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НИРКИ ЗДОРОВІ, ХВОРІ, ШТУЧНІ, ТРАНСПЛАНТОВАНІ – 

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ СІМЕЙНОМУ ЛІКАРЮ? 

Вступ. Проблемап своєчасної діагностики і терапії захворювань 

нирок є надто важливою у діяльності сімейного лікаря. Цим 

захворюванням повинна приділятись особлива увага, оскільки вони 

досить часто протікають малоситмптомно, без будь яких клінічних 

проявів, що не сприяє розробці індивідуальних програм профілактики 

і реабілітації. Лише в останні десятиріччя розроблені і впроваджені 

сучасні стандарти медикаментозної терапії та методи замісної терапії 

- гемодіаліз та перитональний діаліз, які забезпечили подовження 

тривалості життя пацієнтів та підвищення його якості, можливість 

збереження життя пацієнтів до проведення трансплантації нирки. 

Сімейний лікар повинен знати особливості ниркового континууму і 

вміти надати медичну допомогу на всіх його етапах. 

Мета роботи. Висвітлити основні прояви найбільш 

розповсюджених захворювань нирок, сучасні можливості їх 

профілактики і лікування, продемонструвати можливості сучасних 

методів замісної терапії. 

Результати й обговорення. Автори узагальнили останні 

результати національних і міжнародних досліджень, що базуються на 

принципах доказової медицини, а також власні дані щодо розвитку і 

перебігу хронічної хвороби нирок. Особлива увага приділена перебігу 

хронічної хвороби нирок в умовах коморбідності, зокрема, 

поєднаного перебігу хронічної хвороби нирок і цукрового діабету. 

Проведено детальний аналіз особливостей кардіоваскулярного ризику 

у пацієнтів, що перебувають на програмному та перитонеальному 

діалізі, особливості якості життя та їх залежність від 

психосоматичних факторів. 

Модифіковані фактори ризику (артеріальна гіпертензія, цукровий 

діабет, ожиріння, дисліпідемія, паління, гіподинамія, вживання 

алкоголю та ін.) призводять до ендотеліальної дисфункції, яка є 

однією з причин розвитку кардіоваскулярної патології та 

прогресування гломерулярних пошкоджень нирок. Ендотеліальна 

дисфункція є першим етапом розвитку атеросклерозу внаслідок 
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порушення синтезу оксиду азоту, реакція ендотелію на фоні 

вазодилататорів змінюється – замість дилатації виникає 

вазоконстрикція судин, що призводить до підвищення 

кардіоваскулярного ризику у хворих, що перебувають на НЗТ. 

Проблема якості життя хворих, що знаходяться на нирково-

замісній терапії залишається актуальною, незважаючи на постійне 

збільшення кількості нефрологічних центрів, покращення якості 

сучасного лікування хворих на термінальній стадії ХХН, збільшення 

тривалості життя. 

Висновок. По мірі прогресування ХХН фізичне здоров’я, як 

показник якості життя, знижується, внаслідок зменшення фізичної 

активності, обмеження трудової діяльності, толерантності до 

фізичного навантаження. Постійний стресовий стан організму хворих 

на НЗТ та їх якість життя достовірно впливають на рівень 

кардіоваскулярного ризику та на перебіг ХХН. Своєчасне виявлення 

факторів, які впливають на рівень кардіоваскулярного ризику, 

правильний підхід до їх лікування та профілактику, дасть змогу 

знизити смертність хворих, які перебувають на програмному та 

перитонеальному діалізі. 

Сімейний лікар, будучи ключовою фігурою у наданні медичної 

допомоги і організації профілактичних заходів, повинен знати 

можливі ризики на всіх етапах ниркового континууму і запобігати 

розвитку небажаних подій. 
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КОРЕКЦІЯ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ У КЛІНІЦІ 

ВНУТРІШНІХ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ЕТАПІ ЛІКАРЯ СІМЕЙНОЇ 

МЕДИЦИНИ - ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Найпоширенішим захворюванням крові є залізодефіцитна анемія. 

По даним ВОЗ більше половини населення різних країн страждає 

залізодефіцитною анемією. Вона охоплює всі вікові групи населення, 

але найчастіше зустрічається у дітей, підлітків і вагітних жінок [1,8]. 


