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ВСТУП

Хронічні захворювання нирок є актуальною науковою і медичною 
проблемою. В Україні, як і в усьому світі, спостерігається зростання числа 
хворих з хронічними захворюваннями нирок, які, у свою чергу, ведуть до 
зростання частоти і розповсюдженості ниркової недостатності, лікування 
якої є досить складним та вимагає значних матеріальних витрат.

В останні роки накопичилось достатньо даних, які свідчать, що не
сприятливих наслідків хронічних захворювань нирок і, в першу чергу, 
таких як ниркова недостатність, серцево-судинна патологія і передчасна 
смерть можна або повністю уникнути, або відтермінувати їх появу. Ранні 
стадії хронічних захворювань нирок можна виявити, використовуючи ла
бораторні методи дослідження функціонального стану нирок. Лікування 
хронічних захворювань нирок на ранніх стадіях є ефективним у сповіль
ненні прогресування ниркової недостатності. Початок корекції факторів 
ризику серцево-судинної патології на ранніх стадіях хронічних захворю
вань нирок є ефективним заходом запобігання розвитку серцево-судинних 
ускладнень не лише після розвитку ниркової недостатності, але і задовго 
до її перших проявів. Однак, досить часто хронічні захворювання нирок 
своєчасно не виявляються і повністю не виліковуються. Латентний перебіг 
захворювання не спонукає пацієнта до обстеження і звернення за медич
ною допомогою, а маніфестація проявів захворювання часто асоціюється з 
розвитком ниркової недостатності.

Однією з причин пізньої діагностики хронічних захворювань нирок 
була відсутність сучасної оптимальної класифікації, яка б базувалась на 
лабораторному визначенні ступеня важкості ниркової патології та оцінки 
швидкості прогресування перебігу, урахуванні зв’язку важкості ниркової 
патології нирок з ускладненнями і стратифікації по рівню ризику втрати 
ниркової функції і розвитку серцево-судинної патології.

Нирки — складова і значна частина мікроциркуляторної системи ор
ганізму, важливий орган метаболізму і гуморальної регуляції різноманіт
них процесів. Діяльність нирок тісно пов’язана з роботою інших органів та 
систем і, у першу чергу, з роботою серцево-судинної системи. Тому нирки 
суттєво впливають на формування серцево-судинної патології і самі залу
чаються у патологічний процес практично при всіх захворюваннях серце
во-судинної системи.

Порушення функції цирок часто зустрічаються у пацієнтів з серцево-су
динними захворюваннями: артеріальною гіпертензією, особливо у поєднанні
3 цукровим діабетом або серцевою недостатністю. Залучення у патологічний
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процес нирок, у тому числі при захворюваннях не ниркового генезу, диктує 
необхідність розробки єдиних критеріїв та підходів до ведення пацієнтів з 
хронічною нирковою недостатністю, особливо у плані раннього попереджен
ня і лікування її ускладнень: анемії, порушень фосфорно-кальцієвого обміну, 
які суттєво погіршують прогноз цілого ряду захворювань.

Зниження швидкості клубочкової фільтрації розглядається у якості 
маркера несприятливого прогнозу розповсюджених у популяції захворю
вань, насамперед серцево-судинних захворювань, що цілком відповідає 
розповсюдженій у нинішній час концепції кардіоренальних взаємовідно
син. Саме тому в останні роки введено наднозологічне поняття — хронічна 
хвороба нирок.

Порушення функції нирок є важливим фактором ризику серцево- 
судинних ускладнень. Серцево-судинна смертність у 10-30 разів вище у 
пацієнтів на гемодіалізі, ніж у загальній популяції. Результати епідеміоло
гічних і популяційних досліджень свідчать про те, що навіть самі ранні 
субклінічні порушення функції нирок є незалежним фактором ризику 
серцево-судинних ускладнень і смерті у пацієнтів з серцево-судинними за
хворюваннями.

Частота помірного, потенціально зворотнього або, по крайній мірі, 
стабільного зниження ШКФ значно переважає частоту термінальної нир
кової недостатності.

Призначення медикаментозної терапії здатно знизити ризик розви
тку серцево-судинних і ниркових ускладнень, сповільнити прогресування 
порушених функцій нирок. Збереження субклінічних порушень функцій 
нирок на фоні лікування, навіть при досягненні контролю факторів ризику, 
наприклад артеріального тиску і регресі інших органних порушень, може 
негативно відобразитись на стані здоров’я пацієнта. Таким чином, оцінка 
функціонального стану нирок важлива для вибору профілактичних і тера
певтичних заходів.

З 2002 року за ініціативою NKF-K/DOQI у сучасній нефрології ви
користовується поняття хронічної хвороби нирок (CKD — chronic kidney 
disease — ХХН) і класифікація стадій ХХН. У 2003 році термін запропоно
ваний також для використання у дитячій нефрології. У 2005 році на 2 з’їзді 
исфрологів України затверджені терміни «хронічна хвороба нирок» для 
дорослих пацієнтів і «хронічне захворювання нирок» для дітей. Ця термі
нологія носить об’єднувальний характер і подібна до терміну «ішемічна 
хвороба серця» у кардіології.

Вважається, що ХХН, як правило, прогресує з розвитком у подаль
шому хронічної ниркової недостатності. Саме розуміння прогресування
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ниркового процесу, його незворотності лягли у основу термінологічного 
виділення «хронічна хвороба нирок», а не «хронічне захворювання нирок». 
Однак, у дитячому віці можливий зворотній розвиток хронічного пошко
дження нирок і відновлення функцій нирок, у зв’язку з чим у наказі МОЗ 
України №365 від 20.07.2005 року використовується термін «Хронічне за
хворювання нирок».

Зважаючи на значну розповсюдженість хронічних захворювань нирок 
та уражень нирок при інших захворюваннях і, в першу чергу, при цукрово
му діабеті, даний посібник буде корисним не лише для студентів медичних 
закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, але і для лікарів-інтернів та практичних 
лікарів (терапевтів, нефрологів, ендокринологів, кардіологів та ін.).

ХРОНІЧНА ХВОРОБА НИРОК: ВИЗНАЧЕННЯ, 
СУЧАСНІ КРИТЕРІЇ

Хронічна хвороба нирок відображає наявність ураження нирок і/або 
характеристику ШКФ (таблиця 1).

Критерії ХХН:
• Пошкодження нирки > 3 місяців, зі зниженням ШКФ або
• ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2 > 3 місяців, з наявністю пошкодження нирки 

або без нього.
Пошкодження нирки — це структурні або функціональні відхилен

ня з боку нирок. Початково вони можуть виявлятись при нормальній ШКФ, 
але з часом можуть привести до її зниження.

Таблиця 1.

Критерії визначення ХХН

1. Ниркове пошкодження протягом не менше 3 місяців, що визначається як 
структурні або функціональні відхилення з боку нирок зі зниженням ШКФ 
або без нього, яке проявляється як:
• Патологічні відхилення або
• Маркери ниркового пошкодження, включаючи: -

відхилення у складі крові або сечі, або - відхилення при ві-
зуалізуючих дослідженнях *
2. ШКФ <60 мл/хв/1,73м2*протягом не менше 3 місяців, з нирковими пошко

дженнями або без них
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Маркери пошкодження нирок включають у себе відхилення від норми 
показників, які характеризують функцію нирок:
• у результатах біохімічного аналізу крові — концентрація креатиніну, 

калію сироватки;
• у результатах аналізу сечі — еритроцитурія, лейкоцитурія, мікроальбу- 

мінурія, протеїнурія;
• у результатах візуалізуючих досліджень — зміни з боку чашечково-ми- 

сочкової системи, кисти нирок, камені та ін. при ультразвуковому до
слідженні, внутрішньовенній урографії, комп’ютерній томографії та ін. 
Всі особи з ураженням нирки незалежно від рівня ШКФ розглядають

ся як такі, що мають ХХН.
Таким чином, до пацієнтів з хронічною хворобою нирок відносяться:

• всі пацієнти з ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2 протягом > 3 міс, незалежно від 
наявності пошкодження нирки;

• всі пацієнти з ураженням нирки, незалежно від ШКФ.
Термінальна хронічна ниркова недостатність — це стан, при якому

ШКФ <15 мл/хв/1,73 м2.

Це важливо! Хронічна хвороба нирок визначається як пошкоджен
ня нирок або зниження їх функції протягом 3 місяців і більше незалеж
но від діагнозу.

За даними великих популяційних досліджень, реєстрів, розповсю- 
дженість хронічної хвороби нирок складає не менше 10%, досягаючи 20% 
у окремих категорій осіб (люди похилого віку, хворі на цукровий діабет
2 типу). Для порівняння хронічна серцева недостатність зустрічається у
І % населення, бронхіальна астма — у 5% дорослого населення, цукровий 
діабет — у 4-10%, артеріальна гіпертензія — у 30%.

До недавнього часу термін «Хронічна хвороба нирок» був відсутній 
і не було загальноприйнятої класифікації хронічної хвороби нирок. У ни
нішній час загальне визнання отримала концепція хронічної хвороби ни
рок (ХХН, CKD — chronic kidney disease), запропонована американськими 
пефрологами (K/DOQI, 2002).

Сучасні критерії ХХН (K/DOQI, 2006)
• Пошкодження нирок протягом 3 місяців і більше, яке визначається як 

структурні або функціональні порушення (за даними лабораторно-ін
струментальних методів дослідження) з наявністю або без зниження 
швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ) або

• Швидкість клубочкової фільтрації < 60 мл/хв/1,73 м2 протягом 3 місяців 
і більше з наявністю або без наявності ознак пошкодження нирок. 
Діагностичну цінність має кожен з цих двох критеріїв.
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Класифікація ХХН (КЛЮ<2І, 2006)
Хронічна хвороба нирок поділяється на 5 стадій у залежності від ве

личини швидкості клубочкової фільтрації (таблиці 2 і 3).

Це важливо! Показник ШКФ на рівні 90 мл/хв прийнято як нижню 
межу норми. Значення ШКФ < 60 мл/хв (для діагностики ХНН) визна
чено з-за її відповідності загибелі 50% нефронів.

Таким чином, термін «ниркова недостатність» застосовується, коли 
мова йде про термінальну стадію хронічного захворювання нирок.

Якщо ознаки пошкодження нирок відсутні, а ШКФ знаходиться у 
діапазоні 60-89 мл/хв., стадію ХХН не встановлюють. Однак даний стан 
розцінюється як зниження швидкості клубочкової фільтрації, що необхідно 
відображати у діагнозі.

Наприклад: Гіпертонічна хвороба, II стадія, III ступінь, ризик 4. 
Серцева недостатність І стадія, ФКII, зниження ШКФ (76 мл/хв, 12.04.2011).

У осіб похилого віку (60 років і старше) показники ШКФ у межах 
60-89 мл/хв без ініціюючих факторів ризику ХХН розцінюються як вікова 
норма.

Підвищений артеріальний тиск або лабораторні відхилення зростають 
зі збільшенням стадії хронічної хвороби нирок (таблиця 4).

Наявність хронічного захворювання нирок повинна встановлюватись 
незалежно від первинного діагнозу, базуючись на ознаках пошкодження 
нирок і/або швидкості клубочкової фільтрації. При цьому хронічна хворо
ба нирок може сама розглядатись як діагноз. Наприклад: ХХН 3 стадія, 
Гіпертонічна хвороба 2 стадія, III ступінь, дефіцитна анемія І ст. Діагноз 
«ХХН» ще не класифікований згідно МКХ 10, але вже входить у американ
ський класифікатор хвороб.

