залишається утрудненою, і тому захворювання часто розпізнаєть-

ся вже на стадії хронічної ниркової недостатності. 
Скринінгу на уратний дисметаболізм підлягають насамперед:

— особи, які мають родичів з клінічними проявами порушень обміну сечової 
кислоти;

— особи з метаболічним синдромом;

— особи, які постійно приймають тіазидні та петльові діуретики;

— особи, які постійно приймають нестероїдні протизапальні препарати;

— пацієнти, які хворіють на хвороби крові, пухлини, псоріаз;

— молоді пацієнти з високою і/або резистентною до лікування артеріальною гі-
пертензією;

— особи з уратною або змішаною уратно-оксалатною кристалурією;

— у практиці нефролога — пацієнти на хронічний гломерулонефрит.
Розвиток та формування уратного тубулоінтерстиціального нефриту найвірогідні-

ше розпочинається в період гіперурикозурії, коли рівень сечової кислоти в крові зали-

шається нормальним, а артеріальна гіпертензія не виражена та має кризовий перебіг.
Вважають, що одним із перших симптомів уратного тубулоінтерстиціального 

нефриту є формування системної артеріальної гіпертензії, яку часто сприймають як 

есенціальну, а появу ниркової недостатності — як прояв первинного нефросклерозу. 
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До ранніх лабораторних ознак розвитку УН зараховують визначення екскреції каналь-

цевого білка (
2
-мікроглобулін) та сечової активності N-ацетил- -D-глюкозоамідинази 

(НАГ). Зниження активності НАГ є ознакою ураження канальців і інтерстицію. У період 

зменшення глюкозурії АГ набуває стійкого характеру і для неї характерними є неспри-

ятливі типи 24-годинного профілю артеріального тиску — максимальний підйом АТ у 

нічні години та відсутність нічного зниження АТ (night-peaker — non-dipper).

Порушення обміну сечової кислоти виявляється поєднано з інсулінорезистент-

ністю, цукровим діабетом ІІ типу, ожирінням, порушенням ліпідного обміну (гіпер-

тригліцеридемія) як на тлі суглобової подагри, так і в пацієнтів без нападів пода-

гричного артриту. Для діагностики УН має значення ретельне вивчення сімейного 

анамнезу та виявлення спадковості щодо подагри, ШКФ, АГ, ЦД ІІ типу, серцево-

судинних захворювань (гострий інфаркт міокарда, інсульти). Алгоритм діагностич-

них заходів при подагрі (первинній гіперурикемії) включає:

— загальний аналіз крові, що може виявити анемію та збільшення кількості ери-

троцитів, тромбоцитів та гематокриту при ожирінні;
— біохімічний аналіз крові з визначенням рівня креатиніну, сечової кисло-

ти, електролітів крові, загального білка, ліпідного профілю, глюкози, печінкових 

транс аміназ, лужної фосфатази та гаммаглутамінтранспептидази, заліза крові;
— загальний аналіз сечі з виявленням сечового синдрому, уратної кристалу-

рії; добова екскреція сечової кислоти; визначення функціонального стану нирок 

(ШКФ за формулою GFR-EPI, проба Реберга тощо);

— проба Зимницького — визначення стану концентраційної функції нирок (її 
порушення — рання ознака УН);

— інструментальні методи дослідження: УЗД нирок і органів черевної порожни-

ни для виявлення уролітіазу, кіст нирок; у пацієнтів з ожирінням — стеатоз печінки 

і/або підшлункової залози; ЕКГ-зміни, характерні для АГ; ЕхоКГ-виявлення гіпер-

трофії міокарда.

Диференційна діагностика
Чіткої диференціації уратної нефропатії (уратного тубулоінтерстиціального не-

фриту) з іншими тубулоінтерстиціальними нефропатіями немає. Однією з ознак 

уратної нефропатії є відсутність кальцифікації ниркових сосочків, яка може спо-

стерігатись при медикаментозних (аналгетичних) нефропатіях. Уратну нефропатію 

також диференціюють з гіпертензивною нефропатією, ішемічною хворобою нирок. 

Усі ці хронічні хвороби нирок можуть бути поєднані з уратною нефропатією, про-

гностичне значення якої у кожного конкретного пацієнта визначають дані, отрима-

ні при анамнестичному опитуванні. 

Лікування
Лікування УН розпочинається за умови рівня гіперурикемії понад 0,420 ммоль/л. 

Людині призначається маложирова дієта з умістом пуринів не більше 300 мг/добу; 

фізіологічна квота білка — 1 г/кг маси тіла/добу. Малопуринова дієта базується на 

мінімальному вживанні м’ясних продуктів, ікри, м’яса лососевих та осетрових риб. 

Питний режим — 1,5–2,0 л рідини/добу, прийом лужних мінеральних вод; компо-

ти з сухофруктів, вишні, брусниці, черешні, журавлини. Вважається, що сухе вино, 

кава, бобові, деякі молочні продукти знижують ризик розвитку подагри. Дотриман-

ня дієти повинно супроводжуватись відмовою (або мінімізацією прийому) від ужи-
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вання алкогольних напоїв. Хворим необхідна модифікація способу життя — адек-

ватна фізична активність, нормалізація маси тіла, відмова від паління. Небажаним 

є часте відвідування сауни, лазні, тривалого перебування в умовах підвищеної тем-

ператури, що приводить до рясного потіння.

На сьогодні найпоширенішим у лікуванні гіперурикемії залишається прийом 

алопуринолу — інгібітору ксантину та наступного утворення сечової кислоти, який 

всмоктується у шлунково-кишковому тракті, метаболізується печінкою (табл. 5.10). 

Його метаболіт оксипуринол також має урикостатичну дію. Дозу алопуринолу розра-

ховують, спираючись на вихідний рівень швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ).

 При лікуванні подагри (уратної нефропатії) слід брати до уваги взаємодію ало-

пуринолу з іншими ліками. Велике значення має його здатність посилювати дію 

пероральних гіпоглікемічних препаратів, поєднуватися із залізовмісними препа-

ратами та сприяти відкладанню заліза у тканинах організму людини. Одночасний 

прийом тіазидних діуретиків (які повинні бути вилучені з терапії УН) зменшує нир-

ковий кліренс алопуринолу та його активного метаболіту.
У сучасному лікуванні подагри (гіперурикемії) використовують фебуксостат, що за-

стосовується в дозах 40–120 мг при нормальній або зниженій ШКФ. Початкова доза 

становить 40 мг, протягом 2 тижнів збільшується до 80 мг/добу; якщо не досягається 

цільовий рівень сечової кислоти — до 120 мг протягом 2 тижнів; при зменшенні ШКФ 

нижче 30 мл/хв — 20–40 мг/добу. Альтернативним препаратом є магнерот (магнієва 

сіль оротової кислоти), що в дозі 1 таблетка тричі на добу (перший тиждень — 2 таблет-

ки тричі на добу) також ефективно знижує рівень сечової кислоти. До безумовних пере-

ваг магнероту належить його добра переносимість та можливість застосування у вагіт-

них. Прийом препарату обмежують при зниженій швидкості клубочкової фільтрації.
На тлі прийому алопуринолу або фебуксостату необхідно проводити ренопро-

текторну терапію, яка включає антигіпертензивні препарати з обов’язковим при-

йомом інгібіторів АПФ та БРА. При ожирінні можливе призначення блокатора 

кишкової ліпази — орлістату.
За умови ризику розвитку УН вкрай небажане призначення петльових та тіазид-

них діуретиків; одночасний прийом алопуринолу та цитостатиків — антиметаболі-
тів, циклоспорину, амоксициліну, ампіциліну, видарабіну. Не призначають урикозу-

ричні засоби з причини можливої кристалізації сечової кислоти в просвіті ниркових 

канальців та збільшення ризику уролітіазу з розвитком гострої УН. Не використо-

вують для лікування УН кортикостероїди та цитостатики.

Прогноз
Темпи прогресування УН повільні. Необоротне погіршення функціонального 

стану нирок спостерігається швидше в пацієнтів з іншими хронічними хворобами 

Таблиця 5.10

ШКФ, мл/хв Максимальна доза алопуринолу, мг/добу

> 80 300 і вище (за необхідності)

60–80 200

40–60 150

20–40 100

10–20 100 мг 1 раз/2 доби

< 10 100 мг 1 раз/3 доби
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нирок (діабетична, гіпертензивна нефропатії). Прогноз уратної нефропатії визна-

чається також серцево-судинними ускладненнями.

5.6. Мієломна нефропатія

Мієломна нефропатія (плазмоклітинна мієлома, плазмоцитома, мієломатоз, 

множинна мієлома, хвороба Рустицького — Калера).

МКХ-10:

С 90 Множинна мієлома

5.6.1. Визначення поняття
Множинна мієлома — прогресуюче неопластичне захворювання із розвитком 

плазмоклітинних пухлин кісткового мозку та гіперпродукцією незміненого моно-

клонального імуноглобуліну (IgG, IgA, IgD або IgE) або білка Бенс-Джонса (віль-

них моноклональних легких ланцюжків  або ); часто поєднується із множинними 

вогнищами остеолізу, гіперкальціємією, анемією, ураженням нирок та підвищеною 

сприйнятливістю до бактеріальних інфекцій.

Множинна мієлома займає друге місце серед злоякісних захворювань крові (піс-

ля неходжкінських лімфом).

Причини множинної мієломи до кінця невідомі. Відомо, що мають місце цито-

генетичні аномалії, які призводять до безконтрольного поділу плазматичних клітин 

та їх переродження у злоякісні клітини.

Відомо декілька факторів, які можуть мати значення для виникнення множин-

ної мієломи:

— Вік є основним фактором ризику в розвитку множинної мієломи. Найчастіше 

хворіють люди похилого віку (у середньому 60–65 років). З віком захворюваність на 

множинну мієлому збільшується: < 65 років — від 1,5 до 2,5 на 100 000; > 65 років — 

від 25 до 30 на 100 000.

Спостерігається зростання захворюваності серед молодших людей (понад 2 % 

пацієнтів віком до 40 років).

Стать — множинна мієлома уражає чоловіків частіше, ніж жінок.

Раса — множинна мієлома у 2 рази частіше діагностується в афроамериканців 

порівняно з європейцями. 

Фактором ризику може бути підвищена радіація, праця в галузі нафтової про-

мисловості. Спостерігається сімейна схильність до захворювання.

5.6.2. Патогенез
Множинна мієлома — злоякісна пухлина системи В-лімфоцитів, що виникає на 

рівні пре-В-клітинних стадій моноклонального розвитку та зберігає здатність ди-

ференціюватися до кінцевої стадії — плазмоцита. Це онкологічне захворювання, 

при якому відбувається безконтрольне накопичення «мієломних» (плазматичних) 

клітин у кістковому мозку, що призводить до зруйнування кісткової тканини, під-

вищеного звільнення іонів кальцію з ураженням нирок. Утворення великої кількос-

ті парапротеїнів призводить до ураження нирок.

Результати імуноморфологічних досліджень свідчать, що пухлинний процес ви-

никає на рівні В-клітин-попередників та не залежить від антигенного стимулу.
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Таблиця 5.11. Клінічні синдроми і прояви мієломної хвороби

Больовий синдром

Осалгії (внаслідок остеопорозу і остеолізу), невралгії (корінцеві болі 
в поясниці і між ребрами), невропатії (проростання пухлини в пери-
феричні нерви)

Деструкція кісток
Літичні ураження або остеопороз із компресійними переломами 
(підтверджуються рентгенологічно)

Гіперкальціємія Проявляється спрагою, нудотою

Гіпервіскозний і гі-

перкоагуляційний 

синдром

Головні болі, синдром Рейно, тромбози і тромбоемболії, кровотечі 
(внаслідок гіперпарапротеїнемії, надмірної в’язкості крові, нестачі 
антикоагулянтів, порушень полімеризації фібрину)

Геморагічний синдром

Порушення тромбоцитарних, плазмових та судинних факторів гемос-
тазу. Парапротеїни зсідають на мембранах тромбоцитів, утворюють 
комплекси з V, VІІ, VІІІ факторами згортання, протромбіном, фібри-
ногеном

Порушення гемопоезу

Частіше розвивається нормохромна анемія. При кровотечах вона 
має залізодефіцитний характер, у разі дефіциту вітаміну В

12
 та фолі-

євої кислоти у кістковому мозку виявляються ознаки мегабластич-
ного кровотворення. У 86–90 % пацієнтів виявляється мієломно-клі-
тинна інфільтрація

Ниркова недостат-

ність

Внаслідок інфільтрації строми нирок моноклональними легкими 
ланцюгами (білок Бенс-Джонса) розвивається інтерстиціальний не-
фрит із зниженням фільтраційної здатності нирок, гіперкальціємією 
і гіперурикемією

Рецидивні інфекції
Виникають внаслідок імунодефіциту, передусім нестачі гаммаглобу-
лінів

Таблиця 5.12. Стадії множинної мієломи

Стадія (орієнтовна 

на пухлини)
Ураження кісток

Гемоглобін, 

г/л
Са++ IgG, 

г/л

IgA, 

г/л

 або , 

г/добу

І (< 0,6  1012/м2)* Немає > 105 < 2,75 < 50 < 30 < 4

ІІ (0,6–1,2  1012/м2) 1–2 кістки 85–100 > 2,75 50–70 30–50 4–12

ІІІ (> 1,2  1012/м2) > 3 кісток < 85 > 2,75 > 70 > 50 > 12

Примітка: * — підстадія: А — креатинін менше 177 мкмоль/ л; В — креатинін по-
над 177 мкмоль/л.

Згідно з імуногістохімічною класифікацією, виділяють 5 основних форм ММ: G, 

A, D, E та Бенс-Джонса; до рідких форм зараховують несекретуючу та М-мієлому. 

5.6.3. Симптоматика
Розгорнутій клінічній симптоматиці захворювання зазвичай передує безсимп-

томний період різної тривалості.
Ураження нирок — найчастіший клінічний, морфологічний та лаборатор-

ний прояв мієломної хвороби, воно є найтяжчим та найнесприятливішим у 

прогностичному відношенні ускладненням цієї недуги. Частота ураження ни-

рок при мієломній хворобі — 60–90 %. У багатьох випадках патологічні зміни 

в нирках — це перший ранній клініко-лабораторний прояв мієломної хвороби 

(табл. 5.11, 5.12).

Враховуючи складні взаємовідносини, що складаються в організмі хворого, обу-

мовлені дією низки етіологічних та супутніх факторів, метаболічних розладів, варі-
анти множинної мієломи доцільно розглядат, згідно зі схемою Л. Морел-Мароджер 

(1979):
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1) ураження нирок, що пов’язане з мієломою (протеїнурія Бенс-Джонса, нир-

ковий ацидоз, синдром Фанконі з канальцевою дистрофією, сільвтратний нефрит, 
ниркова недостатність, інтерстиціальна плазмоцитарна інфільтрація, амілоїдоз, 

гломерулосклероз);

2) розлади метаболізму (гіперкальціємія, гіперурикемія, дегідратація);

3) гостра ниркова недостатність (внаслідок дегідратації);

4) інфекційні ускладнення (пієлонефрит і ін.).

Ураження нирок при множинній мієломі може бути представлено різними фор-

мами:

— «мієломна нирка»;

— амілоїдоз нирок;

— інтерстиціальний нефрит як наслідок гіперурикемії, гіперкальціємії.
«Мієломна нирка» — масивне відкладання в ниркових канальцях еозинофіль-

них циліндрів на тлі запалення інтерстиціальної тканини (з наявністю гігантських 

клітин або без таких) та фіброзу. Циліндри складаються із парапротеїну, білка Там-

ма — Хорсфала та альбуміну. 
Клінічно захворювання може проявлятися розвитком гострого ушкодження нирок.

Амілоїдоз нирок — відкладення AL-амілоїду. Проявляється розвитком нефро-

тичного синдрому, іноді з порушенням функції нирок. Зустрічається у 10–14 % па-

цієнтів. Фібрилярний білок — параамілоїд складається із легких ланцюгів імуногло-

булінів, який секретується мієломною клітиною. Уражаються переважно тканини, 

які багаті колагеном (м’язи, серце, язик, шкіра, суглоби). Спостерігається зростан-

ня випадків амілоїдозу у похилому віці.
Нефропатія, яка зумовлена відкладанням легких ланцюгів імуноглобулінів, ха-

рактеризується переважним ураженням клубочків, а саме вузлуватим гломеруло-

склерозом з лінійним відкладенням легких ланцюгів імуноглобулінів вздовж стінок 

капілярів клубочків та електронно-щільними відкладаннями у lamina rara interna 

базальної мембрани клубочка. Останнім часом обговорюється роль інтерлейкіну-1 

у генезі мієломної нефропатії. Вважається, що інтерлейкін-1, який стимулює про-

ліферацію мезангіальних клітин, призводить до прогресування гломерулосклерозу 

та ниркової недостатності.
Клінічні прояви захворювання — протеїнурія, нефротичний синдром та прогре-

суюча ниркова недостатність.

Гіперкальціємія часто спостерігається при гострому пошкодженні нирок, що 

зумовлене множинною мієломою. Гіперкальціємія може бути скорегована регуля-

цією вживання рідини та лікуванням кортикостероїдами.

Гіперурикемія — ускладнення, що виникає часто після початку проведення 

хіміо терапії та може прискорити розвиток ниркової недостатності.
У 90 % пацієнтів із множинною мієломою вже при першому зверненні до лікаря 

визначається протеїнурія різного рівня.

Клінічною тріадою є біль у кістках, анемія, ураження нирок. У 75 % хворих на 

мієломну хворобу першою ознакою є ураження нирок.

Гематурія виявляється рідко. У ряді випадків виявляють глюкозурію — при роз-

витку синдрому Фанконі.
Тубулярні порушення можуть призводити до поліурії та втрати концентраційної 

здатності за відсутності азотемії. Гіперкальціємія та нефрокальциноз, циліндрурія, 

демінералізація кісток та гіпофосфатемія як прояв тубулярного ацидозу, можливі 
симптоми мієломної нефропатії.
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Тубулоінтерстиціальні ураження в 40–60 % призводять до ниркової недостат-

ності, що частіше спостерігається при екскреції легких ланцюгів та IgG. Темпи 

прогресування ниркової недостатності швидкі, особливо за наявності гіперкальці-
ємії, гіперурикемії, підвищеної в’язкості крові та внутрішньосудинної коагуляції.

Гостра ниркова недостатність може виникати при збереженій структурі нирок і 
пов’язана з дегідратацією, гострою сечокислою нефропатією та синдромом підви-

щення в’язкості крові.
У більшості хворих на мієломну хворобу спостерігається інфекція сечовивідних 

шляхів, що зумовлена порушенням уродинаміки, а також застосуванням імуносу-

пресивної терапії.
Імунодефіцитний синдром зумовлений пригніченням синтезу нормальних іму-

ноглобулінів. Цей синдром сприяє частим простудним захворюванням та виник-

ненню пієлонефриту у 90 % пацієнтів. При мієломній хворобі може виникати кріо-

глобулінемія, переважно І типу.
Накопичення циліндрів, сформованих із білка Бенс-Джонса, призводить до об-

струкції канальців.

У рідкісних випадках при мієломній хворобі можлива симптоматика гломеруло-

нефриту. 

5.6.4. Діагностика
«Ниркові маски» мієломної хвороби значно ускладнюють діагностику.
Протеїнурія є першою і часто єдиною ознакою. Тому ізольована протеїнурія, 

тим паче що вона супроводжується різким підвищенням ШОЕ та анемією, ступінь 

якої не відповідає ступеню ниркової недостатності, гіперкальціємією, повинна пе-

ревірятися на наявність множинної мієломи.

Вирішальним у діагностиці мієломної хвороби є дослідження кісткового мозку 

та характеру протеїнограми. При протеїнурії з низькою селективністю морфологіч-

но визначається гломерулосклероз, який практично не відрізняється від діабетич-

ного, що часто призводить до діагностичної помилки.

5.6.5. Лікування
Терапія множинної мієломної хвороби одночасно включає підтримку високого 

діурезу. Дуже важливий вибір оптимального цитостатика, принцип неперервності 
лікування та своєчасної зміни у разі розвитку резистентності. На сьогодні в терапії 
мієломної хвороби широко використовують імунобіологічні препарати.

Важливим засобом є адекватність гідратації. Бажано довести діурез до 3–4 л/добу.
Дегідратація супроводжується гіперкальціємією. Регідратація — перший крок у 

боротьбі з гіперкальціємією. Подібну дію мають і глюкокортикоїди.

Необхідно контролювати рівень сечової кислоти, у разі необхідності признача-

ється алопуринол.

Ниркова недостатність лікується адекватними методами замісної ниркової тера-

пії, а перспективи трансплантації нирки — сумнівні.

5.6.6. Прогноз
Лікування мієломної хвороби під контролем гематологів значно продовжує жит-

тя пацієнтів, тривалість якого залежить від чутливості до цитостатичної терапії та 

темпів прогресування і ступеня ниркової недостатності.
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5.7. Амілоїдоз

МКХ0-10:

Е 85.0 Спадковий сімейний амілоїдоз без нейропатії
Е 85.1 Нейропатичний спадковий сімейний амілоїдоз
Е 85.2 Спадковий сімейний амілоїдоз неуточнений
Е 85.3 Вторинний системний амілоїдоз
Е 85.4 Локальний амілоїдоз
Е 85.8 Інші форми амілоїдозу

5.7.1. Визначення поняття
Амілоїдоз — це складне порушення білково-вуглеводного обміну, що призво-

дить до утворення у внутрішніх органах особливої речовини — амілоїду. Завдяки 

новітнім методам дослідження досить детально вивчені фізичні, хімічні й антигенні 
властивості амілоїдної речовини. Однак незважаючи на те, що з моменту відкриття 

амілоїду минуло понад 140 років (С. Rokitansky, 1842), багато питань, що стосуються 

проблеми амілоїдозу, усе ще залишаються не вивченими. 

За допомогою прижиттєвої пункційної біопсії та гістохімічних досліджень пунктатів 

органів, уражених амілоїдозом, встановлено, що амілоїдна речовина є складним про-

дуктом білкової природи — глікопротеїдом, у якому білки, міцно зв’язані з полісахари-

дами за амінокислотним складом, відрізняються від тканинних та плазмових білків. 

З моменту відкриття амілоїду уявлення про природу і структуру амілоїдної ре-

човини неодноразово змінювались. Р. Вірхов (1853) розглядав амілоїд як «продукт 

крові». У теперішній час за допомогою експериментальних досліджень, біопсії, 
електронної мікроскопії, гістохімії та інших встановлено, що структура амілоїдної 
речовини формується поетапно. На першому етапі, в піронінофільній, або перед-

амілоїдній стадії відбувається клітинна трансформація ретикулоендотеліальної 
системи з появою амілоїдобластів. На другому етапі амілоїдогенезу здійснюється 

синтез фібрилярного білка амілоїдобластами. Потім відбувається агрегація фібрил 

зі створенням «каркасу» амілоїдної субстанції. Значний етап формування амілоїд-

ної речовини — поєднання фібрил амілоїда з білками та глікопротеїдами плазми і 
кислими мукополісахаридами тканини (табл. 5.13).

Таблиця 5.13. Основні типи амілоїдозу

Амілоїдний протеїн Прекурсор Клінічний діагноз

AA ApoSSA FMF, MuckLE:-Wells реактив-
ний (вторинний) амілоїдоз

AL Kappa, lambda Мієлома, MGUS

AH IgG1 Амілоїд важких ланцюгів

ATTR Транстиретин Сімейна полінейропатія, кар-
діоміопатія

A 2M 2-мікроглобулін ХНН

ААроАІ Аполіпопротеїн АІ ХНН

ААроАІІ Аполіпопротеїн АІІ ХНН

ALys Лізоцим ХНН

AFib -ланцюг фібриногену А ХНН
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Рисунок 5.6. Види амілоїдозу

Амілоїдоз

Успадкований Первинний Вторинний Старечий

5.7.2. Етіологія
Причини, що викликають це захворювання, досить різноманітні. Відомо, що 

багато хвороб можуть ускладнюватися розвитком амілоїдозу, але він може бути і са-

мостійним захворюванням. З урахуванням цього виділяють первинний амілоїдоз, 

коли причину його встановити не вдається, і вторинний, виникнення якого зумов-

лено деякими хронічними захворюваннями і патологічними станами (рис. 5.6). 

В останні роки первинний амілоїдоз зустрічається частіше. Вторинний амілоїдоз 

розвивається внаслідок хронічних гнійних процесів або інфекційно-алергійних за-

хворювань через кілька років від початку основної хвороби. При цьому відкладення 

амілоїду відбувається насамперед в ураженому органі, а потім вже він накопичуєть-

ся в інших паренхіматозних органах. Залежно від інтенсивності відкладення амілої-
ду в тому або іншому органі виділяють нефропатичний, гепатопатичний, кардіопа-

тичний або змішаний тип амілоїдозу. 
Найчастішою причиною вторинного амілоїдозу на сьогодні є ревматоїдний арт-

рит та імунозапальні захворювання суглобів (анкілозуючий спондилоартрит, хворо-

ба Стілла, псоріатична артропатія) і становить 43 % серед всіх причин  АА-амілоїдозу. 
Періодична хвороба також є частою причиною виникнення вторинного амілої-

дозу з переважним ураженням нирок. Його причиною можуть бути також лімфогра-

нулематоз, пухлини, мієломна хвороба, хвороба Кастельмана та інші захворювання. 

Старечий амілоїдоз численні автори розглядають як універсальну ознаку старін-

ня, що виявляється у 80 % людей віком понад 80 років. Частіше у літніх людей зна-

ходять відкладення амілоїду в серці, мозку, підшлунковій залозі, нирках. 

Клінічні прояви амілоїдозу нирок досить різноманітні та залежать від локалізації 
відкладення амілоїду в інших органах, тривалості захворювання, ступеня порушен-

ня структури й функції ураженого органа, а також від первинного захворювання, 

що є потенційно небезпечним з точки зору розвитку амілоїдозу. 
Вторинний амілоїдоз виникає через деякий час від початку основного захворю-

вання, хоча відомі випадки розвитку амілоїдозу через 3 місяці від початку основної 
хвороби. Точно встановити терміни розвитку амілоїдозу в більшості випадків не-

можливо, тому він частіше розпізнається в пізній стадії свого розвитку. 

5.7.3. Класифікація
В основу сучасної класифікації амілоїдозу покладений принцип специфічності 

основного фібрилярного білка амілоїду (на сьогодні відомо понад 20). Згідно з кла-

сифікацією спочатку наведено тип амілоїду, прекурсор та клінічні форми амілоїдозу 

(табл. 5.13).

5.7.4. Клінічна симптоматика
Важливе практичне значення має своєчасне виявлення амілоїдозу на ранній 

стадії, коли можна сприяти гальмуванню патологічного процесу, тоді як у пізніх 
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стадіях він практично необоротний і одужання настає надзвичайно рідко. З цього 

погляду розмежування перебігу амілоїдозу нирок за стадіями уявляється практично 

важливим. 

Клінічно розрізняють чотири стадії амілоїдозу нирок: латентну, протеїнуричну, 
нефротичну й азотемічу. 

Латентна стадія амілоїдозу майже безсимптомна. При її діагностиці необхідно 

звертати увагу на прояви основного захворювання, що можуть бути потенційно не-

безпечними з точки зору розвитку амілоїдозу. Можливість цього фактора зростає в 

тих випадках, коли основне захворювання супроводжується періодичним виник-

ненням невеликої протеїнурії. Варто враховувати і такі симптоми, як збільшення 

розмірів печінки і селезінки. 

Основною клініко-лабораторною ознакою латентної стадії вважається незначна 

протеїнурія, яка має нестійкий характер. Зрідка може виявлятися мікрогематурія і 
ще рідше — мінімальна абактеріальна лейкоцитурія. Характерна стійка диспротеї-
немія, що зберігається навіть при сприятливому перебігу основного захворюван-

ня і проявляється збільшенням глобулінових фракцій переважно 
2
- і -глобулінів. 

Рівні глікопротеїдів і мукополісахаридів, а також фібриногену підвищені до верх-

ньої границі норми. У більшості пацієнтів відзначається істотне і стійке збільшення 

ШОЕ при відсутності ознак загострення основного захворювання. Функція нирок 

у цій стадії збережена. У біоптаті ниркової тканини знаходять амілоїдну речовину, 
що розташовується за ходом базальних мембран прямих судин, канальців, збірних 

трубок, а в деяких випадках і в клубочках. 

Основний клінічний прояв протеїнуричної стадії амілоїдозу нирок — «постійна 

протеїнурія», для якої характерні значні коливання (від 0,1 до 3,0 г/л) у сечі з мікро-

еритроцитурією або без неї, циліндрурією і можливою лейкоцитурією. Найбільш 

виражена протеїнурія виявляється при вторинному амілоїдозі. Постійна втрата біл-

ка із сечею, через шлунково-кишковий тракт, збільшення його розпаду в організмі 
призводять до поглиблення гіпопротеїнемії з гіпоальбумінемією. 

Мають місце істотні порушення біохімічних показників крові: виражена дис-

протеїнемія з гіпоальбумінемією (до 20,0 %) і гіперглобулінемія у вигляді збільшен-

ня фракцій 1- (до 9,0 %), 2- (до 15,0–16,0%) і -глобулінів (до 23,0-25,0%); гіпер-

фібриногенемія (до 5,5 г/л), підвищення вмісту сіалових кислот (до 300 УО) при 

нормальній або навіть зниженій концентрації холестерину. Значно збільшується 

ШОЕ, з’являється помірна анемія. Змінюється електролітний баланс, знижується 

концентрація в сироватці крові натрію і калію. 

Основним клінічним проявом нефротичної стадії амілоїдозу вважається нефро-

тичний синдром, для якого характерні масивна протеїнурія, виражена гіпо- і дис-

протеїнемія у вигляді значної гіпоальбумінемії (до 20–30 % і нижче), гіперальфа-

2-глобулінемії (до 20 %) і гіпергаммаглобулінемії (до 25 %); гіперліпідемія, рідше, 

ніж при НС, зумовленим гломерулонефритом, наявність у більшості пацієнтів (70–

75 %) поширених виражених набряків, що відрізняються резистентністю до сечо-

гінних засобів. Характерна артеріальна гіпотензія, яку іноді пов’язують з уражен-

ням надниркових залоз амілоїдозом. Відзначаються анемія і різко збільшена ШОЕ. 

Крім протеїнурії, нерідко спостерігаються мікрогематурія, циліндрурія й абактері-
альна лейкоцитурія. Порушується електролітний баланс крові: знижується рівень 

натрію й калію; підвищується вміст -ліпопротеїдів і фібриногену. 
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У нефротичній стадії симптоми основного захворювання виражені слабко, на 

перший план виходить симптоматика нефротичного синдрому. У половини паці-
єнтів відзначається гепатомегалія і гепатолієнальний синдром. 

Азотемічна стадія амілоїдозу відповідає клініці хронічної ниркової недостатнос-

ті, що істотно не відрізняється від такої при інших первинних і вторинних захво-

рюваннях нирок. Термінальна ХНН є основною причиною летальності при цьому 

захворюванні. 
При амілоїдозі нирок може бути відсутнім паралелізм між вираженістю хро-

нічної ниркової недостатності й морфологічною картиною амілоїдно-зморщеної 
нирки. Нерідко в пацієнтів, які померли від уремії, відсутні ознаки амілоїдно-

зморщеної нирки. Ниркова недостатність може розвинутися і викликати смерть 

у протеїнуричній, нефротичній і навіть латентній стадії амілоїдозу. Найчастіше 

причинами швидкого прогресування ниркової недостатності при амілоїдозі мо-

жуть бути загострення основного захворювання, приєднання інтеркурентної ін-

фекції або такі ускладнення, як тромбоз ниркових вен, різке зниження артеріаль-

ного тиску, а отже, і клубочкової фільтрації, наприклад при амілоїдозі наднирко-

вих залоз. 

5.7.5. Діагностика
Встановити діагноз амілоїдозу нирок у ранній період захворювання досить склад-

но, незважаючи на те, що останнім часом діагностичні можливості значно зросли. 

У розпізнаванні вторинного амілоїдозу безсумнівну роль відіграють природа, клі-
нічна симптоматика, перебіг і тривалість первинного захворювання. Варто мати на 

увазі, що в деяких випадках первинна хвороба може перебігати латентно або хворий 

від неї одужав. Першорядне значення надається правильній інтерпретації сечового 

синдрому. При цьому найважливішою початковою діагностичною ознакою амілої-
дозу є протеїнурія, що з прогресуванням амілоїдозу неухильно зростає. 

Абактеріальна лейкоцитурія при амілоїдозі виявляється досить часто, що діа-

гностично насторожує, особливо в латентній стадії. Мікрогематурія при амілоїдозі 
спостерігається рідко. 

Частота і ступінь циліндрурії залежать від наявності і вираженості протеїнурії. 
Гіалінові циліндри виявляються частіше зернистих. При прогресуванні вторинного 

амілоїдозу в сечі виявляються двозаломлюючі ліпіди. 

Диспротеїнемія при вторинному амілоїдозі є характерною ознакою і залежить 

як від основного захворювання, так і від самого амілоїдозу. Для амілоїдозу характер-

не збільшення вмісту 
2
-глобулінів. 

При вторинному амілоїдозі спостерігається закономірне підвищення фібрино-

гену в міру прогресування цього захворювання. Установлена залежність між рівнем 

фібриногену і стадією амілоїдозу: чим вище рівень фібриногену, тим більше підстав 

думати про пізню стадію амілоїдозу. Гіперфібриногенемія — характерна ознака для 

деяких форм спадкового амілоїдозу, особливо для амілоїдозу при періодичній хво-

робі, коли високий рівень фібриногену знаходять незалежно від стадії хвороби. 

Виражена гіперхолестеринемія в нефротичній і азотемічній стадіях вторинного 

амілоїдозу спостерігається рідше, ніж при ХГН у зв’язку з амілоїдним ураженням 

печінки. Набряки виникають в нефротичній стадії амілоїдозу нирок. Однак у дея-

ких випадках вони можуть виникнути і на більш ранній стадії. Так, виявлення їх у 

протеїнуричній стадії пов’язують із розвитком легенево-серцевої недостатності, зу-
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мовленої основним захворюванням (при патології легень). На відміну від набряків 

нефротичного типу при гломерулонефриті, що швидко розвиваються на початку 

захворювання, при амілоїдозі нирок набряки наростають повільно. Виникнення 

набрякового синдрому на ранній стадії амілоїдозу нирок може бути спровокова-

не також приєднанням інтеркурентної інфекції, непереносимістю ліків та іншими 

причинами. 

При всіх формах амілоїдозу нирок, і особливо часто при вторинному, виявля-

ються гепато- і спленомегалія. Збільшення печінки виявляється в 60%, селезінки — 

у 24 % пацієнтів. Гепатомегалія при амілоїдозі зумовлена різними факторами, у тому 

числі відкладенням амілоїдної речовини і застійними явищами. У ранній стадії амі-
лоїдної гепатомегалії відкладення амілоїдної речовини в печінці відбувається лише 

в мінімальних кількостях, тому не спостерігається і порушення її функціональної 
здатності. З роками амілоїдна речовина відкладається в значних кількостях і пору-

шує структурно-функціональну здатність печінки з наступним розвитком печінко-

вої недостатності і асциту. Збільшення селезінки виявляється лише при тривалому 

перебігу амілоїдозу. 
Для діагностики амілоїдозу застосовується реакція зв’язування комплементу 

(РЗК) із сироваткою крові пацієнтів, при якій як антиген використовується аміло-

їдний білок. РЗК з амілоїдним антигеном вважається високочутливим діагностич-

ним тестом. 

Певне значення в діагностиці амілоїдозу мають і проби зі спеціальним забарв-

ленням (з конго червоним, з метиленовим синім, з барвником Еванса). 

Найбільш інформативний і надійний метод діагностики амілоїдозу — прижит-

тєва біопсія органів і тканин. Виявлення амілоїду в органах дає можливість не тіль-

ки підтвердити діагноз, але й визначити стадію амілоїдозу. Цей метод дозволяє у 

87–100 % випадків установити амілоїдоз нирок. Особливо велика цінність біопсії 
нирки для виявлення природи нефротичного синдрому: чи викликаний він аміло-

їдозом нирок, гломерулонефритом чи іншими захворюваннями, що важливо для 

вибору методу лікування і визначення прогнозу захворювання. 

При цьому у нирковому біоптаті спостерігається експансія мезангію та потов-

щення капілярних петель через відкладення аморфного матеріалу, що має позитив-

не забарвлення конго червоним; також амілоїд виявляється у стінці судин, просвіті 
канальців та в інтерстиції.

Імунофлюоресцентне дослідження демонструє позитивне забарвлення залежно 

від типу амілоїду. Електронна мікроскопія дозволить побачити «пухкі» фібрилярні 
депозити та згладження відростків подоцитів.

Макроскопічно нирка збільшена, бліда, з «воскоподібною» поверхнею.

Високу діагностичну цінність при системному амілоїдозі має прижиттєва біо-

псія печінки. Біопсія селезінки не одержала значного поширення через можливість 

кровотечі. Біопсія слизової оболонки товстої кишки підтверджує діагноз первинно-

го і вторинного амілоїдозу приблизно в 70 % випадків. 

Біопсія слизової ясен — найбільш доступний метод діагностики амілоїдозу, крім 

того, він не дає ускладнень. Однак діагностична цінність її визнається не всіма; по-

зитивні результати за наявності амілоїдозу одержують лише в 40 % випадків. 

Чутливість біопсії аспірату підшкірної клітковини на животі становить близько 90 %.

Метод кількісного визначення легких ланцюгів імуноглобулінів у сироватці кро-

ві Freelite має переваги перед іншими методами в діагностиці AL-амілоїдозу.



. ь   (  є  Л.А. , . . І )156

При діагностиці AA-амілоїдозу визначають кількість SAA (сироватковий амілоїд 

А) у сироватці крові.
Перебіг амілоїдозу нирок може бути різним. Це залежить від локалізації і ступе-

ня відкладення амілоїду, залучення в процес інших органів і систем, від природи і 
тяжкості основного захворювання. Однак амілоїдоз нирок практично завжди має 

хронічний прогресуючий перебіг, що у підсумку призводить до порушення функцій 

нирок та розвитку ХНН. 

Тривалість життя пацієнтів з амілоїдозом нирок коливається від 1 до 3 років з 

моменту встановлення діагнозу. Описано випадки, коли пацієнти жили до 10 років 

і більше. Летальний результат багато в чому залежить від перебігу основного за-

хворювання, у тому числі і як можливої причини смерті незалежно від амілоїдозу. 

Перебіг амілоїдозу залежить від різних його ускладнень: крововиливів, тромбозів, 

інтеркурентної інфекції й ін. Видужання від амілоїдозу можливо вкрай рідко при 

встановленні діагнозу в початкових (ранніх) стадіях захворювання, вчасно поча-

тому активному лікуванні і ефективному лікуванні основного захворювання, що 

обумовило розвиток амілоїдозу. 

5.7.6. Лікування
Лікування амілоїдозу нирок дотепер залишається малоефективним, особливо в 

разі пізньої його діагностики. Науково, теоретично й експериментально обґрунто-

ване лікування спрямоване головним чином на окремі ланки патогенезу амілоїдозу, 
тобто на усунення тих факторів, що сприяють утворенню амілоїду, на використання 

засобів, що гальмують вироблення і стимулюють резорбцію амілоїду.
На жаль, дотепер терапія амілоїдозу залишається неопрацьованою. Практично 

відсутні дослідження доказової медицини, які демонструють високу ефективність 

того чи іншого методу терапії.
При вторинному амілоїдозі першорядне значення мають методи й засоби, спря-

мовані на усунення основних симптомів або на повне лікування захворювання, на-

слідком якого він є. З цією метою використовуються як консервативні, так і ради-

кальні (хірургічні) методи лікування. 

У комплексній терапії амілоїдозу нирок істотне місце займає дієта. У початко-

вій стадії амілоїдозу рекомендують малобілкову дієту (з розрахунку 0,4–0,6 г білка 

на 1 кг маси тіла) з підвищеним вмістом вуглеводів, багату вітамінами. Показано 

включення до харчового раціону фруктів, ягід, що особливо містять багато вітамі-
ну С (чорна смородина, відвар шипшини й ін.), а також продуктів, багатих соля-

ми калію на етапі до розвитку ХНН (неочищена картопля, рис, капуста, абрикоси, 

урюк, ізюм, апельсини, банани, інжир і ін.). Добову потребу в білках тваринного 

походження доцільно забезпечити шляхом включення в дієту печінки. Рекоменду-

ються кабачки, морква, кавуни, дині, огірки. З метою підвищення калоражу їжі до-

зволяється мармелад, пастила, олія, вершкове масло. Обмежують уживання таких 

продуктів, як м’ясо, яйця, квасоля, горох, боби, какао, халва, сир. У нефротичній 

стадії у зв’язку зі значною втратою білка із сечею за наявності гіпоальбумінемії ре-

комендується дієта з вмістом білка до 1,5 г на 1 кг маси тіла. За наявності набряків 

обмежується кухонна сіль (при масивних набряках до 2–3 г на добу) і рідини (до 

800–1000 мл) з урахуванням рідких страв. Жири дозволяються в звичайних кіль-

костях. 

Методи лікування амілоїдозу наведені в табл. 5.14. 
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Препаратом вибору є мелфалан, що призначається в дозі 0,15–0,2 мг/кг по 4-7 

днів кожні 4–6 тижнів до сумарної дози 600 мг з однозначним призначенням дек-

саметазону в дозі 40 мг/день. Застосовують терапію талідомідом у дозі 100 мг/день.

Призначаються препарати 4-амінохінолінового ряду (делагіл, плаквеніл), що галь-

мують утворення мукополісахаридів і нуклеїнових кислот, знижують активність фер-

ментних систем ретикулоендотеліальних клітин, змінюють уміст сульфгідрильних груп, 

тобто впливають на деякі ланки патогенезу амілоїдозу шляхом зниження синтезу амі-
лоїду. Призначають ці препарати по 0,25–0,5 г на добу протягом багатьох місяців, років.

Як лікувальний засіб застосовується унітіол — 5% розчин по 5–10 мл 

внутрішньом’язово 1 раз на добу. Курс лікування 30–40 ін’єкцій. Вважають, що він 

викликає гальмування агрегації білкових субстанцій амілоїду у фібрилярних струк-

турах і має конкурентну дію стосовно SH-груп. Таке припущення ґрунтується на 

експериментальних даних, згідно з якими в організмі існує особливий чинник, що 

стимулює вироблення клітинами ретикулоендотеліальної системи особливого роз-

чинного білка — попередника амілоїду. Подальше перетворення цього білка в аміло-

їдні фібрили відбувається за участю дисульфідних зв’язків, на які і впливає унітіол. 

При лікуванні періодичної хвороби нефропатичного типу, ускладненої амілоїдо-

зом, рекомендують колхіцин (колхамін) по 1,5–2 мг на добу протягом багатьох мі-
сяців. Цей препарат запобігає нападам періодичної хвороби і зменшує протеїнурію. 

Анаболічні стероїди та нестероїдні протизапальні препарати не застосовуються. 

При ревматоїдному артриті та АА-амілоїдозі застосування хлорбутину дозволяє 

подовжити життя хворих на 90 %. Ефективне застосування метотрексату.
За умови AL-амілоїдозу внаслідок мієломної хвороби у 20 % хворих ефективним є 

пероральне застосування протягом року мелфалану та преднізолону в невеликих дозах.

Інтенсивна терапія вінкристином, доксирубіцином (адріаміцин) та дексамета-

зоном — ВАД та аутологічна периферична трансплантація стовбурових клітин є 

перспективним методом терапії.
У проспективному рандомізованому дослідженні хворих на AL-амілоїдоз ві-

ком понад 65 років зі збереженою функцією нирок була продемонстрована краща 

5-річна виживаність після трансплантації стовбурових клітин проти традиційної 
хіміотерапії (52 проти 28 %). У цьому дослідженні було показано перевагу дози 

Таблиця 5.14. Лікування різних форм амілоїдозу (Н.А. Мухін та співавт., 2002)

Тип амілоїдозу Мета лікування Лікувальна тактика

АА-амілоїдоз Гальмування продукуван-
ня білків гострої фази 
(сироватковий білок А), 
С-реактивного білка

Проведення імуносупресивної терапії 
при РА, ювенільному ревматоїдному 
артриті (застосування хлорбутину, 
циклофосфаміду, преднізолону); при-
значення колхіцину за умови періо-
дичної хвороби. Хірургічне лікування 
пухлин та остеомієліту

AL-амілоїдоз Гальмування продукції моно-
клональних легких ланцюгів 
імуноглобулінів

Хіміотерапія мієломної хвороби та 
моноклональних гаммапатій

Спадковий амілоїдоз Вилучення джерела продук-
ції генетично зміненого білка

Трансплантація печінки за умови 
транстеритинової сімейної амілоїдної 
поліневропатії

Гемодіалізний амілоїдоз Зменшення плазмової кон-
центрації 2-мікроглобуліну

Трансплантація нирки
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мелфалану 200 мг/м2 проти 140 мг/м2 у поєднанні з променевою терапією. За від-

сутності ефекту від терапії мелфаланом і преднізолоном можливе застосування 

-токоферолу і інтерферону . Доведена ефективність поєднання дексаметазону 

та інтерферону.

У разі розвитку термінальної ХНН застосовують перитонеальний діаліз, хроніч-

ний гемодіаліз і трансплантацію нирки. 

Пацієнти з амілоїдозом нирок повинні постійно знаходитися під диспансерним 

спостереженням. При сприятливому перебігу зі збереженою функцією нирок дис-

пансерне обстеження здійснюється 1–2 рази на рік із виконанням того ж обсягу 

досліджень, що і при хронічному гломерулонефриті. За наявності нефротичного 

синдрому — один раз на квартал. 
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Природжені захворювання нирок — це група нефропатій, що з’являються з мо-

менту народження дитини внаслідок порушень процесів ембріогенезу. Спадкові 
хвороби нирок визначаються як захворювання нирок, що зумовлені наявністю де-

фектних груп генів, гена чи його структури. Разом з тим клінічне диференціювання 

природжених та спадкових захворювань нирок у багатьох випадках умовне; термін 

«природжене» підкреслює лише відсутність чітких даних про спадковість захворю-

вання, наявність патології з моменту народження дитини.

Таким чином, фенотипові прояви генетичних порушень обумовлюють початок 

розвитку та перебіг захворювань у конкретного хворого у визначений час. Встанови-

ти, до якої групи (спадкових чи природжених нефропатій) належить ниркова патоло-

гія, нерідко неможливо. Крім того, набуті захворювання нирок теж мають генетичну 

детермінованість, що визначає можливість виникнення нефропатії та її перебіг.
Залежно від структури уражень спадкові й природжені захворювання проявля-

ються на органному рівні як аномалії органів сечової системи, на тканинному — 

як ниркові дисплазії, на клітинному — як тубулопатії, на хромосомному (аномалії 
аутосом і статевих хромосом) — як спадкові захворювання в класичному розумінні 
та генному — як рідкісні синдроми та уточнені форми захворювань, такі, напри-

клад, як фокально-сегментарний гломерулосклероз. Фенотип хворого може бути 

пов’язаний як із генними, так і з тератогенними впливами. Фактори середовища 

нерідко впливають на ступінь розвитку клінічних проявів, але вони не є головними. 

Фенотип, не пов’язаний із хворобою, теж впливає на розвиток захворювання.

Таким чином, прийнято користуватися термінами «аномалії розвитку», «дис-

плазії нирок», «природжені захворювання нирок», «генетично детерміновані не-

фропатії» та визначати генетичні фактори, що впливають на ступінь клінічних про-

явів і перебіг захворювання. Спадкові та природжені нефропатії діагностуються як 

хронічні хвороби нирок.

Актуальність діагностики та активного спостереження за природженими стана-

ми в нефрології обумовлена потенційною можливістю розвитку їх до ХНН. Остан-

ня формується в різні періоди життя хворого, що залежить від ступеня морфофунк-

ціональних змін у нирках. 

Умовно природжені стани, що класифікуються як ХХН, можна розподілити на 

чотири групи залежно від їх подальшого прогнозу. Імовірно, вони належать до ри-

зик-факторів, що ініціюють ХХН. 

Перша група спадкових та природжених нефропатій — малі аномалії, що спо-

чатку клінічно не проявляються, мало впливають на функціональні параметри 

Спадкові та природжені 
захворювання нирок6.
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діяльності нирок і тільки при динамічному спостереженні можуть призводити до 

«тихого» розвитку ниркової недостатності. Друга група — захворювання сімейно-

го генезу, що проявляються та несприятливо закінчуються лише в дорослому віці. 
Третя група — хвороби, що виявляються переважно в дитячому віці, мають відносно 

сприятливий перебіг із формуванням ХНН у різному віці залежно від типу успад-

кування та гомо- й гетерозиготності. Четверта група — клінічно маніфестні захво-

рювання та синдроми, що виявляються та закінчуються термінальною нирковою 

недостатністю виключно в дитячому віці, та ембріональні пухлини. 

Нижче будуть розглянуті найпоширеніші хвороби, розвиток яких залежно від 

віку визначається генетичними чинниками. 

6.1. Малі аномалії

Малі аномалії — група структурних особливостей будови нирки та її функціо-

нальних розладів, що за певних умов призводять до розвитку ниркової недостат-

ності. 
Виявлення цієї патології можливе на підставі ретельного аналізу стану людини. 

Малі аномалії не спричиняють клінічних скарг і є лише основою для подальшого 

зниження функції нирок. Якщо анатомічні та структурні особливості виявляються 

при огляді пацієнта та під час ультразвукового дослідження, то функціональні ано-

малії потребують спеціальних досліджень. Метаболічні розлади теж є фоном для 

розвитку патології нирок (вторинна гіпероксалурія, гіперурикемія).

До структурних особливостей будови нирки, що провокують зниження функ-

цій нирок, належать позиційні та кількісні анатомічні аномалії, а саме: нефро-

птоз, дистопія нирки, додаткові нирки, малий розмір нирок, єдина нирка, під-

ковоподібна нирка, S- і L-форми нирок, нерівності зовнішнього краю нирок (до 

3 років життя можуть бути фізіологічними), подвоєння нирок чи мисок, аномалії 
судин нирок та їх можливі поєднання з аномаліями розвитку інших органів, що 

походять із мезенхіми — ембріонального зачатку нирок. Це насамперед похідні 
хрящової тканини (як варіанти розвитку, наприклад, нігтьово-надколінний син-

дром — оніхоостеодисплазія, акроренальний синдром) та кісткової системи (на-

приклад, аномалії черепа). Таким чином, у разі наявності в пацієнта особливостей 

будови вушних раковин, розширеного перенісся, епікантуса, високого піднебін-

ня, патології очей, брахідактилії, диспластичного розвитку зубів, гриж чи інших 

диспластичних ознак можна очікувати малих аномалій нирок. Патологія розвитку 

зовнішніх статевих органів (крипторхізм, варикоцеле, гіпоспадія, синехії малих 

статевих губ) у 15 % випадків теж супроводжуються структурними порушеннями з 

боку нирок та сечовивідних шляхів. Індекс «синдроміальності» у формуванні вад 

розвитку сечової системи найбільший із боку лиця, скелета та очей, а також нер-

вової системи.

Структурні аномалії нирок діагностуються на підставі даних ультразвукового 

дослідження, результатів комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, рено-

сцинтиграфії. Анатомічні аномалії в більшості випадків не підлягають хірургічному 

лікуванню, тому що вони не сприяють зменшенню ниркової дисплазії та ліквідації 
ризик-фактора. Структурні тканинні аномалії у разі формування прогресуючого 

порушення функції нирок можуть потребувати антисклеротичної терапії. У разі, 
наприклад, ретроперитонеального фіброзу це може бути тамоксифен. За наявнос-
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ті диспластичних ознак судин та тканин нирок, імовірно, слід призначати ІАПФ і 
блокатори рецепторів до ангіотензину.

Природжені обструкції ниркової миски та вади розвитку сечоводів:

а) гідронефроз;

б) уретерогідронефроз.

Гідронефроз
Гідронефроз — природжена вада, що характеризується наявністю обструкції 

мисково-сечовідного сегмента за рахунок дисплазії його стінки, різним ступенем 

недорозвинутості паренхіми нирки та зниженням її функції.
Код МК-10: Q 62.

Клінічна класифікація гідронефрозу
I ступінь гідронефрозу характеризується розширенням ниркової миски, відсут-

ністю анатомічних змін паренхіми нирки. 

II ступінь гідронефрозу характеризується розширенням чашок і ниркової мис-

ки, зменшенням товщини паренхіми з ознаками порушення диференціювання 

ниркової тканини, зниженням інтенсивності контрастування порожнинної систе-

ми нирки й нефрофази, зниження артеріального кровообігу й канальцевої секреції 
не перевищує 70–80 %.

III ступінь гідронефрозу характеризується розширенням чашок і миски за ра-

хунок значного потоншення ниркової тканини, місцями до повної її відсутності, 
наявністю окремих ділянок (мазків) контрастування чашково-мискової системи 

нирки та її паренхіми або відсутність контрастування, зниженням ниркового кро-

вообігу і канальцевої секреції понад 80 %.

Клінічна картина. Клінічні симптоми: у переважної більшості дітей перебіг хво-

роби безсимптомний, біль у відповідній поперековій ділянці, підвищення темпера-

тури тіла, лейкоцитурія є наслідком ускладнення гідронефрозу.
Діагностичні критерії:
— критерії ультразвукового обстеження: збільшення розмірів нирки, розши-

рення чашок і миски, потоншення паренхіми та зміни її архітектоніки (стосуєть-

ся II i III ступеня гідронефрозу), зниження внутрішньониркової гемодинаміки, 

про що свідчить збільшення індексу резистентності ниркових артерій більше за 

0,70;

— критерії рентгенологічного обстеження: збільшення розмірів ураженої нир-

ки, розширення чашок та миски, потоншення ниркової паренхіми та зниження або 

відсутність контрастування чашково-мискової системи й паренхіми (стосується II 

i III ступеня гідронефрозу), відсутність ознак евакуації рентгеноконтрастної речо-

вини з чашково-мискової системи, що спостерігається на урограмах, виконанних 

через 60 і більше хвилин та після діуретичного навантаження; 

— критерії радіоізотопного обстеження: основним критерієм зворотності по-

рушень функції нирки є показник зниження артеріального внутрішньониркового 

кровообігу й канальцевої секреції до 70 %. Перевищення цього показника понад 

70 % — свідчить про необоротність порушень функції нирки.

Лабораторні методи обстеження. Основними лабораторними тестами є загаль-

ний аналіз сечі, аналіз сечі на приховану лейкоцитурію (методика Нечипоренка), 

визначення мікрофлори сечі та її чутливості до антибіотиків та уроантисептиків, 

визначення концентрації креатинину в сироватці крові, загальний аналіз крові, 
проба за Зимницьким. 
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Диференціальна діагностика. З метою диференціальної діагностики між ідіо-

патичним розширенням ниркової миски без порушення прохідності мисково-се-

човідного сегмента й гідронефрозом слід використовувати методику екскреторної 
урографії до та після діуретичного навантаження — проби з введенням лазиксу. 
Методика проби з діуретичним навантаженням: виконують класичну екскреторну 

урографію на 60-й хвилині, одразу ж внутрішньовенно вводять вікову одноразову 

дозу (0,5–1,0 мл) лазиксу й ще через 10 хвилин виконують рентгенограму нирок; 

повна евакуація рентгеноконтрастної речовини з чашок і миски після діуретичного 

навантаження свідчить про відсутність обструкції мисково-сечовідного сегмента; 

відсутність евакуації або часткова евакуація рентгеноконтрастної речовини є озна-

кою обструкції.
Для встановлення можливостей покращення анатомо-функціонального стану 

нирки при термінальній стадії гідронефрозу й обґрунтування показань до нефректомії 
виконують ендоскопічну перкутанну нефростомію із спостереженням до 2 місяців.

Лікування. Лікування гідронефрозу виключно хірургічне (відкрита операція або 

лапароскопічна), що полягає в радикальній резекції звуженої ділянки мисково-се-

човідного сегмента з формуванням мисково-сечовідного анастомозу за методикою 

Хайнса — Андерсона. 

Дренування ниркової миски здійснюється накладанням нефро- або пієлостоми, 

що доповнюються або не доповнюються встановленням стента через сформований 

мисково-сечовідний анастомоз.

Допускається завершувати операцію без дренування ниркової миски за таких 

умов: I ступінь гідронефрозу, II ступінь гідронефрозу при товщині паренхіми не 

менше 0,8–1,0 см, відсутності пієлонефриту, належному досвіді хірурга.

Інший варіант дренування ниркової миски — ендоскопічне стентування сечо-

воду, коли один завиток стента проводять до миски, а інший залишають у сечовому 

міхурі. Уретеральний стент видаляють через 1 місяць.

Показанням для нефректомії в дітей із гідронефрозом є незворотні зміни тканин 

ураженої нирки з повною відсутністю її функції, що підтверджується такими діа-

гностичними критеріями:

— потоншення ниркової паренхіми до 0,1–0,3 см із відсутністю тканинної дифе-

ренціації за даними УЗД;

— відсутність контрастування на урограмах чашково-мискової системи та не-

фрофази або наявність окремих мазків контрастної речовини в окремих ділянках 

чашково-мискової системи, що спостерігається лише на урограмах, виконаних че-

рез 2–5 годин після внутрішньовенного введення контрастної речовини;

— зниження ниркового кровообігу та канальцевої секреції понад 80 % за даними 

радіоізотопного дослідження;

— нирка під час субопераційного огляду являє собою тонкостінну порожнину з 

окремими острівцями потоншеної паренхіми;

— відсутність покращення анатомо-функціонального стану нирки після накла-

дання перкутанної пункційної нефростоми.