Таблиця 2.
Класифікація ХХН

Стадія Характеристика ШКФ
(мл/хв/1,73 м2)

1 Пошкодження нирок з нормальною або підвищеною ШКФ 90 і більше

2 Пошкодження нирок з легким зниженням ШКФ 6 0 -8 9

3 Помірне зниження ШКФ * 3 0 -5 9

4 Виражене зниження ШКФ 1 5 -2 9

5 Ниркова недостатність Менше 15



Таблиця 3.
Визначення і стадії ХХН

3 нирковим Без ниркового
ШКФ пошкодженням* пошкодження*

(мл/хв/1,73 м2) 3 високим 
АТ**

Без високого 
АТ** 3 високим АТ** Без високого 

АТ**
>90 1 1 Високий АТ Норма
60-89 2 2 Високий АТ зі 1 ШКФ Зниження ШКФ
30-59 3 3 3 3
15-29 4 4 4 4

< 15 або діаліз 5 5 5 5

Примітки: Затінені ділянки визначають пацієнтів з ХХН; *  Ниркове пошкодження визнача
ється як патологічні відхилення або маркери ушкодження, включаючи відхилення в аналізах 
крові і сечі при візуалізуючих дослідженнях; * *  Високий артеріальний тиск визначається, як 
тиск понад 140/90 мм рт. ст.

Таблиця 4.
Зв’язок стадій ХХН з ускладненнями

Ускладнення

Стадія Характеристики ШКФ
(мл/хв/1,73 м2)

Підвищений АТ 
або лабораторні 

відхилення
Симптоми

1
Пошкодження нирки з нор
мальною або |  ШКФ

>90 _ а _а

2
Ниркове пошкодження 3 
легким 1 ШКФ

60-89 ± -

3 Помірне 1 ШКФ 30-59 + ±
4 Важке |  ШКФ 15-29 ++ +

5 Ниркова недостатність <15 (або діаліз) +++ ++

Примітки: Пошкодження нирки визначається як патологічне відхилення або маркери запале- 
пн, включаючи відхилення в аналізах крові і сечі або при візуалізуючих дослідж еннях;а —  по
шкодження нирки може проявлятись на цій стадії, навіть якщо ШКФ не знижена; —  немає, 
і можливо, +  — легке, + +  —  помірне, + + +  —  важке

РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ХХН
Вважається, що у популяції 10-11% людей страждають на ХХН. При 

щ.ому хвороба діагностується лише у 1%населення. Щорічний приріст діа- 
и іто ї ХНН (ХХН 5 ст.) складає близько 100 пацієнтів на 1 млн. населення,
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знаходячись у межах 60 у країнах з холодним кліматом і до 150 у країнах з 
жарким кліматом.

Дані про розповсюдженість ХХН містяться у дослідженні Ж ОЕШ СА 
(таблиця 5).

На жаль, часто спостерігається гіподіагностика ХХН. Наприклад, на 
ХХН у США страждають близько 20 млн. жителів. Аналіз, приведений у 
дослідженні III, свідчить про наявність хронічних захворювань
нирок у 11% з обстежених 19,2 млн. американців, а саме: 3,3% малий 
перший ступінь ХХН (персистуюча мікроальбумінурія з ШКФ >90 мл/ 
хв.); 3% — другу стадію ХХН (ШКФ 60-89 мл/хв.), 4,3% — третю стадію 
(ШКФ 30-59 мл/хв), 0,2% — четверту (ШКФ 15-29 мл/хв), і 0,1% — п’яту 
(ШКФ< 15 мл/хв).

ХХН може бути встановленою без відомої причини, так як для її вста
новлення можуть бути потрібними спеціальні знання і/або проведення діа
гностичних процедур, не доступних широкому колу лікарів.

Результати аналізу сечового осаду, візуалізаційні дослідження нирки і 
деякі клінічні симптоми дозволяють виявити різні варіанти хронічної хво
роби нирок, у тому числі гломерулярні, судинні, тубуло-інтерстиціальні і 
кистозні. При цьому вважається що всі реципієнти з нирковим трансплан
татом, незалежно від ШКФ, наявності або відсутності маркерів ушкоджен
ня нирок мають ХХН.

Лікарям загальної практики необхідно пам’ятати, що оцінка аналізу 
сечі по індикаторній тест-смужці і мікроскопічне дослідження сечового 
осаду, виявленя протеїнурії, необхідні для встановлення ХХН та ідентифі
кації типу захворювання нирки.

Візуалізаційні дослідження рекомендуються для більшості пацієнтів з 
відомою ХХН і пацієнтам з підвищеним ризиком розвитку ХХН.

Таблиця 5.
Розповюдженість ХХН

№оЕКІСА: 41296 пацієнтів
Стадія ХХН Пацієнти Розповсюдженість*

5 стадія 64 0,04
4 стадія 280 0,17
3 стадія 6884 4,2
2 стадія 25323» 15,4
1 стадія * 8745 5,3

*  Розповсюдженість в % серед населення Великобританії 
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Інвазивні процедури, такі як біопсія нирки, доцільні, наприклад, у діа
гностиці гломерулонефритів або гломерулопатій. Деякі клінічні симптоми 
ХХН можуть викликати характерні зміни у крові, наприклад, при нирково
му канальцевому ацидозі або нефрогенному нецукровому діабеті.

При підозрі на ХХН NKF KDOQI рекомендує:
1) дослідити рівень креатиніну крові для подальшого розрахунку швидко

сті клубочкової фільтрації (рШКФ);
2) тестувати аналіз сечі на наявність альбумінурії/протеїнурії.

Ці рекомендації виходять з того, що найбільш часто ХХН супрово
джується зниженням ШКФ і наявністю мікроальбумінурії. Результати до
слідження NHANES III (National Health and Nutrition Examination Survey) 
свідчать, що у пацієнтів з діабетом і у 43% з гіпертензією при відсутності 
мротеїнурії має місце зниження ШКФ менше ЗО мл/хв. У 20% пацієнтів 
і діабетом і 14,2% з гіпертензією без наявності діабету відзначалось 
зниження ШКФ менше 60 мл/хв., а кількість таких пацієнтів зростала зі 
ібільшенням віку. Результати дослідження свідчать, що розповсюдженість 
ХХН значно вища, ніж виявлена. При цьому показанням для направлення 
пацієнта до нефролога прийнято вважати показник рівня креатиніну 133
177 ммоль/л (або ШКФ менше 60 мл/хв). Несприятливі наслідки ХХН 
часто можуть бути попереджені або відтерміновані шляхом ранньої діа
гностики і лікування. Перші стадії ХХН можуть бути діагностовані і по
переджені шляхом ранньої діагностики і лікування. Пошкодження нирки 
може бути виявлено по показниках крові, сечі або за даними візуалізацій- 
пих досліджень, але не з допомогою біопсії нирки. При цьому персисту- 
іоча протеїнурія і гіпертензія служать важливими ознаками пошкодження 
нирки. Підставою для включення осіб з нормальною ШКФ у групу ХХН 
< часта маніфестація значних пошкоджень нирок ще до зниження цього 
к лючового показника ниркових функцій, а також те, що ці пацієнти мають 
підвищений ризик несприятливого закінчення ХХН. Підставою включен
им осіб з ШКФ<60 мл/хв/1,73 м2 без будь-яких інших ознак пошкодження 
нирок є те, що зниження ниркових функцій нижче цього рівня відображає 
н і рату ниркою як мінімум 50% своїх нормальних функцій.

Підстави для визначення ШКФ менше 60 мл/хв як незворотнього зни
ження ШКФ полягають у наступному:
• наявність ШКФ вище відзначених цифр залишає час і можливість для 

лікування ниркового захворювання і попередження ХНН;
• ШКФ нижче 60 мл/хв. дуже рідко буває у нормі у осіб віком до 40 років;
• рівні ШКФ нижче 60 мл/хв пов’язані з зростанням числа ускладнень 

ХХН;
11



• ШКФ нижче 60 мл/хв асоціюється з погіршенням прогнозу, зокрема і 
кардіоваскулярних подій і смертності у пацієнтів з цукровим діабетом 
та без нього;

• такий граничний рівень і більш низькі значення ШКФ можуть бути ви
значені за формулами розрахунку ШКФ, які враховують крім креатині- 
ну сироватки, масу тіла, стать і вік пацієнта.
Перелік основних причин ХХН у залежності від етіологічного і пато- 

морфологічного факторів приведений у таблиці 6.
Як видно з таблиці 6, найбільш вагомими причинами ХХН (понад 

50%) у дорослому віці є цукровий діабет та артеріальна гіпертензія. Тому 
найчастіше вони можуть бути виявлені терапевтом, сімейним лікарем, 
ендокринологом або кардіологом. При наявності мікроальбумінурії і 
при підозрі на ХХН пацієнти повинні бути направлені до нефролога для 
консультації і корекції лікування. При досягненні рівня ШКФ < 30 мл/ 
хв/1.73м2 пацієнти обов’язково повинні консультуватись нефрологом/ди- 
тячим нефрологом.

Таблиця 6.

Основні причини ХХН

Патоморфологічна
характеристика Причинне захворювання

Серед всіх 
пацієнтів з 

ХХН

Діабетичний гломеруло- 
склероз

Цукровий діабет 1 і 2 типів 33%

Гломерулярні ураження
Аутоімунні захворювання, системні 
інфекції, дія токсичних речовин і ліків, 
пухлини

19%

Судинні ураження
Патологія великих артерій, артеріальна 
гіперетнзія, мікроангіопатії 21%

Тубулоінтерстиціальна
патологія

Інфекції сечових шляхів, сечокам’яна 
хвороба, обструкція сечових шляхів, 
дія токсичних речовин і ліків, ПМР

4%

Кистозне ураження
Аутосомнодомінантний і аутосомноре- 
цисивний полікистоз нирок

А

6%

Ураження трансплантова
ної нирки

Реакція відторгнення, дія токсичних 
речовин і ліків (циклоспорину, такролі- 
мусу), гломерулопатія трансплантату

5%
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ФАКТОРИ РИЗИКУ х х н
Фактори ризику ХХН поділяються на сприяючі виникненню і розви

тку ХХН і такі, що безпосередньо викликають розвиток ХХН (ініціюючі). 
До сприяючих виникненню ХХН відносять:

• Похилий вік. У 2/3 випадків ниркова недостатність зустрічається у віці 
після 60 років.

• Сімейний анамнез (спадковість). Приводять до розвитку хронічної 
хвороби нирок (ініціюючі фактори ризику):

• Цукровий діабет та інші хвороби обміну речовин (амілоїдоз, подагра, 
гіпероксалатурія).

• Артеріальна гіпертензія і ураження судин нирок (стеноз ниркових артерій).
• Захворювання клубочків нирок (хронічний гломерулонефрит), каналь- 

ців та інтерстицію нирок (хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит, 
інфекції сечовидільних шляхів).

• Дифузні захворювання сполучної тканини (системний червоний ві- 
вчак, системна склеродермія, вузликовий поліартеріїт, грануломатоз 
Вегенера, геморагічний васкуліт).

• Вроджені захворювання нирок (полікістоз, гіпоплазія нирок, синдром 
Фанконі) і обструктивні нефропатії (сечокам’яна хвороба, пухлини се
чостатевої системи).

• Медикаментозні ураження нирок (нестероїдні протизапальні засоби, 
аміноглікозиди та інші препарати) і токсичні нефропатії (свинцева, кад
мієва, кремнієва, алкогольна).
Найбільш частими причинами ниркової недостатності (5-а стадія 

ХХН) є цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, гломерулонефрит. Типи 
факторів та їх разновиди містяться у таблицях 7-9.

Таблиця 7.

Типи факторів ризику несприятливих наслідків хронічного захворювання нирок

Тип факторів Визначення

Фактори схильності Підвищена схильність до ниркового захворювання

Фактори ініціації Безпосередньо запускають ниркове ушкодження

Фактори прогресування
Викликають підвищення ступеня важкості і прискорення знижен
ня ниркової функції після початкового ниркового ушкодження

Фактори термінальної 
і іадії

Викликають ускладнення у пацієнтів з термінальною нирко
вою недостатністю
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Таблиця 8.
Різновиди і приклади факторів ризику при ХХН

Фактори схильності

Фактори ініціації
Збільшують схильність до 
ниркового пошкодження

Старший вік, сімейний анамнез

Фактори прогре
сування

Викликають зростаня ступе
ню важкості ниркового по
шкодження і прискорюють 
зниження функції нирок 
після початкового пошко
дження

Високий рівень протеїнурії, 
артеріальна гіпертензія, поганий 
контроль глікемії при діабеті, 
паління

Таблиця 9.
Потенційні схильні та ініціюючі фактори ризику при ХХН

Клінічні Соціодемографічні

Діабет
Артеріальна гіпертензія 
Системні інфекції 
Інфекції сечового тракту 
Обструкція сечового тракту 
Неоплазія
Сімейний анамнез хронічного захворювання нирок 
Виздоровлення після гострої ниркової недостатності 
Вплив окремих препаратів 
Низька маса тіла при народженні

Старший вік 
Етнічна належність 
Вплив певних хімікатів і 
умов оточуючого серед
овища
Низький рівень доходів і 
освіта

Існують взаємозв’язки між типами хронічного захворювання нирок і 
схильними та ініціюючими факторами ризику при ХХН (таблиця 10).