В окремих випадках (наявність аномально розташованих судин нирки, рубцеві 
зміни біля ниркової клітковини при виконанні повторних операцій тощо), коли під 

час реконструктивної операції з приводу гідронефрозу виникає кровотеча, що за-

грожує життю хворого, допускається виконання нефректомії.
Післяопераційне лікування. Упродовж перебування хворого в стаціонарі про-

водиться:
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— антибактеріальна терапія впродовж 10–12 діб шляхом парентерального вве-

дення антибіотика широкого спектра дії;
— стимуляція діурезу призначенням фітопрепаратів з метою виведення згустків кро-

ві й профілактики седиментації солей у чашково-мисковій системі та дренажній трубці;
— проби на прохідність мисково-сечовідного анастомозу, що здійснюються за-

лежно від особливостей перебігу післяопераційного періоду (у межах 8–14 діб після 

операції) одним із таких способів:

- барвникова проба — 1,0 мл р-ну індигокарміну вводять у ниркову миску через 

нефростомічну (пієлостомічну) трубку з наступним її перетисканням на період до 

появи забарвленої сечі під час сечовипускання;

- виконання антеградної пієлографії;
- затискання нефростомічної (пієлостомічної) трубки на певні періоди часу (1, 

2, 3 години й більше) з визначенням об’єму залишкової сечі після кожного затис-

кання; відсутність збільшення об’єму залишкової сечі після збільшення періоду за-

тискання трубки свідчить про задовільну прохідність анастомозу;

— дренажну трубку з миски видаляють лише після підтвердження задовільної 
прохідності мисково-сечовідного анастомозу й за відсутності загострень пієлонеф-

риту після проведення зазначених заходів перевірки прохідності анастомозу;

— у випадках відсутності або недостатньої прохідності анастомозу, при загострен-

ні пієлонефриту нефростома (пієлостома) залишається без перетискання впродовж 

тривалого (до 3 місяців) часу. Рішення про повторну операцію при відсутності про-

хідності анастомозу приймається не раніше 6–8 міс., коли зникає запальна інфіль-

трація тканин мисково-сечовідного анастомозу та заочеревинної клітковини.

Профілактика:
— антибактеріальна терапія протягом 4–5 міс. за переривистою схемою: 10–12 

днів (міняти кожного місяця) призначають один з уроантисептиків; у переривах 

між прийомом уроантисептиків призначають фітодіуретики;

— при сприятливому перебігу післяопераційного періоду максимальна реабілі-
тація уродинаміки на рівні «ниркова миска — сечовід» настає не раніше ніж через 

10 міс. — 1,5 року. Оцінювати результати операції слід на підставі УЗД, екскреторної 
урографії й радіоізотопної ренографії не раніше ніж через 10–12 міс. після хірургіч-

ного втручання.

Прогноз: можливе формування ХНН.

Диспансеризація: під спостереженням уролога, а надалі нефролога, 1 раз на рік 

контрольне обстеження в стаціонарі.

Уретерогідронефроз
Уретерогідронефроз — стійке розширення, збільшення довжини сечоводу за ра-

хунок численних вигинів і порушення його скоротливої функції, що зумовлено не-

дорозвиненістю (дисплазією) нервово-м’язових структур усієї його стінки.

Морфологічною основою уретерогідронефрозу в дітей є зменшення кількос-

ті гладком’язових елементів і водночас збільшення кількості сполучноклітинних 

структур сечоводу. Уродинамічними наслідками цих змін є неефективність скорот-

ливої функції сечоводу.
Код МКХ-10: Q 62.

Клінічна класифікація уретерогідронефрозу за даними видільної урографії:
I ступінь — розширення охоплює лише сечовід, чашково-мискова система в 

нормі;
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II ступінь — помірне розширення охоплює чашково-мискову систему;

III ступінь — значне розширення чашково-мискової системи й сечоводу, що су-

проводжується коліноподібними вигинами останнього, атрофією паренхіми нирки.

Крім цього, з метою уточнення додаткових причин порушень уродинаміки та 

уточнення методики лікування (консервативного чи хірургічного) уретерогідро-

нефроз поділяють на три типи:

I тип — органічна природжена обструкція сечоводу;

II тип — функціонально-обструктивний, при якому порушення евакуації вини-

кають за рахунок зниження скоротливої функції сечоводу; 

III тип — сечоміхуровозалежний (рефлюксуючий, нерефлюксуючий), при яко-

му порушення функції сечоводу, крім дисплазії його стінки, збільшуються за раху-

нок дисфункції (гіпотонія, гіпертонія) сечового міхура.

У діагнозі відзначається наявність ускладнень: пієлонефрит, хронічна ниркова 

недостатність.

Приклад формування діагнозу: правобічний органічно-обструктивний уретеро-

гідронефроз II ступеня, хронічний ускладнений пієлонефрит, активна стадія.

Діагностичні критерії уретерогідронефрозу:
— відсутність евакуації рентгеноконтрастної речовини з верхніх сечових шляхів 

та збільшення ступеня розширення сечоводу після діуретичного навантаження ла-

зиксом є ознакою органічної обструкції внаслідок природженого стенозу міхурово-

сечовідного сполучення;

— випорожнення сечового міхура не призводить до суттєвого зменшення еваку-

ації рентгеноконтрастної речовини з верхніх сечових шляхів, але після діуретичної 
стимуляції лазиксом на урограмах спостерігається повна евакуація рентгенокон-

трастної речовини із сечоводу — це ознака порушення уродинаміки функціональ-

ного характеру, зумовленого порушенням скоротливої функції самого сечоводу;

— після випорожнення сечового міхура відбувається повна евакуація рентгено-

контрастної речовини із сечоводу — це ознака функціональної обструкції сечомі-
хурово-сечовідного сполучення зумовленої порушенням функції (гіперрефлексія, 

гіпорефлексія, клапани задньої уретри) сечового міхура, — сечоміхуровозалежний 

варіант порушення скоротливої функції сечоводу.
Для визначення клінічної форми порушення функції сечового міхура у випадках 

міхуровозалежного уретерогідронефрозу використовують метод реєстрації ритму 

спонтанних сечовипускань упродовж однієї доби, що здійснюється таким чином: 

батьки записують точний час кожного спонтанного сечовипускання (коли дитина 

просить помочитися без нагадувань) і об’єм випущеної сечі при кожному сечови-

пусканні. 
Результати вимірювань заносять у таблицю, у стовпчиках якої вказують поряд-

ковий номер сечовипускання, час кожного сечовипускання та об’єм сечі (мл), виді-
леної за одне сечовипускання. 

Критерії діагностики клінічної форми дисфункції сечового міхура за результата-

ми реєстрації добового ритму спонтанних сечовипускань:

— короткі проміжки між кожним сечовипусканням (від 30 хв до 1,5–2 годин) і 
сечовипускання малими об’ємами сечі (30–100 мл) є ознакою спастичного (гіпер-

активного) сечового міхура;

— великі проміжки (6–12 годин) між сечовипусканнями та великі об’єми (300–

400 мл) сечі при кожному сечовипусканні є ознакою гіпотонічного (гіпорефлектор-

ного) сечового міхура;
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— наявність залишкової сечі (понад 30 мл) є ознакою гіпорефлекторного сечо-

вого міхура або порушення прохідності міхурово-уретрального сполучення (клапа-

ни задньої уретри) — інфравезикальна обструкція.

Лікування:
— пацієнти з I типом (органічно-обструктивний) уретерогідронефрозу підля-

гають хірургічному лікуванню — резекція дистального відділу сечоводу з антиреф-

люксною уретероцистостомією;

— пацієнти з II типом (функціонально-обструктивний) уретерогідронефрозу 

підлягають хірургічному лікуванню лише після неефективного консервативного лі-
кування; у цих випадках резекція дистального відділу сечоводу з антирефлюксною 

уретероцистонеостомією повинна доповнюватись тривалим лікуванням після опе-

рації, спрямованим на стимуляцію скоротливої функції сечоводу;

— пацієнти з ІІІ типом (сечоміхуровозалежним) підлягають консерватив-

ному лікуванню, спрямованому на відновлення нормального функціонального 

стану сечового міхура; за відсутності ефекту консервативного лікування пере-

ходять до хірургічної корекції з наступним продовженням комплексної консер-

вативної терапії.
Консервативне лікування уретерогідронефрозу
Цей вид лікування застосовується в таких випадках:

— наявність II або III типу вади у дітей віком до 6–10 міс. за відсутності ПН або 

при латентному його перебігу, доброму загальному стані хворого;

— зазначені умови при уретерогідронефрозі I ступеня у старших (до 3 років) ді-
тей;

— комплексне консервативне реабілітаційне лікування в післяопераційному пе-

ріоді (стимулятори біохімічних процесів тканин; препарати медіаторної дії — холі-
нолітики при гіперрефлексії сечового міхура; холіноміметики — при гіпорефлексії 
сечового міхура; антибактеріальна терапія (за наявності ПН); фітопрепарати.

Критерії оцінки результатів лікування уретерогідронефрозу:
— часткове або повне відновлення анатомо-функціонального стану верхніх се-

чових шляхів і нирок; 

— покращення прохідності сечоводу;

— зменшення ретенційних змін верхніх сечових шляхів за даними УЗД і виділь-

ної урографії;
— покращення функції ураженої нирки за даними показників стану внутріш-

ньониркової гемодинаміки (допплерографія) — ІР 0,68–0,70 і реносцинтиграфії;
— відсутність пієлонефриту;

— критерії показань до нефруретеректомії аналогічні тим, які рекомендуються 

при гідронефрозі (див. розділ «Гідронефроз»).

Прогноз: можливе формування ХНН.

Диспансеризація під наглядом уролога, надалі нефролога, 1 раз на рік контроль-

не обстеження в стаціонарі.

Обструктивна та рефлюксна уропатія: 
міхурово-сечовідний рефлюкс

Міхурово-сечовідний рефлюкс (МСР) — патологічний стан міхурово-сечовід-

ного співустя, зумовлений порушенням замикального механізму цього відділу сечо-

вих шляхів, внаслідок чого певна кількість сечі, що транспортується по сечоводу в 
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сечовий міхур, під впливом внутрішньоміхурового тиску постійно або періодично 

повертається (регургітація) у верхні сечові шляхи в напрямку нирки.

Код МКХ-10: N 13.

Клінічна класифікація МСР
Класифікація МСР базується на даних мікційної цистографії й доповнюється 

результатами радіоізотопної реносцинтиграфії та дослідженнями функції сечового 

міхура та стану його слизової оболонки.

Основою класифікації МСР за даними мікційної цистографії є висота заповне-

ння рентгеноконтрастною речовиною сечоводу й збиральної системи нирки та ви-

раженість їх дилатації (класифікація P. Heikel — K. Parkkulainen):

— I ступінь — контрастування тазового відділу сечоводу без його розширення;

— II ступінь — сечовід контрастується по всій довжині, не розширений;

— III ступінь — контрастується весь сечовід та збиральна системи нирки без їх 

розширення;

— IV ступінь — контрастування сечоводу й збиральної системи нирки з їх роз-

ширенням;

— V ступінь — значне розширення з коліноподібними вигинами сечоводу та 

збиральної системи нирки. 

Крім зазначеної рентгенологічної класифікації, при формуванні діагнозу необ-

хідно вказати: відсутність чи наявність дисфункції сечового міхура, наявність чи 

відсутність циститу, форму вічок сечоводів.

Діагностика:
— ультразвукове дослідження — визначає розмір нирки, характеристику її кон-

турів, розміри чашечок та миски, товщину паренхіми нирки, індекс резистентності 
внутрішньониркових артерій (ІР);

— цистографія в стані спокою й під час сечовипускання (мікційна цистографія): 

дослідження виконується введенням у порожнину сечового міхура через катетер 

20–25 % розчину однієї з таких рентгеноконтрастних речовин: тріомбраст, урогра-

фін, верографін тощо); об’єм розчину визначається першим позивом до сечовипус-

кання, після чого катетер видаляють;

— реєстрація добового ритму спонтанного сечовипускання;

— цистоскопія для виявлення циститу й характеристики форми вічка сечоводу 

(щілиноподібне, його скорочення, наявність деформації, розташування щодо три-

кутника Льєто);

— радіоізотопна реносцинтиграфія (додаткове обстеження).

Лікування МСР
Підхід до лікування дітей із МСР базується на патогенетичній концепції послі-

довності виникнення недостатності міхурово-сечовідного сполучення: вада розви-

тку останнього  відсутність чи наявність дисфункції сечового міхура та її клінічної 
форми (гіперрефлексія, гіпорефлексія)  цистит  порушення уродинаміки верх-

ніх сечових шляхів  різний ступінь пошкодження нирки. Встановлення згаданих 

ознак передбачає необхідність багатофакторного лікувального впливу на різні лан-

ки патогенетичного ланцюга. Існують такі види лікування МСР: консервативне, 

ендоскопічне, хірургічне з післяопераційними лікувальними заходами реабілітації 
функції сечових шляхів.

Консервативне лікування включає: фармакотерапію препаратами медіаторної 
дії, електростимуляцію рефлексогенних зон сечового міхура, регіонарну гіпер-
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термію, стимулятори біоенергетичних процесів тканин, актибактеріальну тера-

пію.

Залежно від дисфункції сечового міхура призначають препарати медіаторної дії: 
при гіперрефлексії (спастична форма) — холінолітики; при гіпорефлексії (гіпото-

нії) — холіноміметики. Для стимуляції біоенергетичних процесів тканин викорис-

товують рибофлавіну мононуклеотид, нікотинамід, рибоксин тощо, покращення 

скоротливої функції сечоводів досягають шляхом нашкірної електростимуляції 
рефлексогенних зон за такою методикою: один електрод кладуть на надлобкову ді-
лянку, другий — на рівень тіл II–III поперекових хребців (при гіперрефлексії сечо-

вого міхура) або на рівень X–XII грудних хребців (при гіпорефлексії сечового мі-
хура); тривалість однієї процедури електростимуляції 10 хв, один курс лікування — 

10–12 процедур, інтервали між курсами — 1 міс. Загальна кількість курсів визнача-

ється індивідуально залежно від динаміки даних об’єктивних методів обстеження.

При супутньому циститі проводять 15–20-денний курс інстиляцій сечового мі-
хура розчинами антисептиків.

Ендоскопічне лікування полягає у створенні антирефлюксного механізму шля-

хом парауретерального ін’єкційного введення нейтральних щодо тканин препара-

тів об’ємом 1–4 мл, що здійснюється за допомогою катетеризаційного цистоскопа 

(діаметр Ch 9–13) і спеціальної голки-катетера. Контроль ефективності лікування 

здійснюється виконанням контрольних мікційних цистограм через 6 міс. після 

проведеного лікування.

Показанням до ендоскопічного лікування є: I та II ступінь рефлюксу, що не під-

дається консервативному лікуванню впродовж 1–1,5 року, або ускладнення у вигля-

ді частих загострень ПН в окремих випадках неефективного хірургічного лікування. 

При МСР III–IV ступеня показанням до ендоскопічної корекції є вік дитини до 1,5 

року та часті атаки пієлонефриту. 
Хірургічне лікування. Показаннями для хірургічного лікування МСР є: 

— неефективне консервативне або ендоскопічне лікування I i II ступенів захво-

рювання;

— міхурово-сечовідний рефлюкс III–V ступенів.

Хірургічне лікування МСР повинно виконуватися за однією з таких методик: По-

літано — Лідбеттера в класичному варіанті або в модифікації Матісена, Коена, Хатча.

Післяопераційне лікування спрямоване на відновлення функціонального стану 

сечового міхура, ліквідацію циститу та пієлонефриту.
Критерії оцінки ефективності лікування:

— відсутність міхурово-сечовідного рефлюксу;

— стабільність нормальних показників аналізів сечі.
Прогноз: можливе формування вторинно зморщеної нирки, ХНН.

Диспансеризація під наглядом уролога, нефролога; 1 раз на рік контрольне об-

стеження в стаціонарі.

Гіперактивність симпатичної системи
Об’єднане ембріологічне походження нирок (метанефрогенна бластема) і ве-

гетативної нервової системи (мезенхіма), а також ендотелію пояснює, чому функ-

ціональні розлади регуляції призводять до розвитку порушень функцій нирок. В 

анамнезі в таких пацієнтів виявляється збільшена частота сечовипускань (понад 8 

разів на добу) та вегетосудинна дистонія за гіпертонічним типом, що характеризує 

гіперактивність симпатичної системи. Дизуричні явища в таких дітей часто тракту-
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ються як нейрогенний гіперактивний сечовий міхур, у дорослих осіб жіночої ста-

тті — як прояви циститу, чоловічої — простатиту чи аденоми передміхурової залози. 

Гіперактивність симпатичної системи в дітей проявляється психоемоційною ла-

більністю, моторним і кінетичним розгальмуванням та синдромом дефіциту уваги 

(Аttention Deficit/Hyperactivity Disorder — ADHD), що зустрічається у 70 % дітей та 

65 % підлітків. У дорослих гіперактивність симпатичної системи характеризуєть-

ся холеричним складом нервової діяльності та порушенням сну (денна сонливість, 

безпричинне часте нічне пробудження, мала кількість сновидінь). Нерідко ці па-

цієнти не люблять багаті протеїном та пересолені продукти, що є проявом ком-

пенсаторно-адаптивного формування звичок. Деякі пацієнти охоче їдять чорний 

шоколад, що містить рослинні поліфеноли, які знижують артеріальний тиск та по-

кращують настрій. Позитивно впливають на підвищений тиск продукти, збагачені 
кальцієм (який, до речі, сприяє зниженню маси тіла), вітамінами В, та чорниця. 

Частіше симпатична гіперактивність зустрічається у пацієнтів чоловічої статі.
Відомо, що в дітей з малою масою тіла при народжені знижена активність сим-

патичної системи, однак відповідь на судинні навантаження у них є адекватною.

Гіперактивність симпатичної системи виявляється шляхом:

— вивчення м’язової симпатичної нервової активності;
— холтерівського моніторингу (переважання симпатичної активності над пара-

симпатичною > 4; середньодинамічний АТ > 93 мм рт.ст.);

— верифікації дисфункції ендотелію (  АДМА,  прокоагулянтних факторів).

Виявляється підвищена активність вегетативної системи шляхом вивчення 

м’язової симпатичної нервової активності та добового холтерівського моніторингу 

серцевої діяльності. За наявності переважання симпатичної активності над пара-

симпатичною у понад чотири рази можна констатувати ризик-фактор формуван-

ня клубочкової гіперфільтрації. Вегетосудинна дистонія за гіпертонічним типом 

визначається за даними середньодинамічного артеріального тиску, що в нормі не 

перевищує 91 мм рт.ст. та в разі формування ниркової гіпертензії становить 93 мм 

рт.ст. і більше, та зниженої варіабельності частоти серцевих скорочень. Існують та-

кож методи верифікації дисфункції ендотелію, але практично вони ще мало вико-

ристовуються з метою виявлення ризик-факторів розвитку ХНН.

Доцільним діагностичним засобом можна вважати допплерсонографію та не-

пряму ренангіографію з радіофармпрепаратами технецію 99m. Зниження ШКФ у 

межах 50–70 мл/хв (концентрація креатиніну 0,15–0,2 ммоль/л) визначають контр-

ольованість ХНН, при якій можливе істотне подовження додіалізного періоду жит-

тя хворого.

Клінічні прояви з боку нервової системи:
— підвищена активність пацієнта;

— холеричний тип нервової системи;

— порушений сон (часті пробудження, храп);

— зменшення толерантності до фізичних навантажень (патологічна втома);

— знижена толерантність до холоду.
Таким чином, гіперактивність симпатичної системи включає симптоми з боку 

сечової, серцевої й нервової систем, а саме: дизритмію сечовипускань, високий у 

межах норми базовий рівень креатиніну крові (0,11–0,13 ммоль/л), вегетосудинну 

дистонію за гіпертонічним типом, середньодинамічний артеріальний тиск, підви-

щену моторну та кінетичну активність пацієнта, холеричний тип нервової системи, 

порушений сон. Важливими проявами вегетосудинної дистонії є відсутність нічно-
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го зниження АТ (категорія «нон-дипери» та гіпертензія положення з ортостатичною 

гіпотензією). У випадку, якщо ці клінічні прояви наявні всі разом, ризик формуван-

ня ХНН значно підвищується. Цьому можуть передувати діастолічна гіпертензія, 

ектопічні екстрасистоли, набряки під очима, патологічна втома, погіршення слуху 

чи зору, нічне хропіння.

Клінічні прояви з боку кардіоваскулярної системи:
— вегетосудинна дистонія за гіпертонічним типом;

— діастолічна гіпертензія;

— категорія «нондипери» й ортостатична гіпотензія;

мікроангіопатії (зниження гостроти слуху, пастозність).

Формуванню гіперактивності симпатичної системи може сприяти різке обме-

ження білка в раціоні вагітної та мала маса плоду, що не відповідає гестаційному 

віку. Як наслідок, у плода зменшується кількість нефронів, що надалі реалізується в 

несільчутливому варіанті гіпертензії.
Клінічні прояви з боку сечової системи:
— дизритмія сечовипускань;

— високий базовий рівень креатиніну крові;
— підвищена клубочкова фільтрація;

— адаптивні дієтичні звички (несолена їжа, мале споживання білка, велике — 

кальцію й вітамінів групи В).

Головним патогенетичним фактором, що призводить до формування ХНН, є 

тривала вазоконстрикція v.efferens, подальший її склероз з формуванняя унаслідок 

цього внутрішньоклубочкової гіпертензії. Одним із ранніх доклінічних проявів роз-

витку цього стану є виникнення діастолічної гіпертензії (понад 85–90 мм рт.ст.), 

на тлі якої формуються серцеві порушення, зменшення толерантності до фізичних 

навантажень (патологічна втома) та мікроангіопатії (зниження гостроти зору, слуху, 
пастозність), знижена толерантність до холоду.

Гіперактивність симпатичної нервової системи є перспективною щодо лікування 

серед малих аномалій, які можуть призводити до субклінічного розвитку ХНН. З ураху-

ванням того, що головним патологічним проявом підвищеної активності симпатичної 
системи є формування нефрогенної гіпертензії, лікування таких пацієнтів передбачає 

зниження системного артеріального тиску, зменшення вегетативної гіперактивності, 
«розкриття» v.efferens та захист ендотелію. Кінцевою метою лікування є забезпечення 

антипроліферативного ефекту з метою сповільнення розвитку ХНН. Якщо після нор-

малізації АТ пацієнти припиняють лікування, то подальший прогноз погіршується. 

До режимних рекомендацій у лікуванні гіперактивності симпатичної системи 

слід віднести обмеження білка (у дорослих пацієнтів), натрію хлориду (ефективне 

лише при сільчутливих формах гіпертензії і, можливо, шкідливе при сільнечутливих 

формах гіпертензії), насичених жирів і холестерину в харчовому раціоні, усунення 

зайвої маси тіла, тривалих психоемоційних навантажень, шкідливих звичок (палін-

ня, алкоголь, наркотики), дієта, збагачена кальцієм, помірні фізичні навантажен-

ня динамічного характеру (ходьба, біг, плавання щонайменше 30 хвилин/добу) та 

психотерапія. Обмеження вживання алкоголю обумовлене дозозалежним впливом 

спирту на судини. При малих дозах (до 70 мл 40% спирту) спостерігається системна 

вазодилатація, великих — вазоконстрикція, у тому числі ренальних судин. Паління 

та наркотики викликають вазоконстрикцію в будь-яких дозах. 

Медикаментозна терапія гіперактивності симпатичної системи починається 

при недостатній ефективності інших лікувальних заходів, ураженні органів-міше-
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ней (серце, нирки, головний мозок, підшлункова залоза), розвитку помірної гіпер-

тензії та початкових проявах ниркової недостатності. Передбачається застосування 

різних груп препаратів, ефективність яких оцінюється за рівнем швидкості клубоч-

кової фільтрації та АТ. Корекція АТ проводиться до значень, найбільш близьких до 

нормальних вікових меж.

Етіотропним препаратом у лікуванні симпатичної гіперактивності є моксо-

нідин, що є пресинаптичним активатором альфа-2-рецепторів та імідазолінових 

І
1
-рецепторів. Доза моксогами 0,2 мг знижує гіперактивність, 0,3 мг — має вира-

жену антигіпертензивну дію, доза 0,4 мг застосовується при резистентній артері-
альній гіпертензії 2 рази на добу. Інші представники антиадренергічних препара-

тів рідко застосовуються як монотерапія через широке призначення препаратів, 

що впливають на дію ангіотензину ІІ. Антимітогенний та антипроліферативний 

ефект моксонідину виявляється навіть в дозах, які не зменшують АТ, що дуже від-

різняє симпатолітичні препарати від інгібіторів АПФ. Останні також знижують 

активність симпатичної системи, але антипроліферативні властивості проявля-

ють в концентраціях значно вищих, ніж потрібно для корекції АТ. Патогенетична 

терапія гіперактивності симпатичної системи проводиться гіпотензивними пре-

паратами, що забезпечують вазодилатацію капілярної сітки. Це представники ін-

гібіторів АПФ, БРА ІІ
1
, окремі кальцієві блокатори (дилтіазем, лерканідипин) та 

окремі бета-блокатори (небіволол). 

Нейром’язові дисфункції сечового міхура
Гіперактивний сечовий міхур, що є проявом нейром’язової дисфункції, також 

нерідко буває проявом гіперактивності симпатичної системи. 

Загалом існують дві групи нейром’язових дисфункцій сечового міхура:

— неорганічного походження, що виникають внаслідок порушення контролю з 

боку нервової системи за функцією сечового міхура та сфінктера уретри при повно-

му збереженні цілісності її центрального та периферичного відділів і за відсутності 
анатомічних обструкцій нижніх сечових шляхів;

— спінальний сечовий міхур, що зумовлений природженими (менінгомієцеле) 

або травматичними ураженнями термінального відділу спинного мозку.
Код МКХ-10: N 31.

Клінічна класифікація. Виділяють дві основні клінічні форми нейром’язових 

дисфункцій, характерні для обох зазначених груп:

— гіперактивний (спастичний) сечовий міхур;

— гіпорефлекторний (гіпотонічний) сечовий міхур.

Клінічна картина. Загальні клінічні симптоми нейром’язових дисфункцій сечо-

вого міхура, за наявності яких слід проводити стаціонарні методи обстеження: ену-

рез, денне нетримання сечі (імперативні позиви до сечовипускання), часте сечови-

пускання (через 30 хв — 1,5 год), рідке сечовипускання (2–3 рази на добу) великими 

порціями (400–600 мл) сечі, натужування під час сечовипускання, наявність тонко-

го та млявого струменя сечі, гостра затримка сечі, повне або часткове нетримання 

сечі, відсутність позиву до сечовипускання.

Діагностика:
— загальноклінічні методи дослідження крові та сечі;
— бактеріологічні дослідження сечі з визначенням чутливості мікрофлори до ан-

тибіотиків та уроантисептиків;

— реєстрація добового ритму спонтанних сечовипускань;
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— ультразвукове дослідження з визначенням ємкості сечового міхура, залишко-

вої сечі та її об’єму;

— екскреторна урографія при заповненому та спорожненому сечовому міхурі;
— мікційна цистографія;

— цистоскопія;

— урофлоуметрія й ретроградна цистотонометрія.

Діагностичні критерії гіперактивного сечового міхура:
— часте сечовипускання (кожні 30 хв — 1,5 год) малими об’ємами (30–70 мл) 

сечі, денне нетримання сечі;
— енурез;

— «туге» заповнення рентгеноконтрастною речовиною обох сечоводів на всьому 

протязі, що виділяється на екскреторних урограмах;

— малі розміри сечового міхура, «фестончатість» його контурів за даними мік-

ційної цистографії;
— трабекулярність слизової оболонки, що виділяється при цистоскопії;
— зменшення порога чутливості сечового міхура (до 45–90 мл), підвищення то-

нусу детрузора й внутрішньоміхурового тиску, зменшення ефективної ємкості сечо-

вого міхура (100–137 мл), що визначається ретроградною цистотонометрією.

Діагностичні критерії гіпорефлекторного сечового міхура:
— рідке сечовипускання (2–3 рази на добу) великими порціями сечі (400–

600 мл);

— натужування при сечовипусканні;
— сечовипускання млявим струменем;

— часткове нетримання сечі (парадоксальна ішурія) як ознака декомпенсації 
скоротливої здатності сечового міхура;

— пальпація сечового міхура в надлобковій ділянці;
— наявність залишкової сечі, що визначається за допомогою УЗД або катетери-

зацією сечового міхура;

— збільшення й нерівність контурів сечового міхура за даними екскреторної 
урографії та цистографії;

— збільшення порога чутливості сечового міхура (до 200–350 мл), збільшення 

ефективної ємкості сечового міхура (400–550 мл).

Діагностичні критерії гіпорефлекторного (гіпотонічного, атонічного) спіналь-
ного сечового міхура:

— відсутність позиву до сечовипускання;

— повне або часткове нетримання сечі (парадоксальна ішурія);

— пальпується сечовий міхур у надлобковій ділянці або на рівні пупка;

— наявність великого об’єму (200–350 мл) залишкової сечі;
— дефект (відсутність) дужок поперекових та крижових хребців за даними рент-

генографії хребта;

— у ряді випадків дисфункція сечового міхура поєднується з нетриманням калу.
Ускладнення дисфункцій сечового міхура:
—пієлонефрит або цистит, їх поєднання;

— міхурово-сечовідний рефлюкс;

— сечоміхуровозалежний уретерогідронефроз;

— хронічна ниркова недостатність.

Лікування. Лікування нейром’язових дисфункцій сечового міхура здійснюєть-

ся за допомогою комплексу патогенетичних заходів залежно від виду порушень 
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скоротливої здатності стінки сечового міхура: при гіперактивному (спастичному) 

сечовому міхурі — заходи, спрямовані на усунення підвищеної скоротливості; при 

гіпорефлекторному (гіпотонічному) сечовому міхурі — заходи, спрямовані на під-

вищення скоротливої здатності стінки сечового міхура.

Лікування гіперактивного (спастичного) сечового міхура включає одночасно 

прийом одного з препаратів таких фармакологічних груп і застосування фізіотера-

певтичних методів:

— препарати направленої медіаторної дії: селективні М-холінолітики (ріабал, 

сибутин детрузитол);

— антибіотики широкого спектра дії та уроантисептики (лише у випадках за-

пальних ускладнень — пієлонефриту чи циститу);

— аплікації парафіну або озокериту на надлобкову ділянку, тривалість кожної 
аплікації 30–40 хв;

— електростимуляція м’язів промежини чи ануса.

Основний курс лікування триває 5–6 міс., він здійснюється таким чином: 12–14 

днів кожного місяця призначається один із препаратів (чи фізіопроцедур) кожної 
групи (препарати медіаторної дії приймати впродовж 3–5 місяців без перерви), 

останні 16–18 днів кожного місяця призначають фітопрепарати. Підтримуючі 2-мі-
сячні курси лікування проводять після 3–4 міс. перерви після основного курсу й пе-

реважно в весняно-осінній період року. Лікування триває до досягнення стабільної 
відсутності розладів сечовипускання.

Лікування гіпорефлекторного (гіпотонічного), у тому числі спінального, сечо-

вого міхура здійснюється одночасним прийомом одного з препаратів таких фарма-

кологічних груп, як препарати направленої медіаторної дії (інгібітори холінестера-

зи), М-холіноміметики (нейромідин, убретид), та перманентною катетеризацією 

сечового міхура або накладанням пункційної надлобкової цистостоми (перманент-

на катетеризація сечового міхура в дівчаток або надлобкова пункційна цистостома 

з наступним затисканням і розтисканням цистостомічної трубки через певні про-

міжки часу в хлопчиків).

Критерії визначення тривалості лікування та його ефективності
Для нейром’язових дисфункцій сечового міхура неорганічного походження:

— відсутність або істотне зменшення проявів клінічних симптомів (енурез, ден-

не нетримання сечі, нормальна частота сечовипускання та ін.);

— відновлення до вікової норми чутливості та ефективної ємкості сечового мі-
хура;

— відсутність або істотне зменшення залишкової сечі;
— відсутність пієлонефриту (циститу).

Для нейром’язових дисфункцій органічного походження — спінального сечо-

вого міхура (гіпотонічного):

— повне або істотне відновлення відчуття позиву до сечовипускання;

— повне або істотне зменшення об’єму залишкової сечі;
— зменшення об’єму сечового міхура та розширення верхніх сечових шля-

хів.

Прогноз: відносно сприятливий; можливе ускладнення хронічним циститом 

або пієлонефритом, ХНН.

Диспансеризація під спостереженням уролога, 1 раз на рік контрольне обсте-

ження в стаціонарі.
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Вторинна гіпероксалурія
Вторинна гіпероксалурія — полігенно успадкована нестабільність цитомемб-

ран, що призводить до надмірного утворення й виділення оксалатів із сечею. На 

відміну від первинної гіпероксалурії цей синдром реалізується тільки за певних 

умов та веде до втрати функції нирок лише при неналежному клінічному веденні 
хворого. 

Згідно із сучасною класифікацією вирізняють такі типи гіпероскалурій:

— первинна гіпероксалурія (типи 1, 2 і 3);

— кишкова гіпероксалурія;

— дієтична гіпероксалурія;

— ідіопатична або м’яка гіпероксалурія.

У розвитку вторинної гіпероксалурії, тобто кишкової, дієтичної або ідіопатич-

ної, у різні періоди життя відіграють певну роль різні фактори. Так, у дитячому віці 
на вторинну гіпероксалурію частіше хворіють діти з рецидивуючими захворювання-

ми дихальної системи та за наявності гіперкальціємії при рахіті. У всі періоди життя 

важливими несприятливими факторами є аліментарне перевантаження кальцій-

умісними продуктами, анатомічна патологія кишечника чи підвищене всмоктуван-

ня оксалатів (у нормі всмоктується до 2 % оксалатів їжі), гіпоксія, дефіцит вітамінів 

групи В та антиоксидантів.

Діагностичними ознаками вторинної гіпероксалурії є відсутність генеалогічного 

анамнезу та наявність підвищеної екскреції оксалатів (понад 0,5 мг/кг маси тіла на 

добу для дорослих і понад 3 мг/кг/добу для дітей). У разі візуалізації ехопозитивних 

включень із дистальною тінню у вивідній системі нирок та при появі сечового син-

дрому слід думати про наявність дисметаболічної нефропатії чи сечокам’яної хво-

роби. Супутнє зниження концентраційної функції нирок свідчить про формування 

тубулоінтерстиціального нефриту.
Кишкова гіпероксалурія становить приблизно 5 % від усіх випадків гіпероксалурії. 

Це пов’язано з наявністю шлунково-кишкової патології й зазвичай асоціюється з 

хронічною діареєю. Порушення всмоктування з будь-якої причини може призвести 

до кишкової гіпероксалурії. Такі причини включають кишковий дисбактеріоз, по-

рушення всмоктування жирів, хронічні хвороби жовчних шляхів або підшлункової 
залози, різні наслідки хірургічних процедур, запальне захворювання кишечника 

або будь-яке захворювання, що викликає хронічну діарею.

Основним механізмом є конкуренція за кальцій, що є кишковим оксалат-

зв’язуючим агентом. Більшість жовчних кислот, вироблених у процесі травлення, 

поглинаються в проксимальному кишковому тракті. Коли це не відбувається, каль-

цій і магній зв’язуються з цими жовчними кислотами, залишається дуже мало віль-

ного кальцію, доступного для поглинання або зв’язування з оксалатом у нижній 

частині кишечника. Без кальцію, необхідного для адекватного зв’язування оксала-

ту в шлунково-кишковому тракті, додатковий оксалат поглинається й потім виво-

диться сечовим трактом.

Дієтична гіпероксалурія. Раніше вважалось, що харчові оксалати відіграють від-

носно незначну роль у гіпероксалурії й становлять лише 10–20 % від загальної кіль-

кості оксалатів у сечі. Останні дані свідчать про те, що харчові оксалати мають на-

багато більше значення і можуть бути відповідальними за 50 % від загального вмісту 

оксалатів у сечі. 
Споживання продуктів, багатих на оксалати (шоколад, горіхи, шпинат), і дієта, ба-

гата тваринним білком, можуть призвести до гіпероксалурії. Низьке споживання каль-
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цію може також призвести до гіпероксалурії через зменшення кишкового зв’язування 

оксалату та збільшення його поглинання внаслідок цього. Аскорбінова кислота може 

бути перетворена в оксалат, що призводить до збільшення рівнів оксалату в сечі.
Багато пацієнтів (понад 80 %) мають ненормальний або порушений транспорт-

ний механізм клітинної мембрани для всмоктування оксалатів, що викликає ано-

мально високе поглинання харчового оксалату.
Інші можуть мати дефіцит Oxalobacter formigenes, кишкової факультативно-анае-

робної бактерії, яка розщеплює оксалат. Коли ця бактерія втрачається через тривале 

застосування антибіотиків або з інших причин, спостерігається збільшення киш-

кової абсорбції оксалату. Деякі дослідження показали кореляцію між зниженням 

активності цієї бактерії в кишечнику й гіпероксалурії з каменеутворенням. 

Oxalobacter відносно стійкий до пеніциліну, але чутливий до макролідів, фторхі-
нолонів, тетрацикліну. Oxalobacter зазвичай колонізує шлунково-кишковий тракт 

приблизно з 3-го року життя. Після його втрати повторна колонізація Oxalobacter у 

кишковому тракті стає дуже складною.

Ідіопатична або м’яка гіпероксалурія — це, безумовно, найбільш поширений вид 

гіпероксалурії в пацієнтів із каменями оксалату кальцію, що може бути пов’язано з 

надлишком харчового оксалату або збільшенням його продукції. Спочатку існувала 

думка, що ці зміни викликані головним чином підвищеною ендогенною продук-

цією оксалату, однак останні дані свідчать про те, що до 50 % або більше від вмісту 

оксалатів у сечі пов’язано з харчуванням.

У більшості людей має місце відносне перенасичення сечі оксалату кальцієм, що 

утримується від осадження різними факторами, у тому числі такими специфічними 

інгібіторами, як цитрат. 
Диференціальна діагностика проводиться з первинною гіпероксалурією та зче-

пленою з Х-хромосомою тубулярною хворобою Дента, що характеризується мікро-

протеїнурією, гіпероксалурією (5–20 мг/кг на добу) та нефрокальцинозом (НК) у 

30–50 років. Хвороба пов’язана з мутацією CLCN5. Ефективною терапією є при-

значення тіазидних діуретиків.

Терміном «нефрокальциноз» позначається підвищене відкладення кристалів в 

кірковому й мозковому шарі нирок. Це захворювання може розвиватися самостійно 

або супроводжується утворенням конкрементів у нирках. НК може викликатися різ-

ними порушеннями обміну речовин. До основних факторів ризику належать: гіпер-

паратиреоз, первинна гіпероксалурія, нирковий тубулярних ацидоз, порушення об-

міну вітаміну D, ідіопатична гіперкальціурія і гіпоцитратурія, а також генетичні по-

рушення, включаючи хворобу Дента, синдром Барттера й медулярну губчату нирку.
Оскільки етіологія НК може бути різною, не існує єдиного стандартного спосо-

бу лікування цього захворювання. Лікування необхідно спрямовувати на корекцію 

метаболічних і генетичних порушень, що лежать у його основі, і водночас на міні-
мізацію біохімічних факторів ризику розвитку НК.

Настанови EAU 2014 року рекомендують з метою встановлення діагнозу про-

вести аналіз крові на паратгормон (у разі підвищеного вмісту кальцію), вітамін D і 
метаболіти, вітамін А, концентрацію натрію, калію, магнію, хлоридів і КОС. Аналіз 

сечі повинен включати вимірювання рН (не менше 4 разів на день), добового обсягу, 
питомої ваги, вмісту кальцію оксалату, фосфату, сечової кислоти, магнію та цитрату.

Для визначення надлишкової екскреції оксалатів використовують аналіз добо-

вої сечі, за необхідності — визначення вмісту в крові кальцію і паратгормону. Після 

призначення лікування тестування 24-годинного об’єму сечі проводиться кожні 
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2–3 місяці до отримання бажаного результату. Визначення вмісту оксалатів у сиро-

ватці крові не проводиться. 

Лікування вторинної гіпероксалурії передбачає застосування дієти з низьким 

умістом оксалату при збереженні достатнього споживання кальцію, піридоксину 

(B
6
), збільшення вживання рідини. Пропонується обмеження прийому продуктів, 

що містять вітамін С і журавлину. Введення кальцієвих добавок є початковим мето-

дом вибору при лікуванні кишкової гіпероксалурії поряд із достатнім споживанням 

цитрату калію. Призначаються магнерот, піридоксин (до 400–500 мг/добу), оротат 

калію, уролесан, ферменти, цистон, тіазидні діуретики. За наявності рецидивуючих 

інфекційно-запальних хвороб верхніх дихальних шляхів доцільний прийом імуно-

тропних препаратів мікробного походження (рибомуніл, бронхомунал).

Синдром щипців для коління горіхів (nutcrackers syndrome)
У процесі росту людського організму особливості розташування судин нирок 

можуть призводити до появи сечового синдрому, що має назву «синдром щипців 

для коління горіхів», або «синдром пінцету». Основою захворювання є здавлення 

ниркової вени між аортою та люмбальними хребцями, проксимальніше роздвоєння 

нижньої порожнистої вени (задній тип), або між аортою та верхньою мезентеріаль-

ною артерією (класичний передній тип). Частіше феномен проявляється зліва. У 

дітей можливе провокування синдрому під час проведення УЗД, якщо датчик міцно 

притиснутий до черевної порожнини. 

Захворювання маніфестує в підлітковому віці появою болю в попереку (вранці 
або після фізичного навантаження), нирковою гіпертензією, ортостатичною про-

теїнурією (часто за рахунок гамма-фракції) або/та еритроцитурією. Нерідко посту-

пове здавлення ниркової вени супроводжується збільшенням опору відтоку крові 
від судин малого таза та яєчка, що призводить до розвитку варикоцеле в будь-якому 

віці. Тривале порушення кровотоку супроводжується поступовою втратою функції 
нирки з боку наявності аномалії.

Діагноз встановлюють на підставі даних допплерсонографії ниркових судин, 

селективної ренальної вено- й аортографії та комп’ютерної томографії. Лікування 

хірургічне.

6.2. Хвороби сімейного генезу 
з віддаленим несприятливим прогнозом

У цьому розділі розглянуті родинний нефротичний синдром (НС), гемолітико-

уремічний синдром (ГУС) та гіпертензивний нефросклероз. Ці хвороби передають-

ся спадково, клінічно маніфестують лише в дорослому віці та мають несприятливі 
наслідки, незважаючи на сучасну терапію. 

Родинний гормонорезистентний НС розвивається в дорослому віці на тлі де-

фекту гена альфа-актину 4 (АСТ4) хромосоми 19q13 при фокально-сегментарному 

гломерулосклерозі першого типу (FSGS1) та невизначеного гена хромосоми 11q21-

22 — при фокально-сегментарному гломерулосклерозі другого типу (FSGS2). Не-

фротичний синдром є гормонорезистентним, нечутливим до цитостатичної терапії 
і лікування циклоспорином А, завжди прогресує до ХНН. При трансплантації нир-

ки рецидиву НС не буває.
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Гемолітико-уремічний синдром — гостра гемолітична анемія з фрагментовани-

ми еритроцитами, тромбоцитопенія та гостра ниркова недостатність. ГУС буває 

первинним (класичний ГУС з діареєю — Д-ГУС і атиповий ГУС без діареї) та вто-

ринним. Виділяють також Н-ГУС з дефіцитом або дисфункцією фактора Н комп-

лементу (частіше має сімейний характер). Причиною діареї найчастіше є кишкова 

паличка (О157:Н7, О111) із шигаподібним ліпосахаридним токсином, збудник ди-

зентерії та сальмонела із веротоксином, S.pneumonia із нейромінідазою. Вторинний 

ГУС розвивається на тлі вагітності, трансплантації, раку, гломерулонефриту, сис-

темних захворювань, прийому медикаментів (циклоспорин А, мітоміцин С, оральні 
контрацептиви, кокаїн, аміноглікозиди). Диференціальна діагностика типового та 

атипового ГУС наведена в табл. 6.1.

На тлі підвищеної чутливості специфічних рецепторів канальців до дії кишково-

го токсину формуються гломерулярні порушення при класичному ГУС. Атиповий 

ГУС теж має спадкову основу, що реалізується в артеріолярній системі в підлітково-

му віці й у дорослих. У більшості випадків це викликано хронічною неконтрольова-

ною активацією системи комплементу. Але існує сімейний ГУС, що є генетично де-

термінованим, із аутосомно-рецесивним, аутосомно-домінантним, невизначеним 

типом успадкування та дефектом кобаламіну С. Аутосомно-домінантна форма ГУС 

існує з аномалією гена ADAMTS13, що кодує фактор фон Віллебранда. Коротка ха-

рактеристика цієї патології наведена в табл. 6.2.

Гастроінтестинальними проявами ГУС є біль у животі із діареєю, блювота з 

геморагічним умістом, ішемічний коліт та ентероколіт, перитоніт, перфорація, 

стриктури, гострий панкреатит, некроз кишки, гепатит. Гематологічні ознаки ГУС: 

тромбоцитопенія зі збільшенням розмірів тромбоцитів та зниженням їх агрегацій-

ної функції, гостра гемолітична анемія, фрагментація еритроцитів, ретикулоцитоз, 

підвищення вмісту непрямого білірубіну, низький гаптоглобін, негативний тест 

Кумбса, лейкоцитоз, підвищення ШОЕ. Проявами з боку нирок є ГНН, гіпертензія 

(спочатку може бути гіпотензія). Висока ЛДГ є раннім індикатором ГУС.

Диференціальна діагностика ГУС з іншими синдромами, що супроводжуються 

розвитком ГНН, наведена в табл. 6.3.

Ознака Класичний ГУС ГУС без діареї

Наявність E.сoli Часто Рідко

Генетичні фактори Рідко Часто

Вік Діти Підлітки/дорослі

Сезонність Літо Цілий рік

Продром Кривава діарея Немає

Початок Раптовий Поступовий

Неврологічна симптоматика Рідко Часто

Гіпертензія М’яка Виражена

Ураження нирок Гломерулярне Артеріолярне

Органічна ГНН Не завжди Завжди

Рецидиви Дуже рідко Часто

Розвиток ХНН Рідко Часто

Смерть < 5–10 % Часто

Таблиця 6.1. Клініко-лабораторні ознаки ГУС із діареєю та без діареї
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Таблиця 6.2. Характеристика сімейного гемолітико-уремічного синдрому

Ознака Класичний ГУС Рецесивний ГУС Домінантний ГУС

Вік виникнення Різний Різний Частіше дорослі

Сезонність Весна — осінь Відсутня Відсутня

Кліматична зона Тепла Немає значення Немає значення

Місце ураження Клубочки Усі артеріоли Усі артеріоли

Продром Діарея Немає Немає

Синдром тромбоцито-
пенічної пурпури

Немає Рідко Часто

Перебіг Доброякісний Прогресуючий Прогресуючий

Рецидив Рідко Часто Рідко

Перехід у ХНН Рідко Буває Завжди

Ефективність лікування Добра Різна Низька

Летальність < 10 % 65 % > 90 %

Слід пам’ятати, що за наявності гемолітичної анемії треба використати тест 

Кумбса. При позитивному тесті гемоліз може бути обумовлений резус-конфліктом, 

АВО-несумісністю чи несумісністю за іншими антигенами. За відсутності позитив-

ної реакції Кумбса гемоліз обумовлений впливом токсичних речовин, дефіцитом 

Г-6-ФДГ, піруваткінази, аномальними еритроцитами (гемоглобінопатії, мембранні 
дефекти). 

Лікування ГУС передбачає підтримання еуволемії (особливо важливо за наяв-

ності діареї) за допомогою внутрішньовенного введення фізіологічного розчину для 

запобігання гострому ураженню нирок. Близько 50 % пацієнтів із ГУС дитячого віку 

та більша частина дорослих потребують проведення діалізу. Останній проводиться 

за наявності ГУН 3-ї стадії або життєво небезпечних ускладнень: перевантаження 

рідиною, гіперкаліємія, тяжкий ацидоз, гіпонатріємія. 

При ГУС не призначаються преднізолон, токоферол, мембраностабілізатори. 

Плазмові методи лікування є основними при більшості форм гемолітико-уреміч-

Таблиця 6.3. Диференціальна діагностика ГУС та ГНН іншого генезу

Нозологічна 

форма

Провокую-

чий фактор
ГНН

Наявність

Прогноз Інші ознакитромбо-

цитопенії

гемо-

лізу

Класична ГНН 
дитячого віку 

Прореналь-
ний і реналь-
ний

+ – – Відносно спри-
ятливий

Ендемічний ГУС Кишкова ін-
фекція

+ – – Сприятливий

Аутосомно-до-
мінантний ГУС

Невідомо + – – Несприятливий

ГУС Кишкова ін-
фекція

+ + + Відносно спри-
ятливий

Гемолітична 
анемія з ГНН

Гемоліз + – + Відносно спри-
ятливий

Хвороба Мош-
ковіца

Імунний + + – Несприятливий Ураження нер-
вової системи, 
підвищення 
температури



. ь   (  є  Л.А. , . . І )178

ного синдрому з діареєю. Ці методи використовують продукти донорської плазми, 

щоб замінити відсутній або функційно нездатний фактор металопротеїнази Вілле-

бранда або фактори комплементу.
Плазмаферез є найбільш ефективною терапією для Д-ГУС. При плазмафарезе 

плазма пацієнта видаляється й замінюється свіжозамороженою плазмою або ана-

логічним продуктом. Альбумін не повинен бути використаний для заміни, оскільки 

він не містить фактора Віллебранда, металопротеїнази або факторів комплементу, 
за винятком P-гемолітико-уремічного синдрому або нейрамінідазопосередковано-

го ГУС, що розвивається при пневмококовій інфекції й потребує агресивної анти-

бактеріальної терапії.
Для дорослих і дітей з атиповим ГУС використовують препарат людських моно-

клональних антитіл Eculizumab, що блокує кінцеву частину системи комплементу 

С5 і може застовуватись із плазмозаміщенням і без нього та сприяє підвищенню 

кількості тромбоцитів.

У разі розвитку ХНН трансплантація нирки є ефективною, хоча рецидив ГУС 

трапляється у 10–45 % випадків, частіше в дітей. 

Первинна профілактика ГУС полягає насамперед в уникненні інфекції, однак 

якщо зараження відбулося, про що свідчать криваві випорожнення, ризик ГУС 

може бути зменшений шляхом призначення антибіотиків.

У дітей і людей літнього віку підвищений ризик розвитку ГУС як ускладнення на 

тлі бактеріальної інфекції.
Превентивні заходи передбачають уникнення кишкової палички із шигельоз-

ним токсином, вживання неякісно приготовленого м’яса, особливо яловичого фар-

шу, непастеризованих молочних продуктів, прямого контакту з тваринами.

Гіпертензивний нефросклероз, як хвороба сімейного характеру, має патологіч-

ний невизначений генотип. Це розвиток тотального склерозу нирок внаслідок три-

валої системної та внутрішньоклубочкової гіпертензії. Частота цього стану разом із 

первинними серцево-судинними захворюваннями сягає 30 % серед причин ХНН 

(друге місце після діабетичної нефропатії). Підставою для визначення діагнозу є на-

явність прогресуючого нефросклерозу за даними серійних біопсій нирок. 

Клінічними ознаками гіпертензивного гломерулосклерозу є наявність гіпертен-

зії в батьків чи родичів першого ступеня спорідненості, гіпертензії (систолічний 

тиск понад 140 мм рт.ст., діастолічний — понад 90 мм рт.ст.) яка передує розвитку 

ХНН, гіпертрофії лівого шлуночка (за даними ехокардіографії і/або електрокардіо-

графії), добової протеїнурії до 0,5 г (менше ++ за індикаторним папірцем) та відсут-

ність наявних попередніх захворювань нирок токсичного, природженого, набутого 

або системного характеру. Згідно з іншими критеріями (Zarif L., 2000), направлення 

на біопсію нирки для підтвердження гіпертензивного нефросклерозу рекоменду-

ється пацієнтам віком 18–70 років із діастолічною гіпертензією понад 95 мм рт.ст., 
із співвідношенням білка до креатиніну < 2,0 за відсутності імунокомплексних за-

хворювань та цукрового діабету. 
Для ілюстрації наводимо власне клінічне спостереження. Пацієнт віком 40 

років направлений від кардіолога із скаргами на наявність альбумінурії в межах 

120–240 мг/добу та креатиніну крові 144 мкмоль/л на тлі артеріальної гіпертензії 
145–155/100–105 мм рт.ст. при застосуванні трьох антигіпертензивних препара-

тів. При дообстеженні було виявлено зменшення розміров нирок за даними УЗД 

до 10,5 см. У батька цієї людини також вивлена артеріальна гіпертензія 180/110 мм 

рт.ст., якої він не відчуває, тому не користується ліками для її корекції. Пацієнту 
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була скорегована антигіпертензивна терапія (кардосал + 40 мг/добу, моксогама 

0,3 мг тричі на добу, лерканідипін 20 мг/добу, небіволол 5 мг/добу), альбумінурія 

зменшилась до 60–80 мг/добу, проте АТ знаходився у межах 140–150/95–105 мм 

рт.ст., ШКФ неухильно знижувалась, а розміри нирок прогресивно зменшувались, 

досягнувши абсолютного критерію нефросклерозу — 80 мм — протягом 6 місяців 

від першого визиту пацієнта. Біопсія нирок не була виконана з причини катастро-

фічного приросту креатиніну. Діагноз гіпертензивного нефросклерозу був сформу-

льований на підставі родинного анамнезу та перебігу хвороби. Пацієнту проведена 

трансплантація нирки від родинного донора (дружини). Перед трансплантацією 

пацієнт отримував 6 антигіпертензивних препаратів одночасно із максимальною 

корекцією АТ у ме жах 160–180/100–120 мм рт ст. Після трансплантації АТ 125/75, 

ШКФ (GFR-EPI) — 95 мл/хв, приймає расилез 300 мг і ебрантил 30 мг двічі. Нир-

ки в пацієнта збережені, остаточно відмовитись від антигіпертензивної терапії не 

вдається. Ідеться про визначення залишкової функції нирок за даними динаміч-

ної реносцинтиграфії для вирішення питання про нефректомію його власних ни-

рок для профілактики розвитку патологічного процесу в трансплантованій нирці. 
Батько пацієнта отримує потрійну терапію антигіпертензивними препаратами, АТ 

160–170/95–110 мм рт.ст., ШКФ (GFR-EPI) — 71 мл/хв.

Ефективних методів лікування гіпертензивного нефросклерозу немає. Вважа-

ється перспективним застосування ІАПФ, антагоністів рецепторів до ангіотензину 

ІІ, моксонідину та кальцієвих блокаторів пролонгованої дії з метою максимальної 
корекції АТ.

6.3. Патологія нирок гомо- та гетерозиготного генезу 

з формуванням ХНН у різному віці

Існує ціла група хвороб, клінічні прояви яких з’являються в дитячому віці, а 

розвиток ХНН починається у шкільному або пубертатному періоді життя. Частина 

пацієнтів потребують лікування з приводу ниркової недостатності ще в дитячому 

віці. В інших пацієнтів симптоми ХНН формуються дуже повільно і необхідність 

замісної терапії виникає лише у зрілому віці. До переліку цих хвороб слід віднести 

спадковий нефрит та нефрит із туговухістю (синдром Альпорта), нігтьово-надко-

лінний синдром, первинну гіпероксалурію та інші. 

Спадковий нефрит та класичний синдром Альпорта 
(нефропатії колагену ІV типу)

Синдром Альпорта (спадковий нефрит) — прогресуюче генетично обумовлене 

порушення гломерулярної фільтрації, що супроводжується еритроцитурією і розви-

тком ХНН. Синдром Альпорта має також екстраренальні ознаки, а саме глухоту чи 

порушення зору, яке частіше проявляється у пацієнтів жіночої статі. Тобто в нефро-

логічній практиці діагноз синдрому Альпорта, як правило, запідозрюють клінічно у 

віці 5–7 років за наявності еритроцитурії із супутнім високочастотним зниженням 

слуху та верифікують на підставі результатів нефробіопсії й генетичного тестування. 

За сучасними даними, синдром Альпорта є найчастішою причиною еритроциту-

рій в дитячому віці. Згідно з генетичними дослідженнями, частота синдрому Альпор-
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та значно перевищує частоту нефриту з туговухістю й сягає 1 : 5000–10 000 населен-

ня. Таким чином, випадково виявлена еритроцитурія в дітей найчастіше є ознакою 

одного з варіантів синдрому Альпорта. Проте набутий гломерулонефрит, що, як пра-

вило, діагностується лікарем за відсутності глухоти, посідає лише п’яте місце серед 

причин гломерулярних еритроцитурій. Про це свідчать результати морфологічних 

досліджень нефробіоптату. Морфологи констатують таку послідовність причин ери-

троцитурій (за частотою): синдром Альпорта, IgA-нефропатія, синдром стоншеної 
базальної мембрани, нормальні гломерули, гломерулонефрит та васкуліти. 