Традиційні фактори ризику виникнення хронічної хвороби нирок 
визначають перелік та особливості проведення заходів по їх усуненню 
(таблиця 11).

Виявлення причинного фактора ХХН дозволяє призначити специфіч
ну терапію і значно відтермінувати розвиток хронічної ниркової недостат
ності (ХНН). Сам термін «ХХН» передбачає, що захворювання прогресує 
з втратою функції нирок, на жаль, у ""більшості випадків незворотньо. 
У дітей існує свій перелік захворювань, які приводять до розвитку ХХН 
(таблиця 12).
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Таблиця 10.
Взаємозв’язок між типами хронічного захворювання нирок і схильними та 

ініціюючими факторами ризику при ХХН

Тип захворювання нирок Фактор ризику хронічного захворювання нирок
Діабет (тип 1 і 2) Діабет, АГ, сімейний анамнез

1 ломерулярна патологія
Аутоімунні захворювання, системні інфекції, нео
плазія, вплив ліків і хімікатів, сімейний анамнез

Судинна патологія АГ, сімейний анамнез

Тубуло-інтерстиціальна пато
логія

Інфекції сечового тракту, уролітіаз, обструкція се
чового тракту, токсичні препарати

1 Іолікистоз нирок Сімейний анамнез

Трансплантаційна нефропатія
Попереднє гостре відторгнення, значні розходжен
ня по НЬА, циклоспорин, гломерулярна патологія у 
власних нирках

Примітки: АГ-артеріальна гіпертензія, НЬА —  система лейкоцитарного антигену людини

Таблиця 11.

Традиційні фактори ризику виникнення хронічної хвороби нирок 
і відповідні заходи

Традиційні фактори ризику Заходи

( 'срцево-судинна патологія у анамнезі Скринінг

1 їмсрглікемія (у пацієнтів з діабетом) Дієта, інсулін, оральні препарати

Артеріальна гіпертензія Антигіпертензивна терапія

Менопауза Можлива замісна терапія естрогеном

1 Іизька фізична активність Фізичні вправи

1 Іеихо-соціальний стрес По можливості, зменшення стресу

Активація ренін-ангіотензинової системи
Інгібітори АПФ або блокатори рецепто
рів ангіотензину II

1ІІІЛІІШ Я
Пояснення шкідливості і заміщення 
нікотину

Тромбогенні фактори Протизгортаючі засоби

Ііігплміий холестерин і холестерин ЛПНЩ Гіполіпідемічна дієта і медикаментозна 
терапія

Три гліцериди
Гіполіпідемічна дієта і медикаментозна 
терапія
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Таблиця 12.
___________ Стани, які підвищують ризик розвитку ХХН у дітей___________
■ полікистоз нирок або інші генетичні захворювання 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 аномалії, особливо обструктивні уропатії
• міхурово-сечоводний рефлюкс, пов’язаний з повторними інфекціями сечови

відних шляхів і рубцюванням нирок
• гострий нефрит або нефротичний синдром у анамнезі
• гемолітикоуремічний синдром у анамнезі
• хвороба Шенлейн-Геноха у анамнезі
• цукровий діабет
• системний червоний вовчак
• гіпертензія в анамнезі, зокрема, у результаті тромбозу легеневої артерії або
_____ниркової вени у перинатальному періоді_________________________________

Приклад формулювання діагнозу: Геморагічний васкуліт, змішана 
форма, ХХН 1 ст.: гломерулонефрит, ізольований сечовий синдром без по
рушення функції нирок.

Загалом у нефрологічній практиці виділяють 4 групи факторів ризи
ку , які впливають на розвиток і перебіг ХХН.

Перша — це фактори, які можуть впливати на розвиток ХХН, а саме: 
зростаючий вік пацієнта, обтяжений сімейний анамнез, наявність у родичів 
ХХН, зниження розмірів і об’єму нирок, низька маса тіла при народженні 
або недоношеність (остаточне дозрівання необхідної кількості нефронів 
спостерігається на 38 тижні внутрішньоутробного розвитку), низький ма
теріальний дохід (соціальний статус) і освітній рівень.

Друга група — це фактори ризику, які ініціюють ХХН. Вони вклю
чають наявність цукрового діабету 1 і 2 типів, гіпертензію, аутоімунні за
хворювання, інфекції сечових шляхів, сечокам’яну хворобу, обструкцію 
сечових шляхів, токсичний вплив ліків.

Третя група — це фактори ризику, які приводять до прогресування 
ХХН. Це високий ступінь гіпертензії або протеїнурії, неадекватний контр
оль глікемії, паління.

Фактори ризику кінцевої стадії ХХІі включають низьку діалізну дозу, 
тимчасовий судинний доступ, анемію, низький рівень альбуміну, пізній по
чаток нирковозамісної терапії.
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У дитячій нефрології також виділяють 4 групи факторів ризику розви
тку ХХН (таблиця 13).

Варто відзначити, що дозрівання нормальної кількості нефронів спо
стерігається на 38 тижні гестаційного періоду за наявності нормальної 
маси тіла плода. Тому всі недоношені або новонароджені з малою масою 
тіла не мають нормальної кількості нефронів. Це є ризиком розвитку ХХН, 
ранньої гіпертензії і більш важкого перебігу набутих захворювань нирок.

У пацієнтів з ХХН стадія захворювання повинна встановлюватись, 
Оіпуючись на швидкості клубочкової фільтрації (таблиця 14).

Таблиця 13.

Ризик-фактори ХХН у дітей і підлітків

Ризик-фактори 
з можливим впливом 

на розвиток ХХН

Ризик-фактори, 
провокуючі роз

виток ХХН

Ризик-фактори
прогресування

ХХН

Ризик фактори 
кінцевої стадії 

ХХН

( )Г> тяжений сімейний 
шшмнез по наявності 
XXII, зменшення роз
мірі» і об’єму нирок, 
іипі.ка маса тіла при 
народженні або недо
ношеність, низький 
матеріальний достаток і 
соціальний рівень

Наявність ЦД 1 і 
2 типу, гіпертензії. 
Аутоімунні захво
рювання, інфекції 
сечових шляхів, 
сечокам’яна хво
роба, токсичний 
вплив ліків

Високий ступінь 
протеїнурії і гі
пертензії, недо
статній контроль 
глікемії. Паління 
і вживання нар
котиків

Пізній початок 
нирковозамісної 
терапії, низька 
діалізна доза, тим
часовий судинний 
доступ, анемія, 
низький рівень 
альбумінів крові

Таблиця 14.

Стадії ХХН згідно рШКФ

Стадії Характеристика рШКФ(мл/хв/1,73м2)

1 Пошкодження нирки з нормальною або |  рШКФ >90
2 М’яка і  рШКФ 60-89

\ Помірна 1 рШКФ 30-59

А Важка |  ШКФ 15-29

5 Ниркова недостатність <15 або діаліз

Цс важливо! Стадії ХХН визначаються згідно ШКФ> а не креати- 
ніну крові. Це пов’язано з тим, що креатинін крові починає збільшува
тись тоді, коли НІКФ зменшується наполовину від нормальної.
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МЕТОДИ ОЦІНКИ ФУНКЦІЙ НИРОК
Для оцінки функції нирок застосовують визначення креатиніну си

роватки, швидкість клубочкової фільтрації, оцінку екскреції альбуміну з 
сечею. Оцінка екскреції альбуміну з сечею дає уявлення про стан гломеру
лярного фільтра і дисфункцію ендотелію ниркових капілярів.

Креатинін сироватки
Дослідження концентарції креатиніну сироватки є обов’язковим мето

дом лабораторного дослідження. З-за залежності від ряду факторів (табли
ця 15,16) визначення концентрації креатиніну сироватки крові є недостат
нім для оцінки функції нирок. Концентрація креатиніну сироватки крові 
залежить від продукції, секреції та позаниркової екскреції креатиніну.

Таблиця 15.

Фактори, які впливають на концентрацію креатиніну у сироватці крові

Фактор Ефект Механізм/коментарій

Вік Знижує
Зменшення утворення креатину внаслі
док вікового зниження м’язової маси

Стать (жінки) Знижує Менша м’язова маса порівняно з чолові
ками

Вегетаріанська дієта Знижує Зменшення утворення креатину

Вживання м’яса Збільшує
Транзиторне збільшення утворення 
креатину, як правило, нівелюється тран- 
зиторним збільшенням ШКФ

Розвинута мускулатура Збільшує Більша м’язова маса + збільшення спо
живання білка з їжею

Недостнє харчування/ 
нерозвинута мускулатура/ 
ампутації

Збільшує
Менша м’язова маса і зменшення спо
живання білка з їжею

Ожиріння Не змінює
Надмірна кількість жирової тканини без 
збільшення м’язевої маси не збільшує 
продукцію креатиніну

Триметоприм, ціметидин, 
фібрати (за винятком 
гемфіброзилу і фенофі- 
брату) *

Збільшують Зниження канальцевої екскреції креати
ніну ’

Цефалоспорини Збільшують Взаємодія з солями пікрату
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Таблиця 16.
Фактори, які впливають на концентрацію креатиніну сироватки

Фактор
Вплив на 
креатинін 
сироватки

Механізм/коментар

Хвороба нирок Підвищує

Знижує швидкість клубочкової фільтрації; 
Однак, підвищення 8Сг згладжується збільшен
ням тубулярної секреції креатиніну і скорочен
ням його генерації

Зменшення м’язової 
маси Підвищує

Скорочується генерація креатиніну; 
Розповсюджується на дітей, жінок, осіб по
хилого віку та з білково-енергетичною недо
статністю

Вживання приготов
леного м’яса

Підвищує
Тимчсове збільшення генерації креатиніну; 
Однак, підвищення 8Сг може згладжуватись 
тимчасовим піжвищенням ШКФ

Білково-енергетична
недостатність

Знижує
Скорочення генерації креатиніну; 
Внаслідок зменшення м’язової маси і змен
шення споживання м’яса

Триметоприм, ціме- 
тидин Підвищують Гальмування тубулярної секреції креатиніну

Флуцитозин, деякі 
цефалоспорини

Підвищують
Взаємодія з наборами, які використовують для 
визначення креатиніну (іміногідролаза і пікри
нова кислота, відповідно)

Кетоацидоз Знижує
Позититвна залежність від набору (пікринова 
кислота), що використовується для визначення 
креатиніну

Креатинін — це ангідрид креатину, який утворюється в організмі вна
слідок відщеплення залишку фосфорної кислоти від креатинфосфату; він є 
одним з кінцевих продуктів азотистого обміну і постійною складовою сечі.

Утворення креатиніну. Креатинін, циркулюючий у крові, утворю
ється у м’язовій тканині. Середня швидкість утворення креатиніну вище у 
чоловіків, у молодих, у осіб негроїдної раси. Це приводить до відмінностей 
у концентраціях креатиніну у залежності від віку, статі і раси. М ’язове ви
снаження супроводжується зниженням утворення креатиніну, що приво
дить до більш низької концентрації креатиніну сироватки, ніж можна було 
би очікувати по рівню ШКФ, у пацієнтів з білково-енергетичною недо
статністю при хронічній хворобі нирок. На утворення креатиніну впливає
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також вживання м’яса, так як у процесі приготовлення м’яса частка креати
ну переходить в креатинін. Тому у пацієнтів, що знаходяться на низькобіл- 
ковій (вегетаріанській) дієті, креатинін сироватки нижче, ніж можна було 
би очікувати, виходячи з ШКФ.

Секреція креатиніну. Креатинін вільно фільтрується у клубочках, 
але також і секретується у проксимальних канальцях. Тобто, кількість кре
атиніну екскретованого у сечу, є сумою профільтрованого і секретованого 
креатиніну. Кліренс креатиніну систематично завищує ШКФ, іншими сло
вами, величина кліренсу креатиніну завжди вище швидкості клубочкової 
фільтрації. Ці відмінності складають від ~ 10 % до ~ 40 % у здорових осіб, 
але є надто непередбачуваними у пацієнтів з ХНН. Секреція креатиніну 
пригнічується деякими розповсюдженими медикаментозними засобами, 
наприклад, циметидином і триметопримом.

Позаниркова екскреція креатиніну. У осіб з нормальною функцією 
нирок позаниркова екскреція креатиніну мінімальна. У пацієнтів з хроніч
ною хворобою нирок вона зростає з-за деградації креатиніну, викликаної 
надмірним ростом бактерій у тонкому кишечнику. У хворих з важким зни
женням функції нирок до двох третин загальної добової екскреції креатині
ну може відбуватись за рахунок його позаниркової елімінації.

При нормальному рівні креатиніну сироватки крові можливі зна
чні коливання ШКФ, особливо у людей літнього і похилого віку. По мірі 
старіння зменшуються і м’язева маса, і кліренс креатиніну. При цьому 
креатинін сироватки крові не змінюється, однак це не означає незмінену 
функцію нирки.

Таким чином, підвищений креатинін сироватки крові не є чутливим 
показником зниженої ШКФ. Лише у 60% хворих зі зниженою ШКФ, креа
тинін сироватки крові підвищений. Інакше кажучи, 40% осіб зі зниженою 
ШКФ мають рівень креатиніну сироватки у межах норми для даної лабо
раторії.

Швидкість клубочкової фільтрації і кліренс креатиніну. Найбільш 
точним показником, що відображає функціональний стан нирок, є ШКФ. 
ШКФ може змінюватись з застосуванням ендогенних (інулін) і екзогенних 
маркерів фільтрації, розраховується по кліренсу ендогенних маркерів філь
трації (креатинін) або за формулами, які базуються на сироватковому рівні 
ендогенних маркерів (креатинін, цистатин С) (таблиця 17).

Рівень креатиніну залежить від віку,„статі, раси і поверхні тіла паці
єнта. Критичним з точкм зору прогресування ХХН є зниження креатиніну 
нижче 60 мл/хв. Співвідношення ШКФ менше 60 мл/хв з рівнем креатиніну 
набуває вагомого значення з збільшенням віку пацієнтів (таблиця 18).
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Таблиця 17.
Методи вимірювання і розрахунку ШКФ

Методи Коментар
Вимірювання ШКФ з застосуванням ен
догенних (інулін) і екзогенних маркерів 
фільтрації

Складно, дорого, важкодоступно 
Варіабельність — 5-20%

Розрахунок ШКФ по кліренсу ендоген
них маркерів фільтрації (креатиніну) — 
проба Реберга-Тареєва

Обтяжливо. Висока імовірність поми
лок. У нинішній час не рекомендується 
для оцінки функцій нирок. Застосування 
обмежено особливими ситуаціями

Розрахунок ШКФ за формулами, що 
базуються на сироватковому рівні ендо
генних маркерів (креатинін, цистатин С)

Валідні

Таблиця 18.
Рівні креатиніну (мкмоль/л) крові згідно двох формул при швидкості 

клубочкової фільтрації 60 мл/хв

Вік
MDRD <jюрмула Cockcroft-Gault формула

Чоловіки Жінки Чоловіки Жінки
ЗО 130 100 162 138

40 123 95 148 126

50 118 91 133 113

60 115 88 118 100

70 111 86 103 88

80 109 84 88 75

До ЗО років ШКФ складає у середньому 125 мл/хв, потім починає зни
жуватись на 1 мл/хв щорічно. За наявності гіпертензії, ХХН втрата ШКФ 
може сягати 4-6 мл/хв/рік, а розвиток діабетичної хвороби нирок супрово
джується зменшенням ШКФ до 12 мл/хв/рік.

Існує перелік станів, при яких ШКФ варто вимірювати з допомогою 
екзогенних маркерів, наприклад інуліну або радіонуклідних досліджень:
• непомірні розміри тіла (ІМТ менше 19 і більше 35 кг/м2);
• похилий вік;
• вагітність;
• порушення харчування або ожиріння;
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• параплегія або тетраплегія;
• хвороби скелетних м’язів;
• вегетаріанська дієта;
• швидкі зміни функції нирок;
• необхідність призначення токсичних ліків, які виводяться нирками;
• у можливих донорів нирки;
• клінічні дослідження, у яких вплив на ШКФ є кінцевою точкою.

Для більшої зручності і національної стандартизації рівень креатині- 
ну крові може бути співставлним з ШКФ. В наказі МОЗ України № 65 від 
30.09.2003 р приведені такі значення (таблиця 19).

Зі зростанням креатиніну збільшується ризик розвитку фатальних 
кардіоваскулярних подій. Так у дослідженні НОТ приведені дані про за
лежність клінічних ускладнень від рівня креатиніну крові, який перевищує 
130 мкмоль/л (таблиця 20).

Виходячи з цих даних, ризик підвищеного креатиніну крові для на- 
ступлення смерті вище інших факторів, наприклад, наявності діабету або 
попереднього інфаркту міокарда. У дітей нормальні рівні ШКФ приведені 
у таблиці 21.

Класифікація ХХН і ХНН у дітей приведена у таблиці 22.

Таблиця 19.
Ступені ХНН у дорослих (згідно наказу МОЗ України №65/462 от 30.09.03. 

і рішень 2 з’їзду Української асоціації нефрологів

Стадія ХХН Ступінь ХНН ШКФ
(мл/хв/1,73м2)

Рівень креатиніну 
крові (мкмоль/л)

1 0 >90 <123

2 1 90-60 123-176

3 2 60-30 177-352

4 3 30-15 353-528

5 4 <15 >528

Таблиця 20.
Залежність частоти ускладнень від підвищеного рівня креатиніну крові

Ускладнення " Ризик ( т і ) Вірогідність (Р)
Кардіоваскулярна смертність 3,24 * <0,001

Загальна смертність * 2,86 <0,001

Важкі кардіоваскулярні події 2,05 <0,001
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Таблиця 21. ^

Нормальні величини ШКФ у дітей і підлітків 

Вік/стать М±т
1 тиждень/с?$ 40,6±14,8

2-8 тижнів/с? 9 65,8±24,8

>8 тижнів/^? 95,7±21,7

2-12 років/с?$ 133,0±27,0

13-21 рік/с? 140,0±30,0

13-21 рік/9 126,0±22,0

Таблиця 22.

Стадії ХХН і ХНН для дітей і підлітків 
(Наказ МОЗ України № 365 від 20.07.2005

Стадія
ххн Стадія ХНН ШКФ

(мл/хв/1,73м2)

Креатинін
крові,

мкмоль/л

Максимальна 
відносна щіль

ність сечі
І >90 <104 >1018

II
І (тубулярна)

І (компенсована)
>90

89-60
<104

105-176
<1018
<1018

III II (субкомпнсована) 59-30 177-351 <1018

IV III (некомпенсована) 29-15 352-440

V IV (термінальна або діалізна) <15 >440

Визначення кліренсу ендогенних і екзогенних маркерів фільтрації.
Золотим стандартом зміни ШКФ є кліренс інуліну, який у стабільній 

концентрації присутній у плазмі, фізіологічно інертний, вільно фільтру
ється у клубочках, не секретується, не реабсорбується, не синтезується, не 
метаболізується у нирках. Визначення кліренсу інуліну, так як і кліренсу 
екзогенних радіоактивних поміток (125І-іоталамату і 99шТс-ОТРА) є дорого
вартісним і складним для виконання у рутинній практиці. Розроблено ряд 
альтернативних методів оцінки ШКФ.

Проба Реберга-Тареєва. Вимірювання 24-годинного кліренсу кре- 
атиніну (проба Реберга-Тареева) вимагає збору сечі за певний проміжок 
часу, що часто супроводжується помилками і обтяжливо для пацієнта. 
Даний метод оцінки ШКФ не має переваг у порівнянні з розрахунками за 
формулами. Виключенням є визначення ШКФ у осіб з незвичайною дієтою
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і відхиленнями у м’язовій масі, оскільки ці фактори не приймались до 
уваги при розробці формул. Використання креатиніну сироватки крові для 
оцінки ШКФ передбачає стабільний стан пацієнта, тому результати будуть 
не надійними:
• якщо рівень ШКФ швидко змінюється — при гострій нирковій недо

статності;
• якщо м’язова маса незвичайно велика або мала;
• у атлетів або у осіб з виснаженням;
• якщо вживання креатиніну з їжею незвично велике або мале — у осіб, 

які вживають харчові добавки з креатином або у вегетаріанців.
Таким чином, проба Реберга-Тареєва може дати кращу оцінку ШКФ,

ніж розрахункові методи у наступних клінічних ситуаціях:
• вагітність;
• крайні значення віку і розмірів тіла;
• важка білково-енергетична недостатність;
• захворювання скелетних м’язів;
• параплегія і тетраплегія;
• вегетаріанська дієта;
• швидкозмінна функція нирок;
• перед призначенням нефротоксичних препаратів.

Розрахункові методи оцінки ШКФ і кліренсу креатиніну. Формули 
для розрахунку ШКФ враховують різні впливи на продукцію креатиніну, 
вони прості у використанні, валідні: їх значення достатньо точно співпа
дають зі значенями еталонних методів оцінки ШКФ. У дорослих найбільш 
широко використовується формула Кокрофта-Гаулта (Cockroft-Gault) і фор
мула, одержана у досліджені MDRD (Modification of Diet in Rénal Disease 
Study) (таблиця 23).

Переваги формули MDRD полягають y тому, що вона виведена на 
підставі визначення ниркового кліренсу 125І-іоталамату у більшої групи 
пацієнтів як білої, так і негроїдної рас, з широким діапазоном захворю
вання нирок. Формула дозволяє оцінити ШКФ, стандартизовану по площі 
поверхні тіла.

Існує два варіанти формули MDRD: повна і скорочена. Для розрахун
ку ШКФ по повній (оригінальній) формулі вимагається ряд біохімічних 
показників поряд з сироватковим креатинівом. Для використання скоро
ченої формули MDRD необхідні лише демографічні дані (стать, вік, раса) 
і рівень креатиніну сироватки. Результати, одержані при застосуванні обох 
формул, співставимі.
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Таблиця 23.
Порівняльна характеристика формул Кокрофта-Гаулта і МИШ)

Розрахункова формула Кокрофта-Гаулта МОМ)
Публікація, п спостережень 1976 р. (п=249) 1999 р. (п=1628)

Характеристика групи
Чоловіки з ККр 30—130 

мл/хв
Пацієнти з порушеною 

функцією нирок

Стандартизація по площі 
поверхні тіла Ні Так

Враховує расову належність Ні Так

Комментарій Систематично завищує 
ККр (не враховує каналь- 

цеву секрецію). Менш 
точна у осіб похилого віку 

та осіб з ожирінням

Володіє найбільшою точ
ністю. Занижує ШКФ у 

популяції без порушення 
функції нирок

Оскільки формула МОІШ враховує дані, які вказуються на стандарт
ному бланку замовлення (стать і вік пацієнта), вона може бути внесена у 
програмне забезпечення сучасного лабораторного обладнання, що робить 
можливим автоматичний розрахунок ШКФ і внесення результатів у лабо
раторний звіт. Крім того, розрахунки можна виконати, використовуючи до
ступні вІнтернеті калькулятори:
• hppt://www.kidney.org/professionals/kdoqi/gfr_calkulator.cfm;
• Ьрр^//пкгіер.пі1і^оу/рпгїе88ІопаІ8^ії_са1си1а1ог8/іп(1ех.1і1т.

Формула МИЛО

ШКФ = 186 х (Кр сироватки, мг/дл)1154 х (вік, роки) 0 203.