Діагностичні морфологічні ознаки синдрому Альпорта включають проліферацію 

мезангіальних клітин і матриксу, стоншення стінок капілярів та тубулоінтерстиці-
альні зміни, що виявляються не раніше 5–7-го року життя. Надалі розвиваються 

інтерстиціальний фіброз, тубулярна атрофія й дилатація, утворюються пінисті клі-
тини (спінена цитоплазма), стоншуються та подвоюються базальні мембрани клу-

бочків та канальців, lamina densa набуває плетеної структури. Зі збільшенням трива-

лості синдрому Альпорта, що визначається генотипом хворого, гломерулосклероз 

та інтерстиціальний фіброз прогресують, розвивається ХНН. Імунофлюоресцентні 
дослідження на ранній стадії не інформативні. Пізніше виявляються гранулярні де-

позити С3-комплементу та імуноглобуліну М. За допомогою імунофлюоресцент-

них методів дослідження нефробіоптату виявляються дефекти кількості альфа-лан-

цюгів колагену, що є патогномонічною ознакою синдрому Альпорта. 

Патогенетичною основою морфологічних змін при захворюванні є дефіцит ко-

лагену ІV типу в базальних мембранах клубочка та канальців. Колаген ІV типу, що 

є головним компонентом базальної мембрани, являє собою спіральну молекулу з 

трьох альфа-ланцюгів. Альфа-1 (ІV) та альфа-2 (ІV) ланцюги кодуються 13-ю хро-

мосомою, присутні у всіх базальних мембранах і виявляються з 11-го тижня геста-

ції в нирках. Спочатку їх уміст в нефронах досить значний, але з розвитком плода 

він значно зменшується. Альфа-3 (ІV), альфа-4 (ІV) кодуються другою хромосо-

мою, альфа-5 (ІV) і альфа-6 (ІV) — Х22q хромосомою, є більш специфічними та 

з’являються в нирках на 11-му (альфа-3 (ІV), альфа-4 (ІV) і альфа-6 (ІV)) та 21-му 

(альфа-5 (ІV)) тижнях гестації. 
Альфа-1, -2, -5 та -6 знаходяться в епітеліальній базальній мембрані, аль-

фа-1–5 — у базальній мембрані гломерул. Наявність альфа-5 в обох видах мембран 

дозволяє проводити діагностику за біопсією шкіри за наявності дефекту при син-

дромі Альпорта.

Альфа-3 (ІV) і альфа-4 (ІV) ланцюги присутні в гломерулярній та частково тубу-

лярних базальних мембранах. Альфа-5 (ІV) розподіляється в гломерулярній базаль-

ній мембрані, капсулі Боумена, частково — в дистальних канальцевих базальних 

мембранах. Альфа-6 (ІV) ланцюг присутній в капсулі Боумена й частково знахо-

диться в тубулярній мембрані та на початку розвитку капілярних петель гломерул. 

Нормальні гломерулярні капіляри фільтрують плазму через базальну мембрану, 
багату альфа-3, -4 і -5 ланцюгами колагену ІV типу. Найчастіше при синдромі Аль-

порта є відсутнім альфа-5 ланцюг, що заміщується ембріонально незрілими альфа-1 

і -2 ланцюгами колагену ІV типу та колагенами V і VІ. Їх наявність супроводжується 

неконтрольованим виробленням протеаз (колагеназ і катепсинів). Останні при-

зводять до розщеплення базальної мембрани за відсутності зміцнюючої дії альфа-5 

ланцюга.

За типом успадкування визначають синдром Альпорта домінантний, зчепле-

ний з Х-хромосомою (мутації гену COL4A5), аутосомно-домінантний (COL4A3 і 
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COL4A4 хромосоми 2, частіше у чоловіків) та аутосомно-рецесивний (COL4A3 або 

COL4A4). Виділяють також XL-субтип з дифузним лейоміоматозом та мегакаріоци-

тарною тромбоцитопенією (мутації генів, що кодують альфа-5 і -6 ланцюги). Усього 

налічується понад 200 різних мутацій колагену ІV типу, що встановлюються шляхом 

генеалогічного та генетичного аналізу (табл. 6.4).

Загалом налічується більше сотні різних мутацій. Існує розподіл на генетичні 
типи, що можуть визначати клінічний перебіг синдрому Альпорта. Так, при класич-

ному синдромі Альпорта, пов’язаному із Х-хромосомою, виділяють несприятливі 
мутації NC1-домену (15 % мутацій de novo), що характеризуються розвитком ХНН 

до 20 років, туговухістю у 80 % пацієнтів та порушенням зору в 40 % випадків. По-

мірно несприятливий розвиток синдрому Альпорта характеризується ураженням 

21–47-го екзону (5–15 % мутацій de novo): ХНН у віці 26 років, туговухість — 65 % та 

ураження зору — 30 %. Найменші клінічні прояви спостерігаються при гліциновій 

мутації 1–20-го екзонів (5 % мутацій de novo): розвиток ХНН у 30 років, ураження 

слуху в 70 % та ураження зору в 30 % пацієнтів. 

Клінічна класифікація передбачає виділення дитячого та дорослого типів син-

дрому Альпорта. Пацієнти жіночої статі за наявності зчепленого з Х-хромосомою 

синдрому Альпорта мають прогностично сприятливий перебіг захворювання. За 

наявності інших типів успадкування клінічна симптоматика суттєво не залежить 

від статі. Таким чином, класичний синдром Альпорта (гематуричний варіант гло-

мерулонефриту, глухота та розвиток хронічної ниркової недостатності) є не єдиною 

формою захворювання, а, навпаки, малопоширеною формою. Тобто наявність ви-

падково виявленої гломерулярної еритроцитурії викликає перш за все необхідність 

диференціації з генетичними формами синдрому Альпорта. Більше того, навіть за 

наявності класичного синдрому Альпорта глухота може бути відсутня. 

Клінічна картина синдрому Альпорта визначається еритроцитурією та екстра-

ренальними ознаками, прояви та час виникнення яких залежать від дефекту гено-

типу. Якщо в дебюті захворювання еритроцитурія супроводжується протеїнурією, 

Таблиця 6.4. Варіанти спадкового нефриту та синдрому Альпорта

Клінічний син-

дром

Дефіцит 

ланцюга

Хромосомна 

локалізація

Локалізація 

в нефроні

Тип успадку-

вання

Позаниркові-

прояви

Ембріональний 
нефрит?

1 і 2 13-та хромо-
сома

Усі мембрани Невідомий Невідомі

Спадковий не-
фрит

3 і 4 2-га хромо-
сома

Гломерулярні, 
частково тубу-
лярні мембрани

Аутосомно-
домінантний 
і рецесивний 

Ураження слуху, 
зору, шкіри та її 
дериватів

Спадковий не-
фрит

3 і 4 2q35-37 Те ж саме Аутосомно-
домінантний

Гіперхолестери-
немія

Синдром Аль-
порта (класич-
ний)

5 Х22q Гломерулярні 
мембрани, кап-
сула Боумена

Х-домі-
нантний

Туговухість, лен-
тиконус (мутація 
L1649R — маку-
лярне стоншення)

Синдром 
Альпорта з 
розумовою від-
сталістю

5 Х22.3q Гіпоплазія об-
личчя

Спадковий не-
фрит

6 Х22q Частково — ка-
нальці

XL-субтип Лейоміоматоз, 
мегакаріоцитар-
на тромбоцито-
пенія
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то це свідчить про більш тяжке ураження нирок. Клінічними проявами синдрому 

Альпорта може бути також НС з еритроцитурією. Тип лейкоцитурії за її наявності — 

мононуклеарний абактеріальний, вона відображає присутність інтерстиціального 

процесу. Зростання рівня креатиніну супроводжує прогресування синдрому до нир-

кової недостатності. Але зростання клінічних проявів та швидкість прогресування 

ниркової недостатності визначаються мірою експресії мутантного гена в конкрет-

ного хворого і можуть значно відрізнятися.

Морфологічно на ранніх стадіях гломерулярні зміни мінімальні — слабка мезан-

гіальна гіперклітинність, звужений просвіт капілярів та фокальний або глобальний 

гломерулосклероз у пізніх стадіях захворювання. Інтерстицій має ознаки фіброзу та 

атрофії канальців, наявні пінисті макрофаги в стромі. Судини можуть мати ознаки 

склерозу. Специфічних знахідок при імунофлюоресценції не очікується. Можливе 

відкладення IgM, C3 у склерозованих ділянках. Електронна мікроскопія дозволяє 

візуалізувати розщеплення гломерулярної базальної мембрани навіть при малій її 
товщини, згладження відростків подоцитів.

Дефекти генотипу визначаються відсутністю (або зменшенням кількості) ко-

лагену. Ланцюги альфа-3–5 колагену ІV типу присутні, крім гломерул, у базальній 

мембрані капсули кришталика, корнеальній епітеліальній і кохлеарній мембранах, 

базальних мембранах шкіри та легень. Звідси клінічне ураження нирок, очей, вуха 

та сполучнотканинні стигми дизембріогенезу. При зчепленому з Х-хромосомою 

синдромі Альпорта (80 % всіх випадків) виявляють мутації ланцюга альфа-5 ІV типу 

колагену. При дифузному лейоміоматозі спостерігається майже повна відсутність 

ланцюгів альфа-3–5 (ІV). При аутосомно-рецесивному успадкуванні втрачаються 

ланцюги альфа-3 і -4, альфа-5 — із базальної гломерулярної мембрани, але аль-

фа-5–6 зберігаються в капсулі Боумена та дистальній тубулярній мембрані. 
Ураження зору проявляються як передній лентиконус при пошкодженні капсу-

ли кришталика, перимакулярні дефекти (мембрана Bruch), задня поліморфна дис-

трофія (мембрана Descemet), рецидивуюча корнеальна ерозія (корнеальна епітелі-
альна мембрана). Глухота спостерігається при ураженні кохлеарної базальної мемб-

рани та гладкого м’яза вуха. 

За наявності макротромботичної (гігантські тромбоцити) тромбоцитопенії, 
спадкового аутосомно-домінантного нефриту та туговухості із розвитком ХНН на 

третій-п’ятій декаді життя діагностують синдром Епштейна. Fetchner’s синдром 

характеризується катарактою, цитоплазматичними включеннями в нейтрофілах 

та еозинофілах, туговухістю та спадковим нефритом. Alstrom’s аутосомно-реце-

сивний синдром має такі ознаки: пігментний ретиніт із повною втратою зору до 20 

років, нейросенсорна туговухість, хронічний інтерстиціальний нефрит при малих 

розмірах нирок із формуванням ХНН у віці 20–30 років, первинний гіпогонадизм 

(полікістоз яєчників) із нормальним розвитком вторинних статевих ознак та роз-

виток інсулін-незалежного діабету другого типу у віці після 20 років. Дефектний 

ген MYH9 (non-muscle myosin heavy chain 9) локалізується в хромосомі 22q (Knebel-

mann B., 2001).

Критерії діагностики синдрому Альпорта: наявність гематурії та порушень слуху 

(зору — за рахунок стоншення капсули кришталика та переднього лентиконусу у 

жінок) у родичів чоловічої статі, розвиток захворювання в 7–11-річному віці, роз-

виток порушень функцій нирок, характерні морфологічні ознаки за даними нефро-

біопсії (мезангіальна проліферація, стоншення стінки капілярів, інтерстиціальний 

фіброз, тубулярна дистрофія й дилатація, стоншення тубулярної базальної мемб-
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рани, наявність пінистих клітин) або біопсії шкіри. Х-хромосомний домінантний 

синдром Альпорта (COL4A5), аутосомно-домінантний і аутосомно-рецесивний 

синдром Альпорта (СOL4A3 i COL4A4).

При проведенні диференціальної діагностики слід пам’ятати про БОР-синдром 

(брахіооторенальний), що є аутосомно-домінантним і характеризується втратою 

слуху, прогресуючим розвитком ХНН та наявністю білатеральних преаурикулярних 

вдавлень, брахіальних кіст, фістул або асиметрією розташування вух. З боку орга-

нів сечової системи можуть бути подвоєння нирок і сечоводів та МСР. Диференці-
альна діагностика проводиться також з IgA-нефропатією. Генетичний дефект IgA-

нефропатії локалізований у 6-й хромосомі (6q22-23). При цьому несприятливий 

прогноз IgA-нефропатії повязаний зі збільшенням сироваткового вмісту сечової 
кислоти.

Специфічної терапії синдрому Альпорта не існує, що пояснюється неможливіс-

тю відновлення відсутнього колагену. Вивчається ефективність застосування інгі-
біторів АПФ та БРА в уповільненні прогресування захворювання, що визначається 

антипроліферативними властивостями останніх. Призначення ліків, що не вияв-

ляють протисклеротичного ефекту, наприклад омега-3, мембраностабілізаторів, є 

сумнівним, а глюкокортикоїдних гормонів — недоцільним. Досягнуто експеримен-

тальних успіхів у генній терапії шляхом введення нормальних генів у гломеруляр-

ні клітини за допомогою транспортних форм, наприклад аденовірусних капсидів 

(векторна терапія). Перспективним вважається введення нормальних генів антена-

тально (специфічна генна терапія). 

Трансплантація нирки є дуже ефективною. Антигломерулярний нефрит у пере-

садженій нирці формується менше ніж у 5 % пацієнтів. 

Разом з тим морфологічна й генетична діагностика синдрому Альпорта майже 

не освоєна в Україні. Як наслідок, за наявності еритроцитурії, що не пов’язана з 

урологічними чинниками, найчастішим діагнозом є гематурична форма/варіант 

хронічного гломерулонефриту. 
Можливо, у разі лише клінічно встановленого діагнозу (без морфологічного 

підтвердження) ізольованого синдрому гострого гломерулонефриту, гематуричної 
форми гломерулонефриту, IgA-нефропатії, доброякісної еритроцитурії або підозри 

на один із варіантів синдрому Альпорта патогенетично більш виправданим є при-

значення препаратів антипроліферативної дії, насамперед ІАПФ або блокаторів 

рецепторів до ангіотензину ІІ. Тривале застосування цих препаратів може призу-

пинити прогресування ниркового процесу. Трансплантація нирки є ефективною.

Диференціальна діагностика синдрому Альпорта наведена в табл. 6.5.

Нігтьово-надколінний синдром
Нігтьово-надколінний синдром (Nail-patella syndrome), або спадкова оніхоос-

теодисплазія (Q87.2 Синдром недорозвитку нігтів — надколінка за МКХ-10), — 

природжений синдром, що характеризується ураженням кістково-хрящової сис-

теми й нирок. Захворювання має аутосомно-домінантний тип успадкування, тісно 

пов’язане з другою групою крові А (ІІ). Генетичний дефект локалізується в ІХ хро-

мосомі (9q34). 

Для пацієнтів із нігтьово-надколінним синдромом характерні: 1) гіпоплазія 

або порушення структури нігтьових пластинок (особливо великих пальців стоп та 

вказівних пальців), 2) гіпоплазія, відсутність або деструкція надколінних мисок, 

3) кісткові аномалії (проксимальних голівок радіальних і клубових кісток, «кінська» 
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Ознака/

синдром

Аль-

порта
Мая — Хегліна Себастьяна

Фечт-

нера

Епштей-

на

Мегакаріоцити + + + + +

Тромбоцитопенія + + + + +

Включення в лейко-
цитах

– + (паракристалічні 
паралельні)

+ (маленькі неор-
ганізовані)

+ –

Туговухість ++ – – ++ +

Катаракта + – – + –

Нефрит + – – + +

Аутосомно-домінант-
на ознака (MYH9)

– + + + +

Зчеплення з 
Х-хромосомою

+ – – – –

Таблиця 6.5

стопа, 4) контрактури суглобів, що заважають повному розгинанню (особливо пе-

редпліччя), 5) патологія зору (страбізм, глаукома, птоз, гетерохромія райдужних 

оболонок), 6) гломерулонефрит із прогресуючим розвитком ХНН. Перелічені озна-

ки можуть бути відсутніми в повному обсязі у хворих членів сім’ї. 
Перші ознаки захворювання у вигляді сечового синдрому виникають у шкільно-

му віці. Нефротичний синдром спостерігається нечасто. Розвиток ХНН повільний, 

діалізу потребують пацієнти з 8–15-річним нефрологічним анамнезом.

За даними нефробіопсії виявляють потовщення базальної мембрани клубочків 

(«тканина, поїдена міллю»), атрофію канальців, фокальний і сегментарний гломе-

рулосклероз, гіперклітинність мезангіуму. Часто мікроскопічні зміни практично 

відсутні, дані імунофлуоресценції також неспецифічні — IgM та C3 у склерозованих 

ділянках.

Специфічного радикального лікування немає. Імовірно, антисклеротична тера-

пія може подовжувати додіалізний період. Трансплантація нирки є ефективною. 

Акроренальний синдром
У пацієнтів із відсутністю або аномалією будови середніх пальців рук та ніг у віці 

10–35 років може виникати сечовий синдром та ниркова гіпертензія. За даними не-

фробіопсії встановлюють неспецифічні ознаки гломерулосклерозу. Успадкування 

синдрому не визначене. Формування ХНН залежить від темпу розвитку гломеруло-

склерозу. Лікування симптоматичне. 

Цистиноз
Цистиноз — рідкісна форма системного метаболічного дефекту, що успадкову-

ється аутосомно-рецесивним шляхом. Ген (CTNS) локалізований у 17р13 хромо-

сомі і складається із 12 екзонів. Ген CTNS кодує інтегральний мембранний про-

теїн — цистинозин, що складається із 367 амінокислот. Мутації виявляються у 76 % 

пацієнтів європейського походження. Поширеність цистинозу становить 1 : 250 

при частковому блоці та 1 : 20 000 — за наявності повного метаболічного блоку. 
Можлива антенатальна діагностика захворювання за рівнем цистину в хоріоні або 

амніоцитах.

Захворювання характеризується внутрішньоклітинним накопиченням вільно-

го цистину в багатьох органах, зокрема в кишечнику, кістковому мозку, рогівці, 
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лімфатичних вузлах та проксимальних канальцях нефронів. Відкладенню цистину 

завжди передує розвиток тубулопатії — синдрому Фанконі. Можливим патогене-

тичним механізмом є недостатність цистинредуктази, що відновлює цистин у цис-

теїн. Унаслідок цього спостерігається надлишкове відкладення цистину, переважно 

внутрішньо-, а за певних умов — позаклітинно. Важливою ознакою є нормальний 

рівень цистинурії та відсутність утворення цистинових каменів в сечовивідній сис-

темі нирок. 

Захворювання клінічно маніфестує в неонатальному віці (6–12 місяців) най-

більш тяжкою формою, у дитячому віці (ювенільна форма) у 12–15 років або в до-

рослих (20–30 років), при народженні специфічних ознак захворювання немає. 

У дітей до року розвивається синдром Фанконі. Розвиток ХНН формується за 

тубулярним типом до 8–10-го року життя. У разі пересадки нирки відкладення цис-

тину спостерігається в органах зору, уражаються нервова, ендокринна системи, пе-

чінка та м’язи.

Ювенільна форма проявляється розвитком тубулопатії та відставанням росту. 
Прогресування до ХНН повільне.

У дорослому віці захворювання проявляється переважно вторинним пієлонеф-

ритом, нерідко на тлі сечокам’яної хвороби, але нецистинового походження. Цис-

тин відкладається в інтерстиції, клітинах канальців і епітеліальних клітинах клу-

бочків, у зв’язку з чим при розвитку ХНН виявляється зниження відносної щіль-

ності сечі та ШКФ одночасно. У дорослому віці формування ХНН спостерігається 

повільно, поступово. У пацієнтів з ураженням зорового апарату нирки можуть не 

страждати. 

Більшість хворих на цистиноз мають інші рецесивні фенотипові ознаки, а саме: 

світле волосся, світлі очі, фотофобію. Сечовий синдром має ознаки інтерстиціаль-

ного ураження: протеїнурія, абактеріальна лейкоцитурія, еритроцитурія, гіпостен-

урія. Важливим для встановлення діагнозу є виявлення цистину в рогівці, райдуж-

ній оболонці, кон’юнктиві, у біоптатах лімфатичних вузлів, кісткового мозку та 

лейкоцитах. Залежно від умісту цистину в лейкоцитах виділяють три форми захво-

рювання: тяжку (перевищення норми в 50–100 разів), середньої тяжкості (переви-

щення у 20–50 разів) та легку (до 20 разів).

Методом лікування цистинозу є призначення цистеаміну. Цистеамінові очні 
крап лі в дозі 30–50 мг/кг маси тіла на добу, що знижує кількість цистину в лейкоцитах 

та покращує розвиток дитини, або цистагону. Цистамінові очні краплі уповільнюють 

корнеальне накопичення цистину. Певну роль відіграє питне та лужне навантаження, 

дієта з обмеженням цистину та додаткове призначення аскорбінової кислоти. 

Трансплантація нирки є ефективною, незважаючи на появу цистину в інтерстиції 
донорської нирки (EBPGRT, 2000). Можливо, цистин надходить до нирки з макро-

фагами, що з’являються в трансплантованому органі. Разом з тим триває накопи-

чення цистину в інших органах, що негативно впливає на якість життя цих пацієнтів. 

Цистинурія
На відміну від цистинозу, цистинурія є ізольованим природженим дефектом зво-

ротного канальцевого транспорту цистину і діаміномонокарбонових амінокислот із 

позаклітинним утворенням надлишку цистину в сечовивідних шляхах. Аналогічне 

порушення транспорту цистину та амінокислот другого класу спостерігається в ки-

шечнику. Захворювання успадковується аутосомно-рецесивно як первинна тубуло-

патія та клінічно маніфестує на другому-третьому десятилітті життя. 
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У нормі 90–99 % відсотків профільтрованих цистину, орнітину, аргініну та лізину 

реабсорбуються в проксимальних канальцах. При цистинурії зворотний транспорт 

амінокислот відсутній або порушується, внаслідок чого нерозчинні в кислому се-

редовищі сечі кристали цистину випадають в осад. 

Цистинурія успадковується за аутосомно-рецесивним типом. Ген картований 

у короткому плечі другої хромосоми (2р). Цистинурія викликається мутаціями в 

SLC3A1 і SLC7A9 генів.

Згідно з класифікацією Розенберга виділяють 3 генотипичні варіанти цистинурій.

Перший тип характеризується нормальною екскрецію амінокислот у гетерози-

гот. За наявності гомозиготного стану спостерігають цистинурію, аміноацид урію 

другого класу (діаміномонокарбонові амінокислоти) та розвиток сечокам’яної 
хвороби. У пацієнтів спостерігається повний блок кишкового всмоктування, реаб-

сорбції в нирках та відсутність підвищення плазмової концентрації цистину після 

перорального навантаження.

При другому типі спостерігається знижений транспорт цистину (без другого 

класу амінокислот) у нирках та відсутність підвищеної концентрації плазмового 

вмісту цистину й діаміномонокарбонових амінокислот після перорального наван-

таження. Прояви в гетерозигот менші, ніж у гомозигот. Клінічні ознаки цистинозу 

виявляються в членів сім’ї. 
Третій тип характеризується наявністю нормального транспорту цистину й 

амінокислот другого класу в кишечнику, зниженням реабсорбції цистину та діамі-
номонокарбонових амінокислот у нирках та нормальним збільшенням цистину в 

плазмі після перорального навантаження.

Цистин у вигляді кристалів виявляється лише в кислому середовищі. За наяв-

ності лужної реакції сечі цистин переходить у розчинний стан. Тому діагностичне 

визначення підвищеної концентрації цистину проводять за допомогою нітропруси-

ду натрію, йодазидного тесту або методу дослідження аміноацидурії. За наявності 
надлишку цистину в сечі визначають його кількісне перевищення. 

Внаслідок того, що цистинові кристали можуть утримувати кальцієві депозити, 

нерідко спостерігається формування комбінованих за складом каменів. Це дозво-

ляє виявляти каміння не лише за даними ультразвукового дослідження, але й при 

рентгенологічному обстеженні. 100% за складом цистинові камені, як і уратні, є 

рентгенологічно неконтрастними.

Особи жіночої та чоловічої статі хворіють однаково часто. Найчастіше цистин-

урія виявляється на другому-третьому десятилітті життя. Клінічними ознаками за-

хворювання є болі в попереку та животі, сечовий синдром, представлений гематурі-
єю та наявністю ознак інфекції.

Для скринінгу застосовують тест із нітропрусидом ціаніду, що змінює колір із 

фіолетового на червоний. Ціанід перетворює цистин у цистеїн, нітропрусид додає 

сульфід до цистеїну та змінює колір. Позитивний результат тесту також отримують 

за наявності ацетону в сечі та при прийомі ліків, що мають у своєму складі сірку (на-

приклад, N-ацетил-L-цистеїн).

У дітей за наявності цистинурії відстає фізичний розвиток через дефіцит незамінних 

амінокислот. У підлітків і дорослих захворювання маніфестує сечокам’яною хворобою, 

цистинові камені становлять 8 та 2 % серед усіх конкрементів відповідно. Цистинові 
камені утворюються переважно в пацієнтів чоловічої статі, що пов’язують з анатоміч-

ними особливостями будови сечовивідних шляхів. Надалі спостерігають розвиток вто-

ринного ПН, ІН, систолодіастолічної гіпертензії з подальшим формуванням ХНН.
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У лікуванні велике значення має вживання великої кількості рідини, що зменшує 

концентрацію цистину, та дотримання дієти з обмеженням продуктів, що містять 

метіонін та солі. Перевага надається лужним валентностям (оптимум рН 7,2–7,5 

(загроза формування кальцій-фосфатних конкрементів!)). Пеніциламін та купре-

ніл майже не використовують через їх токсичність. Застосовують N-ацетилцистеїн. 

Багато увагу приділяється профілактиці інфекційних ускладнень та ліквідації об-

струкції сечовивідних шляхів. 

Хвороба Фабрі
Хвороба Фабрі (дифузна ангіокератома) — рідкісне генетичне захворювання, що 

викликається ензимним дефіцитом альфа-галактозидази й керамідтригексозиду А. 

Ензим відповідає за деградацію гліколіпідів у лізосомах. Дефект успадковується ре-

цесивно й пов’язаний з дефіцитом альфа-галактозидази A ( -gal A), що визначаєть-

ся в лейкоцитах крові, спричиненим мутацією GLA гену хромосоми Xq22.1. Унаслі-
док дефіциту ферменту спостерігається надмірне накопичення глікосфінголіпідів, 

насамперед глоботріаосилкераміду-3, у вісцеральних органах та ендотелії судин, у 

тому числі в нирках. Проте нефробіопсія для визначення діагнозу не потрібна. По-

ширеність — один випадок на 40 тисяч чоловічого населення, найчастіше виявля-

ється в гомозиготних чоловіків. Усього нараховується понад 160 генних мутацій. 

Найхарактернішим клінічним проявом хвороби Фабрі є ангіокератома, що клі-
нічно проявляється кератинізованими судинними вузликами на шкірі й слизових 

оболонках. Ці перші клінічні ознаки захворювання виявляються в шкільному віці, 
дещо раніше в дітей чоловічої статі. На шкірі темно-червоні та пурпурово-червоні 
папули (ангіокератоми) найчастіше виявляються в ділянці між колінами й пуп-

ком, на слизових оболонках — у ротовій порожнині. У пацієнтів спостерігається 

корнеальна дистрофія, помутніння рогівки, катаракта (частіше в жінок), дефекти 

мітральних клапанів. З боку травного тракту скарги на біль після прийому їжі, діа-

рею. Ураження нервової системи як ембріологічно схожої тканини проявляються 

зниженням слуху, транзиторними ішемічними атаками, геміпарезами, акропарас-

тезіями з пекучими болями, їх інтенсивність зменшується з маніфестацією нирко-

вих симптомів. Вегетативні порушення проявляються у вигляді гіпогідрозу, орто-

статичної гіпотонії, порушення толерантності до холоду, набряків ніг, незалежних 

від гіпоальбумінемії та кардіоваскулярних уражень. Патологічні зміни внутрішніх 

органів пов’язані з ураженням судин: гіпертрофія лівого шлуночка, аритмія, іше-

мія міокарда, церебральні порушення. Час від часу виникають кризи, які характе-

ризуються гострим болем у кінцівках, що триває від хвилин до тижнів, та розви-

тком емоційного стресу, підвищенням температури тіла. 

Сечовий синдром формується повільно й уперше виявляється в підлітковому та 

в дорослому віці у вигляді помірної протеїнурії, еритроцитурії, далі розвиваються 

канальцеві порушення (ізостенурія, зниження секреторно-екскреторних процесів), 

можливий розвиток НС. У пацієнтів жіночої статі й гетерозиготних чоловіків спо-

стерігається легкий атиповий перебіг захворювання. Причиною летального кінця 

хвороби найчастіше буває ХНН у 40–50-літньому віці, але причинами смерті також 

можуть бути інфаркт міокарда та інсульт. 
Для встановлення діагнозу важливе виявлення зниження рівня альфа-галакто-

зидази в сечі або в сироватці крові, підвищення концентрації керамідтригексозиду 

А в сироватці крові, наявність пінистих епітеліальних клітин, «зеброподібних ті-
лець» у сечі або «мальтійських хрестів» — макрофагів із збільшеним вмістом гліко-
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ліпідів. За допомогою амніоцентезу можливе встановлення зменшення активності 
альфа-галактозидази, що дає можливість встановити антенатальний діагноз. Пре-

натальний діагноз можливий на 12-му тижні на підставі дослідження амніотичної 
рідини та хоріона і за результатами амніоцентезу на 16-му тижні вагітності.

Диференціальну діагностику проводять із ювенільним та ревматоїдним артрита-

ми, ревматичною лихоманкою, еритромелалгією, СЧВ, розсіяним склерозом. 

Консервативне лікування малоефективне. Із мембраностабілізуючих препара-

тів використовують габапентин, карбамазепін, фенітоїн. Можливий позитивний 

вплив ІАПФ на функцію нирок при хворобі Фабрі. Посиндромної терапії потребує 

ураження серця. У 1986 році був клонований дефектний ген, що зумовило засто-

сування агалзидази альфа і бета з покращенням стану пацієнтів та функції нирок. 

Препаратами вибору в лікуванні хвороби Фабрі є фабразим (агалзидаза бета) (35 мг 

у флаконі), що є рекомбінантною формою людської -галактозидази, та реплагал 

(агалзидаза альфа). Фабразим призначається в дозі 0,2–1 мг/кг внутрішньовенно 

повільно один раз на 2 тижні. Для чоловіків доза становить 0,2 мг/кг, для жінок — 

0,2–1,0 мг/кг. Тільки в чоловіків спостерігається утворення антитіл до препарату, 
тому доза менша, а за годину перед інфузією призначається 5 мг дексаметазону. Че-

рез 2–3 місяці після стаціонарного лікування дозволяється проводити інфузії вдома 

із визначенням антитіл кожні 3 місяці.
Трансплантація нирки є методом лікування термінальної ХНН, незважаючи на 

можливий рецидив захворювання в донорському органі (EBPGRT, 2000). 

Регістр пацієнтів доступний за адресою www.fabryregistry.com, асоціація пацієн-

тів — www.fabrycommunity.com

Нефронофтиз Фанконі й медулярна кістозна дисплазія
Залежно від часу виникнення клінічної симптоматики виділяють три варіанти 

медулярної кістозної дисплазії: ювенільний нефронофтиз Фанконі, нирково-рети-

нальну дисплазію та кістозну хворобу мозкового шару нирок дорослих.

Ювенільний нефронофтиз Фанконі — аутосомно-рецесивна тубулоінтерстиці-
альна кістозна дисплазія, не пов’язана із статтю, її ген NPHP розташований в дов-

гому плечі хромосоми 3q21-q22. Продукт гена названий нефроцистином. Морфо-

логічним субстратом захворювання є нерегулярне стоншення тубулярної базальної 
мембрани, канальцева атрофія й дилатація, тубулоінтерстиціальний склероз та 

наявність кіст переважно в кортико-медулярній та мозковій зонах і пошкоджують 

дистальні звивисті канальці, петлю Генле та збірні трубочки. 

Клінічно захворювання маніфестує в дошкільному, шкільному та підлітковому 

віці поліурією, полідипсією, вторинним енурезом, анемією, ступінь якої не відпо-

відає підвищенню рівня креатинінемії. Наявність нормоклітинної нормохромної 
анемії пояснюється зниженням еритропоетичної функції нирок. Для нефроно-

фтизу характерні гіпонатріємія, гіпокальціємія, гіпокаліємія, тенденція до зни-

ження артеріального тиску, метаболічний ацидоз. Осмолярність плазми відповідає 

осмоляльності сечі, відносна щільність знижена. Уже в молодшому шкільному віці 
виявляються остеодистрофія та вторинний гіперпаратиреоїдизм. Пацієнти відста-

ють у фізичному розвитку при пропорційній будові тіла при майже повному збере-

женні розумової діяльності. 
Залежно від ураженого локусу гена виділяють три генетичних і фенотипових 

варіанти. Інфантильний (дитячий) нефронофтиз (NPH2) характеризується по-

шкодженням у локусі 9q22-q31 і клінічно маніфестує розвитком ХНН у віці до 3 
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років. У дітей знаходять збільшенні нирки з підвищеною ехогенністю та втратою 

кортико-медулярної диференціації. Клінічно виявляють анемію, гіперкаліємічний 

метаболічний ацидоз і гіпертензію, морфологічно — дифузний склерозуючий тубу-

лоінтерстиціальний нефрит з мікроцистною дилатацією проксимальних трубочок і 
боуменового простору, наявністю мікроцист у кортикальному шарі нирок (на від-

міну від медулярних цист у старшому віці при NPH1 i NPH3). 

Ювенільний нефронофтиз (NPH1) картується в хромосомі 2q12-q13, підлітко-

вий нефронофтиз (NPH3) — у 3q21-q22. Клінічно ці варіанти відрізняються між со-

бою лише віком формування хронічної ниркової недостатності. При ювенільному 

нефронофтизі середній вік розвитку ХНН становить 13 років (із 7 до 25 років), при 

підлітковому — 19 років (11–46 років). Морфологічно спостерігаються нерегулярне 

стоншення тубулярної базальної мембрани (на відміну від дитячого нефронофти-

зу), атрофія й дилатація канальців, інфільтрація інтерстицію, наявність кіст у кор-

тико-медулярному шарі.
Спочатку нирки нормальних або дещо збільшених розмірів, пізніше вони посту-

пово зменшуються. Кісти невірогідно документуються при комп’ютерній томогра-

фії та вірогідно — при біопсійному дослідженні нирок. ХНН розвивається на друго-

му десятилітті життя. Пацієнти потребують діалізу з 3–19-річного віку та становлять 

10–15 % від числа пацієнтів дитячого віку в діалізних відділеннях. 

За наявності пігментної дегенерації та кістозної дисплазії документують син-

дром Сеніора. Порушення зору можуть передувати розвитку поліурії та полідипсії. 
ХНН документується в підлітковому віці.

Медулярна кістозна дисплазія розвивається в юнацькому та дорослому віці. Тип 

успадкування — аутосомно-домінантний. Морфологічні ознаки та клінічні прояви 

аналогічні нефронофтизу Фанконі.
Трансплантація нирки є ефективною.

Медулярна губчата нирка
Губчата нирка може бути як проявом самостійного захворювання, так і складо-

вою частиною природженого синдрому. Наявність губчатої нирки спостерігається у 

складі різних синдромів (табл. 6.6).

Пацієнти з медулярною губчатою ниркою та СКХ підлягають спостереженню, 

як і пацієнти з каменями без губчатої нирки. Метаболічні порушення призводять 

до утворення каменів, що може бути виявлено у 24-годинній порції сечі за про-

філем ризику каменів, і ці порушення можуть коригуватися за допомогою дієти 

або лікарських засобів. ХНН розвивається в різні періоди життя; терапія симпто-

матична. 

Синдром Клінічні прояви

Синдром Young Вроджена гемігіпертрофія

Синдром Beckwith — Wiedemann Вроджений пілоростеноз

Вроджений фіброз печінки Ниркова артеріальна фібромускулярна дисплазія

Хвороба Caroli Адодонтія (відсутність росту зубів)

Синдром Ehlers — Danlos Полікістоз нирок

Синдром Marfan Підковоподібна нирка

Wilms tumor-hemihypertrophy sindrom Вроджена гемігіпертрофія, пухлина Вільмса

Таблиця 6.6
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6.4. Клінічно маніфестні ураження нирок з розвитком 
ХНН винятково в дітей. Ембріональні пухлини

Більшість генетично детермінованих захворювань клінічно реалізуються пере-

важно на першому році життя. У нефрологічній практиці виділяють три групи хво-

роб, успадкування яких на цей час однозначно доведено. Це тубулопатії, що часто 

маніфестують у 3–6-місячному віці кризами дегідратації з гіпертермією, захворю-

вання гломерул — гломерулопатії та кістозні дисплазії, що можуть розвиватися з 

елементів канальця та клубочка. Успіхи в діагностиці останніх стали можливими 

після поширення застосування молекулярного аналізу. 

Полікістоз нирок
Серед кістозних дисплазій, що клінічно маніфестують у дітей першого року 

життя, генетично розшифровані полікістоз нирок з аутосомно-домінантним (кісти 

за походженням із будь-якої частини нефрону) та аутосомно-рецесивним (кісти із 

проксимальних канальців) типом успадкування (табл. 6.7) та описаний вище НС 

фінського типу. 
Реалізація полікістозу здійснюється через рецептор епідермального фактора 

росту та сигнальний фактор Snx-1, уражає обидві нирки та печінку, викликає гі-
пертензію та закінчується розвитком ХНН. Для виявлення кіст застосовують УЗД, 

комп’ютерну томографію з підсиленням контрастними речовинами, магнітно-

резонансне дослідження. При полікістозі спостерігають 3 кісти та більше в одній 

нирці. 
Аутосомно-рецесивний тип зустрічається з частотою 1 : 6000–40 000 новонаро-

джених. На ранніх етапах кісти розвиваються в проксимальних канальцях, потім у 

збиральних трубочках. Рідко кісти зустрічаються у печінці, підшлунковій залозі та 

селезінці. 
Клінічна картина визначається відсотком дилатованих канальців, а саме: прена-

тальний — > 90 % (тривалість життя — години), неонатальний — 60 % (тривалість 

життя — місяці), дитячий і підлітковий — 20 % (до 10 років), ювенільний — < 10 % 

(50 і більше років) (Kher K.K., Makker S.P., 1992). Останні два типи становлять до 

30 % від усіх випадків аутосомно-рецесивного типу полікістозу. Первинна діагнос-

тика проводиться антенатально з 24-го тижня з допомогою УЗД, після чого прийма-

ється рішення про переривання вагітності. У випадку, якщо обидва батьки є носія-

Таблиця 6.7. Генетична характеристика кістозних дисплазій 
(http://pkdb.mayo.edu)

Тип полікістозу Ген (хромосома) Продукт гена Клінічна картина

Аутосомно-рецесив-
ний (АРПКН)

6р12-21.1 Tg737-протеїн у 
мишей

Пре-, неонатальний, ди-
тячий та ювенільний

Аутосомно-домі-
нантний (АДПКН)

16р13.3 (тип 1) — 
85 %

Поліцистин-1 
(PKD1) (460 kDa)

Неонатальний у 25 % 
пацієнтів

4q21-23 (тип 2) — 
15 %

Поліцистин-2 
(PKD2) (110 kDa)

Дорослий тип

7-ма хромосома (тип 
3)?

Поліцистин-3?

Полікістоз, асоційова-
ний з іншими хворо-
бами

Наприклад, туберозний 
склероз
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ми рецесивного гену, імовірність полікістозу у дитини становить 50 %, за наявності 
гена в одного з батьків — 25 % (Zak C.B., 1999). 

Пренатальний тип полікістозу нирок супроводжується патологічним перебігом 

вагітності з маловоддям, обумовленим малою кількістю сечі. Унаслідок здавлення 

плода дитина народжується з синдромом Поттера (сплющений ніс, западаюче під-

боріддя, епікантус, гіпертелоризм, аномалії кінцівок), гіпоплазією легень та спон-

танним пневмотораксом при народженні, олігурією. Неонатальний полікістоз ни-

рок характеризується великою черевною порожниною при народженні за рахунок 

збільшених, кістозно змінених нирок із втраченою кортико-медулярною диферен-

ціацією (41 %). Кісти можуть виявлятися в печінці (6 %), що призводить до розви-

тку портальної гіпертензії, гіперспленізму. Іншими ознаками є гіпертензія (30 %), 

рецидивуючі мікробно-запальні ураження нирок (12 %) (Hildebrandt F., 1998), ери-

троцитурія й поліурія. У підлітків АРПКН характеризується гепатоспленомегалією, 

анемією й тромбоцитопенією, портальною гіпертензією. 

З розвитком ХНН нирки зменшуються в розмірах. Лікування полягає в за-

стосуванні дієти з виключенням кофеїнових продуктів, антигіпертензивних пре-

паратів, ІАПФ. За необхідності призначення антибіотиків застосовують ципро-

флоксацин, який пенетрує в порожнину кісти. Не застосовуються нестероїдні 
протизапальні препарати, забороняються контактні види спорту. При розвитку 

початкової стадії ХНН проводять ранню двобічну нефректомію та транспланта-

цію нирки, а при вираженому фіброзі печінки — поєднану трансплантацію нир-

ки й печінки.

Аутосомно-домінантний полікістоз нирок зустрічається з частотою 1 : 200–

1000. Пренатальний і перинатальний типи зустрічаються рідко, у віці до 10 років 

— у 11 %, 10–19 років — 33 %, 20–29 — 42 % випадків. Неонатальний тип частіше 

зустрічається у матерів з АДПКН, характеризується збільшенням розміру нирок, 

аномаліями сечової системи та швидким розвитком ХНН. У новонароджених ви-

являються збільшені нирки, надалі з’являється еритроцитурія, гіпертензія. У стар-

шому віці діагноз верифікується на підставі генеалогічного анамнезу, наявності кіст 

за даними ультразвукового дослідження, гіпертензії, безсимптомних кіст печінки, 

підшлункової залози, селезінки, інтракраніальних аневризм, аневризм аорти, про-

лапсу мітрального клапана, гематурії. Через кісти сім’яних проток можлива інфер-

тильність у чоловіків. 

Дорослий тип аутосомно-домінантного полікістозу нирок починає свій розви-

ток з підліткового віку в 17 % випадків у вигляді асиметричного збільшення однієї 
із нирок. Клінічний перебіг більш сприятливий, ніж при аутосомно-рецесивному 

типі кістозу, терапія симптоматична. У стадії ХНН — трансплантація нирки, що 

може проводитись ще до початку діалізу.
На ранніх етапах розвитку полікістозу можлива диференціальна діагностика 

згідно з ультразвуковими характеристиками (табл. 6.8).

Таблиця 6.8

АДПКН АРПКН

Нормальний розмір нирок Збільшені за розміром нирки

Декілька великих кіст Багато маленьких кіст

Нормальна ехогенність паренхіми, що не містить кіст Підвищена ехогенність паренхіми

Чітка диференціація кіркового та мозкового шарів Нечітка диференціація кіркового та 
мозкового шарів
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Ускладненням кіст є їх розрив (еритроцитурія), варикоз судин кісти (еритроцит-

урія), розрив нирки (макрогематурія), інфікування кісти (лейкоцитурія, розвиток 

ПН), формування обструктивної нефропатії, утворення конкрементів, малігнізація.

В останні роки для сповільнення втрати функції нирок при полікістозі запропо-

новано застосування рапаміцину, еверолімусу, толваптану, соматостатинів (октрео-

тид, ланреотид), ІАПФ/БРА. Істотного уповільнення прогресування полікістозу 

досягнути не вдається.

Моніторинг. Раннє виявлення та лікування ускладнень АДПКН може поліпши-

ти якість і тривалість життя пацієнтів. Особлива увага повинна бути приділена на-

явності серцево-судинних ускладнень, що є найчастішою причиною інвалідизації 
та смертності.

Пацієнти з АГ повинні обстежуватися кожні 6–12 місяців, щоб забезпечити ці-
льовий АТ < 130/80 мм рт.ст. Значення АТ при домашньому вимірюванні і в офісі 
повинні порівнюватися щорічно. Пацієнтів із ранніми проявами або легким пере-

бігом захворювання без гіпертензії слід обстежувати з проведенням моніторування 

АТ; уникати надмірного споживання солі, білка; серцево-судинних факторів ризику 

(гіперліпідемія); пацієнтам рекомендована зміна способу життя (відмова від курін-

ня). Рекомендується контроль функції нирок, дози антигіпертензивних препаратів.

Тубулопатії першого року життя
Тубулярні порушення виявляють уже в періоді внутрішньоутробного розвитку. 

Полігідроамніон характерний для синдрому Барттера, нефрогенного діабету, об-

структивної уропатії. Олігогідроамніон може бути ознакою ренальної дисплазії або 

тубулярного дисгенезу. Збільшена концентрація хлоридів у амніотичній рідині спо-

стерігається при синдромі Барттера. Маленькі нирки свідчать про ниркову диспла-

зію. Великі нирки можуть бути проявом аутосомно-рецесивного полікістозу нирок.

Виділяють такі тубулопатії: 
1. З провідним синдромом ниркового канальцевого ацидозу:
— Ідіопатичний (первинний) аутосомно-домінантний, аутосомно-рецесивний, 

Х-зчеплений синдром de Toni — Debre — Fanconi.

— Вторинний ренальний синдром Фанконі при таких спадкових захворюван-

нях:

- галактоземія;

- спадкова фруктозна інтолерантність;

- дефіцит третього й четвертого комплексів дихального ланцюга мітохондрій;

- дефіцит піруваткарбоксилази;

- дефіцит фосфоенолпіруваткарбоксилази;

- дефіцит карнітинпальмітоїлтрансферази І;

- гепаторенальна тирозинемія І типу;

- нефропатичний цистиноз;

- окулоцереброренальний синдром Лоу;

- синдром Fanconi — Bickel;

- синдром Deal;

- синдром Dents;

- хвороба Вільсона — Коновалова;

- нефронофтиз.

— Псевдогіпоальдостеронізм:

- І тип — аутосомно-рецесивний, аутосомно-домінантний;
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- ІІ тип — аутосомно-домінатний (синдром Gordon);

- ІІІ тип — транзиторний.

— Нирковий дистальний канальцевий метаболічний ацидоз І типу:

- класичний аутосомно-домінантний;

- аутосомно-рецесивний без глухоти;

- аутосомно-рецесивний із нейросенсорною глухотою.

— Нирковий проксимальний канальцевий метаболічний ацидоз ІІ типу:

- аутосомно-домінантний;

- аутосомно-рецесивний із затримкою розумового розвитку й ураженням 

очей; 

- спорадичний, ізольований (дитячий).

— Комбінований дистальний і проксимальний нирковий канальцевий метабо-

лічний ацидоз ІІІ типу з остеопорозом аутосомно-рецесивний.

— Дистальний нирковий канальцевий метаболічний ацидоз ІV типу.
— Синдром сімейної гіпомагніємії з гіперкальціурією, метаболічним ацидозом і 

нефрокальцинозом аутосомно-рецесивний.

2. З провідним синдромом ниркового канальцевого метаболічного алкалозу:
— Синдром Bartter аутосомно-рецесивний 1–4-го типів.

— Bartter-подібні синдроми.

— Синдром Gitelman.

— Синдром Liddle.

3. З провідним рахітоподібним синдромом:
— Фосфат-діабет (гіпофосфатемічний рахіт, D-резистентний):

- гіпофосфатемічний рахіт Х-зчеплений домінантний;

- гіпофосфатемічний рахіт аутосомно-домінантний; 

- гіпофосфатемічний рахіт із гіперкальціурією аутосомно-рецесивний.

— Ідіопатичний (первинний) аутосомно-рецесивний, аутосомно-домінантний, 

Х-зчеплений синдром de Toni — Debre — Fanconi.

— Вторинний ренальний синдром Fanconi при спадкових захворюваннях.

— Нирковий дистальний канальцевий метаболічний ацидоз І типу:

- класичний аутосомно-домінантний;

- аутосомно-рецесивний.

— Нирковий проксимальний канальцевий метаболічний ацидоз ІІ типу:

- аутосомно-рецесивний із затримкою розумового розвитку й ураженням очей.

— Комбінований дистальний і проксимальний нирковий канальцевий метабо-

лічний ацидоз ІІІ типу аутосомно-рецесивний з остеопорозом.

4. З провідним синдромом гіпокаліємії:
— Синдром Bartter аутосомно-рецесивний 1–4-го типів.

— Синдром Gitelman.

— Синдром Liddle.

5. З провідним синдромом гіперкаліємії:
— Псевдогіпоальдостеронізм:

- І тип — аутосомно-рецесивний, аутосомно-домінантний;

- ІІ тип — аутосомно-домінатний (синдром Gordon);

- ІІІ тип — транзиторний.

— Синдром Spitzer — Weinstein.

— Дистальний нирковий канальцевий метаболічний ацидоз із гіперкаліємією ІV 

типу.
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6. З провідним синдромом гіпомагніємії
— Синдром Gitelman.

— Синдром сімейної гіпомагніємії з гіперкальціурією, метаболічним ацидозом і 
нефрокальцинозом аутосомно-рецесивний.

7. З синдромом нефрокальцинозу/нефроуролітіазу:
— Нирковий дистальний канальцевий метаболічний ацидоз І типу:

- класичний аутосомно-домінантний;

- аутосомно-рецесивний без глухоти;

- аутосомно-рецесивний із нейросенсорною глухотою.

— Комбінований дистальний і проксимальний нирковий канальцевий метабо-

лічний ацидоз ІІІ типу аутосомно-рецесивний з остеопорозом.

— Ренальний синдром Фанконі аутосомно-домінантний
— Синдром Bartter аутосомно-рецесивний 1-го, 2-го типу.
— Синдром сімейної гіпомагніємії з гіперкальціурією, метаболічним ацидозом і 

нефрокальцинозом аутосомно-рецесивний.

— Синдром Dents.

— Алкаптонурія.

— Гліцинурія.

— Ксантинурія.

— Цистинурія.

— Первинна гіпероксалурія.

8. З провідним синдромом поліурії:
— Природжений нефрогенний нецукровий діабет:

- Х-зчеплений рецесивний;

- Х-зчеплений домінантний;

- аутосомно-домінантний;

- аутосомно-рецесивний.

9. З провідним синдромом артеріальної гіпертензії:
— Псевдогіпоальдостеронізм ІІ типу — аутосомно-домінантний (синдром 

Gordon).

— Синдром Liddle — аутосомно-домінантний.

— Аутосомно-рецесивний синдром удаваного надлишку мінералокортикоїдів.

Синдром де Тоні — Дебре — Фанконі
Синдром де Тоні — Дебре — Фанконі — глюкоамінофосфат-діабет, нирковий 

нанізм із вітамін-D-резистентним рахітом) — спадкове захворювання нирок, обу-

мовлене зниженням реабсорбції глюкози, амінокислот, фосфатів, бікарбонатів, що 

супроводжується розвитком поліурії, спраги, транзиторною гіпертермією, рахіто-

подібними змінами кісток, м’язовою гіпотонією, вираженим нанізмом, метаболіч-

ним ацидозом, гіпофосфатемією, гіпокаліємією, формуванням хронічної ниркової 
недостатності (табл. 6.9).

Захворювання вперше описано G. de Toni (1933), R. Debre (1934), G. Fanconi 

(1936).

У статистичній класифікації хвороб травм і причин смерті ВООЗ ІХ перегляду 

синдром де Тоні — Дебре — Фанконі розглядається в підрубриці 270.0. Синдром 

зберіг своє значення в спеціальному переліку Х перегляду ВООЗ — у «Міжнарод-

ній класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям» він розглядається в 

класі Е 72.0. 
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Етіологія. Розрізняють первинний і вторинний синдром де Тоні — Дебре — Фан-

коні. Первинний виникає як самостійне захворювання, вторинний — при метабо-

лічних порушеннях (цистинозі, глікогенозі, галактоземії, фруктоземії, окулоцере-

броренальному синдромі). Розрізняють також спадкові й набуті варіанти синдрому 

Фанконі (табл. 6.10).

Етіологія синдрому Фанконі 

Спадковий варіант:

— ідіопатичний (аутосомно-рецесивний, аутосомно-домінантний, Х-зчеп-

лений);

Таблиця 6.9. Термінологія синдрому де Тоні — Дебре — Фанконі

Таблиця 6.10. Синдром Фанконі в грудних дітей

Ідіопатичний 

первинний

Вторинний

Спадковий Набутий

Ізольований Deal-
синдром (А-R)

Цистиноз Реноваскулярні порушення

Дефіцит фруктозо-1-фосфатальдолази Інтерстиціальний нефрит

Гепаторенальна тирозинемія Медикаменти

Галактоземія Ренальна трансплантація

Глікогеноз із синдромом Фанконі 
(Fanconi — Bickel)

Солі важких металів

Окулоцереброренальний синдром 
(Lowe)

Вітамін-D-дефіцитний рахіт

Вітамін-D-залежний рахіт Диспротеїнемія

Порушення енергетичного мета-

болізму

Pearson’s syndrome
Дефіцит цитохром-С-оксидази

Дефіцит піруваткарбоксилази

Дефіцит карнітинпальмітоїлтрансфера-
зи І

Нефротичний синдром

У вітчизняній літературі У закордонній літературі

Синдром де Тоні — Дебре — Фанконі

Дебре — де Тоні — Фанконі синдром

Глюкоамінофосфат-діабет

Нирковий нанізм з вітамін D резистентним 
рахітом

Синдром Фанконі

Нирковий канальцевий синдром Фанконі

Ренальний синдром Фанконі первинний, 
вторинний

Ідиопатичний ренальний синдром Фанконі

Хвороба де Тоні — Дебре — Фанконі

Первинний синдром де Тоні — Дебре — 
Фанконі

Вторинний синдром де Тоні — Дебре — Фан-
коні

Спадковий синдром де Тоні — Дебре — Фан-
коні

Набутий синдром Фанконі

De Toni-Debre-Fanconi syndrome
Debre-de Toni-Fanconi syndrome
Renal Fanconi syndrome
Fanconi syndrome
Renal Tubular syndrome Fanconi
Idiopatic Fanconi syndrome
Primary de Toni-Debre Fanconi syndrome
Syndrome Secondary de Toni-Debre-Fanconi
Fanconi renal tubular syndrome
Inherited Fanconi syndrome
Acquired Fanconi syndrome
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— цистиноз (аутосомно-рецесивний);

— хвороба Вільсона (аутосомно-рецесивний);

— синдром Lowe — окулоцереброренальний (Х-зчеплений рецесивний);

— галактоземія (аутосомно-рецесивний);

— тирозинемія (аутосомно-рецесивний);

— спадкова інтолерантність до фруктози (аутосомно-рецесивний);

— нефронофтиз — медулярна кістозна хвороба (аутосомно-рецесивний, ауто-

сомно-домінантний).

Набутий варіант:

— отруєння солями важких металів (свинець, кадмій, ртуть, уран);

— медикаментозний (антибіотики: тетрациклін, гентаміцин, цефалоспорин, 

стрептоміцин);

— хімікати (малеїнова кислота, лізол, нітрофурани);

— злоякісні пухлини (множинна мієлома);

— гіперпаратиреоїдизм, дефіцит вітаміну D.

Ниркові хвороби:

— нефротичний синдром (у тому числі ФСГС);

— трансплантація нирки;

— балканська нефропатія.

Синдром де Тоні — Дебре — Фанконі має вікові етіопатогенетичні особливості.
Патогенез. Порушення функції гена HNF1, що виникає в ембріогенезі сечової 

системи, обумовлює недостатнє кінцеве диференціювання проксимальних каналь-

ців, що необхідне для експресії великої кількості клітинноспецифічних транспорт-

них систем. Порушення клітинноспецифічних транспортних систем проксималь-

них канальців нирок характерне для спадкового синдрому Фанконі. При реналь-

ному синдромі Фанконі встановлено порушення функції ниркових проксимальних 

канальців, що характеризується неселективним дефектом систем транспорту амі-
нокислот, глюкози, фосфатів і бікарбонатів.

Різні дефекти внутрішньоклітинного енергетичного метаболізму проксималь-

них канальців нирки, транспорту в клітинних мембранах, ферментних систем при-

зводять до формування синдрому Фанконі. При спадкових варіантах синдрому 

Фанконі доведені недостатність мітохондріальних ферментів тканинного дихання, 

структурно-функціональні мітохондріальні порушення.

Клініка. Захворювання проявляється наприкінці першого і початку другого року 

життя. Першими симптомами є: гіпотрофія, відставання в рості, затримка психо-

моторного розвитку, субфебрильна температура. Лабораторні дані: фосфатурія, 

кальціурія, гіпо- або нормокальціємія, підвищення рівня лужної фосфатази, ци-

тратурія, Х-подібна деформація нижніх кінцівок, деформація грудної клітки, про-

ксимальний канальцевий гіперхлоремічний метаболічний ацидоз із гіпокаліємією 

ІІ типу, гіпераміноацидурія, глюкозурія, поліурія, полідипсія.

Лікування: корекція ниркового канальцевого метаболічного ацидозу (розчин на-

трію бікарбонату 4%, сода-буфер 4,2% р-н перорально, внутрішньовенно; цитратні 
суміші, стимол); корекція гіпокаліємії (оротат калію, аспаркам, панангін); активні 
метаболіти вітаміну D (кальцитріол, альфакальцидол); препарати кальцію (карбо-

нат кальцію, цитрат кальцію); фосфатний буфер; рекомбінантний гормон росту; 

корекція мітохондріальної дисфункції (левокарнітин).