Для жінок результат помножують на 0,742; для осіб негроїдної раси 
результат помножують на 1,210.

Формула МОШ) (мл/хв/1,73 м2) валідована (тобто ШКФ, отримана 
з її допомогою, відповідає «золотому стандарту» — значенню ниркового 
кліренсу 125І-іоталамата) і може бути використана у  пацієнтів середнього 
віку з ХХН (середня ШКФ — 40 мл/хв/1,73 м2) без діабетичної нефропатії, 
пацієнтів після трансплантації нирки, афроамериканців без захворювання 
нирок. Формула не валідована і її не варто використовувати у дітей (< 18 ро
ків), вагітних, осіб похилого віку (> 70 років) та інших етнічних груп, а 
також у людей з нормальною функцією нирок. Недостатня точність роз
рахунку ШКФ у пацієнтів з нормальною або незначно зниженою функцією 
нирок є основним недоліком формули ІУЮІШ. При скринінгу використання
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формули МБІШ  завищує кількість пацієнтів з ХХН. Не встановлена точ
ність формули у пацієнтів з ХНН. Однак у пацієнтів з дисфункцією лівого 
шлуночка продемонстровано, що ШКФ < 60 мл/ хв/1,73 м2, розрахована 
за формулою МИЖО, є незалежним фактором ризику летального кінця. 
Формула МБІШ, яка дозволяє оцінити ШКФ у хворих з СН , імовірно, 
може використовуватись у пацієнтів з іншими серцево-судинними захво
рюваннями.

Формула Кокрофта-Гаулта

_ 88 х (140 -  вік, роки) х маса тіла, кг
ШКФ — ---------------------------------------------------

72 х Кр сироватки, мкмоль/л

Для жінок результат помножують на 0,85
Формула Кокрофта-Гаулта (мл/хв) була розроблена для оцінки 

кліренсу креатиніну, а не для ШКФ. Кліренс креатиніну завжди вище, ніж 
ШКФ, тому формули, які оцінюють кліренс креатиніну можуть недооціню
вати істинний стан ШКФ. Формула розроблена у групі чоловіків, для жінок 
запропонований коригуючий коефіцієнт. В досліджені ІШЖЕ), великому 
дослідженні, що провело оцінку формули Кокрофта-Гаулта в одній лабора
торії, вона завищувала ШКФ на 23%. Крім того, формула Кокрофта-Гаулта 
завищує кліренс креатиніну при рівні ШКФ < 60 мл/хв.

Таким чином, обидві формули дозволяють виявити незначні пору
шення функції нирок навіть при нормальному рівні креатиніну. Загальним 
недоліком наведених формул є їх неточність при нормальних або незначно 
знижених значеннях ШКФ.

У пацієнтів з ХХН розпочинається компенсаторна секреція креатині
ну канальцями, що у нормі не відбувається. Тобто, гіперкреатинемія спо
стерігається при наявності понад 50% непрацюючих нефронів. Крім того, 
відмінності між клінічними лабраторіями у калібровці креатиніну досяга
ють 20%. Тому пропонується взагалі відмовитись від широкої практики 
рутинного визначення ШКФ (проби Реберга-Тареєва) з-за більш коректно
го визначення рівня клубочкової фільтрації за даними креатиніну крові з 
урахуванням маси тіла і віку пацієнта або менш доступного проведення 
радіонуклідного визначення ШКФ при проведенні реносцинтиграфії.

Сама по собі концентрація креатиніну сироватки крові не повинна 
використовуватись для оцінки функції нирок. Клінічні лабораторії можуть 
розраховувати ШКФ з використанням формули у доповнення до видачі 
результату креатиніну сироватки крові. Виробники автоматичних аналі
заторів і клінічні лабораторії, як правило, калібрують обладнання для ви
значення креатиніну сироватки, використовуючи міжнародний стандарт. 
26



Ии користання кліренсу креатиніну з використанням сечі, ззібраної за 
мовний проміжок часу, (наприклад добової), не покращує оцінку ШКФ по
рівняно з формулою.

Дослідження кліренсу креатиніну за формулою Реберга-Тареєва до
цільно для:
1. Оцінки ШКФ у осіб з назвичним харчовим раціоном (вегетаріанська 

дієта, харчові добавки з креатином) або особливостями м’язової маси 
(професійні спортсмени, особи з ампутованими кінцівками, гіпотрофія, 
атрофія).

2. Пацієнтів з першою стадією діабетичної нефропатії (гіперфільтрація 
при нормальному АТ і відсутності мікроальбумінурії).

3. Оцінки дієти і харчового статусу.
4. Необхідності початку діалізу.

У світі для визначення ШКФ (рШКФ) використовують формули, реко
мендовані нефрологічними асоціаціями.

Цистатин С
Як альтеранативний маркер функціонального стану нирок серцево- 

судинного ризику у останні роки розглядається цистатин С — білок з низь
кою молекулярною масою, інгібітор протеаз. Цистатин С характеризується 
вільною клубочковою фільтрацією, не секретується канальцями нирок. 
Розробляються формули для підрахунку ШКФ на підставі рівня цистатину 
С. У ряді досліджень показана еквівалентність цистатину С і креатиніну 
у відношенні оцінки ШКФ, особливо при нормальній або незначно зни
женій ШКФ. У пацієнтів літнього і похилого віку цистатин С виявився 
кращим предиктором розвитку серцевої недостатності порівняно з рівнем 
креатиніну. Однак утворення цистатину С непостійне, а серед факторів, що 
впливають на концентрацію цистатину С називають вік, стать, зріст, па
ління, рівень сироваткового С-реактивного протеїну, терапію стероїдними 
гормонами, ревматоїдний артрит. Тобто, зараз не можна вважати повністю 
доведеними переваги визначення цистатину С для оцінки ШКФ.

Екскреція білка з сечею
У нормі екскреція білка з сечею у дорослих складає 50 мг/добу, аль

буміну — 10 мг/добу. Персистуюча підвищена екскреція білку є маркером 
пошкодження нирки. У сечі можна виявити як білки, що фільтруються (о^-, 
а2-, Р2-мікроглобуліни, лізоцим), так і білки, які утворюються у сечовому 
тракті (білок Тамм-Хорсфалля). Екскреція певних типів білка залежить 
від типу пошкодження нирки. Збільшена секреція альбумінів є чутливим
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маркером пошкодження нирки при цукровому діабеті, ураженні клубочків 
і артеріальній гіпертензії. При відсутності інфекції сечовивідних шляхів і 
лихоманки підвищена екскреція альбумінів з сечею, як правило, відобра
жає патологію клубочкового апарату нирок. Швидкість екскреції альбумі
нів з сечею значно зростає у вертикальному положенні, після фізичного 
навантаження, при підвищеному вживанні білка з їжею, при вагітності, 
лихоманці, у хворих з інфекцією сечовивідних шляхів і серцевій недостат
ності, а також деякими іншими захворюваннями (таблиця 24).

Розповсюдженість альбумінурії варіює у залежності від віку, на
явності або відсутності цукрового діабету. Для всіх вікових груп часто
та альбумінурії вище у осіб з цукровим діабетом. У загальній популяції 
альбумінурію різного ступеню виявляють у чверті обстежуваних, причому 
лише у 25% осіб з виявленою альбумінурією вдається встановити її при
чину (ЦД, АГ).

Таблиця 24.

Типові причини хибних результатів рутинного вимірювання 
білка/альбуміну у сечі

Хибнопозитивні Хибнонегативні

Баланс рідини
Дегідратація |  концентрацію білка 
у сечі

Надлишкова гідратація |  
концентрацію білка у сечі

Гематурія |  кількість білка у сечі**

Фізичні вправи ї  екскрецію білка (особливо альбу
міну) з сечею

Інфекції
Інфекція сечових шляхів може 
викликати продукцію білка мікро
організмом

Інші білки (крім 
альбуміну)

Зазвичай не взаємодіють так 
сильно, як альбумін з реаген
тами на тест-смужках

Ліки*

Крайньо лужна реакція сечі 
(рН > 8) може сприяти забарв
ленню реагентів на тест-смужці, 
хибно вказуючи на наявність білка

Примітки : *  —  або інші обставини, значно олужнюючі сечу; * *  —  гематурія пов язана з 
присутністю білка, який мо%сна виявити чутливими методами. Тест-смужки з декіль
кома зонами реагент ів вимірюють гемоглобін, тим самим вказуючи на гематурію як 
причину альбумінурії/протеїнурії.
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Методи визначення екскреції альбуміну з сечею. Беручи до уваги 
те, що існують ряд факторів, які обумовлюють хибнопозитивні і хибно- 
негативні результати на протеїнурію/альбумінурію, трактувати аналізи 
дослідження екскреції білка з сечею необхідно з урахуванням результатів 
загального аналізу сечі.

Існують кількісні і якісні методи оцінки екскреції білка з сечею.
Якісне визначення екскреції білка з сечею для початкової оцінки стану 

нирок проводять з використанням тест-смужок. У пацієнтів з позитивним 
тестом необхідно оцінювати екскрецію білка з сечею кількісними метода
ми — співвідношення білок/креатинін або альбумін/креатинін протягом 
З місяців. Пацієнтів з двома і більше позитивними кількісними тестами з 
інтервалом від одного до двох тижнів, необхідно розглядати як таких, що 
мають персистуючу патологічну екскрецію білка з сечею і проводити по
дальше обстеження і лікування. Моніторинг екскреції білка з сечею необ
хідно визначати кількісними методами.

Стандартні методи, що використовуються для виявлення білка у сечі 
(сульфасаліциловий, пірогаллоловий), непридатні для виявлення МАУ. 
Не варто замінювати обстеження на МАУ констатацією наявності слідової 
протеїнурії.

Для кількісного визначення екскреції альбуміну з сечею викорис
товують радіоімунні, імуноферментні і імунотурбідиметричні методи. 
Визначається кількість екскретуємого альбуміну за добу, швидкість екс
креції альбуміну, відношення альбумін/креатинін у довільному зразку сечі. 
Враховуючи високу діагностичну цінність мікроальбумінурії, розроблені 
методи кількісної експрес-діагностики (портативний аналізатор Albumin 
HemoCue, Швеція та ін.).

Вимірювання екскреції білка за 24 год. тривалий час вважалось «зо
лотим стандартом» для кількісної оцінки протеїнурії. За даними деяких 
досліджень екскрецію білка варто визначати у зібраній за ніч порції сечі. 
Порівняння екскреції білка при денному і нічному зборах сечі дозволяє ви
явити ортостатичну протеїнурію.

Збір зразка сечі за чітко визначений час є незручним і може приводити 
до низки помилок. Концентрація білка у довільних пробах сечі є грубим по
казником швидкості екскреції білка, також на неї впливає швидкість гідра
тації. Альтернативним методом кількісної оцінки протеїнурії є визначення 
співвідношення білок/креатинін або альбумін/креатинін у нефіксованому 
за часом довільному зразку сечі. Співвідношення білок/креатинін і альбу
мін/креатинін у сечі дає точну оцінку екскреції білків і альбуміну з сечею 
і не залежить від впливів гідратації. Кращою для визначення є вранішня 
порція сечі, оскільки вона краще корелює з 24-годинною екскрецією білка.

29



Якщо вранішня порція сечі недоступна, прийнятним може бути довільний 
зразок сечі.

Діагностичні критерії мікроальбумінурїі і протеїнурії У залежності 
від методу визначення, діагностичними вважаються рівні білка, приведені 
у таблиці 25. Оскільки екскреція креатиніну у чоловіків вище, ніж у жінок, 
прогностичне значення МАУ у відношенні ризику серцево-судинних усклад
нень дозволило запропонувати термін «альбумінурія низького ступеню», 
який націлює на необхідність визначення рівня екскреції альбуміну з сечею.

Частіше всього ХХН діагностуєтся при наявності протеїнурії і гіпер
тензії, у тому числі, на фоні цукрового діабету і кардіоваскулярних захво
рювань, а також у пацієнтів з обтяженим сімейним анамнезом по ХХН.

Метод, який найчастіше всього використовується у розвинутих кра- 
їних — це індикаторна тест-смужка, яка, у першу чергу, виявляє альбу
мін і є нечутливою до низькомолекулярних білків. Кольорова реакція між 
альбуміном сечі і тетрабромфеноловим синім дає різні відтінки зеленого 
забарвлення в залежності від концентрації альбуміну у зразку. Навпаки, 
коли клінічні лабораторії визначають «протеїнурію», обладнання виявляє 
як низько-, так і високомолекулярні глобуліни — додатково до альбуміну.

Таблиця 25.
Визначення рівня альбумінурії і протеїнурії

Метод визначення Норма МАУ
Альбумінурія 
або клінічна 
протеїнурія

Протеїнурія

Добова екскреція <300 мг/добу >300 мг/добу

Тест-смужки <30 мг/дл >30 мг/дл

Відношення білок/ 
креатинін < 200мг/г 200мг/г

Альбумінурія

Добова екскреція <30 мг/добу 30-300 мг/добу >300 мг/добу

Тест-смужки < 3 мг/дл > 3 мг/дл

Відношення альбу
мін/креатинін

< 17мг/г(Ч) 17-250 мг/г (Ч) > 250мг/г(Ч)

< 25 мг/г (Ж) 25-355 мг/г (Ж) > 355 мг/г (Ж)

Примітки: *  Використання одинакових значень для чоловіків і ж інок мож е приводи
ти до гіпердіагностики ураж ень нирок у  жінок. Рекомендації Американської Асоціації 
Д іабет у визначають розмеж овуючі значення між 'нормою, МАУ і протеїнурією ЗО м г і 
ЗООмг/г незалеж но від статі; * *  Рекомендації Європейського т овариства кардіологів 
і Європейського товариства по А Г  визначають діагностичне значення МАУ як добову  
екскрецію альбуміну з сечею ЗО-ЗООмг/добу або відношення альбумін/креатинін у  довіль
ній порції сечі > 22 м г /г у  чоловіків і > 31 м г/г у  ж інок .
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Визначення білку у добовій сечі тривалий час було «золотим стан
дартом» для кількісної оцінки протеїнурії. Альтернативним методом є ви
мірювання відношення білку або альбуміну до креатиніну у разовій порції 
сечі. Граничним є рівень у співвідношенні альбумін/креатинін вище ЗО мг/г 
у дорослих і відповідно — у дітей і підлітків. Значення співвідношення 
альбумін/креатинін>300 мг/г у жінок і > 200 мг/г у чоловіків відповідає 
термінам «макроальбумінурія» або «клінічна протеїнурія».

Ці відношення згладжують коливання концентрації білка у сечі при пра
вильних питтєвих режимах і зручніші порівняно зі збиранням добової сечі.

Лабораторне обстеження пацієнтів з хронічною хворобою нирок
Для всіх пацієнтів

• Розрахунок ШКФ по креатиніну сироватки.
• Співвідношення протеїн/креатинін або альбумін/креатинін у першому 

вранішньому або у довільному зразку сечі.
• Дослідження сечового осаду або сечової смужки на еритроцити і 

лейкоцити.
• Візуалізуючі дослідження нирок, як правило, ультразвукові.
• Електроліти сироватки (натрій, калій, хлориди і бікарбонати).

СКРИНІНГ ПАЦІЄНТІВ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ 
ПОРУШЕННЯ ФУНКЦІЇ НИРОК

Для діагностики ХХН у дорослих пацієнтів з серцево-судинними за
хворюваннями або підвищеним ризиком їх розвитку необхідно розрахувати 
ШКФ за формулою МОЯ!) і визначити співвідношення альбумін/кретинін 
в сечі.

Для пацієнтів з встановленою ІХС, хронічною серцевою недостатніс
тю, з факторами ризику розвитку ХХН і серцево-судинного захворювання 
(АГ, ЦД) рекомендується обов’язкова оцінка обох показників. При вияв
ленні патологічного значення хоча б одного з показників, необхідно по
вторити дослідження через 3 міс. ХХН діагностується при підтвердженні 
патологічного значення хоча б одного з них.

Рекомендації і рівень доказовості по виявленню порушення функції 
нирок дорослих пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями або під
вищеним ризиком їх розвитку містяться у таблиці 26.
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Таблиця 26.

Рекомендації і рівень доказовості по виявленню порушення функції нирок 
дорослих пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями або підвищеним

ризиком їх розвитку

Рекомендації Клас і рівень 
доказовості

Для оцінки ШКФ необхідно використати формулу \1DRD. 
Значення розрахованої таким чином ШКФ < 60 мл/хв/1,73 
м2 слід вважати патологічними

І,В

Для скрінігу на наявність ниркового ушкодження необхід
но використовувати відношення альбумін/креатинін в сечі. 
Значення відношення альбумін/креатинін > 3 0  мг/г слід 
вважати патологічними

На, В

У всіх дорослих пацієнтів з ССЗ або підвищеним ризиком 
їх розвитку слід розрахувати ШКФ за формулою МБІШ і 
визначити відношення альбумін/креатинін у сечі для ви
явлення ХХН

Па, С

Алгоритм для визначення порушення функції нирок
• Визначити рівень креатиніну сироватки і розрахувати ШКФ по МОІФ. 

Якщо розрахункова ШКФ< 60 мл/хв/ 1,73 м2, повторити дослідження 
через 3 міс. або раніше.

• У випадковій порції сечі визначити відношення альбумін/креатинін. 
Якщо відношення альбумін/креатинін > 17мг/г у чоловіків і > 25 мг/г у 
жінок, повторити дослідження через 3 міс. або раніше.

• Провести візуалізуючі дослідження для уточнення наявності ниркового 
ушкодження.

• Якщо значення ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2 і/або відношення альбумін/кре
атинін > 17мг/г у чоловіків і> 17мг/г > 25мг/г у жінок зберігаються, по 
крайній мірі, 3 міс.:
- діагностується ХХН;
- показано лікування у відповідності з рекомендаціями.

• Якщо обидва дослідження негативні, то їх необхідно щорічно повторю
вати. *

• Якщо ШКФ < 30 мл/ЯЬ/1,73 м2 або швидко знижується або відношення 
альбумін/креатинін > 250 мг/г у чоловіків і > 355 мг/ г у жінок, пацієнта 
необхідно направити до нефролога.

32



ДІАГНОСТИКА УРАЖЕНЬ НИРОК
У пацієнтів з ХХН слід оцінювати наявність ураження нирок. МАУ/ 

иротеїнурія є чутливими показниками патології клубочкового апарату ни
рок. Для виявленні інших різновидів ХХН необхідно досліджувати осад 
сечі (можливо тест-смужками на еритроцити і лейкоцити) і виконати ві- 
іуалізуючі дослідження: УЗД, внутрішньовенну урографію, КТ, МРТ, ра
діоізотопну ренографію. Загальний аналіз сечі і УЗД є корисними неінва- 
і и в н и м и  методами для визначення пошкодження нирок. Додаткові методи 
клінічного обстеження хворих з ХХН містяться у таблицях 27 і 28.

Таблиця 27.

Додаткові методи клінічного обстеження осіб 
з ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2

Клінічна
проблема

Оцінюваний
параметр Можливі додаткові параметри для оцінки

Анемія Гемоглобін

При анемії:
• еритроцитарні показники
• підрахунок ретикулоцитів
• дослідження заліза (залізо сироватки, загально- 

зв’язуюча здатність, % насичення трансферину і 
ферритину)

• тест на приховану кров у калі
• медична оцінка супутніх станів

Білково-
енергетична

недостат
ність

Маса тіла 
Альбумін сироватки 
Харчовий щоденник 
Суб’єктивна глобаль

на оцінка

При білково-енергетичній недостатності:
• визначення екскреції азоту сечовини за добу
• запис даних про споживання білка і загальну 

калорійність їжі
• медична оцінка супутніх станів

Кісткова
патологія

ПТГ сироватки 
Кальцій сироватки 
Фосфор сироватки

При відхиленні:
• визначення рівня вітаміну 0
• рентгенологічне дослідження кісток
• кісткова денситометрія

Нейропатія

Парестезія 
Відхилення у мен
тальному статусі 
Порушення сну 

«Неспокійні» ноги

При симптомах:
• огляд невролога, включаючи ментальний статус
• електроліти сироватки
• медична оцінка супутніх станів
• оцінка швидкості проведення збудження по не

рву
• електроенцефалографічне дослідження
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Закінчення таблиці 27

Додаткові методи клінічного обстеження осіб 
з ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2

Клінічна
проблема

Оцінюваний
параметр Можливі додаткові параметри для оцінки

Обмежене 
функціону
вання і бла
гополуччя

Стандартизовані 
карти, КТН^ОЬ

При відхиленнях:
• медична оцінка супутніх станів
• навчання самообслуговуванню
• фізична реабілітація
• відновлення ментального здоров’я
• соціальна підтримка
• професійна реабілітація

Таблиця 28.

Клінічне обстеження осіб похилого віку з ШКФ 60-89 мл/хв/1,73м2

Всі пацієнти
Оцінка факторів ризику хронічного захворювання нирок.
Вимірювання артеріального тиску.
Співвідношення альбумін/креатинін у довільному зразку сечі.
Дослідження сечового осаду або сечової смужки на визначення еритроцитів і лей
коцитів.

ДІАГНОСТИКА ХХН
Опитування і фізикальне дослідження на ранніх стаадіях хронічної 

хвороби нирок малоінформативні — у цей період діагностика базується на 
інструментальних дослідженнях і лабораторних тестах.

Маркери пошкодження нирок. Лабораторні маркери
До лабораторних маркерів відносять: зниження відносної густини 

сечі, протеїнурію, гематурію, лейкоцитурію, циліндрурію.
Зниження відносної густини сечі відображає концентраційну здат

ність нирок (канальців). Визначення відносної густини сечі можна вико
ристовувати як скринінговий метод для діагностики захворювань нирок 
при масових оглядах населення. Для ураження канальців нирок характерні 
ізостенурія і гіпостенурія (гіпоізостенурія), тоді як значення відносної гус
тини сечі понад 1018 виключають таке зниження.
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Протеїнурія також є раннім і чутливим маркером ниркового за
хворювання. При цьому основним білком сечі, як правило, є альбумін. 
Враховуючи, що протеїнурія одночасно з зниженням відносної густини 
сечі є самим несприятливим прогностичним компонентом нефротичного 
синдрому, її виявленню приділяється надзвичайно велика увага.

Гематурія — це один з типових симптомів ураження нирок, який 
характеризується наявністю крові (еритроцитів) у сечі людини. Під гемату
рією прийнято вважати наявність крові (еритроцитів) у сечі людини.

У нормі у сечовому осаді еритроцити відсутні або виявляються у кіль
кості не більше 1-2 у всіх полях зору при мікроскопічному дослідженні.

При гломерулярній гематурії еритроцити, проходячи через ба
зальну мембрану капілярів клубочка, деформуються і пошкоджуються. 
Мікроскопічено такі еритроцити ідентифікують по зміненій формі, меншо
му об’єму, неоднакових розмірах. Вони не мають кольорового забарвлення
і в них відсутній гемоглобін. Такі еритроцити назівають вилуженими.

При різноманітних патологічних станах наявність крові у сечі визна
чається як мікро- або макрогематурія.

Мікрогематуря — це стан при якому колір сечі не змінюється, а ери
троцити визначаються мікроскопічно. У залежності від кількості еритро
цитів виділяють гематурію:
• слабо виражену ■— до 20 еритроцитів в полі зору
• помірно виражену — 20-200 еритроцитів в полі зору
• виражену — понад 200 еритроцитів в полі зору.

При макрогематурії сеча набуває темно-червоного кольору (м’ясних 
помиїв).

Важливим є те, що наявність у сечі 2-3 і більше еритроцитів свід
чить про патологію нирок, сечових шляхів або зниження згортаючої 
здатності крові.