Прогноз: формування ХНН.
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Тубулопатії з провідним синдромом алкалозу
Синдром Барттера

F.C. Bartter і співаавт. (1962) описали синдром, що характеризується гіпокалі-
ємічним алкалозом, гіперальдостеронізмом, гіперплазією юкстагломерулярного 

апарату. У вітчизняній літературі застосовується така термінологія: синдром Барт-

тера, гіперпростагландин-Е-синдром, антенатальний варіант синдрому Барттера, 

неонатальний синдром Барттера з нефрокальцинозом, гіпокаліємічний алкалоз 

з гіперкальціурією, класичний варіант синдрому Барттера, інфантильний варіант 

синдрому Барттера з глухотою, синдром Барттера І, синдром Барттера ІІ типу, син-

дром Барттера ІІІ типу, синдром Барттера ІV типу.
Синдром Барттера — гетерогенна тубулопатія з порушенням систем транспорту 

K, Na, Cl у дистальному канальці у товстій висхідній частині петлі Генле.

Класифікація синдрому Барттера. Цей синдром поділяють на природжений 

(первинний, генетично обумовлений) і набутий (вторинний у структурі інших сі-
мейних захворювань нирок). 

Первинний (природжений) синдром Барттера 1–4-го типів успадковується ау-

тосомно-рецесивно. Розрізняють 4 генетичних типи аутосомно-рецесивного син-

дрому Барттера, в основі яких лежать мутації в генах SLCI2AI, KCNJ I, CLCNKB, 

BSND. 

При синдромі Барттера встановлені мутації:
— у гені SLCI2AI, картованому на хромосомі 15q15-q21, що кодує (NKCC2) Na-

K-2Cl-котранспортер;

– у гені KCNJ I, картованому на хромосомі 11q24, що кодує ROMK, АТФ-

залежний білок люмінального К-каналу;

— у гені CLCNKB, картованому на хромосомі 1р 36, що кодує CLC-Kb, білок 

базолатерального CL-каналу;

— у гені BSND, картованому на хромосомі 1р31, що кодує протеїн Bartin — ко-

фактор CLC-Kb.

Патогенез. У результаті мутації люмінального Na-K-2Cl-котранспортера, АТФ-

залежного білка люмінального К-каналу, білка базолатерального Сl-каналу вини-

кає підвищена екскреція із сечею Na, K, Cl, що приводить до гіпокаліємії, гіпохло-

ремії, гіпонатріємії. Підвищується реабсорбція бікарбонатів у канальцях нирок, ви-

никає метаболічний алкалоз. При 1-му та 2-му типах синдрому Барттера виявляють 

кальціурію, нефрокальциноз, гіпокальціємію. 

Відомі випадки часткового або повного Барттер-фенотипу

І. Природжений:

А. Первинне генетичне порушення:

1. Синдром Барттера, неонатальні форми:

а) мутації Na-K-2Cl-котранспортера (хромосома 15q15-q21);

б) мутації ROMK-залежного іонного каналу (хромосома 11q24-q25) (в афроаме-

риканських новонароджених);

в) CIC-Kb-мутації (хромосома 1р36);

г) Bartin-мутації (хромосома 1р31) (асоційований із нейросенсорною глухо-

тою).

2. Синдром Барттера, дитячі форми:

а) CIC-Kb-мутації (хромосома 1р36);

б) точкові мутації рецептора ангіотензину ІІ?
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3. Синдром Гітельмана:

а) мутації Na-Cl-котранспортера (хромосома 16q 13);

б) мутації CIC-Kb (хромосома 1р36) (у поєднанні з Барттер-фенотипом);

в) аутосомно-домінантний варіант?

г) Gulher синдром?

Б. Вторинний у структурі інших сімейних ушкоджень нирок:

1. Невропатичний цистиноз.

2. Kearns — Sayre синдром.

3. Menk’es kynky hair синдром.

4. Сімейна дисплазія нирок.

ІІ. Набутий:

А. Індукований медикаментами:

1. Тривала діуретична терапія.

2. Аміноглікозиди.

3. Хіміотерапія.

Б. Атипова salt-wasting (сільвтрачаюча) нефропатія:

1. Аутоімунні порушення — синдром Sjogren (Шегрена).

Синдром Барттера 1-го типу , антенатальний варіант 
із гіперкальціурією, гіперпростагландин-Е-синдром

Мутації в гені SLCI2AI, картованому на хромосомі 15q15-q21, що кодує (NKCC2) 

Na-K-2Cl-котранспортер, призводять до розвитку антенатального синдрому Барт-

тера.

Клініка. При антенатальних варіантах 1-го і 2-го типів синдрому Барттера 

спостерігаються прояви у внутрішньоутробному періоді у вигляді поліурії, що 

приводить до багатоводдя (24–30-й тиждень гестації). В амніотичній рідині ви-

значають високий вміст хлору. Захворювання проявляється в новонароджених 

і грудних дітей поліурією, полідипсією, періодично виникаючою блювотою, 

анорексією, діареєю, які приводять до дегідратації, гіпокаліємічних парезів, гі-
покальціємічних судом. Унаслідок гіперкальціурії розвиваються медулярний не-

фрокальциноз, гіпокальціємічний варіант рахіту. Стан дітей тяжкий, що обумов-

лено зневодненням, електролітними (гіпокаліємія, гіпохлоремія, гіпонатріємія) 

і метаболічними (метаболічний алкалоз) порушеннями, дистрофією. Характерні 
м’язова гіпотонія, навіть до гіпокаліємічних парезів і паралічів, гіпокальціємічні 
посмикування м’язів. АГ відсутня. При лабораторному дослідженні визначають: 

гіпокаліємію 2,0–2,5 ммоль/л, гіпо хлоремію менше 95 ммоль/л, гіпонатріємію 

менше 135 ммоль/л, гіпокальціємію, зсув КЛС у бік метаболічного алкалозу, 
гіперпростагландин-Е-ємію.

Екскреція калію, натрію, хлору, кальцію, простагландину Е
2
 із сечею підвищена. 

При морфологічному дослідженні нефробіоптатів пацієнтів із синдромом Барттера 

відзначають: гіперплазію клітин юкстагломерулярного апарату, тубулярну атрофію, 

інтерстиціальний фіброз, нефрокальциноз.

Діагностика. Пренатальна діагностика: в амніотичній рідині визначають висо-

кий вміст хлору, але вміст натрію, калію, кальцію й простагландину Е нормальний.

Діагноз синдрому Барттера у новонароджених і грудних дітей визначається на 

підставі наявності у них блювоти, діареї, зневоднення, гіпокаліємії, гіпонатріємії, 
гіпохлоремії, метаболічного алкалозу, підвищення екскреції з сечею калію, натрію, 

хлору, кальцію, простагландину Е.
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Синдром Барттера 2-го типу , антенатальний синдром 
Барттера 2-го типу , гіпокаліємічний алкалоз 

із гіперкальціурією
Встановлені мутації в гені KCNJ I, картованому на хромосомі 11q24, що кодують 

ROMK, АТФ-залежний білок К-каналу. Клінічно синдром Барттера 2-го типу не від-

різняється від 1-го типу, перебігає з гіперкальціурією, медулярним нефрокальцинозом.

Синдром Барттера 3-го типу , 
класичний варіант синдрому Барттера

При класичному варіанті виявляють мутації в гені CLCNKB, картованому на 

хромосомі 1р36, що кодує CLC-Kb, білок CL-каналу.
Клініка. Класичний варіант синдрому Барттера перебігає без нефрокальцинозу. 

Виражена гіпокаліємія обумовлює зміни в міокарді, порушення ритму серця. При 

хронічній гіпокаліємії в дітей із класичним синдромом Барттера часто діагностують 

аритмії серця.

Синдром Барттера 4-го типу , інфантильний варіант , 
синдром Барттера 4-го типу з нейросенсорною глухотою

Причина інфантильного синдрому Барттера пов’язана з мутацією гена BSND, 

картованого на хромомсомі 1р31, що кодує протеїн Bartin — кофактор CLC-Kb, або 

з мутацією генів CLCNKA, CLCNKB.

Для 4-го типу синдрому характерні симптоми: постнатальна поліурія, полідип-

сія, калійурія, гіпокаліємія, метаболічний алкалоз. Відсутні кальціурія й нефро-

кальциноз. При 4-му типі синдрому Барттера в дітей виявляють очні аномалії.
Лікування. Терапія індометацином і препаратами калію вирішує проблему про-

гнозу синдрому Барттера. Індометацин призначають перорально в дозі 3–6 мг/кг/

добу. Індометацин застосовують у менших дозах 1,5–3 мг/кг/добу в комбінації із 

спіронолактоном 5 мг/кг/добу. Розпочато лікування селективним інгібітором ци-

клооксигенази-2 refecoxib у початковій дозі 0,6–0,7 мг/кг/добу.
Доцільність призначення калійзберігаючих діуретиків при синдромі Барттера 

сумнівна. Лікування препаратами калію обов’язкове для відновлення втрат.
Інфузійна терапія: при дегідратації — внутрішньовенні крапельні інфузії розчи-

ну Рінгера, розчину натрію хлориду з корекцією гіпокаліємії.
Прогноз синдрому Барттера серйозний. Перебіг захворювання тяжкий: зневод-

нення, гіпокаліємічні парези мускулатури, парези кишечника, серцеві аритмії. За 

відсутності адекватної довічної терапії смерть може настати унаслідок гіпокаліємії, 
зневоднення, вторинних інфекцій.

Вторинні варіанти синдрому Барттера
Синдромом Барттера ускладнюються імунокомплексна нефропатія (C1q-

нефропатія), невропатичний цистиноз, сидром Шегрена та інші захворювання.

Лікування. Тактика лікування вторинних форм синдрому Барттера в дітей зво-

диться до лікування основного захворювання й корекції водно-електролітних і ме-

таболічних порушень.

Прогноз вторинних варіантів синдрому Барттера залежить від основного захво-

рювання й терапії, що проводиться. Можлива спонтанна або медикаментозна ремі-
сія, можливе погіршення функції нирок із формуванням ХНН.
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Синдром Гітельмана
Синдром Гітельмана (Gitelman Syndrom) — спадкова тубулопатія, що характе-

ризується гіпокаліємією, гіпомагніємією, метаболічним алкалозом, гіпомагнієміч-

ними судомами.

H. Gitelman, J. Graham, L.Welt (1966) описали синдром, що проявляється гіпока-

ліємією, гіпомагніємією, метаболічним алкалозом. У літературі застосовується така 

термінологія синдрому Gitelman: hypomagnesemia-hypokalemia with hypocalciuria, 

inherited hypokalaemic alkalosis and hypomagnesemia, familial hypokalemia-hypomag-

nesemia, Gitelman disease.

У вітчизняній літературі синдром відомий під такими назвами: синдром Гітель-

мана, синдром гіпомагніємії, гіпокаліємії й метаболічного алкалозу, тубулопатія з 

гіпокаліємічним алкалозом, гіпомагніємією, гіпокальціурією.

Патогенез. Мутації тіазид-чутливого Na-Cl-котранспортера в дистальних зви-

вистих канальцях призводять до порушення транспорту Na, Cl, K, Mg. Гіпокальці-
урію поясняють підвищеною канальцевою реабсорбцією кальцію.

Клініка. Перші прояви захворювання частіше діагностують у дошкільному віці. 
Захворювання в дітей проявляється гіпокаліємією, м’язовою гіпотонією, гіпомаг-

неземією, метаболічним алкалозом, нормокальціємією, епізодами тетанії. Вираже-

ної поліурії й полідипсії при даному синдромі не описують. Підвищена екскреція 

магнію, калію. Характерні нормокальціємія, гіпокальціурія, нефрокальциноз від-

сутній. Для синдрому Гітельмана, як і для синдрому Барттера, властивим є гіпераль-

достеронізм, але без підвищення АТ. 

Лікування. Застосовують препарати калію й магнію. Прогноз захворювання сер-

йозний.

Тубулопатії з провідним синдромом нефрокальцинозу

Сімейна гіпомагніємія-гіперкальціурія з нефрокальцинозом
Сімейна гіпомагніємія-гіперкальціурія з нефрокальцинозом — тубулопатія з ау-

тосомно-домінантним типом спадкування, з частим прогресуванням ниркової не-

достатності у дитячому віці (табл. 6.11).

Патогенез. У результаті селективного дефекта системи канальцевого транспорту 

магнію й кальцію виникають їх втрати з сечею. Нирковий канальцевий транспорт 

натрію, хлору, калію не порушений. Нирковий канальцевий метаболічний аци-

доз — дистальний І типу (вторинний).

Клініка. Перші клінічні прояви зявляються в дітей грудного й раннього віку. При-

таманні поліурія й полідипсія. При обстеженні пацієнтів із приводу рецидивуючих 

Таблиця 6.11. Термінологія сімейної гіпомагніємії з гіперкальціурією 
й нефрокальцинозом

У вітчизняній літературі У закордонній літературі

Сімейна гіпомагніємія з гіперкальціурією й 
нефрокальцинозом

Familial hypomagnesemia with hypercalciuria 
and nephrocalcinosis

Сімейна гіпомагніємія-гіперкальціурія з не-
фрокальцинозом

Familial hypomagnesemia with hypercalciuria 
and nephrocalcinosis

Сімейна гіпомагніємія з кальціурією, тубуляр-
ним ацидозом, нефрокальцинозом

Familial hypomagnesemia, tubular acidosis, 
hypercalciuria and nephrocalcinosis
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інфекцій сечових шляхів виявляють двобічний нефрокальциноз. У дітей визнача-

ють зсув КЛС у бік метаболічного ацидозу. Уміст магнію в крові знижений, кальцію, 

калію й натрію нормальний; підвищена екскреція із сечею магнію й кальцію. Слід 

відмітити виражені прояви рахіту в дітей раннього віку.
Лікування. Дієта з адекватним введенням рідини. Для корекції ацидозу призна-

чають цитрати/бікарбонати. Обов’язковим є застосування препаратів магнію (маг-

нерот). Терапія тіазидними діуретиками (гіпотіазид) знижує кальціурію й ризик 

каменеутворення в пацієнтів із синдромом гіпомагніємії-гіперкальціурії й нефро-

кальцинозом.

Прогноз. Прогноз серйозний, захворювання прогресує до ХНН у віці 10–25 

років.

Первинна гіпероксалурія І типу
Гіпероксалурія первинна І типу (синоніми: оксалоз І типу, первинна гіперок-

салурія) — аутосомно-рецесивне захворювання, що характеризується підвищеною 

продукцією оксалату в пероксисомах і екскрецією оксалатів із сечею, формуванням 

ренальних оксалатно-кальцієвих конкрементів і відкладенням оксалатів в інших 

органах. У вітчизняній і закордонній літературі застосовується наступна терміно-

логія (табл. 6.12).

Первинна гіпероксалурія (оксалоз першого типу) — метаболічний дефект реце-

сивного типу успадкування. Виділяють три ензимних чинники захворювання, які 
локалізуються в печінці. Перший — дефіцит аланін-гліоксилат-амінотрансфера-

зи (AGXT) з надмірним виділенням гліколату (до 100 мг при нормі до 15 мг/добу), 

гліоксилату та оксалатів — мутація p.Gly170Arg. Другий тип — ензимний дефі-
цит D-гліцератредуктази (GRHPR) із синтезом відсутньої в здоровому організмі 
D-гліцеринової кислоти та надлишком оксалатів. Третій розвивається в результаті му-

тацій в HOGA1 (раніше описаний як DHDPSL). Цей дефект може привести до збіль-

шення мітохондріальної 4-гідрокси-2-оксоглутарат-активності й надлишкової про-

дукції оксалату. Тип 3 може бути причиною формування ідіопатичних каменів оксалату 

кальцію. Однак досі не відомо про розвиток термінальної стадії ниркової недостатнос-

ті, припускається, що цей тип може бути м’якою формою первинної гіпероксалурії.
Клініка. При первинній гіпероксалурії в дітей раннього віку підвищується екскре-

ція оксалатів із сечею, формуються рентгенконтрастні оксалатно-кальцієві конкре-

менти в нирках і сечовивідних шляхах, відкладаються оксалати в серці, лімфатичних 

вузлах, кістках, сітківці. При УЗД виявляють кортикальний нефрокальциноз.

У дітей і дорослих пацієнтів виявляють нирковий дистальний канальцевий ме-

таболічний ацидоз І типу (вторинний у структурі первинної гіпероксалурії) . Харак-

терними є висока екскреція з сечею оксалату і гліколяту, мікрогематурія, дизурія, 

болі в попереку. Нефрокальциноз і нефролітіаз призводять до розвитку вторинного 

пієлонефриту або інтерстиціального нефриту. У пацієнтів із первинною гіперокса-

лурією І типу прогресування до ХНН констатують у ранньому й дошкільному віці.

Таблиця 6.12. Термінологія первинної гіпероксалурії І типу

У вітчизняній літературі У закордонній літературі

Гіпероксалурія І типу Hyperoxaluria primary type І

Оксалоз І типу Oxalosis

Дефіцит аланін-гліоксилат-амінотрансферази Glycolic Acidutia
Alanine-Glyoxylate Aminotransferase deficiency
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Морфологічно на ранніх стадіях процесу спостерігаються внутрішньоканальце-

ві депозити оксалатів у вигляді розеток, на пізніх стадіях депозити значно збільшу-

ються у розмірах та займають велику частину канальців з некротизацією епітелію 

канальців, тубулоінтерстиційним запаленням та фіброзом, гломерулосклерозом. 

Депозити також можуть виявлятись у стінках судин та міститись у гігантських клі-
тинах.

Встановлюють діагноз первинної гіпероксалурії на підставі виявлення екскреції 
з сечею оксалатів, гліколяту, кортикального нефрокальцинозу за даними УЗД.

Лікування. Пацієнтам із первинною гіпероксалурією призначають піридоксин, 

ортофосфат, магнію цитрат. Доза піридоксину коливається від 2–5 мг/кг/добу до 

10–20 мг/кг/добу. Трансплантація печінки й нирки дозволяє зменшити метаболічні 
порушення. 

Синдром Dents
Синдром Dents характеризується протеїнурією, нефрокальцинозом, синдромом 

Фанконі.
Генетика. Тип спадкування Х-зчеплений рецесивний. Ген картований на 

Х-хромосомі Хр11.22. Мутації в гені CLCN5, що кодує протеїн СІС5 (транспортер 

хлору), експресованому в проксимальному канальці, призводять до розвитку захво-

рювання.

Клініка. Синдром проявляється у дітей ренальним синдромом Фанконі, тубу-

лярною протеїнурією, гематурією, кальціурією, нефрокальцинозом, нефролітіа-

зом і прогресуванням до ХНН. При синдромі Dents визначають нефрокальциноз 

(75 %), оксалатно-кальцієві камені, кальцій-фосфатні камені (50 %). Екскреція із 

сечею цитратів, сечової кислоти, оксалатів у нормі, підвищена екскреція кальцію 

до 10–20 мг/кг/добу. Виявляють зниження паратиреоїдного гормону, що циркулює 

в крові, підвищення 1,25(ОН)
2
D

3
.

Лікування. Терапія тіазидними діуретиками, можливо в поєднанні з амілоридом, 

що сприяє зниженню кальціурезу і ризику каменеутворення.

Прогноз синдрому несприятливий, прогресування до ХНН констатують у дитя-

чому віці. 

Природжений нефрогенний нецукровий діабет
Природжений нефрогенний нецукровий діабет (ННД) (нирковий нецукровий 

діабет) — спадкове захворювання, провідними симптомами якого є поліурія, по-

лідипсія, гіпостенурія.

Частота спадкового нефрогенного нецукрового діабету 1 : 500 000: Х-зчеплений 

ННД — 304 800, аутосомно-рецесивний ННД — 222 000, аутосомно-домінантний — 

125 800.

Класифікація. Розрізняють первинний (спадковий, природжений) і вторинний 

(набутий) ННД. Спадковий ННД характеризується ізольованим симптомокомп-

лексом поліурії, полідипсії, гіпостенурії або зустрічається в структурі спадкового 

захворювання як один із синдромів.

Спадковий (природжений) ННД: Х-зчеплений рецесивний, Х-зчеплений домі-
нантний, аутосомно-рецесивний і аутосомно-домінантний. У вітчизняній і закор-

донній літературі застосовується така термінологія (табл. 6.13).

Причини вторинного (набутого) ННД:

— лікарські препарати (літій, тетрациклін);
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— анальгетична нефропатія;

— серпоподібноклітинна нефропатія;

— гіпокаліємія;

— гіперкальціємія;

— обструктивна уропатія — задній клапан уретри;

— ювенільний нефронофтиз;

— ниркова дисплазія;

— хронічний пієлонефрит;

— хронічна уремічна нефропатія;

— амілоїдоз нирок;

— саркоїдоз.

Вторинний ННД (частковий або повний) розвивається:

— при гострій і хронічній нирковій недостатності;
— обструктивній і необструктивній нефропатії;
— кістозних хворобах;

— інтерстиціальному нефриті;
— нефрокальцинозі.
Клініка. Природжений ННД реалізується у неонатальному періоді та грудному 

віці. У дітей відмічають неспокій, підвищення температури тіла, що минають після 

прийому рідини. Можливим є розвиток зневоднення за вододефіцитним типом, гі-
пернатріємії, лихоманки, що за відсутності лікування можуть призвести до смерті. 
У дітей раннього й дошкільного віку спрага при обмеженні рідини спонукає пити 

власну сечу. Провідні симптоми: поліурія, полідипсія, гіпостенурія. Пацієнти виді-
ляють великий об’єм разової й добової гіпоосмотичної, низької відносної щільності 
сечі. Кількість вжитої й виділеної рідини залежно від віку дітей досягає 3–17 літрів. 

Нічне й денне нетримання сечі, запор у дітей із ННД — часті прояви захворюван-

ня. Потовиділення й слюновиділення в дітей із ННД знижене. Діти з ННД емоціо-

нально лабільні, роздратовані, у них відмічаються зниження пам’яті, неуважність, 

астеноневротичний синдром, затримка фізичного розвитку. Інколи констатують 

затримку розумового розвитку.
Відносна щільність сечі не перевищує 1000–1003, осмоляльність сечі знижена: 

менше 200 мосмоль/кг Н
2
О, до 50–100 мосмоль/кг Н

2
О. Осмолярність плазми в 

нормі, при дегідратації плазма гіперосмолярна. Уміст АДГ в плазмі нормальний або 

Таблиця 6.13. Термінологія природженого нецукрового діабету

У вітчизняній літературі У закордонній літературі

Спадковий нефрогенний нецукровий діабет Hereditary nephrogenic diabetes insipidus

Природжений нефрогенний нецукровий діабет Congenital nephrogenic diabetes insipidus

Вазопресин-резистентний нецукровий діабет Vasopressine- or antidiuretic hormone-resistant 
diabetes insipidus

Нирковий нецукровий діабет Nephrogenic diabetes insipidus

Х-зчеплений рецесивний нирковий нецукро-
вий діабет

Diabetes insipidus renalis

Х-зчеплений нефрогенний нецукровий діабет X-linked nephrogenic diabetes insipidus

Аутосомно-домінантний нефрогенний нецукро-
вий діабет

Autosomal dominant nephrogenic diabetes 
insipidus

Аутосомно-рецесивний нефрогенний нецукро-
вий діабет

Autosomal recessive nephrogenic diabetes 
insipidus



. ь   (  є  Л.А. , . . І )204

Таблиця 6.14. Класифікація нефрогенного нецукрового діабету

Природжений Дефект гена ОМІМ

Х-зчеплений V2R 304800

Аутосомно-рецесивний AQP2 222000

Аутосомно-домінантний AQP2 125800

Інші

Набутий

Медикаментозний

Гіперкальціємія

Гіпокаліємія

Обструкція сечоводів

Інші

незначно підвищений. Гіпернатріємія виражена при зневодненні. Вираженість клі-
нічних проявів ННД залежить від виду мутацій (мутація V2R — при Х-зчепленому 

рецесивному, мутація AQP2 — при аутосомно-домінантному й аутосомно-рецесив-

ному, мутації UT-B). Відмічено тяжчий перебіг ННД у хлопчиків при Х-зчепленому 

рецесивному типі, легший перебіг — у випадках мутації гена, що кодує транспортер 

сечовини (UT-B).

Ускладнення ННД. У дітей і підлітків виникають мегацистис, мегауретер, гідро-

нефроз без ознак анатомічної обструкції, неврозоподібні стани, серцево-судинні 
порушення, ХНН.

Діагностика. Пацієнти з поліурією, полідипсією повинні обстежуватися нефро-

логом, ендокринологом, генетиком.

Підставою для діагнозу ННД є поліурія, полідипсія, гіпостенурія, результати ге-

неалогічного аналізу, диференціально-дагностичних тестів і молекулярно-генетич-

них досліджень.

Підвищення Na плазми (понад 145 ммоль/л), низька відносна щільність та 

осмоляльність сечі у дітей із поліурією й полідипсією є важливими критеріями діа-

гностики ННД.

Лікування. Обмежувати дітей із ННД у прийомі рідини не можна, необхідний 

вільний доступ до рідини. Пацієнтам слід дотримуватись малосольової дієти. При 

зневодненні проводиться пероральна та інфузійна регідратаційна терапія. У прак-

тиці лікування ННД у дітей застосовують діуретики, парадоксальний ефект яких 

сприяє зменшенню потреби у прийомі рідини. Терапія гіпотіазидом: 2–4 мг/кг/

добу щоденно або через день, обов’язково з препаратами калію для запобіганняння 

розвитку гіпокаліємії. Можлива комбінована терапія гіпотіазидом та індометаци-

ном: гіпотіазид 1–2 мг/кг/добу та індометацин 0,75–1,5 мг/кг/добу; комбінована 

терапія гіпотіазидом та амілоридом, а також непептидні антагоністи вазопресино-

вих (V1, V2) рецепторів.

Прогноз. Природжений ННД є спадковим захворюванням із серйозним прогно-

зом. Пацієнти довічно потребують адекватної терапії. У дітей раннього віку (при об-

меженні в прийомі рідини) можлива смерть у результаті зневоднення і гіпернатріє-

мічної лихоманки. За відсутності лікування у пацієнтів з ННД внаслідок виділення 

великих об’ємів сечі виникає мегацистис, мегауретер, гідронефроз за відсутності 
анатомічної обструкції. Прогресування до ХНН констатують вже у підлітковому віці. 
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Тубулопатії з провідним синдромом артеріальної 
гіпертензії

Псевдогіпоальдостеронізм 2-го типу 
(сімейна гіперкаліємія й артеріальна гіпертензія, 

синдром Гордона)
Тип успадкування синдрому Гордона — аутосомно-домінантний. Мутації в ге-

нах: WNK 1, 4, картованих на хромосомах 1q31-q42, 12р13.3, 17р11-q21, що кодують 

канали WNK 1, WNK 4, приводять до розвитку захворювання.

Клініка. Маніфестація артеріальної гіпертензії, гіперкаліємії, гіперхлоремічно-

го ацидозу частіше відмічається в підлітковому віці. Даному синдрому притаманні 
нормальний або знижений рівень альдостерону плазми й знижений рівень реніну 

плазми, екскреція натрію з сечею не підвищена (ІV тип НКА з гіперкаліємією).

Лікування. Лікування рекомендують проводити протягом усього життя низьки-

ми дозами тіазидних діуретиків (гіпотіазид).

Синдром Ліддла 
У літературі це захворювання зустрічається під назвою Liddle syndrom, 

pseudoaldosteronism, pseudohyperaldosteronism, псевдоальдостеронізм, сімейна ар-

теріальна гіпертензія з гіпокаліємічним алкалозом. 

Синдром Ліддла — спадкова тубулопатія з аутосомно-домінатним типом, ло-

кус гена картований на хромосомі 16р13-р12. Встановлені мутації генів SCNN1B, 

SCNN1G, що кодують транспортер епітеліального натрієвого каналу в дистальних 

канальцях і збиральних трубках нефрону нирок.

Патогенез. В основі захворювання лежить порушення (підвищення) реабсорбції 
натрію в дистальних і збиральних канальцях нирок. У нормі активність протеїну 

епітеліального натрієвого каналу (ЕNaC), розташованого на апікальній мембрані 
клітин збиральних канальців, регулюється альдостероном, АДГ, інсуліном. Не від-

бувається транспорт іонів натрію крізь епітеліальний натрієвий канал (ENaC) при 

поєднанні з комплексом Nedd 4–2, розташованим внутрішньоклітинно. Дисфунк-

ція епітеліального натрієвого каналу, експресованого на апікальній мембрані зби-

ральних канальців, що виникає внаслідок мутації бета- і гамма-субодиниць, розгля-

дається як можлива модель синдрому Ліддла. Мутований епітеліальний натрієвий 

канал функціонує подібно дорегульованого альдостероном, без зв’язку з комплек-

сом Nedd 4–2. У випадку мутації ENaC транспорт натрію крізь канал здійснюється 

подібно до того, що регулюється альдостероном: підвищуються реабсорбція іонів 

натрію і секреція калію в просвіт дистальних канальців.

Клініка. Синдром Ліддла — спадкова тубулопатія, що проявляється артеріальною 

гіпертензією, гіпокаліємічним метаболічним алкалозом. Клінічна маніфестація тубу-

лопатії відмічається в новонароджених, грудних і дітей старшого віку. Провідні симп-

томи: поліурія, артеріальна гіпертензія, гіпокаліємія, метаболічний алкалоз. Актив-

ність реніну плазми, секреція альдостерону, екскреція альдостерону із сечею знижені.
Лікування. Лікування синдрому Ліддла передбачає призначення дієти з обме-

женням солі, збагаченням калієм і застосування антагоністів епітеліальних натрі-
євих каналів збиральних трубок нирок — калійзберігаючих діуретиків (тріамтерен 

10 мг/кг і амілорид), що є неконкурентними антагоністами альдостерону: блокують 



. ь   (  є  Л.А. , . . І )206

транспорт натрію й калію крізь апікальну мембрану клітин дистальних канальців 

нефрону. Пацієнтам з синдромом Ліддла не слід призначати верошпірон, врахову-

ючи його механізм дії.
Прогноз. Терапія калійзберігаючими діуретиками (тріамтереном і амілоридом) 

покращує перебіг захворювання.

Синдром удаваного гіпермінералокортикоїдизму 

(Apparent Mineralocorticoid Excess)
Удаваний гіпермінералокортикоїдизм — Apparent Mineralocorticoid Excess 

(АМЕ) — аутосомно-рецесивна тубулопатія, обумовлена генетичним дефіцитом 

ізоферменту 11В-НSD2, що проявляється поліурією, полідипсією, артеріальною 

гіпертензією, гіпокаліємічним алкалозом.

Генетика. Існує два ізоферменти 11В-HSD: NADP(+)-залежний ізофермент 1 

(11В-HSD1), що виробляється в печінці та в інших тканинах; NADP(+)-залежний 

ізофермент 2 (11В-HSD2), що продукується в нирках, плаценті та надниркових за-

лозах. Ген HSD11B1, що кодує 11В-HSD1 (печінковий ізофермент), картований 

на першій хромосомі, ген HSD11B2, що кодує 11ВHSD2 (нирковий ізофермент), 

картований на 16q12. Фізіологія 11В-HSD відіграє роль у визначенні специфічності 
рецепторів І типу: кортизол перетворюється під впливом 11В-HSD у кортизон, в 

результаті відбувається зв’язування альдостерону з рецепторами першого типу. При 

дефіциті 11В-HSD має місце висока внутрішньониркова й плазмова концентрація 

кортизолу.
Клініка. Клінічні прояви в дітей характеризуються поліурією, полідипсією, ар-

теріальною гіпертензією, гіпокаліємічним алкалозом. У крові знижена активність 

реніну плазми, відсутня секреція наднирковими залозами мінералокортикоїдів. У 

деяких випадках зустрічаються ниркові кісти, нефрокальциноз, рахіт і гіперпарати-

реоз. Наслідком гіпертензії є поліорганність ураження (нирки, сітківка ока, серце, 

ЦНС).

Діагностика. Перехід кортизолу в кортизон у пацієнтів з АМЕ становить від 0 до 

6 % при фізіологічній нормі 90–95 %.

Лікування. Призначають блокатори мінералокортикоїдних рецепторів (спіроно-

лактон від 2 до 10 мг/кг/добу). Застосування спіронолактону сприяє зниженню ар-

теріального тиску, посиленню натрійурезу, визначається активність реніну плазми. 

За наявності гіперкальціурії і нефрокальцинозу застосовують тіазидні діуретики. 

Доцільною також є трансплантація нирки.
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Сечокам’яна хвороба (СКХ) посідає одне з провідних місць у структурі уроло- 

гічних захворювань за поширеністю, частотою звернення за медичною допомогою 

та госпіталізацією в стаціонар. На уролітіаз хворіють 8–15 % населення Європи й 

Північної Америки. За поширеністю СКХ в Україні посідає друге місце серед усіх 

урологічних захворювань після інфекції сечових шля- хів. За даними 2012 року, по-

ширеність СКХ в Україні становила 775,1 на 100 тис. населення, а захворюваність — 

179,1 на 100 тис. населення. Захворюваність у чоловіків утричі більша, ніж у жінок. 

Хворо- ба найчастіше виникає в осіб працездатного віку — 40–50 років. Понад 1 % 

усіх конкрементів реєструється в пацієнтів до 18 років. Основна небезпека СКХ по-

лягає в ускладненнях, що виникають унаслідок обтура- ції сечовивідних шляхів із 

наступним приєднанням інфекції, розвитком уретерогі- дронефрозу, хронічної хво-

роби нирок.  

7.1. Визначення поняття, класифікація

Сечокам’яна хвороба — це формування патологічного біомінералу (конкременту) 

в сечовивідних шляхах, що мають резервуарну будову.
Дисметаболічні нефропатії — це група захворювань нирок із різною етіологі-

єю та патогенезом, об’єднаних тим, що їх розвиток пов’язаний із порушенням 

обмінних процесів: водно-сольового, фосфорно-кальцієвого, вуглеводного та 

інших. 

Термін «дисметаболічна нефропатія» може використовуватися для позначення 

полігенно успадкованого, обумовленого множинними несприятливими факторами 

екологічного, дієтологічного характеру захворювання, що пов’язане з патологією 

обміну щавлевої або сечової кислоти і проявляється в умовах нестабільності клітин-

них мембран канальцевого апарату нирок.

Термін «дисметаболічна нефропатія» не зустрічається в міжнародній класифіка-

ції хвороб, але він продовжує існувати в нашій країні, і багатьма лікарями практич-

ної медицини звичайна кристалурія часто помилково інтерпретується як дисмета-

болічна нефропатія. 

Кристалурія — підвищений вміст кристалів солей у сечі (свіжовиділеній) за ре-

зультатами лабораторних досліджень (загальний аналіз сечі, добової сечі).

Сечокам’яна хвороба, 
дисметаболічна 
нефропатія, кристалурія

7.
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Міжнародна класифікація хвороб Х перегляду
СКХ (N 20-23)

N 20 Камені нирки й сечоводу
Виключені: з гідронефрозом (N 13.2)

N 20.0 Камені нирки
N 20.1 Камені сечоводу
N 20.2 Камені нирок з каменем в сечоводі
N 20.9 Сечові камені неуточнені
N 21 Камені нижніх відділів сечових шляхів
Включено: з циститом і уретритом
N 22 Камені сечових шляхів при хворобах, класифікованих в інших рубриках
N 23 Ниркова колька неуточнена
Е 72.0 Порушення транспорту амінокислот
Е 79. Порушення обміну пуринів та піримідинів
Е 79.0 Гіперурикемія без ознак артриту та подагричних вузлів
Е 79.1 Синдром Леша — Ніхена
Е 79.8 Інші порушення обміну пуринів та піримідинів
Е 79.9 Порушення обміну пуринів та піримідинів неуточнене
Е 83. Порушення мінерального обміну
Е 83.3 Порушення обміну фосфору
Е 83.4 Порушення обміну магнію
Е 83.5 Порушення обміну кальцію
Е 83.8 Інші порушення мінерального обміну
Е 83.9 Порушення мінерального обміну неуточнене
Е 88.8 Інші уточнені порушення обміну речовин 

Порушення обміну сечової кислоти: гіперурикемія (первинна та вторинна); гі-
перурикозурія (уратурія); подагра; ксантинурія; хвороба Леша — Ніхена.

Порушення обміну гліоксилової кислоти: первинна гіпероксалурія (оксалоз); 

оксалатна нефропатія; вторинна гіпероксалурія (оксалатурія).

Порушення обміну фосфору: гіперфосфатурія (фосфатурія). 

Порушення обміну кальцію: гіперкальціурія.

Порушення транспорту амінокислот: цистиноз; цистинурія.

Класифікація конкрементів 
Конкременти можна класифікувати: за розміром, кількістю, локалізацією, рент-

генологічними характеристиками, мінералогічним складом і ступенем ризику по-

вторного утворення конкрементів.

За розмірами конкременти поділяють на 4 групи: < 5 мм, 5–10 мм, 10–20 мм і 
> 20 мм.

За кількістю: поодинокі, множинні, коралоподібні.
Класифікація конкрементів згідно з анатомічною локалізацією: у верхній, се-

редній або нижній чашечці; у нирковій мисці; у верхньому, середньому або дисталь-

ному відділі сечоводу та сечовому міхурі. 
Конкременти можуть бути рентгенконтрастними або рентгеннегативними. 

У табл. 7.1 наведені рентгенологічні характеристики конкрементів.

Ступінь ризику повторного утворення конкрементів становить особливий ін-

терес, оскільки визначає не тільки вірогідність рецидиву або росту конкрементів, 

але й необхідність тривалого консервативного медикаментозного лікування.
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Приблизно у 50 % хворих із рецидивуючим перебігом СКХ протягом усього жит-

тя спостерігається лише 1 рецидив утворення конкрементів. Велика кількість реци-

дивів відмічається з частотою дещо більше ніж 10 % від усіх випадків СКХ. Ступінь 

ризику повторного утворення конкрементів визначається видом конкременту й 

тяжкістю захворювання. 

Таблиця 7.1. Рентгенологічні характеристики конкрементів

Рентгенконтрастний конкремент Рентгеннегативний конкремент

Дигідрат оксалату кальцію Сечова кислота

Моногідрат оксалату кальцію Урат амонію 

Фосфати кальцію Ксантин

Фосфат магнію амонію 2,8-дигідроксіаденін

Апатит Медикаментозні конкременти

Цистин

Таблиця 7.2. Мінералогічний склад конкрементів

Хімічна назва Мінералогічна назва Хімічна формула

Моногідрат оксалату кальцію Вевеліт СаС
2
О

4
 • Н

2
О

Дигідрат оксалату кальцію Веделіт CaC
2
O

4
 • 2H

2
O

Фосфат кальцію Апатит Ca
10

(PO
4
)

6
•(OH)

2

Гідроксофосфат кальцію Гідроксилапатит Ca
5
(PO

3
)

3
(OH)

Фосфат -трикальцію Вітлокіт Ca
3
(PO

4
)

2

Фосфат карбонату апатит Даліт Ca
5
(PO

4
)

3
OH

Гідрогенфосфат кальцію Брушит CaHPO
4
 • 2H

2
O

Карбонат кальцію Арагоніт CaCO
3

Фосфат октакальцію Ca8H
2
(PO

4
)

6
 • 5H

2
O

Дигідрат сечової кислоти Урицит C
5
H

4
N

4
O

3

Урат амонію NH
4
C

5
H

3
N

4
O

3

Моногідрат урату натрієвої кислоти NaC
5
H

3
N

4
O

3
 • H

2
O

Фосфат магнію амонію Струвіт MgNH
4
PO

4
 • 6H

2
O

Гідрогенфосфат магнію тригідрат Ньюберит MgHPO
4
 • 3H

2
O

Фосфат магнію амонію моногідрат Дитмарит MgNH
4
(PO

4
) • H

2
O

Цистин [SCH
2
CH(NH

2
)COOH]

2

Гіпс Дигідрат сульфату кальцію

Тетрагідрат фосфату цинку

CaSO
4
 • 2H

2
O

Zn
3
(PO

4
)

2
 • 4H

2
O

Ксантин

2,8-дигідроксіаденін

Білкові

Холестерол

Кальцит

Урат калію 

Фосфат тримагнезії 

Меламін

Матрикс
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7.2. Фактори високого ризику утворення конкрементів
1. Загальні фактори:

— розвиток СКХ у ранньому віці (особливо в дітей і підлітків);

— сімейний анамнез СКХ;

— брушит у складі конкрементів (СаНРО
4
 • 2Н

2
О);

— сечова кислота й урат у складі конкрементів;

— інфекційні конкременти;

— єдина нирка. 

2. Захворювання, пов’язані з розвитком СКХ:

— гіперпаратиреоз;

— нефрокальциноз;

— гастроінтестинальні захворювання (еюноілеальний обхідний анастомоз, ре-

зекція кишечника, хвороба Крона, мальабсорбція, кишкова гіпероксалурія);

— саркоїдоз;

3. Генетичні причини СКХ:

— цистинурія (тип А, В і АВ);

— первинна гіпероксалурія;

— нирковий тубулярний ацидоз, тип І;

— 2,8-дигідроксіаденін;

— ксантинурія;

— синдром Леша — Ніхена;

— муковісцидоз.

4. Медикаменти, що сприяють утворенню конкрементів.

5. Анатомічні відхилення (природжені вади розвитку сечовивідної системи), що 

сприяють утворенню конкрементів:

— медулярна губчата нирка (тубулярна ектазія);

— обструкція мисково-сечовідного сегмента (МСС);

— дивертикул чашки, кіста чашки;

— стриктура сечоводу;

— міхурово-сечовідно-нирковий рефлюкс;

— підковоподібна нирка;

— уретероцеле.

Кристалурії 
Фосфатурія — виділення із сечею великої кількості кальцієвих солей фосфор-

ної кислоти. Фосфат кальцію випадає в осад у вигляді гідроксіапатиту або брушиту. 
Сеча при цьому має лужну реакцію (рН > 7,0). 

Рисунок 7.1: а) оксалат; б) урат; в) фосфат
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Розрізняють справжню й симптоматичну фосфатурію. Справжня фосфатурія 

пов’язана з первинним гіперпаратиреозом, нирково-тубулярним ацидозом І типу, 
фосфат-діабетом, хворобою де Тоні — Дебре — Фанконі, синдромом Фанконі, 
вітамін-D-дефіцитним рахітом, ідіопатичною гіперкальціурією, остеопорозом та з 

іншими причинами. 

Симптоматична фосфатурія викликається зневодненням, постійним прийомом 

гідрокарбонату натрію й лужних мінеральних вод, вживанням великої кількості мо-

лочно-рослинної їжі (наприклад, при гострих респіраторних вірусних інфекціях). 

Для неї також є характерною супутня гіперкальціурія.

Трипельфосфати — солі, які містять магній. В стерильній сечі вони не утво-

рюються. Головна причина їх виникнення — інфекція сечових шляхів, при якій 

продукується уреаза. Особливістю трипельфосфатних конкрементів є здатність 

до швидкого росту. Ці конкременти мають тенденцію до набування форми ко-

ралів.

Гіпероксалурія (оксалатурія) — наявність у сечі великої кількості кальцієвих со-

лей щавлевої кислоти. Оксалат кальцію існує у вигляді моногідрату (вевеліт) або 

дигідрату (веделіт). Оксалати в сечі можуть з’являтися при будь-якому рівні рН.

Первинна гіпероксалурія (оксалоз) є спадковим порушенням обміну, що вини-

кає внаслідок недостатності ферментів аланін-гліоксилат-амінотрансферази й глі-
цератдегідрогенази. У сечі з’являється підвищений рівень оксалату, гліколевої або 

L-гліцеринової кислоти.

Вторинна гіпероксалурія розвивається при порушенні всмоктування жирів або 

при надлишковому вживанні оксалатів із такою їжею, як щавель, шпинат, какао, 

шоколад, кава. Цей вид кристалурії спостерігається при цукровому діабеті, жовтя-

ницях, хронічному панкреатиті, холециститі, резекції тонкого кишечника, прийомі 
глюкокортикостероїдів, отруєнні етиленгліколем.

Кишкова гіпероксалурія — характерне захворювання в пацієнтів з порушенням 

всмоктування жирів в кишечнику. Це захворювання пов’язане з високим ризиком 

утворення конкрементів, може розвиватися після резекції кишечника, накладення 

єюноілеального обхідного анастомозу для лікування ожиріння, при хворобі Крона 

й недостатності підшлункової залози. 

Зниження всмоктування жирних кислот приводить до втрати кальцію. Внаслі-
док цього порушується звичайне зв’язування оксалату з кальцієм і різко збільшу-

ється всмоктування оксалату. Поряд із гіпероксалурією у таких пацієнтів в резуль-

таті втрати лугів розвивається гіпоцитратурія. При цьому, як правило, відмічаються 

низькі показники рН сечі, зниження вмісту кальцію в сечі та об’єму сечі. Усі перера-

ховані порушення сприяють значному підвищенню концентрації оксалату кальцію, 

розвитку кристалурії й утворенню конкрементів.

Гіперурикозурія (уратурія) характеризується випадінням в осад сечі кристалів 

сечової кислоти або кальцієвих солей сечової кислоти, що отримали назву ура-

тів. Оптимальним для кристалізації сечової кислоти є рН сечі < 6,0. Гіперури-

козурія виникає при надлишковому вживанні продуктів, збагачених пуринами: 

смаженого й копченого м’яса, м’ясних бульйонів. Розвитку уратурії сприяє вжи-

вання бобових, кави, шоколаду, алкоголю. Цей вид кристалурії відмічається при 

подагрі, нервово-артритичній аномалії конституції (ацетонемічному синдромі), 

зневодненні, мієлопроліферативних захворюваннях, хіміотерапії, прийомі анти-

гіпертензивних, протисудомних, сечогінних та нестероїдних протизапальних пре-

паратів. 
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7.3. Клінічна картина СКХ
Клінічна картина СКХ залежить від локалізації конкременту. За наявності каме-

ня в ниркових чашках та нирковій мисці превалюють болі в поперековій ділянці — 

ниючий або гострий біль (колька). При переміщенні конкременту в сечовід у різні 
його частини (верхня, середня, нижня третина) буде відповідна іррадіація болю. 

СКХ також може перебігати безсимптомно.

У загальному аналізі сечі виявляють мікро- або макрогематурію, кристалурію, 

лейкоцитурію, бактеріурію, зміну рН сечі.
Диференціальна діагностика проводиться з гострим апендицитом, гострим хо-

лециститом, перфоративною виразкою шлунка або дванадцятипалої кишки, го-

строю непрохідністю тонкої або товстої кишки, гострим панкреатитом, позаматко-

вою вагітністю, захворюваннями хребта, пухлиною нирки. 

Ускладненнями СКХ є: гострий калькульозний пієлонефрит, гідронефроз, 

гемат урія, гостра ниркова недостатність, хронічна ниркова недостатність.

Клінічними проявами кристалурії найчастіше є: дизурія, больовий синдром, може 

бути ниркова колька, мікрогематурія, зміна кольору сечі (цегляно-червоний (урат-

урія), молочно-сірий (фосфатурія), біло-жовтий (гіпероксалурія)), збільшення від-

носної щільності сечі.
Можливі ускладнення: пієлонефрит, гематурія, ГНН (при обтурації кристалами 

канальцевого апарату нирок), формування інтерстиціального процесу в нирках, ХНН.

Хвороба Леша — Ніхена — орфанне захворювання; хворіють виключно хлопчи-

ки; успадкування рецесивне, пов’язано с Х-хромосомою (Хq26-27.2); дефект гіпок-

сантин-гуанін-фосфорибозилтрансферази; розвиток урикозуричної нефропатії. 
Клінічна картина хвороби Леша — Ніхена: виражена гіперурикемія, відкладення 

солей сечової кислоти й ксантину в нирках, розвиток СКХ, гематурія, формування 

ХНН, а також розумова відсталість, аутоагресія. 

Ксантинурія — спадкове аутосомно-рецесивне захворювання, при якому має 

місце природжений дефіцит ксантиноксидази — ключового ферменту синтезу се-

чової кислоти, як наслідок, недостатнє перетворення ксантину в сечову кислоту. 
Розрізняють класичну й кофактор-дефіцитну форми ксантурії. Для захворювання 

характерні гіпоурикемія, гіпоурикозурія, надлишкова екскреція з сечею ксантину 

і гіпоксантину. Ксантинурія може сприяти утворенню рентгеннегативних конкре-

ментів. Вони можуть утворюватися також у результаті передозування або тривалого 

використання алопуринолу. 
Первинна гіпероксалурія — аутосомно-рецесивне захворювання, що характери-

зується підвищеною продукцією оксалату в пероксисомах і екскрецією оксалатів 

із сечею, формуванням ренальних оксалатно-кальцієвих конкрементів і відкладен-

ням оксалатів в інших органах — лімфатичних вузлах, кістках, сітківці. 
При УЗД визначають кортикальний нефрокальциноз. У дітей і дорослих паці-

єнтів виявляють нирковий дистальний канальцевий метаболічний ацидоз І типу. 
Характерними є ниркова колька та гематурія, оксалатно-кальцієва кристалурія, 

відставання в рості та фізичному розвитку, формування гідронефрозу та приєднан-

ня пієлонефриту/інтерстиціального нефриту; при УЗД та рентгенологічному до-

слідженні — нефрокальциноз та уролітіаз. Прогресування до ХНН констатують у 

ранньому й дошкільному віці.
Розрізняють 3 типи ПГ (табл. 7.3). Найчастіше зустрічається тип ПГ І (80 %), 

його частота — 1 : 120 000 новонароджених. 
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Оксалатна нефропатія: перші ознаки хвороби на перших тижнях життя дити-

ни (біль у животі, атопічний дерматит); зменшення об’єму сечі та її насичений 

колір; у загальному аналізі сечі — гематурія, протеїнурія, абактеріальна лейко-

цитурія; гіпероксалурія (менша, ніж при первинній гіпероксалурії); оксалатна 

та фосфорно-кальцієва кристалурія; розвиток тубулоінтерстиціального нефриту 

або СКХ; ожиріння; вегетосудинна дистонія; загострення хвороби найчастіше в 

7, 10 і 14 років.

Цистиноз — моногенно-спадкова (рідкісна) патологія — первинне порушення 

обміну цистину з відкладенням кристалів цистину в лізосомах клітин різних органів 

(печінка, м’язи, головний мозок), в тому числі і в нирках. Орфанне захворювання: 

частота 1 : 100 000–200 000. Найбільш поширена причина природженої генералі-
зованої проксимальної канальцевої дисфункції (нирковий синдром Фанконі). Ген: 

CTNS (17p13, 23kb). 

Розрізняють три форми цистинозу:

— Інфантильна (дитяча) форма (> 90 %) — з перших місяців життя (3–6 міся-

ців) поліурія, дегідратація, рецидивуюча лихоманка. З’являються ознаки рахіту. 

Розвивається синдром де Тоні — Дебре — Фанконі. ХНН термінальна до 10 років 

життя.

— Пізня ювенільна форма (~5 %) — проявляється пізніше (у пубертатному віці). 

Легка тубулопатія, виражена протеїнурія (навіть у нефротичному діапазоні); крис-

тали цистину визначаються в лейкоцитах крові, кістках, роговиці, нирках. Паці-
єнти страждають від світлобоязні, відстають у зрості. Більш пізній розвиток ХНН. 

— Окулярна (доросла) форма — клінічно не проявляється. Кристали цистину 

визначаються в клітинах крові та роговиці.
Біохімічні порушення при різко вираженому синдромі Фанконі: поліурія, амі-

ноацидурія, глюкозурія, фосфатурія, втрата Na+, K+, HCO
3
, гіперкальціурія, низь-

комолекулярна протеїнурія, альбумінурія, гіперурикозурія, карнітинурія. 

Клінічні симптоми синдрому Фанконі: відсутність збільшення маси тіла/за-

тримка росту, блювота, запор, дегідратація, гіповітаміноз, затримка розвитку, гіпо-

тонія.

Цистинурія — порушення транспорту цистину (підвищений кліренс цистину в 

нирках > 0,8 ммоль/добу) та інших двоосновних амінокислот (лізину, аргініну та 

орнітину) в ниркових канальцях і кишечнику. Захворювання клінічно проявляється 

СКХ. Залежно від характеру екскреції цистину й двоосновних амінокислот у гете-

розигот виділяють 3 типи цистинурії: І (рецесивний), ІІ (домінантний), ІІІ (частко-

во домінантний). ІІ і ІІІ типи є алельними варіантами порушення транспорту дво-

основних амінокислот (табл. 7.4). 

Доросла людина за добу виділяє з сечею 40–80 мг цистину, тоді як екскреція 

цистину в гомозигот із цистинурією коливається від 600 до 1400 мг/добу. Протягом 

перших 5 років життя при високій екскреції цистину конкременти у дітей утворю-

ються рідко. У 2-й половині першого десятиріччя життя до 50 % дітей формують 

конкременти, у 25 % конкременти формуються у підлітковий період. 

Таблиця 7.3. Класифікація первинної гіпероксалурії (Р.Cochat, NDT, 2012)

Тип % Ген

І 80 AGXT

ІІ 5 GRHPR

ІІІ 15 HOGA1
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Таблиця 7.4. Типи цистинурії

Тип Ген

І SLC3A1

ІІ SLC7A9

ІІІ SLCA10

Нирковий тубулярний ацидоз (НТА) 
НТА розвивається внаслідок порушення секреції іонів водню або реабсорбції бі-

карбонатів у нефронах. Найбільша вірогідність формування конкрементів у нирках 

відмічається при дистальному НТА 1-го типу. Спадкові причини НТА наведені в 

табл. 7.5.

Нефрокальциноз
Терміном «нефрокальциноз» позначається підвищене відкладення кристалів 

солей кальцію в кірковому та мозковому шарі нирок. Патологія може розвиватися 

самостійно або супроводжуватися утворенням конкрементів у нирках. НК може ви-

кликатися різними порушеннями обміну речовин. 

Рисунок 7.2. Позаниркові ураження при цистинозі: а) стрічкоподібна 
кератопатія; б) ретинопатія; в) дистальна міопатія; г) кортикальна атрофія

а)

в) г)

б)

Таблиця 7.5. Спадкові причини НТА

Тип спадкування Ген/продукт гена/функція Фенотип

Аутосомно-домінантний SLC4A1/AE1/Cl-bicarbonate 
exchanger

Гіперкальціурія, гіпокаліємія, 
остеомаляція

Аутосомно-рецесивний 
із глухотою

ATP6V1B1/B1 subunit of vacuolar 
H-ATPase/proton secretion

Гіперкальціурія, гіпокаліємія, 
рахіт

Аутосомно-рецесивний ATP6V0A4/A4 subunit of vascuolar 
H-ATPase/proton secretion

Гіперкальціурія, гіпокаліємія, 
рахіт
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До основних факторів ризику належать: гіперпаратиреоз (ГПТ), ПГ, НТА, по-

рушення обміну вітаміну D, ідіопатична гіперкальціурія й гіпоцитратурія, а також 

генетичні порушення, включаючи хворобу Дента, синдром Барттера і медулярну 

губчату нирку.

Гіперпаратиреоз
Гіперпаратиреоз — ендокринне захворювання, обумовлене підвищенням про-

дукції ПТГ, яке посідає третє місце за поширеністю серед хвороб ендокринної 
системи після цукрового діабету й патології щитоподібної залози. Патогенетично 

виділяють первинний ГПТ (ПГПТ), що виникає внаслідок розвитку об’ємного 

утворення (або гіперплазії) однієї або декількох паращитоподібних залоз (ПЩЗ); 

вторинний ГПТ (ВГПТ) — як наслідок гіперстимуляції здорових ПЩЗ у результаті 
тривалої гіпокальціємії різного генезу (дефіцит вітаміну D різної етіології, ХНН, 

остеомаляція, синдром мальабсорбції, патологія печінки); а також третинний ГПТ 

(ТГПТ), що характеризується формуванням автономної аденоми ПЩЗ на фоні 
тривалого ВГПТ. У 5 % випадків ПГПТ є складовою частиною синдромів множин-

ної ендокринної неоплазії (МЕН).

Клінічна картина: гіперпаратиреоїдна остеодистрофія з болями в кістках, дефор-

маціями, патологічними переломами кісток; рецидивуючий нефролітіаз, нефрокаль-

циноз, порушення функції нирок, ХНН; артралгії, гіперурикемія, подагра, псевдопо-

дагра; міопатія; рецидивуюча виразкова хвороба шлунка й дванадцятипалої кишки, 

панкреокалькульоз; інсипідарний синдром, порушення ритму серця, гіпертонія. 

Неспецифічні симптоми: диспептичні розлади — анорексія, нудота, блювота, 

запори, схуднення; зміни психіки — депресія, сонливість, погіршення пам’яті.
При пізній діагностиці й несвоєчасному лікуванні ПГПТ швидко прогресує, 

характеризується значною вираженістю й різноманітністю симптоматики, призво-

дить до стійкої інвалідизації пацієнтів. Гіперкальціємічний криз, що розвиваєть-

ся при підвищенні кальціємії всього в півтора-два рази від верхньої межі норми, у 

50–60 % випадків закінчується летально і при ПГПТ є показанням для екстреної 
операції — видалення аденоми ПЩЗ.

Клініка вторинного і третинного ГПТ обумовлена як основним захворюванням, 

так і ураженням кісткової системи різного ступеня тяжкості. ТГПТ перебігає як ви-

ражена форма ВГПТ.

7.4. Діагностика

Обстеження пацієнта з підозрою на СКХ включає: збір анамнезу, огляд хворого, 

ультразвукове дослідження нирок і сечовивідних шляхів, оглядову рентгенограму 

органів черевної порожнини, екскреторну урографію. 

УЗД дозволяє виявити конкременти в чашках, мисці, мисково-сечовідному сег-

менті і МСС, а також діагностувати розширення верхніх сечовивідних шляхів.

Згідно з настановою Європейської асоціації урологів з уролітіазу (EAU, 2014), 

не слід призначати оглядовий знімок, якщо планується проведення комп’ютерної 
томографії (КТ) без контрастування. Тим не менше проведення оглядової рентге-

нографії органів черевної порожнини є більш доступним методом порівняно з КТ, 

а також може бути корисним для диференціації рентгеннегативних і рентгенкон-

трастних конкрементів (табл. 7.6).
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Найбільш простим способом установити правильний діагноз вважається аналіз 

видаленого конкременту або такого, що відійшов сам, за допомогою інфракрасної 
спектроскопії й дифракції рентгенівських променів.

При встановленні попереднього діагнозу СКХ хворих треба госпіталізувати в 

спеціалізовані урологічні відділення.

Діагностика кристалурій: кристалурія визначається тільки лабораторно.

Обстеження пацієнта включає: 

— збір анамнезу (у тому числі родинного); 

— дослідження сечі (загальний аналіз сечі, транспорт солей); 

— УЗД нирок та сечовивідних шляхів; 

Більш детальне обстеження включає: загальний аналіз крові, біохімічне дослі-
дження крові, бактеріологічне дослідження сечі, аналіз сечі за Зимницьким, добову 

протеїнурію. За необхідності проведення рентгенологічного обстеження (оглядової 
рентгенографії органів черевної порожнини, ЕУГ). 

Сечовий синдром характеризується наявністю солей (урати, фосфати, оксала-

ти), лейкоцитурією та/або еритроцитурією, протеїнурією; може супроводжуватися 

зміною кольору сечі, збільшенням її відносної щільності. 
Аналіз транспорту солей передбачає визначення рН сечі, екскреції сечової кис-

лоти, оксалатів, кальцію й фосфору із сечею (добова сеча), вмісту сечової кислоти, 

фосфору і кальцію у сироватці крові (табл. 7.7).

При УЗД солі мають вигляд ехопозитивних утворень. 

Таблиця 7.6

Рекомендація LE GR

Для підтвердження діагнозу в пацієнта з гострим болем у боці слід проводити КТ 
без контрастування, оскільки вона більш ефективна, ніж ЕУГ

1а А

При плануванні лікування конкрементів нирок призначається контрастне дослі-
дження (контрастна КТ або ЕУГ)

3 А*

Примітка: * — рекомендація віднесена до більш високого рівня доказовості від-
повідно до спільної думки робочої групи.

Таблиця 7.7. Основні лабораторні аналізи у хворих із СКХ

GR

Сеча

Аналіз осаду сечі/аналіз за допомогою тест-смужки:
— еритроцити

— лейкоцити

— нітрити

— рН сечі

А*

Бактеріальний посів або мікроскопічне дослідження сечі А

Кров

Аналіз сироватки крові:
— креатинін

— сечова кислота

— іонізований кальцій 
— натрій 
— калій

А*

Загальний аналіз крові 
СРБ

А*

При плануванні або вірогідності інвазивного лікування:
АЧТЧ і МНВ

А*

Примітка: * — рекомендація віднесена до більш високого рівня доказовості 
відповідно до спільної думки робочої групи.
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Нирковий тубулярний ацидоз (НТА) 
Діагностика НТА наведена на рис. 7.3.

Нефрокальциноз
Для встановлення діагнозу необхідно провести УЗД нирок, оглядову рентгено-

граму органів черевної порожнини (рис. 7.4), аналіз крові на паратгормон (ПТГ) 

(у випадку підвищеного вмісту кальцію), вітамін D і метаболіти, вітамін А, натрій, 

калій, магній, хлорид і КОС. Аналіз сечі повинен включати вимірювання рН (не 

менше 4 разів на день), добового об’єму, питомої ваги, вмісту кальцію, оксалату, 
фосфату, сечової кислоти, магнію та цитрату. 

Гіперпаратиреоз
Діагностика ГПТ: звернути увагу на скарги: болі в кістках, м’язову слабкість, змі-

на ходи, ознаки нефролітіазу; можливими є часті переломи кісток, спрага, поліурія, 

діарея (при синдромі мальабсорбції). 

При огляді необхідно звернути увагу на можливі деформації скелета (при тяж-

ких формах ГПТ): кильоподібна грудна клітка, зміна архітектоніки тазової ділянки 

з формуванням «качиної» ходи, розростання кісткової тканини; можливим є паль-

паторне виявлення кальцинатів м’яких тканин. 

При вивченні анамнезу звернути увагу на наявність нефролітіазу, рецидивую-

чої виразкової хвороби шлунка й дванадцятипалої кишки; патологічних переломів, 

м’язової слабкості; непереносимість молочних продукті; часті порушення ритму 

Таблиця 7.8. Транспорт солей

Показник Сироватка крові Сеча 

РН 7,35–7,45 (кров) 6,2–6,5

Оксалат < 45 мг/1,73м2/добу

Сечова кислота До 0,36 ммоль/л (0,38 ммоль/л — 
Guidelines on Urolithiasis, 2013) 

До 4,0 ммоль/л (для чоловіків 
до 5,0 ммоль/л)

Кальцій 2,2–2,6 ммоль/л 2,5–8,0 ммоль/л

Фосфор 1,0–1,6 ммоль/л (0,81–1,29 ммоль/л — 
Guidelines on Urolithiasis, 2013)

До 35 ммоль/л

Рисунок 7.3. Діагностика НТА

Постійний рівень рН сечі > 5,8

Можливо, НТА 1-го типу

Рівень рН < 5,4 — 
НТА виключається

Рівень рН > 5,4 — 
НТА

Нормальний рівень бікарбонатів 
(КОС) — неповний НТА

Низький рівень бікарбонатів 
(КОС) — повний НТА

Дослідження в умовах навантаження 
хлоридом амонію (NH

4
Cl 0,1 г/кг)
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серця; ознаки остеопорозу й гіперпаратиреоїдної остеодистрофії при рентгеногра-

фії кісток. 

При зборі анамнезу виключити можливі причини ВГПТ на фоні ХНН, дефі-
циту вітаміну D, патології шлунково-кишкового тракту. Уточнити анамнестич-

ні дані за сімейну форму захворювання (до обстеження для виключення МЕН-

синдрому).

При біохімічному дослідженні крові — виявлення гіпер- або гіпокальціємії, 
гіпо- або гіперфосфатемії. Підвищення активності лужної фосфатази, печінкових 

ферментів, рівня креатиніну.
За наявності вищеперерахованих скарг і клініко-лабораторних ознак пацієнта 

необхідно направити до ендокринолога. 

Біохімічний аналіз крові: кальцій загальний та іонізований, фосфор, креатинін, 

сечовина; двократне визначення рівня ПТГ, уміст кальцію в добовій сечі і натще, 

аналіз за Зимницьким, УЗД паращитиподібних залоз.

При поєднанні ПГПТ з об’ємним утворенням щитоподібної залози 

обов’язкове проведення пункційної біопсії (для виключення МЕН-синдрому). 

Виконується УЗД нирок, рентгенографія кісток кисті, таза, проводиться денси-

тометрія. 

При підозрі на ВГПТ на фоні остеомаляції, нормокальціємічного варіанта 

ПГПТ — дослідження рівня 25(ОН)D. 

Проведення сцинтиграфії ПЩЗ із технетрилом для виявлення збільшення ак-

тивності ПЩЗ та їх атипового розташування. За відсутності даних про збільшення 

ПЩЗ в місцях їх типового розташування — проведення мультиспиральної КТ се-

редостіння та шиї. 
Езофагогастроскопія, УЗД черевної порожнини, консультація гастроентеролога 

для виявлення патології шлунково-кишкового тракту.

Рисунок 7.4
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7.5. Лікування

Первинна гіпероксалурія
Головна мета терапії ПГ полягає в зниженні ендогенного утворення оксалатів, 

що в пацієнтів надзвичайно підвищене. Приблизно в третини пацієнтів із ПГ 1-го 

типу можливо досягнути нормалізації або значного зниження виведення оксалатів 

із сечею за допомогою піридоксину (GR-В). 

Нормальне розведення сечі досягається підвищеним вживанням рідини — до 

3,5–4,0 л на добу для дорослих (для дітей — 1,5 л/м2 площі поверхні тіла) й рівно-

мірним вживанням рідини протягом доби.

До медикаментозних засобів запобігання кристалізації оксалату кальцію відно-

сять діуретики, лужні цитрати й магній. 

При термінальній стадії ниркової недостатності для лікування ПГ необхідна од-

ночасна трансплантація печінки і нирки.

Схеми лікування включають:

— піридоксин при ПГ 1-го типу: 5–20 мг/кг/добу;

— лужний цитрат: 9–12 г/добу для дорослих (блемарен 1–2 табл. 3 рази на добу, 
дітям 1–3 табл. на добу);

— магній 200–400 мг/добу — магнерот 1 табл. на добу (терапія магнієм проти-

показана при нирковій недостатності).

Кишкова гіпероксалурія
До специфічних профілактичних засобів належать:

— обмежене вживання їжі, збагаченої оксалатами; 

— обмежене вживання жирів;

— прийом препаратів кальцію під час їжі, щоб забезпечити зв’язування оксалату 

з кальцієм у кишечнику;

— достатнє вживання рідини для компенсації втрат рідини внаслідок діареї;
— терапія лужними цитратами для підвищення рН сечі та вмісту цитратів.

Цистиноз
При цистинозі призначається: 

— дієта (зменшення вживання сірковмісних амінокислот), вживання великої 
кількості води;

— застосування пеніциламіну (цистеаміну) — 1,3 г/м2/добу на 4 прийоми (макс. 

1,9 г/м2/добу) і в дорослих 2 г/добу кожні 6 годин. Починають з 1/6 добової дози, 

поступово підвищуючи її протягом 6–8 тижнів. Лікування проводять роками; 

— індометацин 0,5–1 мг/кг/добу (припиняється у віці старше 3 років; уникати 

комбінації з ІАПФ), гормонозамісна терапія (тироксин, інсулін, тестостерон, гор-

мон росту);

Таблиця 7.9. Рекомендоване лікування при кишковій гіпероксалурії

Ризик-фактор (сеча) Рекомендоване лікування LE GR

Кишкова гіпероксалурія Калію цитрат 3–4 С

Препарати кальцію 2 В

Абсорбція оксалату 3 В

Невеликий об’єм сечі Збільшення вживання рідини 1b А
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— цитрат калію 10–15 ммоль/кг (цитрат натрію (блемарен) 1–2 табл. 3 рази на 

добу), гідрокарбонат натрію (корекція ацидозу);

— фосфати, вітамін D, карнітин (агвантар 20 мг/кг); 

— необхідно визначати Сu, при дефіциті додавати як препарат;

— трансплантацію нирки проводять до розвитку термінальної ХНН.

Цистинурія

Рекомендації з лікування цистинових конкрементів наведені в табл. 7.10.

При цистинурії:
— призначається картопляна дієта, що чергується з печінковою;

— забороняються білкові сірковмісні продукти (сир, яйця, риба);

—досягається діурез 3,0 л;

— призначається цитрат калію (3–10 ммоль 2–3 рази) (цитрат натрію (блемарен) 

1–2 табл. 3 рази на добу) для пацієнтів з екскрецією цистину < 3 ммоль/24 год; 

— каптоприл 75–100 мг або тіопронін 250–2000 мг/добу для пацієнтів з екскре-

цією цистину > 3 ммоль/24 год. 

Нирковий тубулярний ацидоз 
Головне терапевтичне завдання полягає у відновленні кислотно-лужної рівнова-

ги за допомогою застосування лужних цитратів або бікарбонату натрію. Лужне на-

вантаження знижує канальцеву реабсорбцію цитрату, що, у свою чергу, приводить 

до нормалізації виведення цитрату і в той же час — до зниження обміну кальцію. 

У випадку повного НТА ефективність лікування можна контролювати за допомо-

гою визначення газів — КОС венозної крові (надлишок основ ±2,0 ммоль/л). Якщо 

після відновлення кислотно-лужної рівноваги виведення кальцію залишається під-

вищеним (> 8 ммоль/добу), зниження виведення кальцію з сечею можна досягти 

призначенням тіазидів.

Таблиця 7.10. Рекомендації з лікування цистинових конкрементів

Методи лікування LE GR

Розведення сечі

Рекомендується велике вживання рідини, щоб добовий діурез був не менше 3 л. 
Для цього слід випивати не менше 150 мл рідини за годину

3 В

Облуговування

При екскреції цистину < 3 ммоль/добу слід призначати цитрат калію 3–10 ммоль 
2–3 рази на добу для досягнення рН > 7,5

3 В

Комплексоутворення з цистином

При екскреції цистину > 3 ммоль/добу або при неефективності інших методів — 
тіопронін 250–2000 мг/добу.
Каптоприл 75–100 мг/добу

3 В

Таблиця 7.11. Медикаментозне лікування НТА

Фактор 

ризику

Показання до ме-

дикаментозного 

лікування

Схема лікування LE GR

Гіперкальці-
урія

Екскреція кальцію 
> 8 ммоль/добу

Гідрохлортіазид:
— у дорослих — у початковій дозі 25 мг/добу 
з підвищенням до 50 мг/добу;
— у дітей — 0,5–1 мг/кг/добу + цитрат калію

1a A

Неадекват-
на рН сечі

Внутрішньоклітин-
ний ацидоз у не-
фроні

Лужний цитрат 9–12 г/добу в 3 прийоми 
(блемарен) або натрію бікарбонат 1,5 г 
3 рази на добу

2b B
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Нефрокальциноз
Оскільки етіологія НК різноманітна, єдиного стандартного способу лікування 

цього захворювання не існує. 

Лікування повинно бути спрямоване на корекцію метаболічних і генетичних по-

рушень, на тлі яких виник НК. 

Лікування нефрокальцинозу: усунення основної причини (якщо можливо), ко-

рекція ацидозу (блемарен, гідрокарбонат натрію), дієта з обмеженням кальцію, ві-
тамін А 2000–5000 МО, ортофосфати, магній 200–400 мг/добу (магнерот, 1 табл. 

на добу), піридоксин, гостра гіперкальціємія (сульфат магнію, преднізолон, тирео-

кальцитонін в/в або у вигляді спрею, петльові діуретики).

Конкременти із сечової кислоти й урату амонію (рис. 7.5)

Рисунок 7.5. Діагностичний і терапевтичний алгоритм при конкрементах 
із сечової кислоти й урату амонію

Конкременти, які містять урати

Конкременти із сечової кислоти

Основна оцінка

«Сечова кислота під 
арештом» рН сечі < 6

Лужний цитрат 
9–12 г/добу або бі-

карбонат натрію 1,5 г

Доза залежить 
від рН сечі

Запобіган-
ня рН сечі 
6,2–6,8

Хемолітолізис 
рН сечі 
6,5–7,2

> 4,0 ммоль/добу та 
гіперурикемія 

> 380 мкмоль/л

Алопуринол 
100–

300 мг/добу

L-метіонін 200–500 мг 
для підтримання рН 

сечі 5,8–6,2

Корекція факторів, що 
сприяють утворенню 

конкрементів, які міс-
тять урат амонію

> 4,0 
ммоль/

добу

Алопуринол 
100 мг/добу

ІСВШ

Антибіо-
тики

Гіперурикозурія

Конкременти з урату амонію

Основна оцінка

рН сечі > 6,5

Рисунок 7.6. Діагностичний і терапевтичний алгоритм при фосфат-кальцієвих 
конкрементах

Фосфат-кальцієві конкременти (рис. 7.6)

Фосфат кальцію

Карбонат апатит Брушит

Основна оцінкаОсновна оцінка

Гіперкальціурія 
> 8 ммоль/добу

Гідрохлортіазид 
25 мг/добу до 

50 мг/добу

Са — виключити 
гіперпаратиреоз

Виключити гіпер-
паратиреоз

Гіперкальціурія 
> 8 ммоль/добу

Гідрохлортіазид від 
25 до 50 мг/добу

рН сечі 
> 5,8

Виключи-
ти НТА

Виключи-
ти НТА

Підтримуйте рН сечі в діапазоні 5,8–6,2 із 
L-метіоніном 200–500 мг 3 рази на добу

Виключи-
ти ІСВШ
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Оксалат-кальцієві конкременти (рис. 7.7)

Рисунок 7.7. Діагностичний і терапевтичний алгоритм при конкрементах 
оксалату кальцію

Оксалат кальцію

Основна оцінка

Добова сеча

Гіперкальціурія

5–8 моль/

добу

> 5 ммоль/

добу (киш-

кова)

> 4 ммоль/

добу

Лужний 

цитрат 

9–12 г/

добу або 

натрію 

бікарбонат 

1,5 г

Кальцій 

> 500 мг/

добу,

200–

400 мг/

добу

Лужний 

цитрат 9–

12 г/добу 

або натрію 

бікарбонат 

1,5 г + 

алопуринол 

100 мг/

добу

Гідрохлорті-

азид від 

25 до 

50 мг/добу

В
6
 від 5 до 

20 мг/

кг/добу Лужний 

цитрат 9–

12 г/добу + 

алопуринол 

100–

300 мг/

добу

> 8 ммоль/

добу

> 1 ммоль/

добу (пер-

винна)

Гіперури-

козурія й 

гіперурике-

мія > 380 

мкмоль/л

< 25 ммоль/

добу

< 3 ммоль/

добу

Лужний 

цитрат 9–

12 г/добу

Магній 200–

400 мг/добу

Гіперцитратурія Гіпероксалурія Гіперурикозурія Гіпомагнезіурія

Не призначати препарати магнію пацієнтам із нирковою недостатністю!

Гіперпаратиреоз
Лікування ГПТ. ПГПТ: 1) хірургічне лікування; 2) консервативне лікування — 

бісфосфонати, кальцитонін, активні метаболіти вітаміну D, кальційміметики; 

3) комбінована терапія — у випадку недостатньої ефективності хірургічного ліку-

вання або рецидивуючої формі ПГПТ — бісфосфонатами, кальційміметиками.

ВГПТ: 1) консервативне лікування спрямоване перш за все на основне захворю-

вання та індивідуальний підбір доз препаратів вітаміну D (при його дефіциті, остео-

маляції) або його активних метаболітів та їх аналогів (при ХНН і синдромі мальаб-

сорбції); 2) хірургічне лікування. 

ТГПТ: 1) хірургічне лікування; 2) консервативне лікування основного захворю-

вання.

У лікуванні СКХ, ДН і кристалурії широко застосовуються фітопрепарати і збо-

ри лікарських рослин, що мають літолітичну дію, покращують обмінні процеси, 

сприяють виведенню продуктів обміну не тільки через сечовидільну систему, й че-

рез шлунково-кишковий тракт.
Фітопрепарати мають комплексну дію: діуретичну, протизапальну, спазмолітич-

ну, антиоксидантну, нефропротекторну тощо. 

При гіперурикозурії/гіперурикемії призначають: 

— блемарен 1–2 табл. 3 рази на добу під контролем рН сечі; 
— канефрон 1–2 драже (дітям 15–25 крап.) 3 рази на добу;

— уролесан (краплі, сироп, капсули 3 раза на добу);

— алопуринол 100–300 мг на добу, дітям 5 мг/кг/добу (рівень сечової кислоти в 

сироватці крові > 0,38 ммоль/л та відсутність ефекту від застосування дієтотерапії).

При вторинній гіпероксалурії призначають:

— уролесан 1 крап. 3 рази на добу (5 мл 3 рази на добу, 8–10 крапель 3 рази на 

добу) 10 діб  ферменти (панкреатин) 1 драже 3 рази 10 діб  канефрон 1–2 драже 

(дітям 15–25 крап.) 3 рази на добу 10 діб; 
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— блемарен 1–2 табл. 3 рази на добу під контролем рН сечі;
— магній 200–400 мг/добу (магнерот) (терапія магнієм протипоказана при нир-

ковій недостатності) — магнерот 1 табл/добу;

— піридоксин (В
6
) — 1–3 мг/кг/добу.

При гіперфосфатурії призначають:

— уролесан 1 крап. 3 р. на добу (5 мл 3 рази на добу, 8–10 крапель 3 рази на добу) 

10 діб  ферменти (панкреатин) 1 драже 3 рази 10 діб  канефрон 1–2 драже (дітям 

15–25 крап.) 3 рази на добу 10 діб; 

— вітамін D
3
 (альфакальцидол, кальцитріол) 0,25–0,5 мкг на добу;

— гідрохлортіазид (за наявності гіперкальціурії) 25–50 мг/добу (у дітей 0,5–

1,5 мг/кг/добу).

Ліквідація больового синдрому

Перший етап лікування при нирковій кольці — вгамування болю (табл. 7.12, 

7.13).

Клінічні дослідження однозначно продемонстрували, що нестероїдні протиза-

пальні препарати (наприклад, диклофенак) ефективно вгамовують біль у пацієнтів 

із нирковою колькою. Ці препарати знеболюють при нирковій кольці значно ефек-

тивніше за опіати, і в пацієнтів, які приймають НПЗП, досягається вагоме знижен-

ня болю та рідше виникає потреба в подальшій аналгезії в найкоротші терміни.

Таблиця 7.12

Рекомендації GR

При нирковій кольці слід негайно вгамувати больовий синдром А

При виборі препарату 1-ї лінії терапії слід по можливості віддавати перевагу 
НПЗП

А

Таблиця 7.13

Рекомендації щодо вгамування ниркової кольки LE GR

Перша лінія: лікування слід починати з призначення таких НПЗП, як дикло-
фенак*, індометацин або ібупрофен**

1b A

Друга лінія: гідроморфін, пентазоцин або трамадол 4 C

Для вгамування повторних нападів болю рекомендується призначати 
-блокатори

1a A

Примітки: *— несприятливо впливає на ШКФ у пацієнтів із нирковою недостатніс-
тю (LE: 2a); ** — рекомендовано вгамовувати повторні напади болю після кольки.

У нашій країні для вгамовування болю в пацієнтів із нирковою колькою вико-

ристовуються також спазмоанальгетики та нейротропні спазмолітики.

> 20 мм

10–20 мм

< 10 мм

1.ЧН

2. РІХ або УХЛ

УХЛ або ендоурологія

УХЛ або РІХ

2. ЧН

Камінь нирки

Рисунок 7.8. Алгоритм лікування ниркових конкрементів
Примітки: УХЛ — ударно-хвильова літотрипсія; РІХ — ретроградна інтрареналь-
на хірургія; ЧН — черезшкірна нефролітотомія.
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Дієтотерапія
Таблиця 7.14. Дієтотерапія при гіперурикозурії (уратурії)

Не рекомендується Обмежується Дозволяється

М’ясо, птиця, риба

Бульйон м’ясний, рибний, пе-
чінка, язик, свинина, сало, ба-
раній та яловичий жир, нирки, 
оселедець, шпроти

Відварене м’ясо нежирне, 
риба нежирна до 150 г на 
добу. 2–3 рази на тиждень 
м’ясо та рибу слід виключати 
з раціону

Молочні продукти

Сир, молоко, сметана, твер-
дий сир, простокваша

Молочні супи

Яйця

Яйця обмежено

Жири

Вершкове масло, олія, 
риб’ячий жир

Крупи

Круп’яні страви

Хліб та мучні вироби

Здоба обмежено Чорний та білий хліб, мучні 
продукти

Овочі

Шпинат, щавель, редька, то-
мати, квасоля, гриби

Цибуля, часник, свіжі гриби Зелень та овочі, овочеві 
супи, овочеві страви краще 
комбінувати з круп’яними й 
мучними

Плоди, солодкі страви, солодощі, фрукти та ягоди

Шоколад, аґрус, сливи, яблука 
антонівка, порічка, журав-
лина

Полуниця, суниця Цукор, солодощі, ягоди та 
фрукти, лимони, вітаміни

Напої

Какао, міцний чай, кава на-
туральна, алкоголь

Чай із молоком, настій шип-
шини, соки до 2,5 л на добу

Прянощі

Оцет обмежено Кориця, ваніль, лавровий 
лист, петрушка, кріп

Таблиця 7.15. Дієтотерапія при гіпероксалурії

Не рекомендується Обмежується Дозволяється

1 2 3

М’ясо, птиця, риба

Бульйон м’ясний і відвари, 
ковбаси, копчена риба, теля-
тина, печінка, нирки, кістки, 
оселедець, рибні консерви, 
рибні відвари

М’ясо та риба відварені і 
парові 100 г на добу або 
150–200 г через день, у 
тому числі варені ковбаси, 
сосиски

Ікра паюсна, салати з відваре-
ного м’яса й риби
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Закінчення табл. 7.15

1 2 3

Молочні продукти

Солоні сири Сир, молоко, сметана, твер-

дий сир, простокваша, мо-

лочний суп

Вершкове масло

Яйця

Яйце — один жовток на 

день, страви з яєць у помір-

ній кількості

Жири

Сметана як приправа Жири рослинні та тваринні

Крупи

Круп’яні страви

Хліб та мучні вироби

Мучні вироби, макарони, пиро-

ги, здоба, кондитерські вироби, 

хліб білий і сірий (учорашній)

Овочі

Шпинат, щавель, буряк, ре-
вінь, редька, томати, квасоля, 
печериці, соя, горох, смажена 
картопля, брюссельська ка-
пуста

Гриби, картопля помірно Овочі, крім перерахованих, 
овочеві супи, картопляні страви 
(крім смажених), цвітна та біла 
капуста, морква, гарбуз, огірки 
без шкірки

Плоди, солодкі страви, солодощі, фрукти та ягоди

Шоколад, аґрус, сливи, поріч-
ка, журавлина, суниця, інжир, 
цукерки, цитрусові, шипшина

Цукор, варення, мед у по-
мірній кількості

Фрукти в сирому, вареному, 
запеченому вигляді, ягоди в 
підвищеній кількості, яблука 
(крім антонівки), груші, персики, 
абрикоси, банани, виноград, 
кизил, айва, вишня, чорна смо-
родина, кавун

Напої

Какао, шоколад, міцний чай, 
кава натуральна, алкоголь

Чай неміцний Овочеві соки, настій із листя ви-
нограду, чорної смородини, киселі, 
компоти та соки (крім застереже-
них), усього до 2 л на добу

Прянощі

Желатин, перець, гірчиця, 
хрін

Цибуля, часник, лимони, 
оцет, лавровий лист, сіль 
8–10 г на добу

Петрушка

Таблиця 7.16. Дієтотерапія при гіперфосфатурії

Не рекомендується Обмежується Дозволяється

1 2 3

М’ясо, птиця, риба

Копченості, консерви М’ясо, птиця, риба, оселе-
дець, ікра, м’ясні та рибні 
закуски, супи на м’ясному й 
рибному бульйонах, котлети
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Закінчення табл. 7.16

7.6. Профілактика і санаторно-курортне лікування

1 2 3

Молочні продукти

Молоко, сир, твердий сир, мо-
лочний суп

Сметана в суп як приправа, 
25–50 г на добу

Яйця

Свіжі яйця та страви з них 0,5 яйця на добу

Жири

Вершкове масло, олія

Крупи

Каші на молоці Каші на воді

Хліб та мучні вироби

Здобний хліб, здоба на молоці Макаронні вироби, пудинги, 
запіканки

Овочі

Овочі та овочеві супи, щі, 
борщі

Різке обмеження овочів, ка-
пусти, гарбуза, гороху

Супи на грибному бульйоні

Плоди, солодкі страви, солодощі, фрукти та ягоди

Фруктові супи, шипшина, ци-
трусові

Брусниця, порічка, кислі яблу-
ка, суниця, горіхи 30–40 г на 
добу

Цукор, солодощі

Напої

Алкоголь Чай неміцний, кавуни, морс з 
журавлини, брусниці, усього 
до 2 л за добу

Прянощі

Гострі закуски, перець, час-
ник, гірчиця, ванілін

Лимон, 1 шт. на тиждень

Таблиця 7.17. Загальні профілактичні заходи

Вживання рідини

Кількість рідини: 2,5–3,0 л/добу

Рівномірне вживання рідини протягом доби

Напої з нейтральним pH 
Діурез: 2,0–2,5 л/добу

Питома вага сечі : < 1010

Рекомендації зі збалансованого 

харчування

Збалансоване харчування*
Велика кількість овочів і клітковина 
Норма вживання кальцію: 1–1,2 г/добу

Обмежене вживання NaCl: 4–5 г/добу

Обмежене вживання білків тваринного походження: 
0,8–1,0 г/кг/добу

Рекомендації стосовно способу 

життя для усунення загальних 

факторів ризику

ІМТ: 18–25 кг/м2 (цільове значення для дорослих, не сто-
сується дітей)
Уникайте стресових ситуацій

Забезпечувайте достатню фізичну активність

Не допускати зневоднення організму

Примітка: * — уникати надмірного вживання вітамінних препаратів.



. ь   (  є  Л.А. , . . І )228

Для профілактики кристалурії рекомендується диспансерне спостереження за 

часто хворіючими, з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту, па-

цієнтами, які протягом тривалого часу (місяці, роки) отримують будь-які препарати 

(глюкокортикостероїди, цитостатики, НПЗП, сечогінні, протисудомні, антигіпер-

тензивні та інші).

Санаторно-курортне лікування передбачає вживання таких мінеральних вод. 

— при гіперурикозурії: «Свалява», «Лужанська», «Поляна Квасова», «Бжні», 

«Єссентуки» № 4 и 17, «Боржомі»;

— при гіпероксалурії: «Єссентуки» № 20, «Смирновська», «Нафтуся», 

«Слов’янівська», «Саїрме»;

— при гіперфосфатурії: «Доломітний нарзан».

При вживанні мінеральної води її кількість не повинна перевищувати 3–5 мл/кг 

маси тіла (на один прийом не більше 200 мл).

Диспансеризація
Пацієнти із СКХ, ДН та кристалурією повинні перебувати на диспансерному об-

ліку в уролога й нефролога, контролювати загальний аналіз сечі 1 раз на місяць (за 

наявності інфекції сечовивідних шляхів 1 раз на 2 тижні), аналіз транспорту солей та 

робити УЗД нирок 1 раз на 6–12 місяців при ДН і кристалурії, при СКХ — контроль 

УЗД через 1, 3, 6 місяців після видалення конкременту, надалі 1 раз на 6–12 місяців, 

поглиблене обстеження в умовах стаціонару проходити 1 раз на рік. Обов’язковим є 

контроль за нирковими функціями з визначенням швидкості клубочкової фільтрації.

Таблиця 7.18. Норми лабораторних показників крові для дорослих 
(European Association of Urology, 2014)

Показники Референтні значення

Креатинін 20–100 мкмоль/л

Натрій 135–145 ммоль/л

Калій 3,5–5,5 ммоль/л

Кальцій 2,0–2,5 ммоль/л (загальний кальцій)

1,12–1,32 ммоль/л (іонізований кальцій)

Сечова кислота 119–380 мкмоль/л

Хлоріди 98–112 ммоль/л

Фосфат 0,81–1,29 ммоль/л

КОС рН 7,35–7,45
рО

2
 80–90 мм рт.ст.

рСО
2
 35–45 мм рт.ст.

НСО
3
 22–26 ммоль/л

ВЕ ±2 ммоль/л

Таблиця 7.19. Норми лабораторних показників сечі для дорослих 
(European Association of Urology, 2014)

Показники Референтні та гранично допустимі значення

1 2

рН Постійний рівень > 5,8

Постійний рівень > 7,0

Постійний рівень  5,8
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Таблиця 7.20. Референтні показники сечі для дітей 
(відношення розчинної речовини до креатиніну в разовій порції сечі) 

(European Association of Urology 2014)

Параметр/вік пацієнта Відношення розчину до креатиніну

Кальцій моль/моль мг/мг

< 12 місяців < 2 0,81

1–3 роки < 1,5 0,53

1–5 років < 1,1 0,39

5–7 років < 0,8 0,28

> 7 років < 0,6 0,21

Оксалат ммоль/моль мг/г

0–6 місяців < 325–360 288–260

7–24 місяці < 132–174 110–139

2–5 років < 98–101 80

5–14 років < 70–82 60–65

> 16 років < 40 32

Цитрат моль/моль г/г

0–5 років > 0,25 0,42

> 5 років > 0,15 0,25

Магній моль/моль г/г

> 0,63 > 0,13

Сечова кислота

> 2 років < 0,56 мг/дл за ШКФ (рівень • креатинін плазми)

1 2

Відносна щільність > 1,010

Креатинін 7–13 ммоль/добу жінки

13–18 ммоль/добу чоловіки

Кальцій > 5,0 ммоль/добу

 8,0 ммоль/добу

Оксалат > 0,5 ммоль/добу

0,45–0,85 ммоль/добу

 1 ммоль/добу

Сечова кислота > 4 ммоль/добу (жінки),
5 ммоль/добу (чоловіки)

Цитрат < 2,5 ммоль/добу

Магній < 3,0 ммоль/добу

Неорганічний фосфат > 35 ммоль/добу

Амоній > 50 ммоль/добу

Цистин > 0,8 ммоль/добу

Закінчення табл. 7.19.
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Таблиця 7.21. Екскреція із сечею (у 24-годинних зразках сечі) кальцію, 
цитрату, цистину, оксалату, урату (European Association of Urology, 2013)

Екскреція 

кальцію

Екскреція 

цитрату

Екскреція 

цистину

Екскреція 

оксалату

Екскреція 

урату

Усі віко-
ві групи

< 0,1 
ммоль/
кг/добу 
або

< 4 мг/
кг/добу

Усі ві-
кові 
групи

Хлопчи-
ки: > 1,9 
ммоль/ 
1,73 м2/ 
добу або

> 365 мг/ 
1,73 м2/ 
добу

< 10 
лет

< 55 
мкмоль/ 
1,73 м2/
добу або

< 13 мг/ 
1,73 м2/ 
добу

Усі віко-
ві групи

< 0,5 
ммоль/ 
1,73 
м2/ добу 
або

< 45 
мг/ 
1,73м2/ 
добу

< 1 
року

< 70 
мкмоль/ 
кг/ добу 
або

< 13 мг/
кг/добу

Дівчатка:
> 1,6 
ммоль/ 
1,73м2/ 
добу або

> 310 мг/ 
1,73 м2/ 
добу

> 10 
років

< 200 
мкмоль/ 
1,73м2/ 
добу або

< 48 мг/ 
1,73 м2/
добу

1–5 
років

< 65 
мкмоль/ 
кг/ добу 
або

< 11 мг/
кг/добу

> 5 ро-
ків

< 55 
мкмоль/
кг/добу 
або

< 9,3 мг/
кг/добу

Література

1. Возіанов С.О., Бойко А.І., Губар А.О., Кушніренко С.В. Сучасний стан питан-

ня щодо метаболічної оцінки та метафілактики кальцієвого уролітіазу (за матеріа-

лами ХХVIII Щорічного конгресу Європейської урологічної асоціації) / С.О. Возіанов, 

А.І. Бойко, А.О. Губар, С.В. Кушніренко // Український медичний часопис. — 2014. — 

№ 1. — С. 87-89.

2. Длин В.В., Османов И.М., Новиков П.В., Юрьева Э.А. Дизметаболическая нефро-

патия, мочекаменная болезнь и нефрокальциноз у детей. — М.: Оверлей, 2005. — 232 с.

3.Іванов Д.Д., Корж О.М. Нефрологія в практиці сімейного лікаря. — Донецьк: Ви-

давець Заславський О.Ю., 2014. — 540 с. 

4. Кушніренко С.В. Безліч облич дисметаболічної нефропатії // Ваше здоров’я. — 

2013. — № 3–4. — С. 19.

5. Кушніренко С.В., Іванов Д.Д. Дизметаболічні нефропатії у дітей // З турботою 

про дитину. — 2013. — № 1. — С. 22-25.

6. Нефрологічний портфель сучасного лікаря. Частина ІІ. Дисметаболічна нефропа-

тія. Посібник для лікарів / О.О. Добрик, Д.Д. Іванов. — Львів, 2012. — 47 с.

7.Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста. — 

СПб.: Левша, 2008. — 600 с.

8. Сайдакова Н.О. Старцева Л.М., Кравчук Н.Г. Основні показники урологічної до-

помоги в Україні (2011–2012). — К., 2013. — 201 с.

9. Урологія. Діючі протоколи надання медичної допомоги: довідник лікаря «Уролог» / 

Н.М. Андон’єва, О.В. Борисов, О.Ф. Возіанов [та ін.]; за ред. С.П. Пасєчнікова. — К.: 

Доктор-Медіа, 2011. — 623 с. 



7. ’  ,  , 231

10. Цыгин А.Н., Каган М.Ю., Картамышева Н.Н. Нефропатический цисти-

ноз. Недооцененная проблема детской нефрологии / А.Н. Цыгин, М.Ю. Каган, 

Н.Н. Картамышева и др. // Клиническая нефрология. — 2011. — № 4. — С. 20-23.

11.Bassim C., Gautam P., Domingo D. Craniofacial and dental findings in cystinosis / 

C. Bassim, P. Gautam, D. Domingo et al. // Oral Dis. — 2010. — Vol. 16. — P. 488-495.

12. Cocha P., Hulton S., Acquaviva C. Primary hyperoxaluria type 1 indications for 

screening and guidance for diagnosis and treatment / P. Cocha, S. Hulton, C. Acquaviva 

et al. // NDT. — 2012. — Vol. 27. — P. 1729-1736.

13. Руководство Европейской ассоциации урологов по уролитиазу (EAU, 2013) (со-

кращенное изложение) / Guidelines on Urolithiasis European Association of Urology 2013 / 

C. Türk (chair), T. Knoll (vice-chair), A. Petrik, K. Sarica, A. Skolarikos, M. Straub, C. Seitz: 

Перевод О.В. Антонова, С.В. Кушниренко, научное редактирование Н.А. Григорьева // 

Почки. — 2013. — № 4. — С. 44-54.

14. Guidelines on Urolithiasis (European Association of  Urology 2014) / C. Türk (chair), 

T. Knoll (vice-chair), A. Petrik, K. Sarica, A. Skolarikos, M. Straub, C. Seitz // http://www.

uroweb.org/gls/pdf/

15. Langman C., Greenbaum L., Sarwal M. A randomized controlled crossover trial with 

delayed-release cysteamine bitartrate in nephropathic cystinosis: effectiveness on white blood 

cell cystine levels and comparison of safety / C. Langman, L. Greenbaum, M. Sarwal // Clinical 

journal of the American Society of Nephrology. — 2012. — Vol. 7. — P. 1112-1120.



8.1. Визначення поняття

Із 2011 року замість терміну «гостра ниркова недостатність» (ГНН) у світі ре-

комендовано використовувати термін «гостре ураження нирок — ГУН» (Kidney 

Disease: Improving Global Outcomes Acute Kidney Injury (KDIGO, 2012)). Згідно з 

сучасними рекомендаціями, ГУН — симптомокомплекс, що характеризується 

швидкою втратою гомеостатичних функцій нирок, насамперед виділенням сечі 
та зниженням швидкості клубочкової фільтрації. На сьогодні є недостатньо даних 

про поширеність ГУН. ГНН спостерігається у 5 % усіх госпіталізованих пацієнтів 

і переважає серед хворих хірургічних та акушерських відділень. Смертність сягає 

80 % в окремих групах хворих (дитячий і літній вік; поліорганна недостатність).

Поширеність ГУН, за даними Британского реєстру, становить 486–630 на 

1 млн/рік та потребує НЗТ 2031 млн/рік зі смертністю 50 та 80 % відповідно.

Настанови визначають наявність ГУН у випадках, коли визначається хоча б 

один із таких критеріїв:

— збільшення вмісту креатиніну крові  26 ммоль/л протягом 48 годин, або
— зростання вмісту креатиніну  1,5 від відомого рівня останнього тижня (за 

останні 3 місяці), або
— зменшення виділення сечі < 0,5 мл/кг/год протягом понад 6 годин.

Як правило, вважається, що ГУН має швидкий розвиток у строки менше ніж за 

48 годин (упродовж 1–7 діб) і збереження не менше 24 годин.

Фактори, що призводять до розвитку ГУН, достатньо різноманітні (табл. 8.1).

За причинами ГУН виділяють преренальні (60–70 %), ренальні (25–40 %), 

пост ренальні (5–10 %) і аренальні (< 1 %) (табл. 8.2). 

8.2. Патогенез
Основною патогенетичною ланкою ураження при ГУН є нефрон, функціону-

вання якого припиняється внаслідок гіповолемії або токсичного впливу речовин 

8. Гостре ураження 
нирок

Гіпоперфузія нирок
Гемодинамічна нестабільність (хірургічні втручання, гіпо-
тензія, серцева недостатність, дегідратація, крововтрата)

Токсичний вплив
Сепсис, аміноглікозиди, НПЗП, ІАПФ/БРА

Рентген-контрастні дослідження

Наявність попередньої ХХН Знижена ШКФ

Таблиця 8.1. Фактори розвитку ГУН
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та тотальної вазоконстрикції. Патогенетичний каскад змін обумовлений гіпоксі-
єю, вираженість якої визначає ступінь ушкодження нирок та зворотність цього 

процесу. Розуміння даного механізму пояснює, чому застосування діуретиків уне-

можливлює відновлення діурезу при ГУН. Забезпечення функцій нирок є високо-

залежним від кисню процесом. Таким чином, різноманітні за механізмом процеси 

реалізують свій негативний вплив саме через систему аеробних енергетичних ре-

акцій, а їх припинення миттєво викликає гостре ураження нирок. Слід при цьому 

нагадати, що нирки мають найбільший об’ємний кровоток порівняно з іншими 

органами організму. 

8.3. Класифікація і клінічна симптоматика
ГУН класифікується за стадіями згідно з рівнем креатиніну крові або кількістю 

сечі (табл. 8.3).

Клінічна симптоматика
У клінічному перебігу ГУН виділяють передануричну, олігоануричну, діалізну, 

поліуричну стадії та період відновлення діурезу/функцій нирок (табл. 8.4).

Переданурична стадія визначається етіологічним чинником ГУН та триває від 

декількох годин до 2–3 діб. Позаниркові симптоми неспецифічні та відображають 

Таблиця 8.2. Етіологічні чинники ГУН

Преренальні Ренальні Постренальні Аренальні

Усі причини гіпопер-
фузії (гіповолемічний 
або кардіогенний шок 
та ін.)

Безпосереднє ура-
ження нирок (ток-
сичні, імунні, травма-
тичні)

Порушення уроди-
наміки (сечокам’яна 
хвороба, стриктури, 
ДГПЗ та ін.)

Відсутність нирок

Примітка: ДГПЗ — доброякісна гіперплазія передміхурової залози.

Стадія
Критерії за рівнем концентрації 

креатиніну

Критерії за кількістю 

сечі

1-ша Зростання  26 ммоль/л протягом 48 годин або збільшен-
ня  1,5 до 1,9 раза від останнього відомого значення

< 0,5 мл/кг/год протягом 
> 6 годин

2-га Збільшення  2 до 2,9 раза < 0,5 мл/кг/год протягом 
> 12 годин

3-тя Збільшення  3 рази, або  353,6 ммоль/л, або для дітей 
менше 18 років ШКФ < 35 мл/хв/1,73 м2, або початок НЗТ

< 0,3 мл/кг/год > 24 го-
дин або анурія 12 годин

Таблиця 8.3. Класифікація ГУН (AKI KDIGO, 2012)

Примітка: Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury 
Work Group; KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury // Kidney 
Inter. — Supple. — 2012. — 2. — 1-138. http://www kidney-international.org

Функція нирки Критерій її порушення при ГУН

Водовидільна Олігоанурія

Азотовидільна  ШКФ,  креатиніну крові,  сечовини

Концентраційна  відносної щільності сечі

Електролітна Гіперкаліємія

Кислотно-основний стан Метаболічний ацидоз

Ендокринна Анемія, гіпертензія

Таблиця 8.4. Клініко-лабораторні ознаки порушення функції нирок при ГУН
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причину ГУН і ступінь інтоксикації. Головним клінічним проявом цієї стадії є про-

гресивне зниження кількості сечі, що визначає перехід у наступну олігоануричну 

стадію ГУН. Своєчасне усунення провокуючого етіологічного чинника та віднов-

лення гемодинаміки у нирках нерідко дозволяє не застосовувати діалізне лікуван-

ня. Олігоанурична стадія (3–5 діб) поділяється на додіалізну та діалізну. При ви-

значенні показань до початку ЗНТ проводиться перитонеальний або гемодіаліз. 

Середня тривалість діалізного лікування становить 7–10 діб.

Клінічне ведення пацієнтів із ГУН визначено настановою KDIGO, 2012 

(табл. 8.5).

8.4. Діагностика
Діагностика ГУН проводиться за двома ознаками порушення функції нирок — 

вмістом креатиніну в крові і кількістю сечі та незалежно від причини та клінічного 

стану хворого. 

Сучасні настанови з ГУН як біомаркери рекомендують лише креатинін крові та 

кількість сечі. Проте для ранньої діагностики ГУН сьогодні пропонують визначен-

ня таких біомаркерів: рівня альбуміну/креатиніну сечі, що лінійно співвідносить-

ся з частотою ГУН, та виявлення желатинасоційованого ліпокаліну нейтрофілів 

(neutrophil gelatinaseassociated lipocalin — NGAL), який з’являється в сечі через 2–4 

години після розвитку ГУН, що на 24–46 годин раніше від використовуваного на-

тепер зростання креатиніну крові та зменшення кількості сечі. 

Високий ризик
Стадії ГУН

1-ша 2-га 3-тя

Зупиніть використання нефротоксичних агентів, якщо це можливо

Забезпечте волемічний статус і перфузійний тиск

Уможливте функціональний гемодинамічний моніторинг

Моніторуйте концентрацію креатиніну крові і виділення сечі

Уникайте виникнення гіперглікемії

Розгляньте альтернативу проведенню радіоконтрастних процедур

Неінвазивні діагностичні процедури

Оцініть можливість інвазивних діагностичних процедур

Перевірте необхідність корекції доз медикамен-
тів

Розгляньте необхідність проведення НЗТ

Розгляньте необхідність переведення в блок ін-
тенсивної терапії (БІТ)

Якщо можливо, уникайте 
використання підключично-
го катетера

Таблиця 8.5. Рекомендації з ведення ГУН, що базуються 
на розподілі за стадіями

Примітки: забарвлення блоку схеми відображає пріоритетність дії — суцільне 
забарвлення відображає дії, що є рівнозначно можливими для вживання на усіх 
стадіях захворювання, у той час як градієнтне забарвлення вказує на зростання 
пріоритетності за прогресуванням захворювання; ГУН — гостре ураження нир-
ки; БІТ — блок інтенсивної терапії.
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Також рекомендується всебічне обстеження хворого з метою визначення при-

чини ГУН, аналіз сечі та УЗД нирок; проаналізувати можливі групи ризику розви-

тку ГУН, за наявності ризику ГУН при КІН або рабдоміолізі доцільне попереднє 

введення 0,9% розчину натрію хлориду або ізотонічного розчину натрію бікарбо-

нату. 

8.5. Диференціальна діагностика
Диференціальна діагностика ГУН проводиться з гострою декомпенсацією на 

тлі ХНН (ГУН при ХНН), гемолітикоуремічним синдромом (наявність тромбоци-

топенії та гемолізу), хворобою Мошковіца (табл. 8.6).

За наявності гемолітичної анемії проводять тест Кумбса. У разі позитивного 

тесту гемоліз може бути обумовлений резус-конфліктом, АВО-несумісністю чи 

несумісністю за іншими антигенами. У разі негативної реакції Кумбса гемоліз обу-

мовлений впливом токсичних речовин, дефіцитом Г-6-ФДГ, піруваткінази, ано-

мальними еритроцитами (гемоглобінопатії, мембранні дефекти).

8.6. Лікування 
Рекомендується оптимізація гемодинамічного статусу шляхом водного наван-

таження, призначення вазопресорів та/або інотропів, лікування сепсису та відміна 

нефротоксичних препаратів. Дози препаратів необхідно корегувати відповідно до 

функції нирок.

Калораж харчового раціону пацієнтів із ГУН повинен становити 25–

35 ккал/кг/добу, амінокислоти — до 1,7 г/кг/добу, вітаміни та мікроелементи — за 

необхідністю.

З моменту встановлення діагнозу ГУН усувається фактор, що призвів до роз-

витку ГУН; призначається вуглеводна безсольова дієта та спеціальні харчові про-

Таблиця 8.6. Диференціальна діагностика ГУН

Нозологічна 

форма

Провокуючий 

фактор
ГНН

Наявність

Інші ознаки Прогнозтромбо-

цитопенії

гемолі-

зу

Класична ГНН Преренальний і 
ренальний

+ – – Відносно спри-
ятливий

Ендемічний 
ГУС

Кишкова ін-
фекція

+ – – Сприятливий

Аутосомно-
домінант ний 
ГУС

Невідомо + – – Несприятливий

ГУС Кишкова ін-
фекція

+ + + Відносно спри-
ятливий

Гемолітична 
анемія з ГНН

Гемоліз + – + Відносно спри-
ятливий

ГНН при ХНН Ниркова гіпо-
перфузія

+ – – Гіпертензія Несприятливий

Хвороба Мош-
ковіца

Імунний + + – Ураження нер-
вової системи, 
підвищення 
температури

Несприятливий

Примітка: ГУС — гемолітико-уремічний синдром.
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дукти; визначаються показання до проведення діалізу; проводиться симптоматич-

на терапія пацієнтам разом із відміною нестероїдних протизапальних препаратів і 
аміноглікозидних антибіотиків, необхідна мінімізація всієї призначениої фарма-

котерапії.
Сучасні настанови пропонують не обмежувати білок з метою попередження 

або віддалення НЗТ. Пропонується призначати 0,8–1,0 г/кг/добу білка пацієнтам 

із ГУН, які не потребують діалізу, 1,0–1,5 г/кг/добу — пацієнтам із ГУН, які отри-

мують НЗТ, та до 1,7 г/кг/добу — пацієнтам, які отримують неперервну НЗТ, і для 

гіперкатаболічних пацієнтів. Пропонується забезпечувати харчування переважно 

ентеральним шляхом. 

Доказова база ефективності заходів, що проводяться стандартно, на сьогодні 
слабка. Так, не підтверджена ефективність великих доз петльових діуретиків та 

необхідність призначення глюкокортикоїдів. Призначення ниркових доз допамі-
ну (1,5–2,5 мкг/кг/хв) є доказовим лише в першу добу, як і використання фенол-

допаму. Осмотично активні інфузійні розчини несуть із собою ризики підвищення 

осмотичного тиску на тлі високого рівня сечовини і вірогідності розвитку набряку 

легенів. У той же час для відновлення гемодинаміки використовуються як криста-

лоїди, так нерідко і колоїди, а для корекції метаболічного ацидозу — розчин соди 

(сода-буфер).

У препараті сода-буфер 4,2% розчин бікарбонату натрію забуферований СО
2
, 

що створює рівень рН 7,4. У результаті препарат є не просто розчином соди, а 

фізіологічним бікарбонатним буфером, тобто розчином, що дозволяє підтриму-

вати постійність рН, незважаючи на корекцію ацидозу. Цим сода-буфер принци-

пово відрізняється від відомих 3–5% розчинів соди, рН яких коливається у межах 

8,0–8,5.

Стандартні розчини потребували дуже обережного використання, оскільки 

містили потенційну небезпеку розвитку ятрогенного метаболічного алкалозу. При 

використанні соди-буфера забезпечується фізіологічна корекція ацидозу і запо-

внення фізіологічного бікарбонатного буфера, тим самим виключається різке зру-

шення рН і ВЕ у бік алкалозу.
Доза соди-буфера розраховується за формулою:

4,2% соди-буфера (мл) = (24 – ВЕ) • 0,4 маси тіла (кг),

або можна використати іншу формулу: 

ВЕ • 0,6 маси тіла (кг).

Наприклад, при ВЕ –10 і масі 70 кг потреба соди-буфера становитиме: 

(24 – 10) • 0,4 • 70 = 392 мл при розрахунку за першою формулою і 420 мл — за 

другою.

Зазвичай за добу не рекомендується перевищувати дозу 300–400 мл дорослим і 
100–200 мл дітям. Швидкість уведення соди-буфера становить 3 мл/кг за хвилину.

У порядку профілактики ГУН передбачають використання, якщо можливо, 

менших доз (омніпак, ультравіст) та гіпоосмолярних рентгеноконтрастних речо-

вин (візипак). Ефективні великі дози N-ацетилцистеїну, попередня гідратація па-

цієнта з використанням бікарбонату натрію. Фуросемід не має переваг у поперед-
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женні та лікування ГУН, допамін не має достатньо доказової бази щодо цього, і 
лише фенолдопам (селективний агоніст допамін А-1-рецепторів) знижує необхід-

ність у НЗТ та летальність при ГУН. 

У випадку неможливості медикаментозного відновлення діурезу показаннями 

до проведення діалізу є: анурія понад 24 години або олігоанурія понад 3 доби; рН 

крові менше 7,2, ВЕ < –10; гіперкаліємія понад 6,5 ммоль/л; ШКФ менше 7,5 мл/хв 

або концентрація креатиніну крові понад 0,4 ммоль/л і/або сечовина понад 

25 ммоль/л і щодобовий приріст понад 5 ммоль/л; ускладнення ГУН (уремічний 

перикардит, набряк легень, некорегована гіпертензія, уремічна кома).

Допомога пацієнтам із ГУН надається у відділенні інтенсивної терапії за учас-

тю нефролога. Вибір НЗТ визначається індивідуально. При проведенні діалізного 

лікування перевага віддається діалізаторам із синтетичними мембранами або з мо-

дифікованої целюлози, бікарбонатним буфером діалізного розчину, веновенозним 

катетером достатньої довжини, що імплантується під УЗ-контролем. Рекоменду-

ється індивідуалізація дози НЗТ, eKt/V > 1,2, з проведенням сеансів гемодіалізу че-

рез добу. Початок діалізу визначається станом хворого та повинен розпочинатись 

до розвитку поліорганної недостатності.
Небезпечною при ГНН є гіперкаліємія. 

Невідкладні заходи визначаються рівнем калію сироватки крові (табл. 8.7). 

Гіперкаліємія може сягати значно більших величин без розвитку виражених 

змін на ЕКГ у пацієнтів із цукровим діабетом при високій глікемії.
НЗТ при ГУН передбачає інтермітуючий діаліз, неперервну веновенозну гемо-

фільтрацію, неперервний веновенозний гемодіаліз, неперервну веновенозну гемо-

діафільтрацію, гібридні техніки, перитонеальний діаліз. 

Перитонеальний діаліз показаний при гемодинамічній нестабільності. Крім 

того, він є методом вибору в дитячому віці та стає доцільним у дорослих пацієнтів 

до визначення можливого прогнозу і причини ГНН. Показаний також за наявності 
підвищеної кровоточивості. Для проведення перитонеального діалізу використо-

вуються поліглюкозний, амінокислотний або бікарбонатний розчини. Найсучас-

нішим є полідисперсний глюкозний полімер Icodextrin. При ГУН на відміну від 

ХХН перитонеальний діаліз практично завжди проводиться за допомогою цикле-

ра, тобто в автоматичному режимі. Гемодіаліз виконується при використанні тим-

часового судинного доступу (двохпросвітний катетер). При виборі вени для вста-

новлення діалізного катетера у пацієнта з ГУН дотримуються таких пріоритетів: 

перший вибір — права яремна вена; другий вибір — стегнова (феморальна) вена; 

третій вибір — ліва яремна вена; останній вибір — підключична вена, бажано з до-

Таблиця 8.7. Гіперкаліємія та невідкладні заходи при ГУН

Рівень калію сиро-

ватки (ммоль/л)
Зміни на ЕКГ Терапевтична тактика + діаліз

5,5–6,5 Норма або мінімальні зміни Введення іонообмінних смол та содового 
розчину перорально та внутрішньовенно

6,6–7,5 Підвищення зубця Т, подо-
вження комплексу QRS

Внутрішньовенне введення 10–40% роз-
чину глюкози та соди, потім — зазначене 
вище

Понад 7,5 Відсутність зубця Т, аритмія Внутрішньовенне введення 0,5 мл/кг 
10% розчину глюконату кальцію зі швид-
кістю 2 мл/хв, потім — зазначене вище
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мінуючого за фізичним розвитком боку тіла. Згідно з сучасними вимогами, ефек-

тивність діалізних процедур повинна забезпечувати Kt/V понад 1,2 (при інтенсив-

ному веденні — до 8,0–9,0), досягнення цільових рівнів електролітів, кислотно-

лужного стану, розчинених речовин та балансу рідини, які відповідають потребам 

пацієнта, досягнення Kt/V понад 3,9 на тиждень при застосуванні інтермітуючої 
НЗТ при ГУН (1А), забезпечення 20–25 мл/кг/год зливного діалізату при непе-

рервній НЗТ при ГУН. Доза НЗТ повинна визначатися перед кожним її сеансом із 

постійним оцінюванням фактично наданої дози.

Під час проведення перитонеального діалізу найчастіші можливі ускладнення 

виникають через непрохідність катетера та мікробну контамінацію, що призводить 

до розвитку перитоніту. Найчастіші ускладнення ГД такі: синдром перерозподілу 

рідини з набряком мозку внаслідок високого вмісту в цій тканині сечовини, арте-

ріальна гіпер-/гіпотензія, геморагічний та ДВЗ синдроми. Рідше — розвиток сеп-

сису та стресової виразки.