Лейкоцитурія — це виділення лейкоцитів з сечею у кількості, яка пе
ревищує нормальні показники. Нормою вважають виявлення поодиноких 
лейкоцитів у полі зору (0-2 у чоловіків і до 5-6 у жінок) при орієнтовному 
дослідженні сечового осаду (мікроскопія зі збільшенням у 40 разів і не 
більше 4-10 в 1 мл при підрахунку у камері.

Значну лейкоцитурію називають піурією. Піурію можна запідозрити 
вже при макроскопічному дослідженні по дифузному помутнінню сечі. 
При хронічному пієлонефриті внаслідок поліурії і лейкоцитурії сеча може 
набувати виду курячого бульйону.

Важливо розрізняти інфекційну (бактеріальну) і асептичну лейко
цитурію.
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У розмежуванні цих двох різновидів лейкоцитурії, крім бактеріологіч
ного дослідження сечі, має значення вивчення особливостей лейкоцитів — 
виявлення активних лейкоцитів або клітин Штернгаймера-Мальбіна і ви
значення співвідношення окремих видів лейкоцитів у забарвлених мазках 
з осаду сечі.

Ціліндрурія — поява циліндрів у сечі. У нормі у сечі можуть визнача
тися 1-2 гіалінових циліндри не у всіх полях зору. Більша їх кількість, поява 
інших різновидів циліндрів є проявами патології. Циліндри — це білкові 
відбитки канальців, причому найчастіше циліндри утворюються з білків 
плазми, які пройшли через гломерулярний фільтр. Гіалінові циліндри — це 
білкові циліндри. Якщо на гіалінові циліндри осідають клітини канальців, 
утворюються епітеліальні циліндри, якщо лише ядра клітин — зернисті 
циліндри, еритроцити — еритроцитарні, лейкоцити — лейкоцитарні цилін
дри. При важких дистрофічних змінах клітин канальців утворюються жиро 
перероджені або віскоподібні циліндри. Вони є індикаторами ураження 
нефрону, оскільки утворюються у канальцях і,таким чином, мають лише 
ниркове походження. Вони вказують на наявність протеїнурії, навіть якщо 
її рівень не надто великий.

Візуальні маркери
Візуальні маркери пошкодження нирок визначаються при інструмен

тальному дослідженні: ультразвукове дослідження, комп’ютерна томогра
фія, ізотопна сцинтіграфія, контрастна урографія.

Суттєве значення надають зменшенню розмірів нирок (на відміну від 
гострої нирокової недостатності, при якій розміри нирок збільшені).

Оцінка функції нирок
Сумарну функцію нирок оцінюють за швидкістю клубочкової філь

трації. ШКФ показує, який об’єм крові в мл може бути повністю очищений 
від креатиніну за 1 хвилину.

Зниження ШКФ у динаміці чітко відображає зменшення числа ді
ючих нефронів. Причому швидкість зниження ШКФ у кожного хворого 
практично постійна (при відсутності додаткових факторів прогресування). 
Розрахувавши цю швидкість за декількома вимірами, можна завчасно ви
значити час початку гемодіалізу.

Швидкість клубочкової фільтрації є значно чутливішим показником 
функціонального стану нирок, ніж креатинін або сечовина сироватки кро
ві. Рівень сечовини не відповідає ступеню важкості ХХН, тому від цього 
параметру відмовились. Діагностичну цінність креатиніну суттєво знижує 
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Таблиця 29.
Формули розрахунку ШКФ

Метод розрахунку Формула

Сосктой-ваик
1,228 х [140 -  вік] х маса тіла (кг) х 0,85 (для жінок) 

креатинін плазми (мкмоль/л)

Приблизний 
розрахунок ШКФ

[140 -  вік в роках] х маса тіла (кг) 
креатинін плазми (мкмоль/л)

Для чоловіків отриманий результат множать на 1,2

Формула Шварца 
(для розрахунку ШКФ 

у дітей)

0,0484 х зріст (см) 
креатинін плазми (ммоль/л)

Для хлопчиків старше 13 років замість коефіцієнта 0,0484 
використовують 0,0616.

його залежність від багатьох параметрів: м’язової маси (у жінок креатинін 
на 15% нижче), дієти (у вегетаріанців рівень креатиніну нижче), прийому 
деяких ліків та ін.

Оцінити здатність клубочкової фільтрації можна за допомогою роз
рахункових формул або шляхом визначення кліренсу креатиніну

Кліренс креатиніну. Кліренс креатиніну — це здатність нирок ви
водити його з плазми. Для дослідження збирають сечу за певний проміжок 
часу (2,6,12 або 24 год.) і, щонайменше, одноразово беруть кров з вени. 
Оцінка ШКФ за кліренсом креатиніну є більш точною, ніж розрахункова 
формула, на початкових стадіях ХХН.

Розрахункові формули оцінки ШКФ. У нинішній час найбільш ши
рокого розповсюдження набули прості розрахункові методи оцінки ШКФ 
(формула Кокрофта-Гаулта, формула МБИХ) та ін.), яким віддають пере
вагу перед пробою Реберга-Тареєва (таблиця 29).

КЛІНІЧНА СИМПТОМАТИКА Х )|н
Хронічна хвороба нирок (ХХН) за своєю суттю відображає загибель 

частини нефронів. У нефронах, що залишилися, відбуваються компенса
торні структурні і функціональні зміни, які приводять до зниження функці
онального резерву нирок.

Ознаки ниркової недостатності досить варіабельні. Спочатку ХХН 
протікає безсимптомно. Але подальша втрата функціонуючих нефронів
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(до 30% від норми) проявляється вже більш вираженим порушенням функ
ції нирок, які важко не помітити. У крові підвищується концентрація 
азотистих метаболітів (креатинін, сечовина), порушується баланс електро
літів, виникають дисліпідемія, анемія, вторинний гіперпаратіреоз та ін. 
Сукупність неврологічних, кардіологічних симптомів, шлунково-кишко
вих та метаболічних розглядів визначаються як уремія.

Уремія — це патологічний стан, обумовлений затримкою у  кро
ві азотистих шлаків, ацидозом, порушеннями електролітної\ водної і 
осмотичної рівноваги при нирковій недостатності.

При уремії уражуються всі органи і системи організму. У зв’язку з 
поліморфізмом уражень внутрішніх органів при вираженій уремії на пер
ший план можуть виступати її неспецифічні маски: анемічна, гіпертонічна, 
остеопатична.

Виділяють ранні і пізні ознаки ниркової недостатності.

Ранні ознаки
Початковий період ХНН бідний на яскраво виражені клінічні симп

томи. Раніше інших відзначаються скарги на зниження апетиту, сухість і 
неприємний смак у роті, втому. Особливо часто спостерігаються поліурія 
з ніктурією.

При огляді: шкіра бліда за рахунок анемії, артеріальний тиск, як пра
вило, підвищений. Лабораторно: анемія, зниження відносної густини сечі, 
підвищення рівня креатиніну, дисліпідемія, зниження швидкості клубочко- 
вої фільтрації.

Інструментально: ті чи інші структурні аномалії нирок.
Підозра на ХНН у лікаря повинна виникати при наявності чо

тирьох ознак:
• анемія неясного походження,
• низька відносна густина сечі,
• поліурія і ніктурія,
• артеріальна гіпертензія.

Пізні ознаки
Шкіра бліда з жовтуватим відтінком (затримка урохромів), суха (хворі 

не потіють). Ілюзія «припудреності» шкіри за рахунок лусочок ( «сечовин
ний піт») обумовлена виділенням і кристалізацією сечовини. Сечовина, 
розпадаючись на поверхні шкіри до аміаку, викликає подразнення (сверб
лячку). Спостерігається геморагічна висипка (петехії, екхімози).
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На пізніх стадіях приєднуються інверсія сну, сверблячка шкіри (обу
мовлена гіперпаратіреозом, нейропатіями і порушеннями азотистого ба
лансу), тонічні судоми литкових м’язів, важка артеріальна гіпертензія з 
головним болем і ускладненнями з боку серця, судин мозку і очного дна 
(аж до втрати зору).

Пацієнти з порушенням функції нирок значно частіше помирають від 
серцево-судинних катастроф (інфаркт міокарда, інсульт), ніж від термі
нальної ниркової недостатності. Можуть спостерігатись уремічні перикар
дити, порушення серцевого ритму аж до асистолії (при гіперкаліємії понад 
7 ммоль/л), застійна серцева недостатність.

Ураження нервової системи може протікати у виляді уремічної енце- 
фалопатії і уремічної полінейропатії. Розлади органів травлення проявля
ються анорексією, нудотою і блюванням (імовірно, з-за виділення азотис
тих шлаків у верхніх відділах травного тракту), розвитком ерозій і виразок.

Для термінальної ниркової недостатності характерні повторні носові 
кровотечі, запах аміаку з рота (уринозний запах), виражена гіпергідрата- 
ція (анасарка, уремічний інтерстиціальний набряк легень, набряк мозку), 
критична гіперкаліємія, уремічна кома. Поліурія і ніктурія змінюються 
олігурією з наступною анурією.

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ 
ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК

Класифікація ХХН базується на ШКФ, розрахованій за формулою 
МБІШ, і наявності ушкодження нирок (таблиці ЗО і 31). Розрахунок ШКФ 
по формулі МОІШ рекомендується у якості класифікаційного показника 
функціонального стану нирок, оскільки:
• формула МОІШ найбільш надійно дозволяє оцінити ШКФ у дорослих;
• для розрахунку ШКФ цим методом використовуються легкодоступні 

параметри (елементарні демографічні дані і креатинін сироватки);
• показник може бути розрахований автоматично і поданий у лаборатор

ному звіті.
Існує взаємозв’язок між типами захворювання нирок та клінічними 

проявами (таблиця 32), при цьому стадія захворювання визначає особли
вості лікувальної тактики та клінічний план дій (таблиця 33).
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Таблиця ЗО. 
Стадії ХХН

Стадія
ХХН Характеристика ШКФ (мл / 

хв/1,73 м2)

1 Пошкодження нирки з нормальною або підвищеною ШКФ >90

2 Пошкодження нирки з незначно зниженою ШКФ 60-89

3 Помірне зниження ШКФ 30-59

4 Виражене зниження ШКФ 15-29

5 Термінальна ниркова недостатність < 15 (або діаліз)

Таблиця 31.
Стадії ХНН в залежності від наявності ураження нирок

ШКФ, 
мл/хв/1,73 м2

3 ураженням нирок * Без ураження нирок

зАГ без АГ зАГ без АГ

>90 1 1 АГ без |  ШКФ Норма

60-89 2 2 АГ з | ШКФ |  ШКФ

30-59 3 3 3 3

15-29 4 4 4 4
< 15 (або діаліз) 5 5 5 5

Примітка: *  пошкодження нирок визначається як патологічні відхилення або маркери наяв
ності ураження , включаючи зміни у  аналізах крові і сечі або при візуалізуючих дослідженнях; 
* *  може бути нормальним для малюків або осіб похилого віку. Затінена ділянка відповідає 
ХХН.