8.7. Перебіг ГУН
Діаліз продовжується до відновлення функції нирок або констатації ХНН як 

наслідку ГНН. Відновлення діурезу свідчить про сприятливий прогноз та пере-

хід у поліуричну стадію ГНН, що триває від 1 до 6 тижнів. У поліуричній стадії 
ГНН призначається мінімальна фармакотерапія. Найбільша увага приділяється 

компенсації втрати електролітів та відновленню нормальної гемодинаміки за до-

помогою низьких доз ІАПФ/БРА ІІ
1
 із позанирковим шляхом виведення (моек-

сиприл, зофеноприл, фозиноприл, епросартан, телмісартан) або тиклопедину/

клопідогрелю.

Після відновлення нормального діурезу залежно від функціонального стану 

нирок можливий розвиток інтерстиціального нефриту, що закінчується ХХН або 

одужанням.

8.8. Прогноз ГУН
Прогноз визначається причиною ГНН та своєчасністю призначення лікування.

Про одужання свідчить нормальний рівень швидкості клубочкової фільтрації 
та відносна щільність сечі понад 1018 за відсутності сечового синдрому. Для дітей 

одужання документується протягом двохрічного диспансерного нагляду в групі ді-
тей-інвалідів, для дорослих — за тих же умов протягом одного року. При цьому пе-

ріодичність контролю швидкості клубочкової фільтрації та аналізу за Зимницьким 

становить 3 місяці, загальний аналіз сечі проводиться щомісяця. 

Профілактика ГУН можлива у хворих на хронічну хворобу нирок. Таким паці-
єнтам слід уникати малообґрунтованого призначення аміноглікозидних антибіо-

тиків, нестероїдних протизапальних препаратів, осмотично активних інфузійних 

розчинів. При проведенні рентген-контрастних досліджень рекомендується гідра-

тація содовим розчином і введення ацетилцистеїну для запобігання контраст-ін-

дукованій нефропатії.
З метою профілактики втрати функції нирок після перенесеного ГУН можуть 

призначатися ІАПФ.

У пацієнтів похилого віку ГУН частіше має фатальний характер. Смертність 

сягає 80 % в окремих групах пацієнтів (дитячий і літній вік; поліорганна недостат-

ність). 



8.   239

Література

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Acute_kidney_injury#cite_note-pmid17331245-22. Crit. 

Care. — January 9, 2007. — 11(1). — 401. doi: 10.1186/cc5121. 

3. Barclay L. Albuminuria, Estimated Glomerular Filtration Rate Independently Linked to 

Acute Kidney Injury // J. Am. Soc. Nephrol. — July 29, 2010. 

4. Иванов Д.Д., Назаренко В.И. Длительное введение допамина в консервативной 

терапии почечной недостаточности // Ліки України. — 2002. — № 11. — С. 12-13.

5. Jun M., Heerspink H.J., Ninomiya T. et al. Intensities of renal replacement therapy in 

acute kidney injury: a systematic review and meta-analysis // Clin. J. Am. Soc. Nephrol. — 

2010 Jun. — 5(6). — 956-63. — Epub 2010 Apr 15. (Review) PMID: 20395356. 

6. Kainz A., Wilflingseder J., Mitterbauer C. et al. Steroid pretreatment of organ donors 

to prevent postischemic renal allograft failure: a randomized, controlled trial // Ann. Intern. 

Med. — 2010 Aug 17. — 153(4). — 222-30. (Original) PMID: 20713790.

7. http://www.renal.org/clinical/GuidelinesSection/AcuteKidneyInjury.aspx

8. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work 

Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury // Kidney Inter. — 

Suppl. — 2012. — 2. — 1-138. http://www.kidney-international.org



9.1. Визначення поняття

Із 2002 року за ініціативи NKF-KDOQI в сучасній нефрології використовуються 

поняття хронічної хвороби нирок (ХХН; chronic renal disease — CRD). З 2003 року 

термін запропоновано також у дитячій нефрології. З 2005 року, після затвердження 

2-м з’їздом нефрологів України, діагноз «хронічна хвороба нирок» для дорослих та 

«хронічне захворювання нирок» (тобто може відбуватися відновлення функції та 

зворотний перебіг ураження) для дітей використовується і в нашій країні. Остан-

ній перегляд світових рекомендацій проведений у 2012 році (KDIGO, 2012; Clinical 

Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease). Піс-

ля введення класифікатора для ХХН було запропоновано ще декілька нових термі-
нів, що використовуються сьогодні в практиці:

1. Діабетична хвороба нирок = діабет + хронічна хвороба нирок (раніше — діа-

бетична нефропатія; KDOQI, 2007; 2012).

2. Гіпертензивна хвороба нирок, що є наслідком гіпертензії (Росія, 2009; KDIGO, 

2012).

3. Ішемічна хвороба нирок, що є наслідком атеросклерозу.
Дані з усього світу показують, що поширеність ХХН становить 10–16 % від за-

гальної чисельності населення і сягає 30 % в осіб похилого віку. 
ХХН визначається як порушення структури або функції нирок, що тривають 

протягом понад 3 місяці та негативно впливають на здоров’я (табл. 9.1).

Результати аналізу сечового осаду, візуалізаційні дослідження нирки та деякі клі-
нічні симптоми можуть виявити різні типи ХХН, у тому числі гломерулярні, судин-

ні, тубулоінтерстиціальні та кістозні. При цьому вважається, що усі реципієнти з 

нирковим трансплантатом незалежно від ШКФ, наявності або відсутності маркерів 

ураження нирок мають ХХН.

Перше визначення ШКФ повинно бути повторене через 2 тижні, якщо ШКФ 

стабільна, подальше визначення рекомендується провести через 3 місяці (1D). 

Для виявлення ХХН та ідентифікації типу захворювання нирки необхідні оцін-

ка аналізу сечі за індикаторним папірцем та мікроскопічне дослідження сечового 

осаду, особливо в поєднанні з оцінкою протеїнурії. Патологічні результати візуалі-
заційних досліджень можуть свідчити про судинні, урологічні чи паренхімні захво-

рювання нирок. Візуалізаційні дослідження рекомендуються для більшості пацієн-

тів із відомим ХХН та пацієнтів із підвищеним ризиком розвитку ХХН. У певних 

випадках прийнятними є інвазивні процедури, такі як біопсія нирки. Деякі клінічні 

9. Хронічна хвороба нирок 
і ренопротекція
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симптоми ХХН можуть викликати характерні зміни в крові, наприклад, при нирко-

вому канальцевому ацидозі або нефрогенному нецукровому діабеті. 
Несприятливі наслідки ХХН часто можуть бути попереджені або відстрочені 

шляхом ранньої діагностики та лікування. Перші стадії ХХН виявляють при рутин-

них лабораторних дослідженнях. 

Визначення стадій ХХН (I–V) проводиться за ШКФ (табл. 9.2.) для дорослих і 
дітей віком понад 2 роки.

За відсутності доказів ураження нирок категорії ШКФ (G) 1 і 2 не визначають 

наявність ХХН.

Категорії альбумінурії визначаються таким чином (табл. 9.3).

Настанови KDIGO, 2012, із ХХН пропонують таким чином формулювати діа-

гноз: діабетична хвороба нирок, категорія ШКФ — 3а, категорія альбумінурії — 3 

(ДН, III3а, А3). Гіпертензивна хвороба нирки, III2, А2. Полікістоз нирок III3а, А1. 

Міхурово-сечовідний рефлюкс, III2, А1. Реципієнт ниркового трансплантата, III 1, 

А1. Ідіопатичний фокальний склероз III2, А1. Нирковий тубулярний ацидоз дис-

тального типу, III1, А1. ХХН на тлі діабету і гіпертензії, III4, А3. ХХН неясного ге-

незу III3б, A1.

Таблиця 9.1. Критерії визначення ХХН 
(один із наступних, за їх наявності понад 3 місяці)

Маркери ушкодження ни-

рок (один або більше)

Альбумінурія (РЕА  30 мг/добу; САК  30 мг/г (  3 мг/ммоль).
Зміни осаду сечі.
Електролітні та інші порушення, зумовлені тубулярними розла-
дами.
Гістологічно підтверджені аномалії.
Структурні аномалії, виявлені методами візуалізації.
Наявність трансплантованої нирки

Знижена швидкість клу-

бочкової фільтрації 

ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2 (категорії ХХН 3a–5)

Примітка: РЕА — рівень екскреції альбуміну; САК — співвідношення «альбумін/
креатинін»; ШКФ — швидкість клубочкової фільтрації.

Таблиця 9.2. Стадії ХНН

Категорія ШКФ (G) Термін ШКФ (мл/хв/1,73 м2)

1 Нормальна або висока  90

2 Незначно знижена 60–89

3a Незначно або помірно знижена 45–59

3b Помірно або виражено знижена 30–44

4 Виражено знижена 15–29

5 Ниркова недостатність < 15

Таблиця 9.3. Категорії альбумінурії при ХХН

Категорія
РЕА 

(мг/24 год)

САК (приблизний еквівалент)
Терміни

мг/ммоль мг/г

А1 < 30 < 3 < 30 Нормальна або незна-
чно підвищена

А2 30–300 3–30 30–300 Помірно підвищена

А3 > 300 > 30 > 300 Виражено підвищена

Примітка: виражено підвищена альбумінурія включає нефротичний рівень (по-
над 2200 мг/добу).
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За відсутності ознак ушкодження нирок і ШКФ 60–89 мл/хв/1,73 м2 стадія 

ХХН не встановлюється, а в діагнозі відзначається «зниження ШКФ». У літніх осіб 

(> 65 років) показники ШКФ у межах 60–89 мл/хв/1,73 м2 можуть розцінюватися як 

варіант норми. Пацієнтам на діалізі встановлюють V стадію ХХН. 

9.2. Етіологія ХХН
Поширеність ХХН, за різними даними, коливається від 10 до 30 % у різних ві-

кових групах. Перелік основних ХХН залежно від етіологічного та патоморфологіч-

ного чинників наведений в табл. 9.4.

Виявлення причинного чинника ХХН дозволяє призначити специфічну тера-

пію та значно відстрочити розвиток хронічної ниркової недостатності. Сам термін 

«ХХН» передбачає, що захворювання прогресує із втратою функції нирок, на жаль, 

у більшості випадків необоротно. 

У дітей визначений свій перелік захворювань, що призводять до розвитку ХХН. 

Розлади, що підвищують ризик розвитку ХХН у дітей:

— Полікістозна нирка або інші генетичні хвороби нирок у сімейному анамнезі. 
— Мала маса тіла при народженні. 
— Гостра ниркова недостатність у результаті перинатальної гіпоксемії або інших 

гострих пошкоджень нирок. 

— Ниркова дисплазія або гіпоплазія. 

— Урологічні розлади — особливо обструктивні уропатії. 
— Міхурово-сечовідний рефлюкс, пов’язаний із повторними інфекціями сечо-

вивідних шляхів та рубцюванням нирок. 

— Гострий нефрит або нефротичний синдром в анамнезі. 
— Гемолітико-уремічний синдром в анамнезі. 
— Хвороба Шенлейна — Геноха в анамнезі. 
— Цукровий діабет. 
— Системний червоний вовчак. 

— Гіпертензія в анамнезі, зокрема внаслідок тромбозу ниркової артерії чи нир-

кової вени в перинатальному періоді. 

Таблиця 9.4. Перелік основних ХХН

Патоморфологічна 

характеристика
Причинне захворювання

Поширеність серед 

пацієнтів із ХХН, %

Діабетичний гломеру-
лосклероз

Цукровий діабет 1-го і 2-го типів 33

Гломерулярні ура-
ження

Аутоімунні захворювання, системні інфекції, 
дії токсичних речовин та ліків, пухлини

19

Васкулярні ураження Патологія великих артерій, артеріальна гіпер-
тензія, мікроангіопатії

21

Тубулоінтерстиціальна 
патологія

Інфекції сечовивідних шляхів, сечокам’яна хво-
роба, обструкція сечовивідних шляхів, дії токсич-
них речовин і ліків, міхурово-сечовідний рефлюкс

4

Кістозне ураження Аутосомно-домінантний і аутосомно-рецесив-
ний полікістоз нирок

6

Ураження трансплан-
тованої нирки

Реакція відторгнення, дія токсичних речовин і 
ліків (циклоспорину, такролімусу), гломеруло-
патія трансплантата

Примітка: адаптовано згідно з http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/
guidelines_ckd/Gif_File/kck_t34.gif
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У нефрології виділяють 4 групи ризик-факторів, що впливають на розвиток та 

перебіг ХХН. Перша група — це фактори, що, імовірно, мають впливати на розви-

ток ХХН, наприклад, зростаючий вік пацієнта, сімейний анамнез щодо наявності в 

родичів ХХН, зниження розмірів та об’єму нирок, низька маса тіла при народженні 
або недоношеність (дозрівання кількості нефронів спостерігається на 38-му тижні 
внутрішньоутробного розвитку), низький матеріальний дохід (соціальний статус) 

та освітній рівень. Друга група — ризик-фактори, що ініціюють ХХН, і включають 

наявність цукрового діабету 1-го і 2-го типів, гіпертензію, аутоімунні захворюван-

ня, інфекції сечових шляхів, сечокам’яну хворобу, обструкцію сечових шляхів, ток-

сичний вплив ліків. Третя група — ризик-фактори, що призводять до прогресуван-

ня ХХН, представлена високим ступенем протеїнурії або гіпертензії, неналежним 

контролем за гіперглікемією, курінням. Ризик-фактори кінцевого ступеня ХХН 

включають низьку діалізну дозу, тимчасовий судинний доступ, анемію, низький рі-
вень альбуміну, пізній початок діалізу.

У дітей також виділяють 4 групи ризик-факторів розвитку ХХН (табл. 9.5).

Слід додати, що дозрівання нормальної кількості нефронів спостерігається на 

38-му тижні гестації за наявності нормальної маси плода. Тому всі недоношені або 

новонароджені із малою масою тіла мають меншу за нормальну кількість нефронів. 

Це є ризиком розвитку ХХН, ранньої гіпертензії та більш тяжкого перебігу набутих 

захворювань нирок. 

Для дорослих пацієнтів виділяють інші фактори ризику розвитку ХХН (табл. 9.6).

Таблиця 9.5. Ризик-фактори ХХН у дітей та підлітків

Ризик-фактори, що, 

імовірно, мають 

впливати на розви-

ток ХХН

Ризик-фактори, що 

ініціюють ХХН

Ризик-фактори, що 

призводять до про-

гресування ХХН

Ризик-фактори кін-

цевого ступеня ХХН

Сімейний анамнез 
щодо наявності у ро-
дичів ХХН, зниження 
розмірів та об’єму 
нирок, мала маса тіла 
при народженні або 
недоношеність, низь-
кий матеріальний ста-
тус та освітній рівень

Наявність цукрового 
діабету 1-го і 2-го 
типів, гіпертензії, ау-
тоімунні захворюван-
ня, інфекції сечових 
шляхів, сечокам’яна 
хвороба, обструкція 
сечових шляхів, ток-
сичний вплив ліків

Високий ступінь про-
теїнурії або гіпер-
тензії, неналежний 
контроль за гіперглі-
кемією, куріння

Низька діалізна доза, 
тимчасовий судинний 
доступ, анемія, низь-
кий рівень альбуміну, 
пізній початок діалізу

Таблиця 9.6. Головні фактори ризику розвитку ХХН

Фактори Приклади

Передумови Похилий вік.
Родинний анамнез

Ініціації Діабет.
Артеріальна гіпертензія.
Імунні захворювання.
Системні інфекції.
Інфекції сечової системи.
Сечокам’яна хвороба.
Обструктивна уропатія.
Токсичні речовини

Прогресування Гіперглікемія.
Дисліпідемія.
Паління.
Значна протеїнурія
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Найвагомішими причинами ХХН (понад 50 %) в дорослому віці є діабет та гі-
пертензія. Тому найчастіше вони можуть бути виявлені терапевтом, сімейним лі-
карем, ендокринологом або кардіологом. За наявності альбумінурії та при підозрі 
на ХХН пацієнти мають бути направлені до нефролога для консультації та корекції 
лікування. При досягненні рівня ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2 пацієнти обов’язково по-

винні консультуватись нефрологом/дитячим нефрологом, адже вони потребують 

відповідної інформації щодо замісної ниркової терапії (консервативні заходи, діа-

ліз, трансплантація нирки).

9.3. Діагностика
У пацієнтів із ХХН, окрім тих, які отримують діаліз, стадія захворювання має 

встановлюватись на підставі швидкості клубочкової фільтрації та рівня альбумінурії 
(рис. 9.1, табл. 9.7).

Слід ще раз звернути увагу, що стадії ХХН визначаються згідно з ШКФ, а не 

за рівнем креатиніну крові. Це пов’язано з тим, що рівень креатиніну крові по-

чинає збільшуватись, коли ШКФ зменшується наполовину від нормальної. Тобто 

гіперкреатинінемія спостерігається за наявності понад 50 % непрацюючих нефро-

нів. Визначення ШКФ проводиться при очікуваній гіперфільтрації або нормальній 

функції з пробою Роберга — Тарєєва і радіонуклідною реносцинтиграфією, в усіх 

інших випадках — за формулою GFR-EPI. Для пацієнтів дитячого віку застосову-

ють формулу Шварца (Schwartz). Інші формули сьогодні визнані некоректними і не 

використовуються. 

Рисунок 9.1. Прогноз ХХН за рівнем ШКФ і категорії альбумінурії 
(KDIGO, 2012)

Примітки: зелений колір — низький ризик (якщо немає ні інших маркерів захво-
рювання нирок, ні ХХН); жовтий — помірно підвищений ризик; помаранчевий — 
високий ризик; червоний — дуже високий ризик.

Категорії персистуючої альбумінурії. 
Характеристика і рівні
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G1 Нормальна і ви-
сока

 90 1 за наявності ХНН

G2 Незначно зни-
жена

60–89 1 за наявності ХНН

G3a Незначно або 
помірно знижена

45–59

G3b Помірно або 
виражено зни-
жена

30–44

G4 Виражено зни-
жена

15–29

G5 Ниркова недо-
статність

< 15

Переклад згідно з Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) CKD Work Group. KDIGO 
2012 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease // 
Kidney inter. — 2013. — Suppl. 3. — 1-150.



9. Х     245

Таблиця 9.7. Приклад формулювання діагнозу

Діагноз МКХ

Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, ХХН II стадія N03.9

Хронічний гломерулонефрит, мембранно-проліферативний, нефротичний синдром, 
загострення, ХХН III стадія

N03.5

Цукровий діабет 2-го типу, тяжкий перебіг, декомпенсація. Ускладнення: ХХН, IV ста-
дія: діабетична хвороба нирок 4-ї ст.

Е11.2

Гіпертонічна хвороба III стадія, ризик 4

Ускладнення: ХХН I ФК, I стадія. Зниження ШКФ (64 мл/хв/1,73 м2, 25.04.11) I13

Гіпертонічна хвороба II стадія, ризик 3. Ускладнення: ХХН, II стадія: гіпертензивна 
нефропатія, анемія 2-ї ст.

I12.0

Системний червоний вовчак, підгострий перебіг, активність II ступеня, поліартрит, 
правосторонній ексудативний плеврит, мембранно-проліферативний гломерулонеф-
рит, ХХН, IV стадія

M32

Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит, обумовлений ібупрофеном, ХХН, II стадія N14

Хронічна хвороба нирок, неуточнена, IV стадія N18.9

Формула Schwartz: 

 
Кліренс креатиніну (мл/хв) = 

 0,0484*  зріст (см)

     креатинін крові (мкмоль/л)

Примітка: *— для дітей віком до 3 років — 0,0312, для хлопчиків віком понад 13 

років — 0,0616.

Критичним із точки зору прогресування ХХН є зниження ШКФ нижче 60 мл/хв, 

що асоційовано з погіршенням прогнозу, зокрема кардіоваскулярних подій та 

смертності у пацієнтів із цукровим діабетом та без такого. 

Існує перелік станів, за наявності яких ШКФ слід вимірювати за допомогою ек-

зогенних маркерів (інуліну та радіонуклідних досліджень):

— екстремальні розміри тіла (ІМТ менше 19 та більше 35 кг/м2);

— похилий вік;

— вагітність;

— порушення харчування або ожиріння;

— параплегія або тетраплегія;

— хвороби скелетних м’язів;

— вегетаріанська дієта;

— швидкі зміни функції нирок;

— необхідність призначення токсичних ліків, що виводяться нирками;

— у можливих донорів нирки;

— клінічні дослідження, в яких вплив на ШКФ є першочерговим показником.

Для більшої зручності та національної стандартизації рівень креатиніну крові 
може (не зовсім коректно!) бути зіставлений зі значеннями ШКФ згідно з наказом 

МОЗ України (табл. 9.8). 

Класифікація ХХН і ХНН у дітей наведена в табл. 9.9.

У більшості випадків для виявлення та контролю рівня альбумінурії слід вико-

ристовувати випадкові разові порції сечі. Як правило, для цих досліджень немає не-

обхідності у збиранні сечі тривалий час (нічні чи добові порції). Бажаною є перша 
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ранкова порція, але випадкові порції прийнятні, якщо ранкова порція не зібрана. 

Здебільшого скринінг за допомогою індикаторних папірців є прийнятним для ви-

явлення рівня альбумінурії:
1. Стандартний індикаторний папірець прийнятний для виявлення підвищено-

го рівня загального білка у сечі (може використовуватись амбулаторно лікарем).

2. Альбумін-специфічні індикаторні папірці прийнятні для виявлення рівня аль-

бумінурії.
3. У пацієнтів із позитивними тестами за допомогою індикаторних папірців (1+ 

чи більше) протеїнурія має бути підтверджена за допомогою кількісних методів 

(співвідношення «білок/креатинін» або «альбумін/креатинін» протягом 3 місяців).

У пацієнтів, в яких два із трьох чи більше кількісних тестів, що розділені в часі 
1–2 тижнями, виявились позитивними, слід діагностувати персистуючу протеїну-

рію та призначати їм подальше обстеження.

Всі пацієнти із ХХН повинні щорічно обстежуватись на наявність протеїнурії. 
Настанови KDIGO, 2012 із ХХН пропонують використовувати такі визначення для 

первинного тестування протеїнурії (у порядку зменшення переваг, у всіх випадках у 

ранній ранковій порції сечі тестування є кращим) (2B):

1) співвідношення «альбуміну/креатинін» (САК);

2) співвідношення «білок/креатинін» (СБК);

3) аналіз сечі за реагент-смужкою на загальний білок із автоматизованим подан-

ням;

4) аналіз сечі за реагент-смужкою на загальний білок з ручним поданням.

Клінічним лабораторіям слід подавати САК і СБК у випадкових (не за часом) 

зразках сечі додатково до концентрації альбуміну або протеїнурії, а не саму концен-

трацію поодинці (1B). Термін «альбумінурія» більше не повинен використовуватись 

лабораторіями. Клініцисти повинні враховувати параметри, що можуть вплинути 

Таблиця 9.8. Ступені ХНН у дорослих 
(за наказом МОЗ України № 65/462 від 30.09.2003)

Стадія ХХН Ступінь ХНН ШКФ (мл/хв/1,73 м2) Рівень креатиніну крові (ммоль/л)

I 0-й  90 < 0,123

II 1-й 90–60 0,123–0,176

III 2-й 60–30 0,177–0,352

IV 3-й 30–15 0,353–0,528

V 4-й < 15 > 0,528

Таблиця 9.9. Стадії ХХН і ХНН для дітей та підлітків 
(наказ МОЗ України № 365 від 20.07.2005)

Стадія 

ХХН
Стадія ХНН

ШКФ, мл/

хв/1,73 м2

Креатинін крові, 

ммоль/л

Максимальна відносна 

щільність сечі

I –  90  0,104 > 1,018

ІІ І (тубулярна)  90  0,104  1,018

І (компенсована) 89–60 0,105–0,176 < 1,018

III ІІ (субкомпенсова-
на) 

59–30 0,177–0,351

< 1,018IV IІІ(некомпенсована) 29–15 0,352–0,440

V ІV (термінальна або 
діалізна) 

< 15 > 0,440
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на інтерпретацію визначення ступеня альбумінурії і призначати підтверджуючі тес-

ти, якщо це потрібно. 

Слід підтверджувати САК  30 мг/г (  3 мг/ммоль) за випадковими (не за часом) 

зразками сечі з подальшим аналізом зразка ранкової сечі. Якщо необхідна точніша 

оцінка альбумінурії або загальної протеїнурії, вимірюйте величину екскреції альбу-

міну або загальну екскрецію білка в сечі у зразку із визначеним часовим інтервалом. 

Якщо є підозра на значну неальбумінну протеїнурію, для аналізу використовують-

ся тести на специфічні білки сечі (наприклад, 1-мікроглобуліну, моноклональних 

важких або легких ланцюгів, відомих як білок Бенс-Джонса). Значення співвідно-

шення «альбумін/креатинін»  300 мг/г у жінок та  200 мг/г у чоловіків відповідає 

терміну «макроальбумінурія» або «клінічна протеїнурія» (табл. 9.10).

Ці співвідношення згладжують коливання концентрації білка в сечі внаслі-
док гідратації і є більш зручними, ніж збирання добової сечі. В більшості ви-

падків саме разові порції сечі, а не добова сеча, мають використовуватись для 

виявлення та контролю протеїнурії у дітей та підлітків. Найбільш прийнятною 

є перша ранішня порція, оскільки концентрація білка в сечі може дуже значно 

коливатись протягом дня. Поширеність протеїнурії серед здорових дітей, за да-

ними великих досліджень, коли береться до уваги лише випадкова разова порція 

сечі, коливається від 5 до 15 %. Виявлення персистуючої протеїнурії у повтор-

них зразках сечі в подібних дослідженнях зустрічається набагато рідше. Біль-

шість дітей, у яких виявлено протеїнурію, що не реєструвалась при повторних 

обстеженнях, повинні розглядатись як такі, які мають транзиторну протеїнурію, 

доброякісний стан, що часто поєднується з гарячкою, стресом або фізичними 

навантаженнями.

9.4. Клініка ХХН
Клінічними проявами ХХН можуть бути: 

1) специфічні ознаки захворювання нирок, наприклад гломерулонефрит; 

2) симптомні ознаки позаниркових захворювань, що призвели до розвитку ХХН. 

У разі первинного ниркового захворювання клінічна симптоматика обумовлена 

саме його типовою картиною. При виявленні ознак ураження нирок на тлі поза-

ниркового процесу нефрологом найчастіше характеризуються та визначаються такі 
прояви ХХН:

— зниження ШКФ;

— альбумінурія/протеїнурія;

— гіпертензія;

Таблиця 9.10. Порівняння співвідношень «білок/креатинін» 
та «альбумін/креатинін» сечі у дітей та підлітків

Б/Кр сечі (мг/мг) Альб/Кр сечі (мг/г або мкг/мг)

Показання Напівкількісна оцінка протеїнурії у 
дітей із позитивним індикаторним 
папірцем на білок

Оцінює ризик ХЗН у постпубертат-
них пацієнтів з цукровим діабетом 
> 5 років в анамнезі

Нормальний рі-
вень

< 0,2 у дітей віком 2 роки чи старших 
< 0,5 у дітей віком 6–24 місяці

< 30 у першій ранішній порції сечі

Коментар Найпростіший метод для кількісного 
визначення протеїнурії також дає 
позитивний результат у дітей із низь-
комолекулярною протеїнурією

При діабеті з альбумінурією тера-
пія має бути інтенсифікована для 
попередження прогресування ХЗН
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— анемія;

— кістково-мінеральні порушення.

Гіпертензія є одним із найчастіших проявів ХХН. Гіпертензія може бути при-

чиною ХХН, і навпаки, наявність ХНН завжди викликає гіпертензію de novo за ра-

хунок розвитку гіперактивності симпатичної системи та еритропоетинзалізодефі-
цитної анемії (рис. 9.2).

Другими за частотою після гіпертензії патологічними проявами ХХН є анемія та 

метаболічні порушення (табл. 9.11).

9.5. Диференційна діагностика
Основною диференціально-діагностичною ознакою ХХН є критерій тривалості 

змін, що вказують на ураження нирок. Тобто при тривалості клініко-лабораторних 

проявів захворювання нирок менше за 3 місяці діагностується будь-яка нозологічна 

форма реальної патології. І, навпаки, при тривалості будь-яких проявів ниркового 

ураження понад 3 роки безумовно діагностується ХХН. При цьому не виключається 

нозологічне визначення «первинного» ниркового процесу.

Рисунок 9.2

Гіпертензія

Пряме ураження

нирки

(нефросклероз)

Посилення існуючої

ниркової патології

(діабет, протеїнурія)

ХЗН-ХНН

Дуже високий кардіоваскулярний 

ризик

Таблиця 9.11. Метаболічні порушення залежно від ступеня ХХН

Ступінь ХХН
Швидкість клубочкової 

фільтрації (мл/хв)
Метаболічні порушення

1-й  90 Ті, що не пов’язані з ХХН, наприклад метаболічний 
синдром

2-й 60–89 Підвищується вміст паратгормону

3-й 30–59 Зниження абсорбції кальцію, зменшення актив-
ності ліпопротеїдів, розвиток мальнутриції (МІА-
синдром), розвиток анемії і лівошлуночкової гіпер-
трофії (синдром кардіоренальної анемії)

4-й 15–29 Гіпертригліцеридемія, гіперфосфатемія, метаболіч-
ний ацидоз, тенденція до гіперкаліємії

5-й < 15 або діаліз Виражена азотемія
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Перебіг
Можливий перебіг ХХН має три варіанти розвитку: швидкопрогресуючий, по-

вільнопрогресуючий та, рідко, зворотний. Темпи прогресування ХХН визначають-

ся активністю основного захворювання, що призвело до формування ХХН, ШКФ, 

та супутніми ускладнюючими проявами ХХН.

9.6. Лікування ХХН
Лікування пацієнтів із ХХН вимагає аналізу діагнозу, супутніх станів, гостроти 

хвороби, її ускладнень і ризику втрати функції нирок та серцево-судинних хвороб.

Лікування ХХН повинно поєднувати:

1. Специфічну терапію, засновану на діагнозі.
2. Виявлення та лікування супутніх станів.

3. Уповільнення втрати функції нирок.

4. Профілактику та лікування серцево-судинних хвороб.

5. Профілактику та лікування ускладнень зниження функції нирок (таких як гі-
пертензія, анемія, ацидоз, затримка фізичного розвитку — для дітей).

6. Підготовку до терапії термінальної ниркової недостатності.
7. Заміщення функції нирок шляхом діалізу або трансплантації, якщо наявні 

симптоми уремії.
На основі стадії ХХН для кожного пацієнта має бути розроблений план клініч-

них дій. При цьому при кожному візиті пацієнта має здійснюватись перегляд засо-

бів лікування, що має на меті:
1. Підбір доз на основі рівня функції нирок.

2. Виявлення потенційних несприятливих наслідків щодо функції нирок або 

ускладнень ХХН.

3. Визначення взаємодії лікарських засобів.

4. При можливості моніторинг умісту ліків в організмі.
Залежно від встановленої стадії ХХН пропонується терапевтична тактика (табл. 9.12).

Терапевтична тактика ХХН та цільові значення наведені в табл. 9.13.

Раціональне лікування ХХН гальмує прогресування до ХНН. На сьогодні до-

ведено, що: 

— темп розвитку ХХН може бути призупинений; 

— лікування на більш ранніх стадіях більш ефективне;

Таблиця 9.12. Тактика ведення ХХН залежно від стадії

Стадія 

ХХН

Швидкість клубочкової 

фільтрації (мл/хв)

Тактика (кожний наступий етап включає 

виконання попередніх)

Немає > 60 (із ризик-факторами 
ХХН)

Виявлення та усунення ризик-факторів ХХН

I  90 Діагностика та лікування причинних і супутніх станів, 
гальмування прогресування (ренопротекція), зни-
ження кардіоваскулярних ризиків

II 60–89 Гальмування прогресування

III 30–59 Встановлення та лікування виникаючих ускладнень

IV 15–29 Підготовка до замісної терапії

V < 15 або діаліз Замісна терапія

Примітка: згідно з http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines_ckd/
Gif_File/kck_t3, 36.gif
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Таблиця 9.13. Цільові значення показників при ХХН та засоби лікування

Показник Цільові значення Препарати вибору

Систолічний АТ стабільно 
> 140 мм рт.ст., або діасто-
лічний АТ стабільно > 90 мм 
рт.ст., або САТ > 130 мм рт.ст., 
або ДАТ > 80 мм рт.ст. при 
альбумінурії > 30 мг/добу 

 130/80 мм рт.ст. при аль-
бумінурії  30 мг/добу і 

 140/80 мм рт.ст. за відсут-
ності альбумінурії

ІАПФ, БРА, ПІР, моксонідин, ті-
азидоподібні діуретики, БКК

Альбумінурія Відсутність або < 30 мг/добу Ті самі, крім діуретиків

Ліпідограма Цільові значення остаточно 
не встановлені, можливе ви-
користання критеріїв: ЛПНЩ 
< 2,6 ммоль/л (< 1,8 ммоль/л 
за наявності ішемічної хворо-
би серця) 

У дорослих віком  50 років із 
ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2, які 
не лікувались хронічним діалі-
зом або не отримали нирковий 
трансплантат, рекомендуємо 
лікування статином або комбі-
нацією статину/езетимібу, при 
ШКФ  60 мл/хв/1,73 м2 — 
статином; віком 18–49 ро-
ків — за наявності показань

Анемія < 130 г/л у осіб чоло-
вічої статі і < 120 г/л у жіно-
чої. У дітей віком 0,5–5 ро-
ків — < 110 г/л; віком 5–12 
років — < 115 г/л; віком 
12–15 років — < 120 г/л

Гемоглобін 110–115 г/л Еритропоетини (Нb < 100 г/л), 
препарати заліза, вітамін В

12

Гіперпаратиреоз При ШКФ < 45 мл/в/1,73 м2  
підтримувати сироваткову 
концентрацію фосфату в меж-
ах норми, рівень інтактного 
ПТГ — понад верхню межу 
норми

Зменшення фосфору в дієті до 
1 г/добу, ренвела, цинакаль-
цет, вітамін.
D-активний метаболіт, кальцій 
до 1,5–2 г/добу при гіпокаль-
ціємії)

Реологічні властивості крові Нормальні значення Аспірин, клопідогрель, тикло-
педин, низькомолекулярні 
гепарини

Гіперглікемія Нормальні значення глікемії 
(НbА1с < 7,0 %)

Відповідні ендокринологічні 
рекомендації

Азотемія Зниження споживання білка до 
0,8 г/кг/добу при ХХН  4–5-ї ст. 

Незамінні амінокислоти (ке-
тостерил 1 табл/5 кг маси 
тіла, ентеропасаж (лактовіт, 
нормазе, дуфалак), некремні-
єві ентеросорбенти

Ацидоз (сироваткова кон-
центрація бікарбонату 
< 22 ммоль/л) 

Нормальні значення Харчові добавки бікарбонату 
(сода 1,8 г/добу)

Споживання солі Зниження споживання солі до < 2 г натрію на день (відповідає 
5 г натрію хлориду) у дорослих та згідно з віковими дозами у 
дітей

Спосіб життя Фізичні вправи принаймні 30 хвилин 5 разів на тиждень, до-
сягнення здорової маси тіла (ІМТ від 20 до 25 залежно від 
конкретної демографічної приналежності країни) і припинення 
паління (1D)



9. Х     251

— для всіх ступенів ХХН цільовим АТ є 140–130/90–80 мм рт.ст.;
— усім пацієнтам із ХХН призначається терапія препаратами, що пригнічують 

активність ренін-ангіотензинової системи (ІАПФ/БРА/ПІР) з метою уповільнення 

прогресування ниркової хвороби та/або зниження/недопущення розвитку альбумі-
нурії/протеїнурії;

— діуретики (перевага надається нетіазидним) повинні застосовуватись у біль-

шості пацієнтів; 

— підбір додаткових препаратів, що зменшують кардіоваскулярний ризик, для 

досягнення цільового тиску повинен здійснюватись згідно з офіційними рекомен-

даціями; 

— пацієнти із ХХН є більш високою групою ризику щодо виникнення усклад-

нень фармакологічної терапії, ніж загальна популяція, і відповідно повинні спо-

стерігатися частіше; 

— модифікація способу життя для зменшення АТ і ризику кардіоваскулярної па-

тології повинна рекомендуватися всім пацієнтам із ХХН.

Лікувальна тактика гіпертензії базується на підтриманні АТ нижче 140/90 мм 

рт.ст., а за наявності мікропротеїнурії або діабетичної нефропатії — менше 130/80 мм 

рт.ст. Препаратами вибору є ІАПФ, БРА, прямі інгібітори реніну, діуретики, моксо-

нідин та кальцієві блокатори, що не порушують ниркову гемодинаміку, насамперед 

лерканідипін. Зниження САТ нижче 120 мм рт.ст. слід уникати.

Вибір препаратів груп ІАПФ та БРА досить великий (табл. 9.14).

Препарати, що виводяться переважно нирками (сірий сектор), потребують 

більш пильної уваги при зниженні функції нирок та зменшення дози при ШКФ, 

меншій за 30 мл/хв. Серед ІАПФ, що не потребують корекції при всіх ступенях 

ХХН, — еналаприл (доза до 20 мг/добу), фозиноприл (40 мг/добу), зофеноприл (30 

мг/добу); серед БРА не потребує корекції телмісартан. Відзначимо, що необхідність 

призначення ІАПФ/БРА обумовлена наявністю ХХН, тобто ІАПФ/БРА признача-

ються в тому числі пацієнтам, які не мають підвищеного АТ.

Серед ІАПФ та БРА перевага віддається препаратам із кращою доказовою ба-

зою, а саме раміприлу, еналаприлу, периндоприлу/індапаміду (за наявності діабе-

тичної хвороби нирок), лізиноприлу, лосартану, олмесартану, ірбесартану.

До переваг ІАПФ належить суттєве зниження кардіоваскулярного ризику, ри-

зику розвитку цукрового діабету 2-го типу та альбумінурії, до переваг БРА — змен-

Таблиця 9.14. Препарати вибору (комбінація ІАПФ + БРА ІІ при САТ > 150 мм рт.ст.)

Інгібітори АПФ БРА ІІ

Делаприл (30 мг/добу) Лосартан (50–100 мг/добу)

Лізиноприл (10–40 мг/добу) Кандесартан (8–32 мг/добу)

Еналаприл (20–40 мг/добу) Валсартан (160–320 мг/добу)

Імідаприлу гідрохлорид (10–20 мг/добу) Азилсартан (16–32 мг/добу)

Квінаприл (20–40 мг/добу) Ірбесартан (150–300 мг/добу)

Раміприл (5–10 мг/добу) Олмесартан (20–40 мг/добу)

Квадроприл (6 мг/добу) Епросартан (600–800 мг/добу)

Фозиноприл (10–80 мг/добу)

Зофеноприл (30–60 мг/добу) Телмісартан (80–160 мг/добу)

Трандолаприл (2–4 мг/добу)

Моексиприл (7,5–30 мг/добу)
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шення ймовірності розвитку альбумінурії та здатність значно зменшувати протеїну-

рію і вірогідність розвитку цукрового діабету 2-го типу. 
Призначення ІАПФ/БРА потребує контролю рівня креатиніну (для розрахунку 

ШКФ) та калію сироватки крові (табл. 9.15).

Комбінація «ІАПФ + БРА» або «ІАПФ/БРА + ПІР» несе в собі потенціальні 
ризики зниження ШКФ, тому в рутинній практиці не застосовується. Абсолют-

на значущість незалежного від зниження АТ ефекту ренопротекції при блокаді 
ренін-ангіотензинової системи набагато менша, ніж ефект від самого зниження 

АТ. Тому сьогодні термін «ренопротекція» більшою мірою передбачає досягнення 

цільового АТ.

Серед інших антигіпертензивних препаратів, що пригнічують активність ренін-

ангіотензин-альдостеронової системи, слід відзначити антагоністи альдостерону 

(спіронолактон, еплеренон), небіволол (доведене зниження смертності  за рахунок 

зменшення центрального аортального тиску) та карведилол. Серед дегідропіриди-

нових антагоністів кальцію перевага сьогодні надається лерканідипіну.
Ліпідознижуюча терапія є складовою захисту судин у корекції АТ і застосовуєть-

ся для первинної і вторинної профілактиці. У нефрології доказова база недостатня. 

За даними кардіологічних досліджень, можливе застосування симвастатину, атор-

вастатину, розувастатину та фенофібрату (трайкору). 

Серед діуретиків перевага віддається тіазидоподібним (індапамід, ксипамід) або 

петльовим (торасемід). Слід пам’ятати, що торасемід має кращий порівняно з фу-

росемідом профіль з кардіоваскулярних ризиків. Проте в термінальній ХНН сечо-

гінний ефект фуросеміду більше виражений. Доза індапаміду 0,625 або 1,25 мг/добу 

для тривалого прийому, ксипаміду від 10 до 80 мг/добу (вище при меншій ШКФ!), 

торасеміду від 5 до 200 мг/добу (при діабетичній хворобі нирок), фуросеміду від 10 

до 500 мг/добу (при діабеті). Великі дози торасеміду, фуросеміду та ксипогами при-

значаються впродовж 1–2 дні, потім 1–2 дні перерва. З огляду на калійзберігаючий 

ефект ІАПФ/БРА додаткове призначення калію при сечогінній терапії у пацієнтів 

із ХХН недоцільне.

Додатковий ефект алопуринолу в зниженні лівошлуночкової гіпертрофії та збе-

реженні ШКФ у пацієнтів із ХХН є підставою для його застосування. Більшість па-

цієнтів із ХХН мають порушення пуринового обміну per se або обумовлене призна-

ченням ІАПФ/БРА. Тому застосування алопуринолу (за непереносимості — магне-

роту) в дозі 300–100 мг після сніданку 1 раз на добу є обґрунтованим.

Таким чином, основна комбінація під час блокади ренін-ангіотензинової систе-

ми для досягнення цільового АТ менше 140–130/90–80 мм рт.ст. та/або зменшення/

недопущення розвитку альбумінурії може бути подана так:

1. Монотерапія ІАПФ/БРА/ПІР, за відсутності бажаного ефекту — їх поєднання 

між собою або з тіазидоподібним діуретиком (ксипогама, індапамід) або петльовим 

Таблиця 9.15. Інтервали моніторингу ШКФ і калію плазми при лікуванні ІАПФ 
або БРА (KDOQI, 2006)

Показник

АТ систолічний, мм рт.ст.  120 < 120

ШКФ, мл/хв/1,73 м2  60 < 60

Раннє  ШКФ, % < 15  15

Калій плазми, ммоль/л  4,5 > 4,5

Інтервал
Після початку/підвищення дози ІАПФ/БРА 4–12 тижн.  4 тижн.

Після досягнення цільового АТ і стабілізації дози 6–12 міс. 1–6 міс.
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(торасемід) із подальшою комбінацією з небівололом/карведилолом, або моксоні-
дином, або лерканідипіном. 

2. Для забезпечення якості та подовження життя також необхідні: 
— терапія ниркової анемії: залізо + еритропоетинстимулючий агент;

— зниження рівня шлаків і фосфору (за необхідності) — кальцій-D
3 
або ренагель 

+ ентеросорбент (поліфепан) + сода 1,8 г/добу;

— ліпідознижуюча терапія (статини);

— антитромбоцитарна терапія (аспірин, тиклопедин, клопідогрель).

— алопуринол (магнерот, фебуксостат).

9.8. Прогноз
У більшості випадків прогноз ХХН є несприятливим для життя. Коректне лі-

кування основного захворювання та окремих проявів ХХН дозволяє подовжити 

період до часу призначення нирковозамісної терапії діалізом або трансплантацією 

нирки. Сучасні рекомендації пропонують користуватися такою схемою для визна-

чення прогнозу (рис. 9.1).
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10.1. Визначеня поняття
Хронічна ниркова недостатність (ХНН), або уремія, — це клініко-лабораторний 

синдромокомплекс, зумовлений незворотним порушенням екскреторної, інкре-

торної, регуляторної та метаболічної функцій нирок внаслідок ХХН ІІІ–V стадій 

різної етіології.
Поширеність. Частота виникнення ХНН у різних країнах коливається від 100 

до 600 випадків на 1 млн населення на рік, при цьому виявляється 100–150 нових 

випадків ХНН термінального ступеня. Поширеність ХНН зростає з віком, збільшу-

ється до 60 років у 2–3 рази. Показник забезпеченості нирковою замісною терапією 

(НЗТ) на 1 млн населення становить: у США, Японії, країнах Західної Європи 700–

2200; у країнах Східної Європи та Росії — в 1,5–2,5 раза нижче. Кількість пацієнтів у 

світі, які лікуються ЗНТ, в останні роки збільшується в середньому на 6 % щорічно.

10.2. Етіологія ХНН
ХНН є кінцевою фазою будь-якого прогресуючого захворювання нирок. Осно-

вними причинами ХНН є:

1. Гломерулопатії: а) швидкопрогресуючий ГН; б) хронічний ГН; в) ГН при рев-

матичних хворобах; г) токсичні гломерулопатії (пов’язані з прийманням препаратів 

золота, D-пеніцилінаміну); д) нефропатії при хворобах крові, паранеопластичні; 
е) обмінні нефропатії (діабетична нефропатія, амілоїдоз нирок).

2. Тубулоінтерстиціальні нефропатії: а) ХПН; б) туберкульоз нирок; в) усі варі-
анти первинного і вторинного хронічного ІН.

3. Судинні захворювання нирок: а) гіпертензивна нефропатія (при есенціальній АГ 

(особливо злоякісній); б) ниркові (вузликовий поліартеріїт, гранулематоз Вегенера та 

системна склеродермія); в) ішемічна хвороба нирок (стеноз, атеросклеротична або хо-

лестеринова емболія ниркових артерій (двосторонні або єдиної функціонуючої нирки).

4. Обструктивні нефропатії: сечокам’яна хвороба, гідронефроз, ретроперитоне-

альний фіброз, пухлини нирок, сечовивідних шляхів та передміхурової залози.

5. Спадкові нефропатії та аномалії нирок: синдром Фанконі, синдром Альпорта, 

полікістозна хвороба нирок, гіпоплазія нирок.

У похилому віці ХНН частіше є результатом генералізованого атеросклерозу, 
гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, подагри, урологічних і онкологічних за-

хворювань.

Хронічна ниркова 
недостатність10.
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За останнє десятиліття в структурі основних причин ХНН відмічаються суттєві 
зміни. На перші місця вийшли діабетична хвороба нирок, гіпертензивна нефропа-

тія та ішемічна хвороба нирок.

10.3. Патогенез
Нирки відіграють найважливішу роль у екскреції різних метаболітів, забезпечу-

ють водно-електролітний та осмотичний гомеостаз організму, мають досить великі 
компенсаторні можливості. Загибель навіть 50 % від загальної кількості 2 млн не-

фронів може не супроводжуватися жодними клінічними проявами. Тільки при зни-

женні ШКФ до 30–40 мл/хв/1,73 м2, що відповідає зниженню кількості нефронів 

до 30–50 %, в організмі спостерігається затримка сечовини, креатиніну та інших 

продуктів азотистого обміну. При термінальній ХНН величина популяції нефронів 

менша за 10 %.

Патогенетичною основою прогресування ХХН, що призводить до незворотної 
втрати нефронів, є нефросклероз, основою якого, у свою чергу, є глобальний або 

фокальний гломерулосклероз та тубулоінтерстиціальний фіброз. Відомо, що не-

фросклероз та атеросклероз мають загальні механізми розвитку: ушкодження ендо-

телію і гладеньком’язових клітин судин, мезангіальних клітин у зв’язку з АГ, акти-

вацією РААС, інсулінорезистентністю, хронічним запаленням. 

За інсулінорезистентністю залишається місце провідного та визначального 

порушення, що об’єднує метаболічний синдром, ожиріння та ЦД 2-го типу. До 

стимуляторів інсулінорезистентності відносять ангіотензин ІІ, сольове наванта-

ження, гіперпродукцію лептину, TNF- , резистину, реніну, дефіцит адипонекти-

ну (антагоніст ангіотензину ІІ). Гіперінсулінемія підвищує ризик альбумінурії, 
індукує АГ; посилює екскрецію кортикотропін-рилізинг-фактора, що активує 

РААС із продукцією АІІ і альдостерону; сприяє розширенню привідних артеріол 

клубочків, збільшує продукцію судинного ендотеліального фактора росту, потен-

ціює вплив АІІ на мезангіальні клітини, що призводить до гіпертрофії клубочків. 

Гіперпродукція лептину, TNF-  спостерігається і при метаболічному синдромі з 

наростаючим ожирінням на тлі зниження продукції тестостерону і адипонектину. 

Низький уміст адипонектину, до якого призводить також активація РААС, про-

вокує розвиток оксидантного стресу та інсулінорезистентності з прогресуванням 

альбумінурії і є предиктором серцево-судинної смертності та переходу до термі-
нальної ХНН.

Не менше значення має гіперсимпатикотонія (незалежний фактор ризику сер-

цево-судинної смертності), асоційована з інсулінорезистентністю, гіперлептинемі-
єю, нирковою гіперпродукцією реніну. Гіперсимпатикотонія збільшує вираженість 

гломерулосклерозу, активуючи аденорецептори подоцитів. Вона асоціюється з ІХН, 

ІІІ–V стадіями ХХН, ЦД 2-го типу, метаболічним синдромом, ожирінням, постме-

нопаузальним синдромом; палінням, наркоманією, нічним обструктивним апное. 

Ниркова гіперсимпатикотонія формує сільзалежність з об’єм-натрійзалежною АГ. 

До механізмів нефросклерозу та атеросклерозу відносять і хронічне запалення, 

яке, у свою чергу, призводить до генералізованої дисфункції ендотелію — ключової 
ланки патогенезу цих станів. Хронічне запалення бере участь у формуванні атеро-

склеротичних бляшок (активовані імунні клітини, які продукують TNF- , хемокіни 

і фактори росту). Хронічне запалення активують: СРБ, фібриноген, активатор інгі-
бітору плазміногену 1, лептин, сечова кислота, DAMP (ліганди toll-like-рецепторов) 
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(Damage-associated molecular pattern) — молекули, фактор І . На сьогодні іденти-

фіковані численні фактори паренхіматозного ураження — ендогенні молекули, які 
вбудовуються в клітини клубочків та інтерстицію і сприяють синтезу хемокінів, 

прозапальних та фіброгенних цитокінів. Їх діяльність створює «зачароване коло» та 

прискорює прогресування нефросклерозу. 
До універсальних механізмів прогресування нефросклерозу відносять активацію 

ниркової РААС, дію уремічних токсинів, дисфункцію ендотелію ниркових судин, ва-

ріанти протеїнуричного та непротеїнуричного ремоделювання судин та тубулоінтер-

стицію. Індукуючими факторами дисфункції ендотелію при ХХН є ендокринні (РААС, 

ренін, альдостерон, дефіцит клітинного рецептора вітаміну D та ін.); імунозапальні 

(СРБ, аФЛ, антитіла до ендотелію тощо); гемодинамічні (АГ, вазоконстрикція, гіпоксія, 

агрегація тромбоцитів та ін.); метаболічні ( -ЛПНЩ, фібриноген, гомоцистеїн, AGT-

продукти та ін.); уремічні (асиметричний диметиларгінін, лептин, сечова кислота).

Протеїнуричне і непротеїнуричне ремоделювання судин, канальців і інтерстицію 

має декілька варіантів, що залежить від провідного патологічного фактора — пер-

винного ниркового ураження, гемодинамічного механізму, провідних причин 

дисфункції ендотелію та її проявів; ранніх проявів ураження ендотелію канальців 

(проксимальні зони та ЮГА); формування екстрацелюлярного матриксу як прояву 

епітеліально-мезенхімальної трансдиференціації; формування гломерулосклерозу і 
тубулоінтерстиціального фіброзу.

У результаті прогресуючого погіршення функціонального стану нирок істотні-
ше змінюється стан як позаклітинного середовища і клітин з їх взаємодіями, так і 
організму в цілому.

При цьому відзначається зниження АТФазної активності, зокрема в еритро-

цитах і клітинах головного мозку. Істотно змінюється функціональна здатність 

еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, клітин скелетної мускулатури, що прояв-

ляється характерною для уремії схильністю до інфекцій, геморагіями, міопатіями 

тощо.

Нездатність нирок забезпечувати водно-електролітний баланс призводить до 

накопичення в організмі надлишку води і натрію, тотальної гіпергідратації й арте-

ріальної гіпертонії. Існують дані про те, що вже з початком зниження клубочкової 
фільтрації виникає чітка тенденція до підвищення АТ, формування гіпертрофії і діа-

столічної дисфункції лівого шлуночка.

Раннє виникнення гіперінсулінізму, вторинного гіперпаратиреозу і змін ліпід-

ного профілю крові спричинює формування метаболічних полісиндромів із висо-

ким індексом атерогенності у цих пацієнтів.

Порушення продукції еритропоетинів у нирках викликає розвиток анемії.
Зменшення числа функціонуючих нефронів, зниження ШКФ і накопичення 

уремічних токсинів призводить до уповільнення всіх обмінних процесів, затримки 

Nа+, K+, Мg2+ і фосфору, затримки рідини і набряків, порушення синтезу вітаміну 

D, зменшення концентрації Са2+ у крові, збільшення продукції паратгормону, ане-

мії, збільшення проникності судин, гіперкоагуляції.
Біологічні маркери ХНН:

— маркери дисфункції ендотелію: ADMA (акумуляція асиметричного диметил-

аргініну — продукту гідролізу білка з метилюванням аргініну); гомоцистеїн (похід-

не незамінної амінокислоти метіоніну); фактор Віллебранда; активатор інгібітору 

плазміногену 1; альбумінурія та протеїнурія.
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— маркери хронічного запалення: мікрофібриногенемія; підвищення рів-

ня С-реактивого білка крові; молекули клітинної адгезії (ICAM-1, VCAM-1, 

E-селектин) і -хемокіни ((МСР-1, RANTES); фракталін (хемокін та адгезивна мо-

лекула ендотелію, що має властивості фактора росту); 

— маркери оксидантного стресу: AGE (кінцеві низькомолекулярні або пов’язані 
з білками продукти гліколізування);

— маркери тубулоінтерстиціального фіброзу: трансформуючий фактор росту ; 

АСТА-2 (гладеньком’язовий -актин-2); ММП-1 і ММП-2 колаген ІІІ та ІV типу;

— маркери метаболічні: уремічні токсини (метилгуанін, ADMA, SDMA — симе-

тричний диметиларгінін, сечова кислота, фосфати, диметиламін, триметиламін, міоі-
нозитол, дигоксиноподібні токсини, біоптерин, неоптерин, гомоцистеїн, пентозилін, 

N-карбоксиметилізин, піроли; ПТГ); гіперурикемія; дисліпідемія; протеїн-1 (зв’язуючий 

жирні кислоти білок); гіперпаратиреоїдизм; дефіцит вітаміну D; судинний кальциноз; фе-

нілоцтова кислота (низькомолекулярний токсин, що індукує уремічний імунодефіцит); 

індоксилсульфат (стимулює синтез прозапальних та фібриногенних цитокінів, приско-

рює тубулоінтерстиціальний фіброз); 2-мікроглобулін; лептин; резистин.

Темпи прогресування ХНН індивідуальні і певним чином залежать від осно-

вної хвороби. Відомо, що найвищими є темпи прогресування ХНН у разі ГН із 

НС, вовчакового нефриту, ДН; менш інтенсивно ХНН прогресує в разі хроніч-

ної патології нирок (ХПН), ІН різної етіології, полікістозної хвороби у дорослих. 

Значне зниження ШКФ призводить до розвитку термінальної уремії при різних 

хворобах нирок.

Вивчення абсолютної і фракційної реабсорбції води, натрію та осмотично ак-

тивних речовин дає підставу для сформулювання такого бачення розвитку гіпер-

фільтрації в збережених клубочках у початковій стадії розвитку ХНН: збільшення 

осмотичного навантаження на один нефрон із подальшим зростанням доставки 

осмотично активних речовин з проксимального канальця в дистальний відділ не-

фрона на тлі зростання фракційної дистальної екскреції натрію і води. Це пов’язано 

з характером тубулоінтерстиціального ураження та ушкодженням архітектоніки 

(збільшення відстані між канальцями та судинами), що супроводжується знижен-

ням чутливості клітин висхідного відділу петлі Генле і збірних канальців до АДГ. 

Унаслідок цього знижується осмотичний градієнт інтерстицію мозкової речовини, 

що призводить до пригнічення реабсорбції води в низхідному відділі петлі Генле і 
збиральних трубочках.

Через це у висхідний відділ петлі Генле надходить розведена більшою мірою рі-
дина зі зменшеним умістом хлору, що зумовлює пригнічення механізмів зворотного 

зв’язку і збільшення ШКФ.

10.4. Патологічна анатомія  
Незважаючи на різноманітність етіологічних чинників, у характері морфологіч-

них змін при вираженій ХНН є низка спільних рис. Це фібропластичний процес, 

який призводить до зменшення кількості діючих нефронів, у термінальній стадії — 

до 10 % і нижче порівняно з нормою. При ХГН спостерігаються склероз і гіаліноз 

клубочків з атрофією канальців та змінами судин, переважно артеріол та дрібних 

артерій, у вигляді фіброзу інтими та міоеластофіброзу медії. Проте поряд із гіаліні-
зованими клубочками знаходять також нормальні і гіпертрофовані. Гетерогенність 

нефронів, широкий спектр їх порушень дуже характерні для ХНН.
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При ХНН, зумовленій ХПН, найбільш ураженими є канальці. Вони стискаються 

запальними інфільтратами та волокнистою сполучною тканиною, що розвивають-

ся в інтерстиціальній тканині, атрофуються, деформуються, розширюються, випо-

внюються колоїдоподібною білковою масою (так звана тиреоїдизація). У більшості 
клубочків розвивається перигломерулярний склероз у зв’язку з потовщенням парі-
єтального листка капсули Шумлянського — Боумена. Згодом розвивається фіброз і 
гіаліноз клубочків, що зростаються з потовщеною капсулою, фукціональні елемен-

ти замінюються волокнистою сполучною тканиною (пієлонефротична зморщена 

нирка). Виникає деформуючий артеріїт, який нашаровується на артеріосклероз, 

зумовлений гіпертензією, що часто спостерігається при ХПН.

10.5. Класифікація
Загальноприйнятої класифікації ХНН немає. Наведена нижче класифікація 

ХНН (табл. 10.1) затверджена МОЗ України (2003).

На сьогодні в загальноклінічній і нефрологічній практиці використовуються 

визначенням усіх прогресуючих хвороб нирок як «хронічна хвороба нирок» з виді-
ленням 5 стадій за рівнем клубочкової фільтрації та характеристиками цих стадій за 

даними Національного ниркового фонду США (NKF) (табл. 10.2).

Таблиця 10.1. Класифікація хронічної ниркової недостатності 
(наказ МОЗ України від 30.09.2003)

Ступені ХНН
Рівень швидкості клубочкової фільтрації, 

мл/хв
Рівень креатиніну, ммоль/л

1-й < 90 ...  60 > 0,123 ...  0,176 

2-й < 60 ...  30 > 0,177 ...  0,352

3-й < 30 ...  15 > 0,353 ...  0,528

4-й < 15 > 0,528

Таблиця 10.2. Характеристика стадій ХХН

Стадія Характеристика за ШКФ
ШКФ, мл/

хв/1,73 м2 Рекомендації

І Ураження нирок з нормальною або 
збільшеною ШКФ 

> 90 Діагностика основного захво-
рювання. 
Оцінка швидкості прогресуван-
ня та застосування лікарських 
засобів для її сповільнення.
Діагностика та лікування 
ускладнень

ІІ Ураження нирок з помірним зни-
женням ШКФ 

60–89

ІІІ Середній ступінь зниження ШКФ. 
Початкова ниркова недостатність

30–59

ІV Значний ступінь зниження ШКФ. 
Виражена ниркова недостатність 

15–29 Діагностика та лікування 
ускладнень. 
Підготовка до НЗТ

V Термінальна ниркова недостатність < 15 НЗТ 

10.6. Клінічна картина ХНН

Початковими симптомами ХНН є підвищена втомлюваність, нудота, погіршен-

ня апетиту, збільшення кількості виділюваної за добу сечі. Ці симптоми у більшості 
випадків затушовуються проявами основного захворювання. Чим вищий ступінь 

ХНН, тим більше виражені її клінічні прояви, причому в одних випадках перева-
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жають симптоми ураження серцево-судинної, в інших — нервової, травної, крово-

творної та інших систем. У ряді випадків самопочуття і стан хворого не відповідають 

тяжкості ниркової недостатності («тиха уремія»). При прогресуванні ХНН зменшу-

ються симптоми активності основного захворювання, що може зменшити вплив 

основної хвороби на виживання пацієнтів на замісній нирковій терапії. При хро-

нічному ГН 4–5-й ст.  ХНН стадії зменшуються протеїнурія, прояви НС та набряко-

вий синдром, не виникає гострий нефритичний синдром. Нерідко зменшується або 

зовсім зникає активність ревматичних хвороб, на тлі яких розвинулась нефропатія. 

У частини пацієнтів з генералізованим амілоїдозом та ураженням надниркових за-

лоз, у разі розвитку сільвтратної нирки, при дисемінованому туберкульозі, прогре-

суючій ХНК із систолічною дисфункцією знижується рівень АТ.

Зміни органів травлення. Зниження апетиту є порівняно ранньою ознакою ХНН, 

причому іноді виникає відраза тільки до м’яса. Спостерігаються диспептичні яви-

ща: металевий присмак у роті, нудота, тяжкість у надчеревній ділянці. Рідше паці-
єнти скаржаться на біль у животі (найчастіше у верхній частині), здуття. Блювання 

і пронос, що періодично виникають при тяжкій формі ХНН, призводять до висна-

ження і негативного азотного балансу зі зниженням маси тіла, як безжирової, так і 
жирової тканини. Характерною, але пізньою, клінічною ознакою є аміачний запах 

із рота, паротит і виразковий стоматит.
Кислотність шлункового соку у більшості пацієнтів не змінена або підвищена. 

Часто виявляють пептичні виразки шлунка і дванадцятипалої кишки, особливо у 

пацієнтів, які лікуються хронічним ГД. Їх виникнення пов’язують з гіпергастри-

немією внаслідок порушення метаболізму цього гормону зморщеними нирками, а 

також із гіперкальціємією, що спостерігається при вторинному гіперпаратиреозі та 

лікуванні хронічним ГД. Больового синдрому може і не бути, і першим проявом 

пептичної виразки часто є кровотеча або (рідше) перфорація.

Зміни з боку тонкої і товстої кишок зазвичай не виражені. Лише на пізніх стадіях 

уремії може розвиватися виразковий ентероколіт, ускладнений кишковою крово-

течею, причиною якої часто є ангіодисплазія. Але підвищення екскреції сечовини 

слизовою оболонкою дванадцятипалої та порожнинних кишок спостерігається 

значно раніше, ніж підвищення її рівня в крові.
У пацієнтів з уремією відзначається незначне збільшення печінки. Значно більші 

розміри її бувають тільки у разі розвитку серцевої недостатності. Пацієнти, які ліку-

ються програмним ГД, часто хворіють на інфекційний вірусний гепатит. Підвищен-

ня рівня АЛТ, АСТ, панкреатичних ферментів пояснюється не тільки ураженням 

відповідних органів, а й затримкою екскреції цих ферментів.

Ураження серцево-судинної системи. АГ — найчастіше ускладнення ХНН, що 

спостерігається приблизно у 3/4 пацієнтів, а в термінальній стадії уремії частота її 
досягає 90 %. У виникненні АГ при ХНН мають значення як підвищення ударного 

і хвилинного об’єму серця внаслідок затримання натрію і гіперволемії, так і збіль-

шення периферійного судинного опору, пов’язаного з порушенням продукції де-

пресорних речовин у нирках. Переважає гіперкінетичний варіант АГ.

Симптоматика АГ у пацієнтів із ХНН істотно не відрізняється від симптоматики 

при гіпертензивному синдромі іншої етіології. Зміни на очному дні зі значним на-

бряком сітківки можуть призвести до відшарування її. Спазм мозкових судин у та-

ких пацієнтів може стати причиною несподіваної втрати або зниження зору, випа-

діння поля зору, диплопії, нетривалої втрати свідомості. Триваліші спастичні стани, 
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що призводять до набряку мозку, зумовлюють розвиток у цих пацієнтів ниркової 
еклампсії. АГ може ускладнитися також крововиливом у мозок, нападами серцевої 
астми і набряку легенів, розвитком атеросклерозу.

Зміни міокарда при ХНН зумовлені рядом причин. Основну роль відіграють АГ, 

порушення водно-електролітного обміну, анемія, вплив уремічних токсинів. Розви-

ваються гіпертрофія лівого шлуночка та дистрофічні зміни в міокарді аж до появи 

вогнищевих некрозів м’язових волокон, які в більшості випадків не пов’язані з ура-

женням коронарних судин, а є наслідком глибоких порушень метаболічних проце-

сів у міокарді. Уремічне ураження міокарда проявляється симптомами серцевої не-

достатності, спочатку лівошлуночкової, а потім — тотальної. На ЕКГ реєструються 

ознаки гіпертрофії лівого шлуночка, часто — порушення внутрішньошлуночкової 
провідності та неспецифічні зміни сегмента SТ та зубців Т і U, які часто зумовлені 
порушеннями метаболізму і можуть зникати після лікування гемодіалізом. На пізніх 

стадіях можливі ознаки стійких дрібновогнищевих змін у міокарді. Серцево-судин-

ні хвороби (АГ, ІХС, атеросклероз церебральних та периферичних судин, ХНК) ха-

рактеризуються швидким прискоренням перебігу і погіршенням прогнозу ХХН, їх 

тяжкість корелює зі стабільністю стадії ХХН і не повною мірою контролюється заміс-

ною нирковою терапією. Метаболічні та ендокринні порушення (гіперпаратиреоз, 

дисліпідемія, інсулінорезистентність, анемія), водно-сольові розлади (гіперволемія), 

АГ, полінейропатія, синдром нічного апное прискорюють прогресування серцево-су-

динних хвороб і змінюють та посилюють їх клінічні прояви. Уремічна міокардіопатія 

і кальцифікація артерій спричинюють виражену нестабільність гемодинаміки (інтра-

діалізна гіпотензія, порушення ауторегуляції коронарного кровообігу) з безбольовою 

гострою ішемією міокарда, раптова смерть при гострому коронарному синдромі).

Перикардит є частим і загрозливим ускладненням тривалої уремії, але інколи він 

може виникати у зв’язку з хронічним ГД. Частіше він сухий, але в разі ексудативно-

го має характер серозно-фібринозного або геморагічного. Перикардит розвиваєть-

ся поступово, проявляючись шумом тертя перикарда («похоронний дзвін уреміка») 

та змінами на ЕКГ. Больовий синдром зазвичай не виражений. Накопичення зна-

чної кількості рідини у порожнині перикарда спостерігається рідко.

Зміни у легенях при ХНН проявляються симптоматикою так званої уремічної 
легені (синоніми: водянка легенів, уремічний набряк легенів, уремічний пневмо-

ніт тощо), що обумовлена інтерстиціальним і альвеолярним серозно-фіброзним 

набряком у зв’язку з підвищенням проникності капілярів, гіпергідратацією та лі-
вошлуночковою недостатністю. Цей набряк зазвичай поєднується з вторинним 

уремічним пневмонітом, при якому спостерігається мононуклеарна інфільтрація 

міжальвеолярних перегородок.

Фізикальні симптоми уремічної легені незначні: коробковий відтінок перкутор-

ного звуку, іноді невелика кількість вологих хрипів. Основне значення для розпіз-

навання захворювання має рентгенологічне дослідження. На рентгенограмі легенів 

видно прикореневі хмароподібні тіні, що нагадують крила метеликів. Іноді затем-

нення може бути однобічним і навіть сегментарним, розташовуватися у нижніх 

відділах легенів. Провідна роль набряку у виникненні цих змін підтверджується їх 

зникненням після одного або кількох сеансів ГД з ультрафільтрацією, а інколи на-

віть під впливом послаблюючих, сечогінних та серцевих засобів. При виражених 

симптомах уремічної легені в разі неадекватного лікування можуть розвинутися 

тяжкі напади задухи і навіть набряк легенів.
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На фоні уремічної легені нерідко виникає інфекційна пневмонія, якій властива 

стерта симптоматика, зокрема відсутність вираженої температурної реакції, затяж-

ний стійкий перебіг, іноді приєднується плеврит (ексудативний, фібринозний).

Гематологічний синдром характеризується анемією, геморагічним діатезом і гі-
перлейкоцитозом.

Анемія є одним із перших і найчастіших проявів ХНН. Основною патогенетич-

ною ланкою ниркової анемії є порушення нормальної зворотної залежності між ге-

матокритом (Ht) і продукцією епоетину, через яку зниження Ht супроводжується 

збільшенням утворення еритропоетину. В нирках, як і в інших органах, утворюють-

ся у відповідь на гіпоксію фактори, які посилюють експресію гена еритропоети-

ну (HIF1-  і HIF2- ). У результаті синтез еритропоетину збільшується відповідно 

до ступеня анемії. HIF1-  продукується в тубулоцитах і є маркером ішемії тканин, 

впливає на експресію генів із продукцією медіаторів, які беруть участь в адаптації 
тканин до дефіциту кисню, а також деяких регуляторів клітинної проліферації та 

диференціації. HIF2-  продукується у фібробластах та ендотеліальних клітинах. 

У пацієнтів із ХНН у результаті тубулоінтерстиціального фіброзу канальцева про-

дукція HIF1-  знижується, а збалансований механізм захисту від ішемічного ушко-

дження тубулоінтерстицію не реалізується з причини порушення взаємодії нирко-

вих інтерстиціальних фібробластів, клітин канальцевого епітелію і капілярів, що 

необхідна для забезпечення нормального еритропоезу. 
Зазвичай спостерігається відповідність між ступенями анемії та гіперазотемії. 

Основними причинами анемії є недостатнє утворення еритропоетину в уражених 

нирках, надлишок інгібітору еритропоезу, уремічна інтоксикація, аліментарний де-

фіцит заліза у зв’язку з дієтою і порушенням його всмоктування, гемоліз та крово-

втрата. Анемія зазвичай нормохромна, інколи гіпохромна і в поодиноких випадках 

(при дефіциті фолієвої кислоти) гіперхромна. Вона є одним із чинників, що при-

зводять до виникнення серцевої недостатності.
Геморагічний діатез при уремії проявляється кровоточивістю ясен, носовими, 

шлунково-кишковими, матковими кровотечами, появою дрібних і більших крово-

виливів на шкірі та слизових оболонках. Можуть спостерігатися також крововиливи 

в мозок, перикард, плевру. Вони пов’язані з підвищеною проникністю і ламкістю 

капілярів, а також із порушенням з боку згортуючої та фібринолітичної систем крові, 
насамперед із тромбоцитопатією, що полягає у зміні функції тромбоцитів — знижен-

ні їх адгезивності, зменшенні активності пластинчастих чинників тромбоутворення.

Геморагічний діатез у пацієнтів із уремією може тривалий час клінічно не про-

являтися і виявлятися тільки під час дослідження коагулограми або при випадкових 

травмах і операціях. Ступінь його вираженості не завжди відповідає тяжкості ХНН.

Токсичний гіперлейкоцитоз зі зміщенням уліво або без нього трапляється при 

ХНН набагато рідше, ніж при ГНН. При цьому кількість лейкоцитів, як правило, 

не перевищує 15 • 109/л — 20 • 109/л.

Зміни кісток і суглобів. Із продовженням тривалості життя пацієнтів з ХНН час-

тота цих порушень зростає. Гіперфосфатемію та гіперпаратиреоз розглядають як 

особливий синдром з унікальною перебудовою кісткової тканини (надлишкова ре-

зорбція кістки щодо кісткового утворення), гетеротопною мінералізацією (кальци-

фікація м’яких тканин) та серцево-судинними ускладненнями (підвищення рівня 

АТ, судинна та серцева кальцифікація, зростання смертності від серцево-судинних 

хвороб).
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Таблиця 10.3. Форми ренальної уремічної остеодистрофії

Форма Клінічні симптоми

Зі збільшенням метаболізму в кістках Вторинний гіперпаратиреоз.
Фіброзний остеїт

Зі зниженням метаболізму в кістках Остеомаляція.
Адинамічна хвороба скелета

Змішана Поєднання вторинного гіперпаратиреозу з порушен-
ням мінералізації кісткової тканини

Розрізняють 3 форми уремічної остеодистрофії (табл. 10.3).

Розвиток уремічної остеопатії зумовлений такими основними чинниками: 

1) гіпокальціємією, що часто поєднується з гіперфосфатемією; 

2) дефіцитом вітаміну D; 

3) метаболічним ацидозом; 

4) вторинним гіперпаратиреозом.

Основною причиною гіпокальціємії при ХНН є втрата нирками здатності пере-

водити 25-гідроксихолекальциферол (провітамін D) у 1,25-дигідроксихолекальци-

ферол, або активну форму вітаміну D, без якого не відбувається всмоктування каль-

цію в кишечнику. Гіпокальціємія викликає стимуляцію паращитоподібних залоз, 

що виділяють у кров підвищену кількість паратгормону, який збільшує виділення 

нирками фосфору, а також, активуючи остеобласти, викликає їх перетворення в ос-

теокласти. Це призводить до посилення остеолізу та остеокластичної резорбції кіс-

ток, через що відбувається мобілізація кальцію з кісток скелета з відкладенням його 

у стінках судин, у періартикулярній тканині, рогівці, кон’юнктиві, рідше в підшкір-

ній основі та у внутрішніх органах у вигляді кальцинатів, а також тимчасова норма-

лізація вмісту плазмового кальцію та фосфору. Тривала гіперфункція паращитопо-

дібних залоз може закінчитися їх гіперплазією. Уремічна остеомаляція може бути 

зумовлена дефіцитом 1,25-дигідроксихолекальциферолу або порушенням синтезу 

колагену, перетворенням кальцію фосфату у гідроксіапатит.
Клінічним проявом уремічної остеопатії є біль у кістках, що буває самостійним 

або виникає лише під час натискування, особливо на грудину і ребра. Можливі пе-

реломи кісток.

При біохімічному дослідженні крові виявляють підвищення рівня лужної фос-

фатази, що свідчить про підвищену активність остеобластів, зниження концентра-

ції кальцію та підвищення вмісту фосфору. При рентгенологічному дослідженні 
часто виявляють ознаки остеомаляції. Особливо виражені зміни у ребрах, кістках 

таза, довгих трубчастих кістках.

Порушення виділення сечової кислоти нирками при тривалій нирковій недо-

статності може призвести до гіперурикемії. Якщо вміст сечової кислоти становить 

0,6 ммоль/л і вище, розвивається так звана ниркова подагра. При цьому типові по-

дагричні напади спостерігаються рідко, найчастіше пацієнти скаржаться на біль у 

суглобах, особливо під час руху. Уражаються переважно суглоби кистей і ліктьові, 
які можуть деформуватися, виникають стійкі тендовагініти. Типові подагричні вуз-

лики — тофуси у періартикулярній тканині, на вушних раковинах трапляються по-

рівняно рідко.

Порушення функції ендокринних органів. Крім паращитоподібних залоз уража-

ються й інші залози внутрішньої секреції. Часто знижується або повністю зникає 

лібідо, у чоловіків нерідко настає імпотенція, у половини жінок спостерігається олі-
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го- або аменорея. Вагітність настає лише у 0,5 % жінок дітородного віку, які пере-

бувають на лікуванні програмним ГД. Вона значно обтяжує перебіг захворювання. 

Знижується функція щитоподібної залози, хоча типові клінічні прояви гіпотиреозу 

не відзначаються.

Ураження нервової системи. Чіткої залежності між ступенем азотемії, диселек-

тролітемії та вираженістю неврологічних симптомів немає. Особливо це стосуєть-

ся енцефалопатії. При повільному зростанні гіперазотемії порушення з боку цен-

тральної нервової системи трапляються рідше і менше виражені, ніж при швидкому 

її розвитку.
Симптоматика енцефалопатії при ХНН неспецифічна. Найчастіше пацієнти 

скаржаться на зниження здатності концентрувати увагу, роздратованість, головний 

біль, зміну настрою (депресія чергується зі збудженням, ейфорією). Може спосте-

рігатися безсоння. Так звані уремічні психози зумовлені в основному АГ, розладами 

електролітного обміну та медикаментозною інтоксикацією. Психози можуть про-

являтися нав’язливими страхами, галюцинаціями, параноїдальним синдромом, 

депресією, непритомністю. Тремор, судомні напади, ниркова еклампсія зазвичай 

мають місце у пацієнтів із тривалою ХНН. У термінальній стадії розвивається кома.

Синдром уремічної полінейропатії є пізнім ускладненням ХНН. Характерне си-

метричне ураження дистальних відділів периферичних нервів, переважно нижніх 

кінцівок. Порушується чутливість — больова, температурна і особливо вібраційна. 

З’являються парестезії, свербіж, відчуття жару, біль, порушення рівноваги, атактич-

на хода, болісні судоми, судоми м’язів. Найраніше уражається розгинальна муску-

латура пальців, а потім і всієї стопи.

Шкірні прояви. Ураження шкіри і слизових можуть бути зумовлені анемією (блі-
дість), порушеннями гемостазу (екхімози, гематоми), вторинним гіперпаратире-

озом і звапненням (свербіж, сліди расчісувань), зневодненням (сухість, в’ялість) 

і виснаженням. Анемія і відкладення різних пігментів (урохромів) надають шкірі 
характерний жовтуватий відтінок. У тяжких випадках із потом виділяється так ба-

гато сечовини, що вона кристалізується на шкірі, утворюючи ніжний білий наліт 

(уремічна пудра).

Метаболізм жирів. При ХНН виникають виражені порушення метаболізму жи-

рів у вигляді атерогенної гіперліпопротеїнемії. Ураження проксимального відділу 

канальців нирок, що має відношення до метаболізму пептидів із молекулярною ма-

сою до 60 000, призводить до дефіциту амінокислот, особливо незамінних, у цей же 

розряд переводиться гістидин. При неадекватному надходженні амінокислот з їжею 

(малобілкова дієта) поглиблюється білкова недостатність, втрата м’язової маси, ка-

хексія, порушуються процеси репарації тканин.

У пацієнтів із ХНН (уже при зниженні КФ до 80 мл/хв) виявляють гіперінсулі-
нізм, інсулінорезистентність тканин і порушення толерантності до глюкози, тобто 

так званий уремічний псевдодіабет із надзвичайно рідким розвитком кетоацидозу. 
Посилюється катаболізм у відповідь на енергетичний дефіцит. У першу чергу це від-

чутно для тканин, енергетичний метаболізм яких забезпечується глюкозою (голо-

вний мозок). Нагромадження інгібіторів глюконеогенезу призводить до активізації 
альтернативного шляху з утворенням молочної кислоти, унаслідок чого ці пацієнти 

схильні до розвитку лактоацидозу.
При ХНН, уже при підвищенні креатиніну крові до 3 мг%, знижується кліренс 

мевалонату, основного попередника синтезу холестерину, знижується швидкість 
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видалення з плазми тригліцеридів. Одночасно за рахунок інгібіції активності лі-
попротеїнової ліпази знижується їх розщеплення, стимулюється синтез ЛПДНЩ і 
зниження рівня ЛПВЩ. Усе це сприяє акселерації атерогенезу і призводить до ви-

сокої смертності цих пацієнтів від серцево-судинних захворювань (у 50–60 % ви-

падків).

Найхарактернішим є збільшення вмісту в плазмі крові тригліцеридів і ліпопроте-

їнів дуже низької щільності і зменшення рівня ліпопротеїнів високої щільності. Сту-

пінь і частота зазначених порушень збільшуються в міру зростання тяжкості ХНН, 

яка завжди супроводжується порушеннями метаболізму білків і прогресує у міру їх 

поглиблення. Частіше виникають зміни синтезу альбуміну (гіпоальбумінемія).

Порушення електролітного балансу і кислотно-основного стану (КОС). Для ба-

гатьох пацієнтів із ХНН, особливо зумовленою ПН, у разі відсутності вираженої 
серцевої недостатності характерна значна втрата натрію з сечею, що призводить до 

вираженого зневоднення і зростання ниркової недостатності. При гіпонатріємії та 

дегідратації спостерігається різка слабкість, сухість слизових оболонок, зниження 

тургору шкіри, втрата маси тіла, тахікардія. АТ і, особливо, центральний венозний 

тиск при цьому можуть знижуватися, з’являється або посилюється блювання, зрос-

тають концентрація сечовини в крові та гематокритне число.

Надмірне надходження кухонної солі призводить до розвитку чи збільшення 

серцевої недостатності, АГ, набряків і асциту. Надлишкова вода спричиняє гіпона-

тріємію і збільшення маси тіла. До початку діалізу рівень натрію залишається нор-

мальним, якщо добове споживання води приблизно дорівнює діурезу плюс 500 мл. 

Після початку діалізу нерідко розвивається легка гіпонатріємія. Гіпернатріємія при 

ХНН зустрічається досить рідко. До діалізу набряки лікують діуретиками, помірним 

обмеженням кухонної солі і води, у пацієнтів на діалізі додатково застосовують ге-

мофільтрацію. Реабсорбція натрію і води при ХНН порушена, тому їх позанирко-

ві втрати (при блювоті, проносі, лихоманці) швидко призводять до зневоднення: 

сухість слизових, нудота, непритомність, тахікардія, спадіння шийних вен, орто-

статична гіпотонія і наприкінці — кома. У пацієнтів із початковою, безсимптомною 

ХНН зниження ОЦК може викликати різке зниження ШКФ і розвиток ГНН. У та-

ких випадках необхідне обережне введення рідини; після відновлення об’єму поза- і 
внутрішньоклітинної рідини функція нирок часто (хоча і не завжди) відновлюється.

Зазвичай концентрація калію в сироватці крові пацієнтів із ХНН у межах норми 

або дещо знижена. Гіперкаліємія виникає тільки в разі введення великої кількості 
калію з їжею або парентерально, а також при олігурії, зазвичай не досягаючи зна-

чного ступеня. Виражена гіперкаліємія проявляється змінами ЕКГ. Зубець Т стає 

високим, вузьким, гострим. Може подовжуватись інтервал Р-Q, розширюватися 

шлуночковий комплекс RS, знижуватися зубці Р і R.

Гіпокаліємія при ХНН виникає внаслідок значних втрат калію з сечею. Прояв-

ляється астенією, слабкістю мускулатури. У рідкісних випадках парезу гладенької 
мускулатури травного каналу може спостерігатися картина гострого розширення 

шлунка або паралітичної непрохідності кишечника.

Підвищення концентрації магнію у сироватці крові при ХНН з’являється рано і 
корелює з її тяжкістю.

Для тяжкої форми ХНН характерний ацидоз, який виникає внаслідок пору-

шення виділення нирками Н+, неорганічних і органічних кислот, що призводить до 

зменшення вмісту карбонатів у крові (так званий компенсований ацидоз), а у тяж-
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ких випадках — до зниження рН крові (декомпенсований ацидоз). Інфекція, опе-

рації, підвищений катаболізм посилюють ацидоз. Про наявність ацидозу свідчить 

зменшення загальної секреції Н+ із сечею. Проявом ацидозу є задишка, дихання 

Куссмауля.

Метаболічний алкалоз трапляється при ХНН набагато рідше, ніж ацидоз. Він 

розвивається лише при дуже значних екстраренальних втратах кислот (масивне 

часте блювання кислим умістом) і одночасному надходжені великої кількості лугів 

(з їжею або парентерально).

Інфекційні ускладнення. Схильність до інфекцій при уремії зумовлена зниженням 

продукції і порушенням функції лейкоцитів. Характерні лімфопенія і атрофія лім-

фоїдних органів. Продукція нейтрофілів істотно не порушується, але уремічні ток-

сини порушують функцію всіх типів лейкоцитів. Ураження моноцитів, лімфоцитів і 
нейтрофілів призводить до ослаблення гострих запальних реакцій, алергічних реак-

цій уповільненого типу і вторинної імунної відповіді. Інфекції у пацієнтів з уремією 

часто перебігають без лихоманки, що, можливо, зумовлено дією уремічних токсинів 

на гіпоталамічний центр терморегуляції. Нещодавно ідентифікований низькомоле-

кулярний токсин — фенілоцтова кислота, що індукує уремічний імунодефіцит. Під-

вищення її рівня в крові, характерне для ІV–V стадій ХХН, асоціюється з порушен-

ням кілерної функції моноцитів і макрофагів, що призводить до зниження антибак-

теріального імунітету і підвищує ризик опортуністичних інфекцій.

Інші причини порушень функцій лейкоцитів — ацидоз, гіперглікемія, висна-

ження, гіперосмолярність плазми і тканин через нагромадження азотистих шла-

ків. При ГД додається ще один ушкоджуючий фактор — контакт із діалізуючою 

мембраною, що пошкоджує лейкоцити, стимулює виділення цитокинів і активує 

комплемент — усе це порушує активність імунних і запальних реакцій. Захисна 

функція слизових оболонок при ХНН ослаблена. На діалізі воротами інфекції 
часто стають судинні і внутрішньоочеревинні катетери. Ризик інфекції зростає ще 

більше, якщо для лікування основного захворювання застосовують глюкокорти-

коїди і цитостатики.

Трактування лихоманки, що виникає на тлі ХНН, буває утрудненим з огляду на 

багатопричинну природу її виникнення: інфекції, алергічні реакції, паранеоплас-

тичні процеси, загострення основного захворювання, атака уремічної подагри, по-

рушення біосумісності під час ГД, грипоподібний синдром. 

Клінічна симптоматика різних стадій ХХН із ХНН наведена в табл. 10.4.

10.7. Діагностика ХНН
Діагностика ХНН полягає у виділенні груп ризику, їх скринінгу, визначенні 

концентраційної здатності нирок і ШКФ, альбумінурії та інструментальному об-

стеженні. До методів лабораторного скринінгу відносять клінічний аналіз крові, ви-

мірювання ШКФ одним із розрахункових методів, оцінку співвідношення денного 

та нічного діурезу, якісні тести на наявність альбумінурії (протеїнурії), показники 

осаду сечі. Серед інструментальних методів досліджень — моніторинг АТ, динаміч-

на нефросцинтиграфія, УЗД нирок та допплерівське дослідження ниркових судин. 

Нормальні показники ШКФ і креатиніну крові, що залежать від статі та віку хво-

рих, наведені в табл. 10.5.

На рівень креатиніну впливають деякі екстраренальні фактори. Зниження рівня 

креатиніну спостерігається у віці понад 40 років, при кахексії та малобілковій дієті. 
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Таблиця 10.4. Клінічна симптоматика різних стадій ХХН із ХНН

Органи і сис-

теми

Стадія

ІІІ IV–V, переддіалізна V, діалізна

Серцево-судин-
на система

Стійка АГ, концен-
трична або екс-
центрична гостра 
лівошлуночкова 
недостатність

Неконтрольована АГ, 
кардіоміопатія, ІХС, 
уремічний перикар-
дит

АГ з епізодами гіпотензії, 
систолічна АГ (кальциноз ар-
терій), генералізований ате-
росклероз, порушення мікро-
циркуляції, хронічна серцева 
недостатність

Нервова сис-
тема

Астенічний синдром Полінейропатія, енце-
фалопатія, уремічна 
кома

Синдром нічного апное, су-
динна або токсична енцефа-
лопатія

Водно-електро-
літний обмін

Поліурія, ніктурія Дегідратація, гіпергі-
дратація з набряком 
мозку, сільвтратна 
нирка, гіпореніне-
мічний гіпоальдосте-
ронізм, ацидотична 
кома

Синдром недодіалізу, гіпо- або 
гіперосмолярний синдром, 
гіперкальціємічний криз, гі-
перфосфатемія з алкалозом, 
синдром кальцифікації м’яких 
тканин

Ендокринна сис-
тема

Помірна анемія, гі-
перфосфатемія

Тяжка анемія, гіпер-
паратиреоз, гіпого-
надизм

Анемія, гіперпаратиреоз, 
апластична остеодистрофія, 
гіпогонадизм, ренальний на-
низм у дітей, діабет

Метаболічні по-
рушення

– Уремічна подагра, 
токсичність ліків

Білково-енергетична не-
достатність, МІА-синдром 
(мальнутриція, запалення, 
атеросклероз), алюмінієва 
інтоксикація, гіпохроматоз, 
гіпоглікемічна кома

Імунна система – Стафілококові пнев-
монії, перитоніт, дис-
бактеріоз, герметичні 
інфекції

Реакції на діалізатор, асоційо-
вані з гепарином, тромбоци-
топенії, діалізний амілоїдоз, 
туберкульоз, опуртоністичні 
інфекції, діалізний гепатит, 
шунт-сепсис, набута кістозна 
хвороба нирок, лімфоми

Шлунково-киш-
ковий тракт

Шлункова диспепсія Анорексія, уремічний 
ентероколіт, ерозив-
ний гастрит, мальаб-
сорбція

Ангіодисплазія шлунка і ки-
шечника, пептичні виразки 
шлунка, шлункові та кишкові 
кровотечі

Таблиця 10.5. Нормальні показники функції нирок залежно від віку та статі 
(NKF-KDOQI, 2002)

Вік, 

роки

Чоловіки Жінки

ШКФ, мл/хв Креатинін, кмоль/л ШКФ, мл/хв Креатинін, кмоль/л

20–29 128 115 118 88

30–39 116 106 107 80

40–49 105 97 97 80

50–59 93 97 86 71

60–69 81 88 75 71

70–79 70 88 64 71

80–89 58 80 53 60
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Збільшення його вмісту в сироватці крові спостерігається при гіпертрофії м’язів, 

високобілковій дієті, прийомі деяких лікарських засобів (циметидин, тримето-

прим, фібрати, цефалоспорини, глюкоза), підвищенні рівня сечової кислоти.

Розрахункові методи визначення ШКФ викладені в главі «Хронічна хвороба ни-

рок». Вибір методу вимірювання ШКФ визначається специфічними ознаками дея-

ких нозологічних форм хвороби (ЦД 2-го типу, ожиріння, метаболічний синдром), 

віком пацієнта, стадією ХХН. Формула GFR-EPI точніше відображає рівень ШКФ 

у здорових людей із нормальною масою тіла, в осіб віком понад 60 років, у пацієнтів 

із ІІІ–ІV стадіями ХХН без ожиріння. Проба Реберга менш інформативна в IV–V 

стадії ХХН і в похилому віці з недостатньою м’язовою масою. Відома формула Ко-

крофта — Гаулта завищує ШКФ на 10–15 % у здорових осіб із нормальним індексом 

маси тіла, на 10 % — у осіб із ожирінням. Те саме — в похилому віці та значно — при 

ХХН ІІІ–ІV стадії у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла. Стійке зниження 

ШКФ повинно бути оцінене з точки зору розмежування стадій ХХН, ризику сер-

цево-судинних ускладнень, прогнозу залежності від етіології основного захворю-

вання. 

Таким чином, основними критеріями діагностики ХНН є:

— ураження нирок в анамнезі;
— поліурія та ніктурія;

— зниження відносної щільності та осмолярності сечі;
— зменшення розмірів нирок за даними УЗД (або рентгенівського дослідження);

— лабораторні дані: анемія, зниження ШКФ (при добовому діурезі не менше 

1,5 л — < 70 мл/хв та відсутність функціонального ниркового резерву; гіперфосфа-

темія, гіперкальціємія, гіперурикемія);

— підвищення АТ.

Оцінка метаболізму кальцію і фосфору при ХХН набуває особливого значення 

через наслідки його порушення. У 3-й  стадії ХХН у більшості пацієнтів вже спосте-

рігається зниження вмісту вільного кальцію в сироватці крові. У 4–5-й стадії збіль-

шується фракція кальцію, зв’язаного з аніонами, тому його сироваткова концен-

трація ще більше зменшується, причому загальний кальцій може бути на нормаль-

ному рівні. Вміст кальцію, фосфору і паратгормону необхідно регулярно визначати 

усім хворим на ХХН при ШКФ менше 60 мл/хв/1,73 м2.

10.8. Диференційна діагностика ХНН 
Якщо в анамнезі хворого є захворювання, які зумовлюють ХНН, її діагностика 

не становить значних труднощів. Однак такі захворювання, як ХГН і ХПН, приро-

джені нефропатії, полікістозна хвороба нирок, нерідко залишаються тривалий час 

нерозпізнаними, і пацієнти можуть уперше звернутися до лікаря з ознаками ХНН. 

У цих випадках ретельне вивчення попередньої медичної документації дає змогу 

встановити наявність у пацієнта в минулому протеїнурії, еритроцитурії, циліндру-

рїї, підвищення АТ, але встановити причину недостатності нирок у термінальній 

стадії у ряді випадків не вдається. З цією метою застосовують інструментальні мето-

ди дослідження нирок (їх розміри, наявність, локалізація обструкції). Дуже важли-

во якомога раніше відмежувати від справжньої ХНН так звану ретенційну уремію, 

що настає внаслідок обтураційної нефропатії. Якщо обструкція сечовивідних шля-

хів є частковою, то ХНН розвивається повільно. Вчасна ліквідація обструкції може 

призвести до цілковитої функціональної й анатомічної регенерації.
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Гіперазотемія може бути зумовлена натрійпенічним синдромом, що виникає 

при значних втратах натрію (часте блювання, пронос, зловживання сечогінними 

засобами тощо), вміст натрію і хлору в сироватці крові знижений, відзначається 

зміщення кислотно-основної рівноваги у бік алкалозу.
Катаболічна гіперазотемія може розвиватися при сепсисі, злоякісних новоутво-

реннях, недостатності кровообігу і характеризується помірним підвищенням умісту 

залишкового азоту в крові без помітного підняття рівня креатиніну. Змін у сечі або 

немає, або вони слабко виражені і не характерні для ниркових захворювань.

При уремічній комі проводять диференціальну діагностику з іншими коматоз-

ними станами: діабетичною, печінковою, апоплексичною комами. Про наявність 

уремічної коми свідчать аміачний запах із рота, блідість слизових оболонок, бруд-

нувато-жовтий колір шкіри, артеріальна гіпертензія, анемія, порівняно низька 

щільність сечі, у сечі — білок, еритроцити, циліндри; гіперазотемія.

Буває важко відмежувати термінальну стадію уремії від ниркової недостатності, 
зумовленої загостренням хронічних захворювань нирок (ГН, ПН та ін.). Про за-

гострення свідчить швидке і виражене погіршення стану пацієнта після переохо-

лодження, інтеркурентних захворювань, травм, операції, пологів. При загостренні 
хронічного пієлонефриту може спостерігатися підвищення температури тіла, лей-

коцитоз, лейкоцитурія та бактеріурія. Загострення нефропатії при СЧВ та інших 

системних захворюваннях зазвичай супроводжується зростанням вираженості ін-

ших проявів хвороби: артралгій, кардиту, пульмоніту тощо. Особливо важка дифе-

ренціальна діагностика епізоду нефриту в анамнезі у пацієнтів, які раніше не пере-

бували під наглядом і уперше звернулися до лікаря тоді, коли явища ХНН виражені. 
Якщо виникають сумніви щодо хронічного перебігу недостатності нирок, особливо 

якщо вони не зменшені в розмірах, іноді вдаються до пункційної біопсії.
Для перебігу ХНН, зумовленої нефротичним варіантом ГН, характерне більш 

швидке прогресування, ніж при ХНН, викликаній полікістозною хворобою або 

ПН. При ПН порівняно раніше виникає анемія, але разом із тим частіше спостері-
гаються ремісії, коли застосовувалося протизапальне лікування.

У пацієнтів із хронічною діабетичною хворобою 3–5-ї стадії рівні глюкозурії та 

гіперглікемії часто знижуються, а НС зазвичай зберігається.

10.9. Лікування ХНН
Специфічного лікування ХНН не існує, і його перспективність обмежена. 

Режим. Розвиток ХНН вимагає зміни способу життя хворого: слід уникати пе-

реохолоджень, значних фізичних і емоційних навантажень; хворий потребує опти-

мальних умов праці та побуту, додаткового відпочинку під час роботи, доцільна 

також більш тривала відпустка; у разі вираженого погіршення стану виникають ін-

теркурентні захворювання; при недостатності кровообігу ІІ і ІІІ стадії, порушеннях 

мозкового та коронарного кровообігу, кровотечах показаний постільний режим; 

жінкам із ХНН протипоказані вагітність і пологи.

Симптоматичне лікування ХНН проводиться незалежно від її причини з метою 

стабілізації процесу і включає консервативну ренопротекторну терапію (дієтотера-

пію та медикаментозне лікування), а на V стадії — замісну ниркову терапію: гемоді-
аліз, перитонеальний діаліз, гемофільтрацію, а також пересадку нирки. 

Метою консервативного лікування є:

1) збереження залишкової функції нирок;
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2) сповільнення темпів прогресування (контроль АТ, корекція анемії, профілак-

тика прогресування гіпертрофії лівого шлуночка, коронарного та церебрального 

атеросклерозу, сповільнення прогресування гіперпаратиреозу і ренальної остеоди-

строфії);

3) покращення біохімічних констант біологічних середовищ організму;

4) усунення факторів, які можуть поглиблювати уремічну інтоксикацію (водно-

сольові розлади, порушення Р-Са обміну, обструкції сечовивідних шляхів, інфекції, 
травми, оперативні втручання, кровотечі, прийом нефротоксичних препаратів).

При ХХН ІІІ–IV стадії на додіалізному етапі застосовують консервативну рено-

протекторну терапію.

Призначення низькокалорійної, малобілкової та малофосфорної дієти (МБД) 

із застосуванням кетоаналогів (КА) незамінних амінокислот (кетостерил), збере-

женням адекватності вмісту білка, фосфору, калію, показника ШКФ. Ефективність 

дієти спостерігається, поки кліренс креатиніну > 10–15 мл/хв/1,73 м2. МБД включає 

застосування білків високої харчової цінності (не менше половини: яєчний білок, 

тваринні та соєві білки). Призначення МБД (0,6 г білка/кг/добу — 0,4 г/кг/добу 

тваринного походження, 0,2 г/кг/добу харчового рослинного білка) з частковою 

заміною тваринного білка на високоочищений білок сої і з комплексом КА з роз-

рахунку 0,1 г/кг/добу дозволяє домогтися сповільнення ШКФ на 0,8 мл/хв/1,73 м2 

(табл. 10.6).

Вживання калію і фосфору (табл. 10.7) залежить як від стадії ХНН, так і від фі-
зичної активності та віку хворого.

Споживання калію. У зв’язку зі збільшенням при ХНН вмісту K+ у крові необ-

хідно обов’язково обмежувати вживання продуктів із його вмістом (табл. 10.8). При 

гіперкаліємії необхідна медикаментозна корекція:

— іонообмінні смоли (резоніум), споживання продуктів, багатих на калій, — 

10,0 на 100 мл води 3 р/добу;

— 500 мл 5% розчину глюкози + 8 ОД інсуліну в/в, крап.;

— кальцію глюконат — 20–30 мл 10% в/в;

— сода-буфер — 200 мл в/в.

При підвищенні рівня K+ понад 7,0 ммоль/л у крові зростає ризик ускладнень 

з боку серця (екстрасистолія, атріовентрикулярна блокада, асистолія) та виникає 

необхідність проведення замісної ниркової терапії.

Таблиця 10.6. Рекомендації щодо вживання білка (г/кг/добу) 
при ІІІ–IV стадії ХХН

Стадії ХХН Рекомендації ESPEN Рекомендації NKF

3-тя 0,55–0,6 0,8–1,0

4-та 0,55–0,28 разом із КА 0,6–0,75 разом із КА

Таблиця 10.7. Рекомендації щодо вживання калію (г/добу) і фосфору (мг/добу) 
при ІІІ–IV стадії ХХН

Стадії ХХН
Рекомендації

Калій Фосфор

3-тя 3 700 

4-та 1,5 При вживанні білка 0,6 г/кг — до 500
При вживанні білка 0,3 г/кг — 250
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При ХНН 3–4-ї ст. призначення препаратів K+ (аспаркам, панангін, каліпоз 

та ін.) протипоказано.

При розрахунках під час складання меню МБД для визначення кількості про-

дуктів тваринного походження використовують білкову одиницю (щодорівнює 7 г 

біологічно повноцінного білка). Вміст білка в продуктах тваринного і рослинного 

походження наведений у табл. 10.9.

До харчових продуктів, які через низький уміст у них білка, калію та натрію мо-

жуть бути призначені хворим на ХНН без обмежень, належать: масло (вершкове), 

олія, маргарин, несолоне сало, смалець, безбілковий хліб, борошно, манна крупа, 

цукор, мед, фруктова карамель, кава, чай.

Поліпшення загального стану пацієнтів, зниження рівня креатиніну та сечови-

ни в крові настає вже через 1 місяць після початку лікування МБД та досягає мак-

симуму через 6 місяців. 

Протипоказання до малобілкової дієти є абсолютні та відносні.
До абсолютних протипоказань належать: тяжка анорексія та невпинне блюван-

ня; виражений катаболізм; тяжка, що не коригується медикаментозними засобами, 

артеріальна гіпертензія; погана переносимість дієтичних обмежень; різко знижена 

Таблиця 10.9. Уміст білка в продуктах тваринного та рослинного походження

Таблиця 10.8. Уміст калію (мг) в 100 г продуктів

Продукт Уміст K

Курага 1700

Фініки 800

Сухі гриби 580

Шоколад 500

Сливи 240

Банани 350

Апельсини 250

Картопля хрустка 1570

Картопля смажена 745

Картопля печена 680

Картопля варена 330

Помідори 500

Кава розчинна (1 ч. л.) 390

Продукти тваринного походження Продукти рослинного походження

1 яйце — 6 г 100 г чорного хліба — 3 г 

100 г жирної свинини — 11,4 г 100 г овочів — 0,7–1,4 г 

100 г свинини середньої жирності — 16,4 г 100 г картоплі — 2 г 

100 г смаженої свинячої ковбаси — 16,4 г 100 г рису — 7 г 

100 г яловичини — 18,9 г 100 г тіста — 13 г 

100 г нежирної річкової риби — 18,5 г 100 г пшеничного борошна — 2,5 г 

100 г молока (свіжого або кислого) — 3 г 100 г безбілкового хліба — 0,2 г 

100 г м’якого сиру — 9 г 100 г безбілкового борошна — 3,8 г 

100 г шинки — 22,6 г 100 г безбілкової манної крупи — 3,5 г 
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залишкова функція нирок (ШКФ менша за 5 мл/хв), особливо з олігурією, резис-

тентною до сечогінної терапії; стан після оперативного втручання, тяжкі інфек-

ційні хвороби, ускладнення ХНН (перикардит, плеврит тощо); обструкція сечових 

шляхів та неспроможність випорожнити сечовий міхур; зловживання алкоголем, 

ліками, психічні хвороби, побутова невлаштованість.

Відносні протипоказання: кахексія до початку дієтичного лікування (маса тіла 

нижча за 80 % від нормальної); тяжкий НС, який зберігається після обмеження 

кількості білка; гіперкальціємія в разі застосування кетоаналогів амінокислот; вік 

до 18 або після 75 років.

Споживання натрію та води. Оскільки натрій сприяє розвитку осмотичного ді-
урезу, тривалий безсольовий режим несприятливо впливає на функції нирок, а та-

кож різко погіршує смак їжі, тому до раціону таких пацієнтів слід включати кухонну 

сіль, кількість якої залежить від наявності і вираженості АГ, набряків, недостатності 
кровообігу. Якщо у початковій стадії ХНН їх немає, слід рекомендувати 4–6 г солі, 
при вираженій ХНН — 6–8 г, а при ХНН, викликаній ПН, полікістозною хворо-

бою нирок, обструктивною нефропатією, — до 10 г на добу, оскільки вона часто 

перебігає зі значною втратою натрію. За наявності АГ, НС, серцевої недостатності 
кількість натрію хлориду не повинна перевищувати 3–4 г на добу. При зниженні АТ 

і сходженні набряків кількість солі збільшують.

Кількість вживаної рідини має дорівнювати діурезові за попередню добу + 300–

400 мл (екстраренальна втрата води). Щоб запобігти гіповолемії та погіршенню 

клубочкової фільтрації при значному облігатному діурезі у зв’язку з порушенням 

концентраційної функції, важливо, щоб пацієнт отримував достатню кількість рі-
дини для підтримання діурезу — не менш як 1500–2000 мл на добу. Споживання рі-
дини обмежують тільки в разі олігурії, набряків, гіпонатріємії розведення, серцевої 
недостатності та рефрактерної щодо терапії АГ.

У поліуричній фазі ХНН за відсутності серцевої недостатності й АГ (або якщо вони 

коригуються) необхідно приймати достатню для підтримки діурезу кількість рідини — 

2,0–2,5 л/добу. Прийом великої кількості рідини сприяє виведенню уремічних токси-

нів, зменшенню синтезу вазоконстрикторних речовин і запобігає дегідратації. Кіль-

кість споживаної кухонної солі дещо обмежується (10–12 г/добу) — забороняється 

вживання солінь, досолювання їжі та ін. Різке обмеження натрію хлориду не рекомен-

дується, тому що при деяких захворюваннях нирок, що супроводжуються ураженням 

тубулоінтерстиціальної тканини, розвивається «сільвтратна нирка» і може виникати 

гіповолемія. Використання діуретиків може призвести до гіпокаліємії, для запобіган-

ня якій використовують продукти, багаті на K+, та деякі медикаменти.

В олігуричній фазі ХНН збільшення водного навантаження призводить до вну-

трішньоклубочкової гіпертензії і прискорення процесу склерозування нефронів. 

Тому навантаження рідиною повинно відповідати добовому діурезу + 500 мл. На-

трій хлорид обмежується до 5–6 г/добу.
Адекватність для цієї категорії пацієнтів водного і сольового режимів має 

контро люватися щоденним вимірюванням діурезу, артеріального тиску, щотижне-

вим зважуванням, а також, по змозі, визначенням умісту натрію у сироватці крові 
та його добової екскреції з сечею. Якщо негативної динаміки цих показників немає, 

дозу кухонної солі збільшують.

На додіалізному етапі може спостерігатись білково-енергетична недостатність, 

яка зумовлена рядом причин: недостатня енергетична цінність їжі; дефіцит незамін-
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них амінокислот і водорозчинних вітамінів (група В, С, РР); непереносимість пріс-

ної їжі; уремічне ураження ШКТ; ацидоз, запалення; тривале лікування кортикосте-

роїдами. Скринінгу порушень нутритивного статусу підлягають усі пацієнти на ХНН 

(3–4-ї стадії). Лікування цього стану полягає в усуненні факторів, які спричинюють 

прогресування нутритивних порушень, та досягненні стабілізації ХНН:

— корекція гіперглікемії (при цукровому діабеті);

— зниження активності процесу (при системних захворюваннях сполучної тка-

нини, гепатитах та ін.);

— припинення прийому токсичних препаратів;

— усунення обструкції нирок і сечовивідних шляхів та відновлення нормальної 
уродинаміки;

— відновлення нормального кровотоку в ниркових артеріях (атеросклеротична 

бляшка, фібромускулярна дисплазія та ін.);

— лікування серцевої недостатності;
— застосування високоенергетичних живильних сумішей: ренамін, нутрієн не-

фро, сурвімед ренал, supro-760, поліпротен нефро та ін. Особливістю їх складу є 

високоочищений соєвий білок, жири, ферментовані та неферментовані харчові во-

локна, сполуки селену, бурштинова кислота, вітаміни групи В, витамін Е, фолієва 

кислота, біотин, нікотинамід, пантотенат кальцію.

МБД не ефективна при ШКФ нижче 5 мл/хв, а також при вираженій диспепсії, 
геморагічному діатезі, тяжкій серцевій недостатності.

Призначення антигіпертензивної терапії 
та нефропротекція

Антигіпертензивна терапія має надзвичайно важливе значення, оскільки упо-

вільнює прогресування ХНН. При захворюваннях нирок АГ формується, як прави-

ло, задовго до зниження функції нирок і спричиняє прогресування НН. При виборі 
антигіпертензивних засобів необхідно виходити з основних трьох патогенетичних 

механізмів паренхіматозної ниркової гіпертензії: затримка Na+ в організмі з тенден-

цією до гіперволемії; підвищення активності РААС; підвищення активності симпа-

тичної нервової системи внаслідок посилення аферентної імпульсації від ураженої 
нирки. Слід прагнути знизити АТ до 140–130/90–80 мм рт.ст. Іноді зниження АТ вда-

ється досягти лише зменшенням умісту кухонної солі в їжі (до 4–5 г на добу). Однак 

частіше слід призначати медикаментозну терапію. Універсальний і найбільший не-

фропротекторний ефект мають блокатори РААС (ІАПФ, БРА), кальцієвих каналів. 

Антигіпертензивний та нефропротекторний ефект властивий 1-адреноблокаторам, 

агоністам імідазолінових рецепторів, тіазидоподібним діуретикам.

ІАПФ, крім нефропротекторного ефекту (розширення еферентної артеріоли зі 
зниженням внутрішньоклубочкової гіпертензії, зменшення альбумінурії), сприя-

ють зменшенню інтерстиціальної ішемії, проліферації мезангію, продукції TGF-  

і гломерулосклерозу, мають антипротеїнуричний ефект зі сповільненням тубуло-

інтерстиціального ремоделювання і тубулоінтерстиціального фіброзу; судинний і 

нейрогуморальний ефекти (зниження синтезу АІІ, АДГ, ендотеліну-1, норадреналі-
ну; активація продукції реніну, підвищення парасимпатичного тонусу; стимуляція 
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ендотелійзалежної вазодилатації тощо); кардіопротекторний ефект (сповільнення 

ремоделювання міокарда, зменшення перед- та післянавантаження; антиагрегант-

ний, антиаритмічний ефект, сприяють корекції дисліпідемії тощо). При призначені 
ІАПФ необхідно враховувати їх фармакокінетику (зв’язок із тканинним АПФ), роз-

чинність (водорозчинні чи ліпофільні), період напіввиведення, біосумісність. Най-

частіше в клінічній практиці застосовують еналаприл, зофеноприл, моексиприл, 

фозиноприл та ін.

Від ІАПФ можна очікувати деяких вторинних ефектів із вираженими клінічни-

ми ускладненнями (гіперкаліємія, зменшення антианемічного ефекту еритропо-

етину, ГУН при двобічному стенозі ниркових вен та тривалій діуретичній терапії; 
пригнічення еритропоезу та посилення метаболічного ацидозу). Зменшення те-

рапевтичного ефекту ІАПФ спостерігається при гіперволемії та затримці натрію 

(призначають для підвищення чутливості до ІАПФ петльові та тіазидні діуретики), 

при АПФ-незалежній активації синтезу АІІ (призначають для підвищення чутли-

вості до ІАПФ БРА), активації симпатичної нервової системи (призначають для 

підвищення чутливості до ІАПФ моксонідин, -блокатори, карведилол), «висли-

занні» реніну (призначають спіронолактони) і альдостерону від блокаторів РААС 

( -блокатори, прямі інгібітори реніну, аналоги вітаміну D); палінні (відмова від 

звички), прийомі НПЗП та аспірину (відмова від застосування).

Блокатори рецепторів АІІ (БРА), як і ІАПФ, мають нефропротекторний ефект, 
але менше впливають на еферентну артеріолу, фільтраційну фракцію, еритропоез, 

не активують кінінову систему. При прогресуванні ХХН та зростанні ступеня ХНН 

посилюється нирковий синтез АІІ, альдостерону, реніну (феномен «вислизання»). 

БРА більш повно і специфічно пригнічують РААС, блокуючи рецептори А1, вони 

активують рецептори А2, стимулюють вазодилатацію та антипроліферативний 

ефект. Найуживаніші в нефрологічній практиці — ірбесартан, олмесартан, канде-

сартан, лосартан, телмісартан. 

Прямі інгібітори реніну (аліскірен). Індукована ІАПФ та БРА гіперренінемія 

може посилити тубулоінтерстиціальний фіброз та підвищити ризик серцево-судин-

них ускладнень. При тривалому застосуванні ІАПФ відбувається мутація гена рені-
ну, що супроводжується гіперренінемією або гіперальдостеронізмом. Застосуван-

ня інгібіторів реніну викликає регрес ниркового фіброзу, зменшується протеїнурія 

(за ефектом збігається  з ІАПФ та БРА), збільшується нирковий кровотік. Побічий 

ефект — гіперкаліємія. Для препаратів цієї групи характерний 24-годинний період 

напіввиведення та печінковий метаболізм.

Патогенетично обґрунтованим є застосування моксонідину, який гальмує гіпе-

рактивність симпатичної системи (моксогамма 0,3 мг тричі на добу), а також альфа-

2-адреноблокаторів (ебрантил). У випадках, коли АГ зумовлена підвищенням як 

хвилинного об’єму серця, так і судинного опору, а отже, і підвищенням активності 
реніну, потрібно призначати селективні блокатори 1-адренорецепторів (бісопро-

лол, небіволол) та 1 -адренорецепторів (карведилол, лабетолол). Дози селектив-

них блокаторів 1-адренорецепторів, що екскретуються нирками, повинні зменшу-

ватись пропорційно до ступеня зниження ШКФ. Ті ж із них, які метаболізуються 

печінкою, не потребують корекції дози (карведилол, невіболол). Нефропротектор-

ний ефект зумовлений частковою блокадою РААС та блокадою реніну, пригнічен-

ням симпатичної активації, впливом на ниркову гемодинаміку зі збільшенням нир-

кового кровотоку та ШКФ. 
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Блокатори кальцієвих каналів (антагоністи кальцію). При ХХН використо-

вують препарати ІІ та ІІІ покоління цієї групи (пролонговані форми ніфедипіну, 
амлодипін, лерканідипін та ін.). Ефективно впливають як на систолічний, так і на 

діастолічний АТ, зменшують прогресування атеросклерозу та ремоделювання міо-

карда. Мають нефропротекторний ефект, особливо в поєднанні з тіазидоподібними 

діуретиками та блокаторами РААС. Впливають головним чином на ділянки афе-

рентної артеріоли, ремоделювання якої спостерігається при ішемічній хворобі ни-

рок, гіпертензивній нефропатії, циклоспориновій нефропатії.
Салуретики. Нефропротекторний ефект цієї групи препаратів пов’язують з 

їх здатністю контролювати АГ через механізм видалення натрію, пропорційного 

зниження як систолічного, так і діастолічного тиску з ліквідацією гіперволемії. 
Тіазидні діуретики мають значний кардіопротекторний ефект, за своєю антигіпер-

тензивною дією рівнозначний дії ІАПФ та БРА, але їх застосування обмежене вто-

ринними ефектами, особливо здатністю підвищувати рівень сечової кислоти та 

викликати гіперглікемію і розвиток ЦД 2-го типу. Тіазидоподібні діуретики — ме-

таболічно нейтральні, не впливають на калійурез і мають дещо більш виражений 

антигіпертензивний ефект порівняно з тіазидними діуретиками. Петльові діуре-

тики з огляду на особливості їх фармакокінетики найчастіше застосовують у разі 
кризових підйомів АТ на тлі гіперволемії та при гострій серцевій недостатності. 
Усі препарати цієї групи мають вазодилататорний ефект, тіазидні та тіазидоподіб-

ні діуретики потенціюють дію петльових діуретиків та нівелюють затримку каль-

цію, спричинену останніми.

Спіронолактони. Мають прямий нефропротекторний ефект завдяки інгібі-
ції рецепторів до альдостерону, які не кодуються генами, клітинних мембранних 

білків, включаючи протеїнкіназу С та систему G-протеїну. Спіронолактони при-

гнічують синтез TGF- , PAI-I, TGF- , передсердного натрійуретичного пептиду, 
фібронектину, колагену, ЦОГ-2, хемокінів, макрофагальну інфільтрацію нирко-

вої паренхіми. Препарати цієї групи пригнічують запалення, оксидантний стрес, 

гальмують розвиток атеросклерозу та нефросклерозу. Їх призначення обмежене 

рівнем креатиніну (> 0,250 мкмоль/л ) та калію (> 5,0 ммоль/л). Їх не поєднують з 

ІАПФ, -блокаторами, гепарином, оскільки зростає ризик гіперкаліємії. Салуре-

тики потенціюють дію інших діуретиків. Комбінації лікарських засобів наводимо в 

табл. 10.10.

Гіполіпідемічні препарати. Призначають пацієнтам із високим ризиком серце-

во-судинних ускладнень з огляду на рівні ЛПВЩ і тригліцеридів. При ХХН при-

значають статини (аторвастатин, розувастатин, пітувастатин), які метаболізу-

ються печінкою, характеризуються високою антиліпідною активністю та на 90 % 

зв’язуються з альбуміном крові. Найбільше нефропротекторний ефект виражений 

на ранніх стадіях ХХН, є дозозалежним, сприяє сповільненню прогресування не-

Таблиця 10.10. Поєднання діуретиків залежно від стадії ХХН
(адаптовано за А.Ю. Ніколаєвим)

Стадія ХХН Комбінація діуретиків

ІІІ–ІV Торасемід + індапамід МВ (арифон петард).
Ксипамід + індапамід МВ

ІV–V Ксипамід + метолазон.
Рекомбінантний передсердний пептид — несиритид
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фропатії. Фібрати — активують ліпопротеїдну ліпазу, зменшують синтез тригліце-

ридів, стимулюють утворення ЛПВЩ та підвищують катаболізм ЛПНЩ. Мають 

урикозуричний та антикоагулянтний ефект. Призначають при гіпертригліцериде-

мії, частіше при ЦД 2-го типу .

Корекція гіперурикемії. Оскільки гіперурикемія первинного або вторинного 

характеру має місце при багатьох нефропатіях, її патологічні ефекти (активація 

РААС, індукція ЦОГ-2 з подальшою проліферацією БМК, дисфункція ендотелію, 

порушення внутрішньоклубочкової гемодинаміки та ін.) потребують корекції. 
Зниження рівня сечової кислоти досягається застосуванням інгібіторів ксанти-

оксидази (алопуринол, фебуксостат — препарат, що метаболізується печінкою, 

може застосовуватись у високих дозах при ХХН ІV–V ст., магнерот — при ХНН 

І–ІІ ст.).

Особливості медикаментозної терапії. Особливості застосування медикамен-

тозних препаратів при ХНН полягають у можливій затримці в організмі препаратів, 

що виводяться переважно нирками, а також у зміні характеру їх дії при уремії. Тому 

при ХНН протипоказане застосування нефро- і ототоксичних антибіотиків (осо-

бливо гентаміцину), сульфаніламідних препаратів, нітрофуранів. 

Консервативне лікування вогнищ хронічної інфекції (тонзиліту, синуситу, гра-

нулюючого періодонтиту тощо) має продовжуватись і при ХНН. Активний інфек-

ційно-запальний процес призводить до посилення катаболізму білків і збільшення 

кількості уремічних токсинів. Розвиток запального процесу в нирках веде до по-

рушення мікроциркуляції і зниження ШКФ. При використанні антибактеріальних 

препаратів слід ураховувати шлях їх елімінації, не призначати нефротоксичні анти-

біотики.

При раптовому наростанні тяжкості перебігу ХНН завжди необхідно виключити 

можливість інфекції.
При проведенні антибактеріальної терапії слід брати до уваги, що:

— доза препарату зменшується відповідно до величини ШКФ;

— нефротоксичні препарати призначаються тільки за життєвими показаннями;

— при інфекціях сечовивідної системи доцільніше використати цефалоспорини 

і захищені пеніциліни, що секретуються канальцями; це забезпечує достатню кон-

центрацію препаратів при зниженні ШКФ;

— перевага віддається ліпофільним препаратам, які метаболізуються в печінці (і 
не тільки антибіотикам!);

— антибіотиків із повною відсутністю нефротоксичності не існує.

Оперативна санація (найчастіше тонзилектомія) можлива тільки на початковій 

стадії ниркової недостатності в тому випадку, якщо тонзиліт викликає часті заго-

стрення основного ниркового захворювання. Оперативне втручання можливе тіль-

ки на тлі антибактеріальної терапії і не раніше ніж через 3 місяці після ліквідації 
загострення.

При інфекційних ускладненнях рекомендують призначати бензилпеніцилін, ам-

піцилін, оксацилін, еритроміцин, левоміцетин та інші макроліди, причому дозу цих 

препаратів слід зменшити з урахуванням величини ШКФ, а також треба збільшити 

інтервал між парентеральним або пероральним уведенням цих лікарських засобів.

Дозу серцевих глікозидів при ХНН знижують у 2–3 рази, особливо при введенні 
їх на фоні гіпокаліємії. Найбільший кумулятивний ефект відзначається при ліку-

ванні дигоксином.
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При 3–4-й стадії ХХН, пролонгованій ХНН не застосовують глюкокортикосте-

роїди, цитостатичні препарати та антикоагулянти. Необхідно також утримуватися 

від тривалого застосування НПЗП через їх нефротоксичність. 

Медикаментозна корекція порушень балансу калію

Виражена гіперкаліємія (понад 6 ммоль/л) спостерігається тільки при значній 

олігурії, що проявляється в термінальній стадії ХНН. Для усунення гіперкаліємії 
рекомендують внутрішньовенні вливання 20% або 40% розчину глюкози з інсулі-
ном і 10% розчином кальцію глюконату або кальцію хлориду по 20–30 мл 2–4 рази 

на добу (до 150 мл і більше); їх застосовують і для корекції гіпокальціємії, особливо 

при уремічній остеопатії.
Для корекції гіпокаліємії зазвичай досить включення в раціон овочів і фруктів, 

що містять багато калію. Додавання кухонної солі в їжу корегує гіпонатріємію та 

гіповолемію.

При вираженому метаболічному ацидозі рекомендуються внутрішньовенні кра-

пельні вливання соди-буфера по 200–300 мл. 

Лікування анемії. У зв’язку з тим, що пацієнти із ХНН порівняно добре адап-

туються до анемії, при рівні гемоглобіну 110–115 г/л і вище немає необхідності у 

спеціальних заходах. 

Згідно з настановами KDIGO, 2012, анемію діагностують у дорослих і дітей віком 

> 15 років із ХХН тоді, коли концентрація гемоглобіну < 130 г/л в осіб чоловічої ста-

ті і < 120 г/л у жіночої; концентрація гемоглобіну < 110 г/л у дітей віком 0,5–5 років, 

< 115 г/л у дітей 5–12 років, < 120 г/л у дітей 12–15 років. У пацієнтів із ХНН слід ви-

значати концентрацію гемоглобіну: щорічно у людей зі ШКФ 30–59 мл/хв/1,73 м2; 

двічі на рік — у людей з ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2. Для встановлення діагнозу анемії 
необхідне проведення загального аналізу крові, визначення абсолютної кількості 
ретикулоцитів, рівня феритину сироватки крові, трансферину, сироваткового рівня 

вітаміну В
12

 та рівня фолієвої кислоти.

Починати призначення еритропоетинстимулюючих агентів для пацієнтів, які не 

отримують діаліз, доцільно при оцінці попередньої реакції на призначення препа-

ратів заліза і рівні гемоглобіну, меншому за 100 г/л (2С), для пацієнтів, які отриму-

ють діаліз, — менше 90 г/л (2В). Не слід застосовувати еритропоетинстимулюючі 
агенти при рівні гемоглобіну понад 115 г/л (2С), і це вкрай недоцільно, якщо рівень 

гемоглобіну понад 130 г/л (2А). Для дітей цільовим рівнем гемоглобіну вважається 

110–120 г/л (2D). Дефіцит заліза необхідно скорегувати до призначення ЕПО.

Оскільки всмоктування заліза у хворих на ХНН не порушене, а біодоступність 

заліза, яке вводиться в/в або перорально, при ІІІ–ІV стадії приблизно однакова, то, 

якщо диспепсії немає, його призначають перорально, і тількі в разі диспептичних 

явищ — парентерально. У пацієнтів із ХХН ІІІ–ІV стадії дефіцит заліза розвиваєть-

ся головним чином за рахунок крововтрат або при недостатньому харчуванні, при 

одночасному призначенні фосфорзв’язуючих препаратів, карбонату кальцію, ци-

тратних сумішей. Симптоми поганої переносимості пероральних препаратів заліза 

пов’язують з утворенням у початкових відділах кишечника вільних іонів Fe2+, які 
викликають подразнення слизової оболонки. Незадовільна динаміка лаборатор-

них показників залізодефіциту є показанням для парентерального (в/в) введення 
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препаратів заліза. Для підвищення рівня гемоглобіну на 10 г/л необхідно не менше 

150 мг заліза. 

Для замісної терапії у разі анемії при ХНН застосовують препарати еритропое-

тинів, які нормалізують концентрацію ЕПО в сироватці крові хворого, що сприяє 

сповільненню прогресування ХХН завдяки пригніченню апоптозу міокардіоцитів, 

зниженню індексу маси лівого шлуночка та зменшенню його гіпертрофії. Препара-

ти ЕПО нормалізують центральну та ниркову гемодинаміку, сповільнюють апоптоз 

клітин канальцевого епітелію. ЕПО призначають усім хворим на ХНН із рівнем ге-

моглобіну нижче 110 г/л (Ht менше 33 %). У додіалізній стадії ХНН ЕПО ( - або -) 

уводять хворим підшкірно по 20–40 ОД/ кг 3 рази на тиждень або 60–120 ОД/кг 1 

раз на тиждень. Цільовий рівень гемоглобіну досягається в середньому за 4 місяці. 
Повільне зростання його рівня є ознакою дефіциту заліза. 

Серед побічних ефектів ЕПО можливі АГ, дефіцит заліза, згортання крові, гі-
перкаліємія, гіперфосфатемія, грипоподібний синдром, болючість підшкірних 

уведень. Розвиток резистентності до введення ЕПО пов’язують із прогресуванням 

ХХН та високими дозами ІАПФ, дефіцитом заліза, а в 3–4-й стадії ХНН — з гіпер-

паратиреозом, оксидантним стресом, синдромом неефективного ГД та діалізною 

мальабсорбцією. 

У профілактиці і лікуванні уремічної остеопатії основну роль відіграє підтриман-

ня рівня кальцію та фосфору в плазмі крові, близького до нормального. Порушення 

фосфорно-кальцієвого обміну в пацієнтів із ХНН зумовлене декількома головни-

ми причинами: затримкою фосфору внаслідок порушення екскреторної функції 
нирок, абсорбції його в кишечнику і дефіцитом активної форми вітаміну D — 

1,25(OH)
2
D

3
 — 1,25-дигідроксихолекальциферолу (кальцитріолу) внаслідок погір-

шення ендокринної функції нирок, що призводить до активації паращитоподібних 

залоз і виникнення вторинного гіперпаратиреоїдизму. Транзиторна гіперфосфате-

мія спостерігається вже при ШКФ нижче 60 мл/хв/1,75 м2, постійна — при ШКФ 

нижче 30 мл/хв/1,73 м2. Ретенція фосфору призводить до гіпокальціємії також через 

гіперплазію паращитоподібних залоз із гіперпродукцією ПТГ (та його N-кінцевого 

фрагменту) — біологічно активних агентів, які відповідають за регуляцію каль-

цію. При гіпокальціємії ПТГ стимулює продукцію 1,25(OH)
2
D

3
 у тканині нирок, 

посилює всмоктування кальцію в кишечнику. При ІV–V стадії ХХН порушується 

зворотна залежність між рівнем кальцію і секрецією ПТГ, тому в організмі хворо-

го необхідний вищий уміст іонізованого кальцію для пригнічення продукції ПТГ. 

Підвищення рівня ПТГ призводить до збільшення числа клітин кісткової тканини, 

особливо остеобластів, та інтенсивної перебудови кістки. Швидкість секреції ПТГ 

в основному залежить від рівня кальцію в крові. Малофосфорна дієта і/або застосу-

вання фосфорзв’зувальних препаратів (фосфатбіндери) запобігають небезпечним 

для життя хворого ускладненням. 

Вживання фосфору необхідно обмежити до 800–1000 мг/добу (з корекцію 

на харчову потребу в білку), якщо рівень фосфору в сироватці крові перевищує 

1,49 ммоль/л в ІІІ–ІV стадії ХХН або вміст ПТГ вищий за цільовий для цієї стадії. 
Якщо обмеження харчових продуктів за вмістом фосфору не є ефективним, призна-

чають фосфорзв’язувальні препарати (карбонат, ацетат кальцію або фосфатбіндери 

без кальцію — севеламер гідрохлорид (ренагель)). Дози ренагелю визначають за-

лежно від вихідного рівня фосфору в сироватці крові: фосфор 1,94–2,42 ммоль/л — 

3 пігулки ренагелю/добу; фосфор 24,2 ммоль/л — 6 пігулок/добу. 
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Якщо рівень ПТГ у плазмі не відповідає цільовому для поточної стадії ХХН у 

хворого, а сироватковий рівень 1,25(OH)
2
D

3 
нижчий за 30 нг/мл, необхідно розпо-

чинати лікування вітаміном D (ергокальциферол), який має переваги над кальци-

феролом (більш безпечний). У ІІІ–ІV стадії ХХН лікування вітаміном D показане 

навіть при нормальних рівнях 1,25(OH)
2
D

3 
(понад 30 нг/мл

 
), нормальних величи-

нах фосфору, але при підвищенні ПТГ та зниженні рівня загального кальцію. Для 

пригнічення секреції ПТГ використовують активні метаболіти вітаміну D (кальци-

тріол, альфакальцидол, доксекальциферол). 

Пригнічувати секрецію ПТГ можливо також застосуванням кальційміметиків 

(цинакальцет) — препаратів нового покоління. Початкова доза цинакальцету стано-

вить 30 мг/добу, приймають препарат один раз на день з поступовим збільшенням 

дози до досягнення рівня ПТГ 200–300 пг/мл. Звичайно тривалість прийому — 7 днів. 

Паратиреоїдектомія показана у випадках утримання рівня ПТГ близько 

800 пг/мл, який асоційований з неконтрольованою гіперкальціємією і/або гіпер-

фосфатемією. Пропонується не призначати рутинно вітамін D або його аналоги 

за відсутності підозрюваного чи документально підтвердженого його дефіциту для 

стримування підвищеної концентрації ПТГ у пацієнтів із ХХН, які не отримують 

діаліз (2B). Пропонується не призначати лікування бісфосфонатами у хворих із 

ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2.

При нирковій подагрі призначають алопуринол, який гальмує синтез сечової кис-

лоти. Препарат застосовують в дозах відповідно до показників ШКФ. Засоби, що 

підвищують виділення її нирками (етамід, антуран та ін.), при ХНН протипоказані.
У разі виникнення геморагічних ускладнень призначають засоби, що зменшують 

проникність судинної стінки, корегуючи тромбоцитопенію і тромбоцитопатію (пе-

реливання тромбоцитарної суспензії). Підвищення гематокриту при лікуванні ери-

тропоетином поряд зі зменшенням анемії знижує і кровоточивість.

Якщо розвивається уремічний пульмоніт, слід обмежити вживання кухонної солі 
у раціоні, внутрішньовенно вводити великі дози петльових діуретиків. 

Лікувальні заходи при гіперазотемії включають застосування ентеросорбції та 

кишкового діалізу. Через кишкову стінку відбувається зворотний пасаж уремічних 

токсинів, виділяються токсичні речовини, що утворюються в кишечнику (аміак), 

модифікується ліпідний склад хімуса тощо. У той же час використання ентеросор-

бентів призводить до сорбції не тільки токсичних речовин, але й вітамінів, меди-

каментів, амінокислот та ін., особливо при тривалому застосуванні. Показанням 

для призначення ентеросорбції та кишкового діалізу є ІІІ та початок ІV стадії ХХН 

(рівень креатиніну крові 0,177–0, 444 ммоль/л).

З метою ентеросорбції використовують такі сорбенти:

1) вугільні:
— активоване вугілля (ефективна доза 40–45 г/добу);

— препарати, виготовлені на основі вугілля;

2) кремнійорганічні (небезпека перевантаження кремнієм):

— ентеросгель — 1 ст. л. 15,0 г 4 р/добу;

— сорбігель — 1 ст. л. 15,0 г 4 р/добу;

3) рослинного походження:

— поліфепан — 1 ст. л. 2–3 р/добу; добова доза 0,5 г/кг маси тіла;

— клейковина харчова (розчинна і нерозчинна); добова доза 0,5–1,0 г/кг маси 

тіла;
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При ентеросорбції слід пам’ятати, що:

— ентеросорбенти приймають з інтервалами 1,5–2 години до/або після їди;

— одночасне призначення з медикаментами виключається;

— випорожнення кишечника повинно бути щоденним;

— можливе призначення полівітамінно-мінеральних комплексів (дуовіт, муль-

титабс, оліговіт та ін.).

Кишковий діаліз — очищення кишечника гіперосмолярними речовинами. При-

ймають усередину 100 мл 70% розчину сорбіту або 50% розчину ксиліту, щоб викли-

кати діарею; розчин Янга. При такій «нав’язаній діареї» втрачається велика кіль-

кість рідини — до 5 л, що містить до 30 г сечовини.

У пацієнтів із ХНН часто має місце гіперволемія, тому проведення інфузійної те-

рапії повинно супроводжуватися контролем маси тіла та АТ. Для зменшення нудоти і 
блювання застосовують метоклопрамід, мотиліум. Сприятливий ефект при диспепсії 
дає промивання шлунка, тонкої і товстої кишок. Промивання проводять натрію гідро-

карбонатом (4–5 л). Можна також застосовувати кишкові зрошення і сифонні клізми.

Дуже важко піддається лікуванню нестерпне свербіння шкіри. Деяке полег-

шення може настати під впливом тестостерону, антигістамінних препаратів, брому, 
кальцію, місцевої фарадизації та дарсонвалізації, теплих ванн (особливо іхтіолових) 

та мазей, що містять преднізолон.

Якщо приєднується інтеркурентна інфекція (пневмонії, запальний процес у се-

човивідних шляхах тощо) або загострення хронічних запальних захворювань (ПН, 

холецистит, аднексит та ін.), показані антибіотики. Вибір препарату і доза залежать 

від характеру запального процесу та збудника, що викликав його, чутливості збуд-

ника до того чи іншого антибіотика, нефротоксичності окремих препаратів, а також 

від ступеня порушення функції нирок.

Велике значення під час лікування пацієнтів на хронічну уремію має психоте-

рапія.

Деякі рекомендації щодо нефропротекції для окремих варіантів і стадій ХНН на-

ведені в табл. 10.11.

Таблиця 10.11. Нефропротекція залежно від варіантів і стадій ХНН  
(адаптовано за А.Ю. Ніколаєвим та Ю.С. Міловановим, 2011)

Стадія 

ХНН 

Основне захво-

рювання

Додаткова ха-

рактеристика
Рекомендована ренопротекція

1 2 3 4

3-тя ЦД 2-го типу АГ, альбумінурія ІАПФ + антагоністи кальцієвих каналів + са-
луретики + статини (фібрати) + агоністи іміда-
золінових рецепторів або БРА

3-тя Недіабетичні не-
фропатії

АГ

Первинна або 
вторинна подагра

ІАПФ + БРА або

БРА + антагоністи кальцієвих каналів 
БРА + антагоністи кальцієвих каналів + ало-
пуринол

3-тя — 
4-та

Діабетична і не-
діабетична не-
фропатія

АГ, НС ІАПФ (або БРА) + індапамід + статини + епое-
тин + парикальцитол

або

БРА + антагоністи кальцієвих каналів + 
1-адреноблокатори (або карведилол) — по-

силення нефропротекторного ефекту

або

ІАПФ + БРА (або прямі інгібітори реніну)
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Закінчення табл. 10.11

Примітки: * — при неконтрольованій АГ, збільшенні ризику лівошлуночкової не-
достатності та зниження ШКФ — інтермітуюча гемофільтрація та ангіопластика.

Консервативні методи лікування при пізніх ступенях ХНН зазвичай не ефектив-

ні, і у разі розвитку 5-ї стадії ХХН застосовують замісну ниркову терапію.

Прогноз та перебіг. До впровадження в клінічну практику методів НЗТ та транс-

плантації нирки прогноз ХНН був вкрай несприятливим. Застосування НЗТ значно 

подовжило життя пацієнтів: 5-річне виживання становить у середньому 50–60 %, 

10-річне — 25–30 %. Погіршує прогноз під час застосування НЗТ розвиток серце-

во-судинних ускладнень (гострі порушення серцевого ритму та провідності, гострий 

коронарний синдром, гостре порушення мозкового кровообігу) та інфекції.

10.10. Диспансеризація 
Спостереження за пацієнтами з хворобами нирок, у тому числі з ХНН та після 

трансплантації нирок, покладене на лікарів-нефрологів консультативних кабінетів 

1 2 3 4

3-тя Есенціальна АГ 
(гіпертонічна 
хвороба)

Альбумінурія, про-
теїнурія

Антагоністи кальцієвих каналів дигідропіри-
динового ряду + індапамід

або

те саме + ІАПФ + статини

те саме + БРА + статини

3-тя Есенціальна АГ 
(резистентна)

- '' - БРА + 1-адреноблокатори

або

БРА + прямі інгібітори реніну

3-тя Ішемічна хворо-
ба нирок

АГ Антагоністи кальцієвих каналів дигідропіри-
динового ряду + 1-адреноблокатори + інда-
памід + статини

або

приєднують периферичні вазодилататори, 
агоністи імідазолінових рецепторів; заміню-
ють індапамід на петльові діуретики*

3-тя Ішемічна хворо-
ба нирок

АГ, прискорений 
розвиток атеро-
склерозу

ІАПФ + статини + антагоністи кальцієвих ка-
налів + індапамід

або

БРА + антагоністи кальцієвих каналів дигі-
дропіридинового ряду+ статини

Таблиця 10.12. Диспансерне спостереження за хворими на ХНН

Лабораторні та спеціальні 

дослідження

Частота визначення показників лабораторних та спеці-

альних досліджень залежно від ступеня ХНН

1-й 2-й 3-й 4-й

До початку НЗТ НЗТ

 1             2                      3                          4 5

Загальний аналіз крові (Hb, Ht тром-
боцити, лейкоцитарна формула)

1 раз на 
квартал

1 раз на місяць Див. Реєстра-
ційну карту

Біохімічні дослідження крові (за-
гальний білок крові, протеїногра-
ма, сечовина, креатинін, K, Na, 
Ca, P, лужна фосфатаза, глюкоза, 
білірубін, СРП, АЛТ, АСТ, ліпідний 
спектр)

1 раз на 
квартал

1 раз на місяць



. ь   (  є  Л.А. , . . І )282

обласного, міського, міжрайонного або районного центру нефрології і діалізу. Ал-

горитм спостереження наданий у табл. 10.12.

Позапланово повинні обстежуватись пацієнти після перенесених гострих ін-

фекцій, алергічних реакцій, отруєнь, оперативних втручань тощо.

Залежно від показань (супровідні хвороби, ускладнення, хронічні вогнища ін-

фекції), крім вищезгаданих методів обстеження, хворим можуть бути призначені й 

інші, а також консультації відповідних спеціалістів.
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 1             2                      3                          4 5

HbsAg, анти-HCV а/т (при необхід-
ності — інші маркери гепатитів)

1 раз на 6 
місяців

1 раз на 3 місяці

Визначення ПТГ 1 раз на 3 місяці

ШКФ 1 раз на 3 місяці

Стан кислотно-лужної рівноваги 1 раз на 3 місяці 1 раз на квартал

Загальний аналіз сечі 1 раз на квартал 1 раз на місяць

Добова протеїнурія 1 раз на квартал За показаннями

Бактеріологічний аналіз сечі 1 раз на 6 місяців та за показаннями

Проба Зимницького 1 раз на квартал

Аналіз сечі за Нечипоренком 1 раз на квартал

ЕКГ 1 раз на квартал та за показаннями

ЕхоКГ 1 раз на квартал та за показаннями

УЗД нирок та сечовивідних шляхів 1 раз на 3 місяці 1 раз на 6 місяців

Денситометрія 1 раз на 6 місяців

Контроль артеріального тиску Двічі на день. Ведення щоденника

Контроль антропометричних даних

— маса тіла 1 раз на місяць Щоденно

— товщина підшкірної жирової 
складки (см)

1 раз на місяць 1 раз на місяць

— обвід плеча (см) 1 раз на місяць 1 раз на місяць

— контроль росту 1 раз на квартал

Закінчення табл. 10.12
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11.1. Гемодіаліз

Гемодіаліз (ГД) — це обмін речовин між кров’ю хворого на ниркову недостатність 

і діалізуючим розчином, який проходить через напівпроникну мембрану.
Дифузія — переміщення речовини з ділянки більш високої концентрації в ділян-

ку більш низької концентрації. Швидкість переносу при дифузії залежить від гра-

дієнту концентрації, а також від площі й опору діалізної мембрани. Якщо дифузія 

потребує градієнту концентрації речовини, то для її переносу через напівпроникну 

мембрану при ультрафільтрації необхідним є градієнт гідростатичного тиску.
Осмос — це перенесення води через напівпроникну мембрану за градієнтом кон-

центрації розчинених речовин. 

Складові апарату «штучна нирка» — система підготовки і подання діалізного 

розчину; екстракорпоральний контур кровообігу; одноразовий діалізатор. До тех-

нічних задач ГД належать: підготовка діалізного розчину; управління ультрафіль-

трацією і видалення ультрафільтрату; перфузія крові.
Діалізатори: пластинчасті і капілярні. Діалізні мембрани: целюлозні і синтетич-

ні. Біосумісність діалізної мембрани — відсутність патологічної реакції при контак-

ті крові з біоматеріалами екстракорпорального контуру кровообігу і компонентами 

діалізного розчину. Діалізні розчини — ацетатний і бікарбонатний. 

Спеціальні методи лікування уремії
Ізольована ультрафільтрація — фільтрація безбілкової частини крові через напів-

проникну мембрану під дією гідростатичного тиску з боку крові або розрідження з 

зовнішнього боку діалізної мембрани.

Гемофільтрація — метод лікування ГНН і ХНН, заснований на конвективному 

транспорті рідкої частини крові і розчинених у ній речовин через мембрану з висо-

кою гідравлічною проникністю з частковим або повним заміщенням ультрафіль-

трату стерильним розчином.

Гемодіафільтрація — водночас відбуваються 2 процеси: дифузія токсичних речо-

вин через мембрану в діалізний розчин за градієнтом концентрації; конвективний 

транспорт води і розчинених у ній токсичних речовин через мембрану.
Плазмаферез — метод екстракорпоральної детоксикації, заснований на видален-

ні крові хворого і заміні її свіжозамороженою донорською плазмою, альбуміном і 
реополіглюкіном.

Нирково-замісна 
терапія11.
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Гемосорбція — метод екстракорпоральної детоксикації, заснований на сорбуван-

ні токсичних речовин крові активованим вугіллям.

Виживаність та прогноз на ГД. Про задовільну роботу відділення гемодіалізу 

свідчить виживаність на першому році лікування в межах 80–90 % і 5-річна вижи-

ваність — 60–70 %. Ознаки несприятливого прогнозу: синдром недодіалізу; втрата 

остаточної функції нирок; психологічна дезадаптація хворого до ГД; синдром діа-

лізної кахексії, гіперкатаболізм; злоякісна артеріальна гіпертензія; анемія; тяжкий 

гіперпаратиреоз; прогресуючий атеросклероз; хронічні інфекції; системні екстра-

ренальні ураження. 

Якість ГД залежить від відповідності діалізної апаратури сучасним стандартам, 

ефективності водопідготовки, адекватності методу і режиму діалізу.
Синдром недодіалізу. Технічні фактори — неякісна водопідготовка, старе діалізне 

обладнання. Лікарські помилки: неправильний вибір методу діалізного лікування; 

неадекватний судинний доступ; «синдіалізна гіпотонія»; неправильний розрахунок 

діалізного часу і кровотоку; неправильне визначення білкової і енергетичної квоти 

та інші.
Якість життя при ХНН — результат застосування методів медичної, психологіч-

ної і соціально-професійної реабілітації.
Показання для проведення екстракорпоральних методів лікування: висока ак-

тивність вторинного ГН у дебюті захворювання; швидкопрогресуючий ГН; пер-

винний ГН, резистентний до застосованої патогенетичної терапії в максимальних 

дозах; ГУС; резистентний до діуретичної терапії набряковий синдром; ГНН; ХНН; 

відсутність функції трансплантата.

Абсолютні показання: ШКФ < 15 мл/хв; декомпенсований метаболічний аци-

доз; уремічний перикардит; життєвонебезпечна гіпергідратація, набряк легень, 

набряк головного мозку; симптоми та ознаки, пов’язані з нирковою недостатніс-

тю (серозит, порушення кислотно-лужного балансу або електролітні порушення, 

свербіж); нездатність контролювати волемічний статус або артеріальний тиск; про-

гресуюче погіршення нутритивного статусу, рефрактерного до дієтичних втручань, 

когнітивні порушення, значні клінічні прояви геморагічного діатезу, зумовленого 

уремією; гіперкаліємія > 6,5 ммоль/л; злоякісна гіпертензія. 

Абсолютні протипоказання до використання ГД: інкурабельні злоякісні захворю-

вання; ішемічна хвороба серця після перенесеного інфаркту міокарда; серцева недо-

статність ІІІ стадії; декомпенсований церебральний атеросклероз, психічні захворю-

вання, хвороба Альцгеймера; оклюзивні захворювання периферичних судин у стадії 
декомпенсації; захворювання крові (апластичні анемії, лейкози); відмова пацієнта.

Відносні протипоказання до використання ГД: захворювання з високим ступе-

нем ризику масивних кровотеч після введення антикоагулянтів; низький інтелект 

хворого; незацікавленість пацієнта у соціальній реабілітації.
Вибір методу діалізної терапії залежить від етіології, ступеня тяжкості ГНН і 

ХНН, віку хворого. До 10 років частіше проводиться ПД, який забезпечує стабіль-

ність гемодинаміки і не викликає гіпотензії. ПД застосовується також при висо-

кому ризику кровотечі: післяопераційна ГНН, ГНН при політравмі, ГНН і ХНН на 

фоні вираженого геморагічного синдрому і гіпокоагуляції та інших станах.

Судинні доступи для виконання ГД умовно можна розподілити на такі, що фор-

муються в плановому порядку (АV-фістула, судинні протези), та ті, що використо-

вуються тимчасово (судинні катетери, АV-шунт), за необхідності проведення невід-

кладного ГД.
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Судинний катетер (двоходовий) слід встановлювати у праве передсердя під 

рентгенологічним або УЗ-контролем. Наявність катетера вимагає застосування 

антибактеріальної терапії з метою профілактики або усунення катетерасоційова-

них інфекцій. АV-шунт, як правило, накладається в нижній третині передпліччя 

або гомілки. Шунт складається з двох тефлонових канюль, на яких фіксуються 

провідники. Для збереження функціональної прохідності шунта необхідна по-

стійна гепаринізація у профілактичних дозах, щоденні перев’язки, контроль. 

АV-фістула — це підшкірний анастомоз, який формується на руці між a.radialis і 
v.cephalica. Ускладненнями АV-фістули є запалення, тромбоз, псевдоаневризма, 

дефіцит фістули. Судинні протези використовуються за неможливості формуван-

ня АV-фістули. Основні вимоги до протезів: біосумісність, відсутність біодеграда-

ції, механічна та хімічна сталість, пористість, низька тромбогенність, відсутність 

кровопроникності. 
Процедура гемодіалізу (техніка, моніторинг фізикальних показників пацієнта). 

Для лікування ХНН використовуються такі методи: стандартний інтермітуючий 

гемодіаліз, високоефективний інтермітуючий ГД, судинний домашній ГД, різні 
варіанти ГД, інтермітуюча гемофільтрація і гемодіафільтрація. Для проведення ГД 

необхідне формування судинного доступу — AV-фістули або веновенозного досту-

пу (підключична та стегнова вени). Для ГД застосовують ацетатний або бікарбонат-

ний діалізний розчини, діалізатори з low-flux, high-flux мембранами. З огляду на вік, 

стать, ріст, масу тіла хворого величини залишкової функції нирок і концентрації 
сечовини до і після ГД визначають діалізний час — тривалість ГД, цільовий кліренс 

сечовини, який визначається за типом діалізатора і швидкістю кровотоку через діа-

лізатор. Ефективність режиму ГД відображає коефіцієнт KT/V.

Екстракорпоральний об’єм — 80–400 мл, а у дітей до 1 року — 10–15 % ОЦК. 

Ультрафільтрацію проводять при гідростатичному тиску 50–400 мм рт.ст. При ви-

ражених набряках діаліз починають з ізольованої ультрафільтрації. Визначення па-

раметрів діалізного розчину проводять за вмістом калію, натрію, кальцію, хлоридів, 

глюкози. Швидкість кровообігу у дітей до 1 року — 40–80 мл/хв, старших — 100–

250 мл/хв. Хронічний ГД проводять 3 рази на тиждень тривалістю по 4–5 годин, 

гострий діаліз — за клініко-лабораторними показниками. 

Моніторинг фізикальних показників пацієнта: контроль маси тіла щоденно, а 

також перед і після проведення процедури ГД; росту — 1 раз на 6 місяців; загальний 

аналіз крові, біохімічне дослідження крові — 1 раз на місяць; визначення рівня па-

ратгормону — 1 раз на 3 місяці; контроль АТ — двічі на день; УЗД, ЕКГ та ЕхоКГ — 1 

раз на 3–6 місяців.

Гострі ускладнення гемодіалізу та їх лікування
Гіперкаліємія — збільшення концентрації калію понад 5,5 ммоль/л. Найчастіше 

спостерігається гіперкаліємія аліментарного генезу. Причиною гіперкаліємії мо-

жуть бути гемотрансфузії, кровотечі, гемоліз, використання медикаментів, сепсис. 

Клінічно проявляється м’язовою слабкістю, брадикардією, при тяжкій гіперкаліє-

мії > 7 ммоль/л — асистолія. Лікування: плановий і екстрений ГД при гіперкаліємії 
> 6,5 ммоль/л, обмеження продуктів, що містять калій. Медикаментозна терапія: 

розчини глюкози з інсуліном, бікарбонат натрію, препарати кальцію.

Гемоліз — тяжке ускладнення, яке може закінчитися катастрофою внаслідок 

гіперкаліємії, що виникає внаслідок швидкого надходження калію із зруйнованих 

еритроцитів. Основними причинами гемолізу є: гіперспленізм, мікроангіопатії при 
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ГУС, СЧВ, тромбоцитопенічній пурпурі та ін.; тяжкі інфекції: гепатит, пневмонія, 

сепсис; недостатній ГД, тяжка, некорегована уремія; переливання несумісної крові; 
використання медикаментів. Під час сеансу ГД гемоліз розвивається у випадках: 

застосування гіпоосмолярного діалізуючого розчину; залишку невідмитого сте-

рилізату під час reuse; недостатнього промивання після хімічної обробки апарату; 

температури діалізату > 39 °С; бактеріального забруднення діалізату; «окультного 

гемолізу» — травматизації еритроцитів насосом крові в артеріальній магістралі, 
якщо тиск крові перед насосним сегментом нижче 200 мм рт.ст.; травматизації ери-

троцитів у фістульних голках та підключичних катетерах при надмірній швидкості 
кровотоку. Симптоми: болі у спині, попереку, озноб, підвищення температури тіла, 

болі за грудиною, задуха. Кров на виході з діалізатора — «лакова». Лікування: не-

гайне відключення хворого без повернення крові з діалізатора та кровопровідних 

магістралей, введення преднізолону 60–180 мг, превентивне лікування гіперкаліє-

мії, екстрений ГД, плазмаферез, гемотрансфузія з індивідуальним підбором донора, 

при збереженні залишкової функції нирок — внутрішньовенна трансфузія розчину 

бікарбонату до рівня рН сечі > 7,0 та стимуляція діурезу.
Повітряна емболія — потенційно фатальне ускладнення, причинами якого є по-

рушення функціонування системи діалізного моніторингу або недотримання пра-

вил безпеки процедури. Перша допомога: негайно перекрити венозну магістраль та 

відключити насос по крові. Опустити голову хворого та перевернути на лівий бік, 

інгаляція 10% киснем, за необхідності — реанімаційні заходи.

Озноб (пірогенна реакція) виникає внаслідок порушення стерильності при під-

готовці до ГД діалізаторів та фізіологічного розчину; після неадекватного reuse; як 

реакція на гемотрансфузію. Лікування: зігрівання хворого, внутрішньовенне вве-

дення антипіретиків, десенсибілізуючих препаратів, преднізолону, за необхіднос-

ті — інших препаратів.

Гіпотонія впродовж діалізу — зниження артеріального тиску нижче 100/60 мм 

рт.ст. Причини: зниження об’єму циркулюючої крові внаслідок надмірної швидко-

сті ультрафільтрації; дегідратація нижче рівня «сухої ваги»; прийом гіпотензивних 

препаратів перед сеансом ГД; концентрація натрію в діалізаті менше 140 ммоль/л; 

вплив ацетатного буфера; перегрів діалізного розчину; споживання їжі під час 

процедури ГД; порушення автономної регуляції кровообігу при ГД; зменшен-

ня серцевого викиду, діастолічна дисфункція лівого шлуночка, ішемічна хвороба 

серця. Профілактика гіпотонії: надбавка ваги в міждіалізний проміжок не більше 

3 % «сухої маси»; при схильності до гіпотензії — рівень натрію в діалізаті не нижче 

142 ммоль/л, при стабільній гіпотонії — 145 ммоль/л; припинити ультрафільтра-

цію при досягненні «сухої маси»; не застосовувати антигіпертензивних препаратів 

перед ГД; добову дозу антигіпертензивних препаратів приймати тільки після сеан-

су ГД; рекомендувати вживання з їжею до 5 г солі на добу; перед сеансом ГД добре 

поїсти; температура діалізату не повинна перевищувати 38 °С; при дегідратації по-

над 5 кг використовувати методику роздільної ультрафільтрації; завжди пам’ятати 

про можливість підвищення «сухої ваги»; використовувати діалізне устаткування 

з волюметричним контролем; використовувати бікарбонатний діалізат, особливо 

при ГД з великою швидкістю крові та при застосуванні високоефективного діаліза-

тора; корегувати анемію; застосовувати ПД. Лікування гіпотонії: зменшити швид-

кість ультрафільтрації; збільшити вміст натрію у діалізаті; підвищити рівень натрію 

у плазмі, відновити об’єм циркулюючої крові, збільшити осмотичний тиск крові. 
При неефективності перелічених заходів стимулюють продукцію ендогенних кате-
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холамінів, призначають вазоконстриктори, стимулюють альфа-адренорецептори, 

дофамінові рецептори.

Тромбоз екстракорпорального контуру виникає у разі дефектів інфузійної сис-

теми, неадекватної антикоагуляції, при зниженій чутливості до гепарину.
Дисеквілібріум-синдром — порушення осмотичної рівноваги внаслідок пере-

паду осмолярності між плазмою та ліквором при надто інтенсивному початку ГД-

терапії. Клінічна симптоматика нагадує симптоматику набряку мозку від легкого до 

тяжкого ступеня, порушення мозкового кровообігу за ішемічним або геморагічним 

типом. Лікування: введення гіпертонічних розчинів, припинення ГД, продовження 

лікування в режимі ізольованої ультрафільтрації, обов’язкова корекція артеріаль-

ного тиску.
Судоми м’язів — ускладнення у вигляді раптового болючого скорочення групи 

м’язів або одного м’яза. Виникають внаслідок надмірної дегідратації; низького рів-

ня натрію у діалізаті; надмірної швидкості ультрафільтрації. Лікування: припинити 

ультрафільтрацію; введення кристалоїдів, продовжити ГД без ультрафільтрації.
Діалізні аритмії виникають внаслідок: швидкого зниження концентрації ка-

лію; лікування серцевими глікозидами; перебування катетера у верхній порож-

нистій вені, правому передсерді, правому шлуночку; швидкої зміни під час діалізу 

параметрів гомеостазу; кальцифікатів у провідній системі серця; перикардиту; 

гіпертрофії лівого шлуночка; ішемії міокарда. Якщо під час ГД аритмія набула 

загрозливого характеру, ГД краще припинити. У випадках аритмії, зумовленої 
швидким зменшенням концентрації калію крові, застосовувати діалізат із кон-

центрацією калію 3,5 ммоль/л. Контроль та лікування патології серцево-судинної 
системи.

Синдром нового діалізатора буває двох типів. Синдром нового діалізатора типу 

А — це анафілактична реакція на етиленоксид. Проявляється неприємним відчут-

тям у ділянці пункції венозної голки чи венозного коліна шунта, задишкою, брон-

хоспазмом, колапсом, аритміями. Спостерігаються кропив’янка, сльозотеча, ка-

шель, риніт, болі в черевній порожнині. Заходи: перетиснути венозну лінію крові, 
не повертаючи кров із системи, ввести антигістамінні препарати, адреналін, глюко-

кортикоїди, за необхідності — аналгетики. Профілактика: ретельне відмивання но-

вого діалізатора. Синдром нового діалізатора типу В проявляється в першу годину 

болями у спині, грудній клітці, нудотою, головним болем, лихоманкою, гіпотоні-
єю, нейтропенією. Прогностично сприятливий, схильний до зворотного розвитку. 
Причиною є низька біосумісність діалізної мембрани. ГД не припиняють, зменшу-

ють швидкість кровотоку. Лікування: симптоматичне. Профілактика: застосування 

біосумісних мембран.

Гіпертензія. Зустрічається у 90–100 % пацієнтів із хронічним ГН, із судинними 

ураженнями нирок, при системних захворюваннях сполучної тканини, діабетичній 

нефропатії. Лікування: посилення ультрафільтрації, БКК, центральні симпатоліти-

ки, ІАПФ, ББ, БРА. Модифікація процедури ГД.

Синдром недодіалізу розвивається при неадекватному режимі лікування діалі-
зом, надзвичайно несприятливий прогностично. Розрізняють гострі прояви син-

дрому недодіалізу — порушення водно- електролітного гомеостазу, уремічна інток-

сикація; пізні прояви: діалізна міокардіопатія, гіпертрофія лівого шлуночка, неста-

більність гемодинаміки, прогресуюча полінейропатія, вторинний гіперпаратиреоз, 

прогресуюча гіпоальбумінемія, гіперкатаболізм. Лікування: збільшення часу діалізу 

та тижневого Кt/V понад 3,6–4,0.
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11.2. Перитонеальний діаліз

Показання до проведення ПД: соціальні — вік до 10 років; бажання хворого; 

можливість виконувати процедуру самостійно або з помічником; медичні — не-

можливість формування адекватного судинного доступу для ГД; стани, за яких не-

бажана системна гепаринізація; серповидноклітинна анемія та інші види гемолі-
тичних анемій; хронічна серцево-судинна недостатність.

Протипоказання до проведення ПД: відсутність бажання хворого, відсутність 

можливості виконання процедури самостійно або за допомогою помічника; неви-

конання інструкцій медичного персоналу; інфекційні процеси в черевній порожни-

ні; спайкова хвороба черевної порожнини; стани безпосередньо після хірургічного 

втручання на органах черевної порожнини; інфекційні ураження шкіри та підшкір-

ної клітковини в ділянці передньої черевної стінки; неоперабельні кили передньої 
черевної стінки; злоякісні новоутворення в черевній порожнині; ожиріння ІІІ ст.

Для формування доступу для ПД використовують перитонеальний катетер, ви-

готовлений із силікону або поліуретану. Кожен катетер має одну чи дві дакронові 
манжетки. Типовий катетер Тенкоффа має 2 манжетки — внутрішня фіксується у 

м’язовій стінці, зовнішня — у підшкірній клітковині. Встановлення катетера здій-

снюється пункційно та інтраопераційно. Використовують як медіальний, так і лате-

ральний доступ. Щоб запобігти можливій перфорації, сечовий міхур повинен бути 

порожнім. Після імплантації катетера починати ПД потрібно якомога швидше.

Через перитонеальний катетер Тенкоффа розчин з розрахунку 10–20 мл/кг маси 

тіла вводять у черевну порожнину і залишають на 30–60 хвилин, після чого розчин 

зливають. Стерильний діалізний розчин знаходиться у пластикових мішках-кон-

тейнерах об’ємом 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 л з різною концентрацією глюкози і електролітів. 

Використовується постійний амбулаторний ПД і різні види автоматичного ПД: по-

стійний, циклічний, інтермітуючий, нічний інтермітуючий. Постійний циклічний 

ПД часто застосовується у дітей. 

Постійний амбулаторний ПД (ПАПД) — класичний метод, для проведення яко-

го достатньо мішка з діалізуючим розчином та резервуара для злиття діалізату, які 
з’єднуються спеціальною системою з катетером черевної порожнини. Процедура 

виконується самим хворим або його батьками. Як правило, виконується 4 обміни 

діалізату за день (кожні 4 години); розчин, що заливається увечері, залишається в 

черевній порожнині протягом ночі.
Постійний циклерасоційований ПД (ПЦПД) — метод, що проводиться за до-

помогою апарату циклера, який проводить заміну розчинів автоматично протягом 

нічного сну хворого. Після останньої інфузії розчину він залишається в черевній 

порожнині протягом усього наступного дня. Такий режим може виявитись недо-

статнім для забезпечення адекватного діалізу, і кількість обмінів протягом дня необ-

хідно збільшити.

Нічний інтермітуючий ПД (НІПД) — варіант попереднього методу, при якому 

черевна порожнина пацієнта протягом дня залишається «сухою». 

Перитонеальний еквілібріум-тест (ПЕТ). Стан перитонеальної мембрани визна-

чають за допомогою ПЕТ. Також цей тест дає інформацію про тип транспорту, що 

властивий даному пацієнту. Виділяють такі види транспорту: високий, високий се-

редній, середній, низький середній та низький. Найбільш оптимальним є високий 

тип транспортної кривої для оптимального діалізу. Вперше ПЕТ має бути викона-
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но наприкінці першого місяця лікування ПД. Надалі ПЕТ слід виконувати після 

перенесеного перитоніту з можливою потребою змін у режимі ПД. ПЕТ є тільки 

показником стану проникності перитонеальної мембрани і не відображає рівень 

адекватності ПД.

Доза ПД та його адекватність. Показником дози ПД є тижневий Кt/V, який ві-
дображає кліренси сечовини протягом тижня за рахунок як ПД, так і залишкової 
функції нирок (якщо вона є). Перший раз Кt/V обчислюють через 2–4 тижні після 

початку ПД. Бажано, щоб це було зроблено двічі у перше півріччя лікування. Після 

першого півріччя лікування ПД вимір дози та адекватності діалізу проводять раз у 4 

місяці за умови, що лабораторні показники хворого є стабільними.

Рекомендовані дози для ПД:

— Мінімальна доза має бути для ПАПД: тижневий загальний Kt/V > 2,0. Тижне-

вий загальний корегований кліренс креатиніну > 60 л/тижд/1,73 м2.

— Для ПЦПД: Kt/V > 2,1, кліренс креатиніну > 63 л/тижд/1,73 м2.

— Для НІПД: Kt/V > 2,2, кліренс креатиніну > 66 л/тижд/1,73 м2.

Окрім загальноклінічного, ведеться спостереження за станом перитонеального 

катетера, особливо за станом шкіри у місці виходу катетера, нутритивним статусом.

Гострі ускладнення перитонеального діалізу та їх лікування
Інфекційні:
1. Інфекція місця виходу катетера — частіше потребує місцевого лікуван-

ня, в тому числі за потреби, в поєднанні з місцевою антибактеріальною терапією 

(пов’язка з мупірациновою маззю тощо).

2. Тунельні інфекції — проявляють себе у вигляді болю при обмінах, інфіль-

трату та набряку. При УЗД можна виявити рідину в тунельному каналі. Важливо 

пам’ятати, що тунельна інфекція може бути ізольованою і її лікування треба почати 

якомога скоріше: провести антибактеріальну терапію та заміну катетера.

3. Перитоніти: інфекційні, хімічні, еозинофільні, фунгальні. Інфекційні пери-

тоніти взагалі ефективно лікуються інтраперитонеальним введенням антибіотиків 

і не потребують внутрішньовенного їх уведення, припинення ПД та переводу хво-

рого на ГД. Якщо при посіві виявляють St.аureus чи Pseudomonas — обов’язкова за-

міна катетера. Еозинофільні можуть виникати на початку лікування ПД. Хімічні 
(стерильні) — у відповідь на введення розчину еxtraneal.

4. Інтраабдомінальні абсцеси.

Метаболічні:
1. Глюкоза — за рахунок того, що концентрація глюкози в крові вища, відбу-

вається її метаболічний перерозподіл, при якому погіршується перебіг діабету, що 

потребує призначення інсуліну.
2. Виникнення надмірної ваги — за рахунок коливань рівнів глюкози та інсуліну.
3. Тригліцериди — як правило, підвищуються, що потребує призначення фібра-

тів та статинів.

4. Калій — рідко гіпо- (при втраті кишечником), іноді гіперкаліємія.

5. Натрій — рідко гіпер- (при частих обмінах та підвищеній кількості водних пор 

перитонеальної мембрани, частіше гіпонатріємія (при збільшенні споживання рі-
дини).

6. Кальцій — рівень коливається залежно від показників паратиреоїдного гор-

мону, вітаміну D
3
 та розчину діалізату, який застосовується (з низьким або високим 

рівнем кальцію).
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7. Зменшення маси тіла — за рахунок збільшення втрати білка та неадекватного 

харчування, що також може бути пов’язана з погіршенням загального стану хворого 

внаслідок хвороби.

8. Набряки та затримка рідини — при неадекватному використанні осмолярнос-

ті діалізних розчинів.

Механічні:
1. Ускладнення з боку стінки живота — грижі.
2. Дегенеративні процеси перитонеальної мембрани.

3. Гемоперитонеум — може бути зумовлений гінекологічними, неопластичними, 

гематологічними, гастроентерологічними причинами.

4. Хілоперитонеум.

5. Підвищення інтраабдомінального тиску — може призвести до гриж у черевній 

порожнині, болей у спині та геморою.

6. Гідроторакс.

Серцево-судинні:
1. Дисфункція лівого шлуночка та його гіпертрофія (як і при ГД).

2. Аритмії.
3. Синкопальні стани — можуть іноді виникати на початку ПД внаслідок вазо-

вагального рефлексу. 

11.3. Трансплантація нирки

Основним показанням до трансплантації нирки є термінальна стадія ниркової 
недостатності та бажання пацієнта. Мотивація — покращення фізичного стану, со-

ціальна реабілітація людини, у пацієнтів репродуктивного віку — відновлення фер-

тильної функції. Пересадка нирки може бути здійснена тільки тим пацієнтам, стан 

здоров’я яких дозволяє виконати цю операцію. У зв’язку з застосуванням нових 

імуносупресивних препаратів з’явилась можливість проведення успішної транс-

плантації хворим з ішемічною хворобою серця, цукровим діабетом, системними і 
спадковими захворюваннями, людям похилого віку.

Протипоказання до трансплантації нирки: 

1. Хронічні інфекції — ВІЛ, активний туберкульоз, рецидивуюча інфекція сечо-

вих шляхів, рецидивуючий перитоніт у пацієнтів, які знаходяться на перитонеаль-

ному діалізі, інвазивний мікоз, хронічний вірусний гепатит в активній фазі. 
2. Онкопатологія. 

3. Облітеруючі ураження судин нижніх кінцівок. 

4. Тяжкі хронічні захворювання легень, серця, печінки, шлунково-кишкового 

тракту. 
5. Психічні захворювання — психози, органічні захворювання головного мозку, 

наркотична та алкогольна залежність (трансплантація можлива після успішної реа-

білітаційної програми).

Індивідуальні фактори ризику при відборі хворих на трансплантацію нирки:

1. Вік хворого. Не існує чітких критеріїв вікових меж кандидата на трансплан-

тацію. У більшості трансплантаційних центрів максимальний вік реципієнтів не 

перевищує 75 років. 

2. Надмірна велика і мала маса тіла суттєво впливає на перебіг посттранспланта-

ційного періоду. Ожиріння ускладнює технічний бік операції. У віддаленому періоді 
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після трансплантації у пацієнтів з ожирінням часто розвиваються гіперхолестери-

немія, серцево-судинні ускладнення, а також збільшується маса тіла на фоні ліку-

вання ГКС.

3. Сенсибілізація. Наявність передіснуючих антитіл (цитотоксичних антитіл) 

понад 50 % є протипоказанням до трансплантації нирки. Цитотоксичні антитіла 

визначаються після повторних гемотрансфузій, вагітностей, попередніх трансплан-

тацій, що потребує імуносорбції перед трансплантацією.

Визначення цитотоксичних аутоантитіл відбувається за допомогою мікролім-

фоцитотоксичного тесту. Сироватку крові хворого інкубують з Т- і В-лімфоцитами 

здорових донорів. Після додавання комплементу оцінюють ступінь лізису клітин (у 

відсотках). За відсутності цитотоксичних антитіл сироватку потенціального реципі-
єнта рекомендується досліджувати 1 раз на 6 місяців.

4. Повторна трансплантація нирки. Результат повторних трансплантацій за-

лежить від того, за яких обставин відбулась втрата попереднього трансплантата. 

Пацієнти, які втратили трансплантат унаслідок хірургічних ускладнень або в яких 

зберігалася його функція більше одного року, не відрізняються щодо прогнозу ре-

трансплантації порівняно з кандидатами на первинну трансплантацію.

Якщо втрата ниркового трансплантата відбулась внаслідок гострого відторгнен-

ня або ФСГС, то збільшується ризик відторгнення другого ниркового транспланта-

та. Тому повторну трансплантацію в такому випадку слід виконувати реципієнту від 

трупного донора з високим ступенем сумісності або від родинного донора із більш 

агресивними схемами імуносупресії.
5. Недотримання медичних рекомендацій. Найбільше значення для виживання 

трансплантата має здатність пацієнта виконувати рекомендації щодо комплексної 
імуносупресивної терапії і супутнього лікувального режиму. 

Показання до видалення власних нирок перед трансплантацією нирки: хронічний 

пієлонефрит, інфіковані камені нирки, масивна протеїнурія, некорегована арте-

ріальна гіпертензія, полікістоз нирок, набута кістозна хвороба нирок у поєднан-

ні з рецидивуючими кровотечами та інфекціями, міхурово-сечовідний рефлюкс, 

ускладнений пієлонефритом.

Трансплантація нирки від живого донора (потенціальні переваги): кращі ре-

зультати однорічного функціонування після трансплантації (95 % — живий до-

нор проти 90 % — трупна нирка); кращі віддалені результати (напівперіод життя 

ниркового трансплантата 12–20 років проти 8–9 років при трансплантації трупної 
нирки); можливість планування трансплантації за часом; «м’який» імуносупре-

сивний режим.

Критерії виключення живих донорів: вік до 18 і 70 років; єдина нирка, артеріальна 

гіпертензія або прийом антигіпертензивних препаратів; цукровий діабет; протеїну-

рія понад 250 мг/добу; сечокам’яна хвороба, ШКФ < 80 мл/хв; еритроцитурія; пато-

логія сечовивідних шляхів; хронічні захворювання (онкопатологія, хронічні вірусні 
гепатити В і С, ішемічна хвороба серця та ін.); ожиріння; тромбози, тромбоемболії 
в анамнезі; психічні захворювання.

Обстеження реципієнта перед трансплантацією нирки включає клінічний ана-

ліз крові, біохімічний аналіз крові, коагулограму, загальний аналіз сечі, бактеріаль-

ний посів сечі, добову протеїнурію, маркери гепатитів В і С, тести на ВІЛ, сифіліс, 

ТОRСН-інфекції, ЕКГ, ЕхоКГ, рентгенографія органів грудної клітки, УЗД органів 

черевної порожнини, заочеревинного простору, ФГДС, денситометрію, УЗД судин 

нирок і підздухвинного сегмента.



11. -  293

Імуносупресивна терапія. Рутинним компонентом імуносупресії є препарати по-

ліклональних антитіл атгам і тимоглобулін — антитимоцитарні глобуліни у комбіна-

ції із такролімусом та мікофенолату мофетилом на тлі прийому метилпреднізолону 

(починаючі з пульсів і до повної відміни протягом 3 місяців). Для лікування гостро-

го відторгнення або як індукційну терапію застосовуть препарат ОКТ3 — імуногло-

булін G. У клінічну практику впроваджені препарати гуманізованого анти-Тас (CD 

25) моноклонального антитіла — даклізумаб і базиліксимаб. Сандимун (неорал) та 

азатіоприн у сучасній терапії практично не застосовуються.
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