Таблиця 32.
Взаємозв’язок між типами захворювання нирок та клінічними 

проявами

Хвороби нирок Типове захворювання нирок

Діабетична нефропатія 
(тип 1 і тип 2)

Безсимптомні відхилення в аналізах сечі (про
теїнурія), нефротичний синдром

Гломерулярні хвороби 
Проліферативний гломерулонефрит

»
Незапальні захворювання

Нефротичний синдром, безсимптомні відхи
лення в аналізах сечі (гематурія і протеїнурія) 
Нефротичний синдром, безсимптомні відхи
лення в аналізах сечі (протеїнурія)
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Закінчення таблиці 32

Хвороби нирок Типове захворювання нирок

Хвороби судин 
Великих судин

Судин середнього калібру

Дрібних судин

Артеріальна гіпертензія, викликана захворю
ванням нирок, безсимптомні відхилення при 
радіологічних дослідженнях 
Артеріальна гіпертензія, викликана захворю
ванням нирок, безсимптомні відхилення в ана
лізах сечі (протеїнурія)
Артеріальна гіпертензія, викликана захворю
ванням нирок, безсимптомні відхилення в ана
лізах сечі (гематурія)

Тубулоінтерстиціальні 
Тубуло-інтерстиціальний нефрит

Незапальні захворювання

Симптоматика з боку сечового тракту, тубу- 
лярні синдроми, безсимптомні відхилення в 
аналізах сечі при радіологічних дослідженнях, 
порушення концентраційної функції 
Тубулярні синдроми, безсимптомні відхилення 
в аналізах сечі (протеїнурія, піурія, канальце- 
вий епітелій, зернисті циліндри), безсимптомні 
відхилення при радіологічних дослідженнях

Кистозні хвороби Симптоматика з боку сечового тракту, безсимп
томні відхилення в аналізах сечі, безсимптомні 
відхилення при радіологічних дослідженнях

Хвороби ниркового трансплантату 
Хронічне відторгнення

Медикаментозна токсичність 

Трансплантаційна нефропатія 

Вікова патологія

Артеріальна гіпертензія, викликана захворю
ванням нирок, безсимптомні відхилення в ана
лізах сечі (піурія, протеїнурія)
Артеріальна гіпертензія, викликана захворю
ванням нирок
Безсимптомні відхилення в аналізах сечі (про
теїнурія)
Нефротичний синдром, безсимптомні відхиле- 
ня в аналізах сечі (протеїнурія, гематурія)
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Таблиця 33.
Хронічне захворювання нирок: клінічний план дій

л Описання ШКФ (мл/ 
хв/1,73м2) Дії*

н
и Група ризику

>90(з 
факторами 

ризику ХХН)

Скринініг. Зниження рівня 
факторів ризику ХХН

1.
Ниркове пошкодження 
з натуральною або |  
ШКФ

> 90

Діагноз і лікування. Терапія 
супутніх станів. Сповільнення 

прогресування. Зниження рівня 
ризику ССП

2.
Ниркове пошкодження

60-89 Оцінка прогресування
з легким |  ШКФ

3. Помірне |Ш КФ 30-59
Виявлення і лікування 

ускладнень

4. Важке |  ШКФ 15-29
Підготовка до замісної ниркової 

терапії (ЗНТ)

5. Ниркова недостатність <15 (або діаліз) ЗНТ (якщо наявна уремія)

Примітка: Хронічне захворювання нирок визначається по наявності ниркового по
ходження або рівнем ШКФ <60 мл/хв/1,73 м2 протягом не менше 6 місяців. Нирко
ве пошкодження визначається як патологічне відхилення або наявність маркерів 
ушкодження, включаючи відхилення в аналізах крові і сечі при візуалізуючих дослі
дженнях. * Включаючи дії на попередніх стадіях. Скорочення: ШКФ — швидкість 
клубочкової фільтрації; ХЗН  — хронічне захворювання нирок; ССП — серцево-су
динна патологія; ЗН Т— замісна ниркова патологія.

ФОРМУЛЮВАННЯ ДІАГНОЗУ ХХН
Згідно поняття «Хронічна ниркова недостатність» вважалось, що 

спочатку протягом багатьох років у пацієнта було хронічне ниркове захво
рювання, а потім розвивалась хронічна ниркова недостатність. Причому, 
нерідко початкові стадії ХНН (з-за їх безсимптомності) своєчасно не діа
гностувались, поки не наступала термінальна стадія, коли вже необхідно 
проводити гемодіаліз або трансплантацію нирки.

Діагноз «хронічна хвороба нирок» (навіть за відсутності зниження 
ШКФ) передбачає неминуче подальше прогресування процесу і він поклика
ний прикути увагу лікаря. Саме потенційна можливість втрати функції нирок 
є найважливішим моментом у розумінні терміну «хронічна хвороба нирок».
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Таким чином, концепція ХХН розширює застаріле поняття «хро
нічна ниркова недостатність» за рахунок оцінки початкових стадій за
хворювань нирок, що дозволяє раніше розпочати превентивні заходи і 
загальмувати погіршення ниркових функцій.

«Хронічна хвороба нирок» (як свідчить з назви) може бути узагаль
нюючим терміном і самостійним діагнозом. Незважаючи на розмаїття 
етіологічних факторів, більшість хронічних захворювань нирок мають 
єдиний механізм прогресування, а морфологічні зміни у нирках при нирко
вій недостатності однотипні і зводяться до переважання фібропластичних 
процесів з заміщенням функціонуючих нефронів сполучною тканиною і 
зморщуванням нирок.

Наявність єдиного комплексу характерних симптомів і патофізіологіч
них порушень, об’єднаних загальною причиною (загибель нефронів) дає фор
мальні підстави визначати ХХН не лише як синдром, який ускладнює перебіг 
того чи іншого захворювання нирок, але і як самостійну нозологічну форму 
(по аналогії з сучасними поглядами на хронічну серцеву недостатність).

У 2007 році Всесвітня організація охорони здоров’я суттєво уточнила 
рубрику N18 (раніше під цим кодом значилась «Хронічна ниркова недо
статність»). З метою збереження загальноприйнятої структури діагнозу 
рекомендується діагноз «Хронічна хвороба нирок» вказувати після осно
вного захворювання і тоді кодування хвороби встановлюється по МКХ по 
основному захворюванню. Якщо етіологія порушення функції нирок не
відома, то основним діагнозом може бути встановлена «Хронічна хвороба 
нирок», яка кодується рубрикою N18 (де N18.1 — Хронічна хвороба нирок, 
стадія 1; N18.2 — Хронічна хвороба нирок, стадія 2 і т.д.).

Згідно рекомендацій ВООЗ формулювання клінічного діагнозу ХХН 
може виглядати у наступних варіантах:
• Хронічний гломерулонефрит, сечовий синдром, фаза ремісії. ХХН

2 стадія.
• Цукровий діабет 2 типу, інсулінзалежний, важкий перебіг, стадія суб- 

компенсації. Діабетична нефропатія. ХХН 4 стадія.
• Гіпертонічня хвороба, II стадія, III ступінь, ризик 4. СН І ст., ФК II, 

зниження ШКФ (76 мл/хв, 18.06.2011).
• Хронічний медикаментозний (анальгетичний) тубулоінтестиціальний 

нефрит, ХХН 2 стадія.
• Хронічна хвороба нирок, неуточнена, 3 стадія.

В Україні класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної прак
тики запропонована Інститутом нефрології АМН України та прийнята II на
ціональним з’їздом нефрологів України (м. Харків, 23-24 вересня 2005 р.).
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Відповідно цій класифікації для формулювання основного діагнозу 
первинного хронічного ураження нирок у діагнозі вказують наявність ХХН 
та її стадію, нозологічну основу (морфологічний діагноз з датою нефро- 
біопсії), наявність нефротичного або нефритичного синдрому, вторинної 
гіпертензії, анемії, ускладнень та супутньої патології.

У разі вторинного хронічного ураження нирок спочатку вказується 
нозологічна основа виникнення ХХН, далі стадія ХХН, найменування 
хвороби нирок з морфологічною верифікацією, якщо така є, вказується на
явність нефротичного або нефритичного синдрому, вторинної гіпертензії, 
анемії, ускладнень та супутньої патології.

У випадках, коли визначити нозологічну основу первинного чи вто
ринного хронічного ураження нирок неможливо, встановлюється діагноз 
хронічної хвороби нирок; далі в діагнозі вказується наявність нефротично
го або нефритичного синдрому, вторинної гіпертензії, анемії, ускладнень 
та супутньої патології.

Ураження нирок тривалістю менше 3-х місяців, проявами якого є 
структурні або функціональні порушення органу з наявністю/відсутністю 
зниження ШКФ, розцінюють як гострий процес. Формулюючи діагноз го
стрих уражень органів сечової системи, послідовно вказують: назву хворо
би за номенклатурою, морфологічну верифікацію (якщо вона є), наявність 
нефротичного синдрому, гіпертензії, порушення функції нирок, ускладнен
ня, супутню патологію.

Нефротичний синдром: протеїнурія > 3,5 г на добу, гіпопротеїне- 
мія < 60 г/л, гіперхолестеринемія та набряки.

Нефритичний синдром: помірна або виражена протеїнурія поєднана з 
гіпертензією та порушеною функцією нирок.

Наявність анемії визначається за критеріями ЕВРО (2004 р.):
• для жінок у пременопаузі та пацієнтів в препубертаті — НЬ < 110 г/л 

(Ш < 33%),
• для чоловіків та жінок у постменопаузі — НЬ < 120 г/л (Ш < 37%).

Вторинна артеріальна гіпертензія встановлюється відповідно до реко
мендацій ВООЗ та Міжнародної асоціації гіпертензії (1999 р.):
• І ступінь АТ систолічний 140-159 мм.рт.ст., АТ диастолічний

90-99 мм.рт.ст.;
• II ступінь АТ систолічний 160-179 Мм.рт.ст., АТ диастолічний

100-109 мм.рт.ст.; *
• III ступінь АТ систолічний > 180 мм.рт.ст., АТ диастолічний

>110 мм.рт.ст.
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Хронічна хвороба нирок 
Первинні гломерулярні хвороби

Коди за МКХ-10: М)0-Ш7 
Для ідентифікації морфологічних змін при первинних гломерулярних 

хворобах необхідно при кодуванні використовувати наведені нижче чет
верті підрубрики.

Морфологічнні форми:
.0 — незначні гломерулярні зміни
. 1 — фокально-сегментарний гломерулосклероз/гіаліноз
.2 — дифузний мембранозний гломерулонефрит
.3 — дифузний мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
.4 — дифузний ендокапілярний проліферативний гломерулонефрит
.5 — дифузний мезангіокапілярний гломерулонефрит
.6 — хвороба щільних депозитів
.7 — дифузний серпоподібний гломерулонефрит
.8 — фібропластичний гломерулонефрит та інші
.9 — неуточнені зміни

Згідно класифікації хвороб сечової системи для нефрологічної прак
тики запропонованої Інститутом нефрології АМН України та прийнятої 
II національним з’їздом нефрологів України діагноз ХХН формулюється 
наступним чином:
• ХХН II стадія, гломерулонефрит (фокально-сегментарний гломеруло- 

склероз) (дата нефробіопсії), нефротичний синдром, вторинна гіпер
тензія, анемія.

• ХХН II стадія, гломерулонефрит, нефротичний синдром, вторинна 
гіпертензія.

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХХН
Хронічна хвороба нирок виявляється у поліклініках і стаціонарах ліка

рями терапевтичних спеціальностей (сімейні лікарі, терапевти, кардіологи, 
ендокринологи). Лікування пацієнтів проводить сімейний лікар або лікар 
терапевт. Спеціалізована нефрологічна допомога надається нефрологом, а 
також спеціалістами по замісній терапії.

Консультація нефролога доцільна у таких випадках:
• ШКФ <30 мл/хв. (ХХН 4-5 стадій).
• ШКФ 30-60 мл/хв. (ХХН 3 стадії) зі швидким зниження функції ни

рок або з ризиком швидкого зниження функції нирок: прогресуюче
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зниження ШКФ (понад 15% за 3 міс.), протеїнурія понад 1 г/добу, ви
ражена і неконтрольована артеріальна гіпертензія, анемія (гемоглобін 
менше 110 г/л).
При вперше виявленій зниженій швидкості клубочкової фільтрації 

до 30-60 мл/хв необхідно оцінити стабільність порушення функції нирок. 
Повторне обстеження проводиться через 2-4 тижні і потім через 3-6 місяців.

Особливості діагностичних заходів та ключі до встановлення діагнозу 
містяться у таблиці 34 і 35.

Таблиця 34.
Діагностичні заходи при ХХН (К/00()І, 2006)

Стадія Дослідження Частота

1-2

Вимірювання АТ, огляд очного дна, 
ШКФ і креатинін, ліпідограма, глю
коза, загальний аналіз крові (гемо
глобін), загальний аналіз сечі, добова 
мікроальбумінурія (протеїнурія)

Щорічно

3
Плюс додатково: калій, натрій, каль
цій, фосфор, сечова кислота

Раз у півроку, при стабільному 
перебігу (зниження ШКФ менше 

2 мл/хв за 6 міс.) — щорічно

4-5
Плюс додатково: паратгормон, 
бікарбонат

Раз у квартал, при стабільному 
перебігу (зниження ШКФ менше 
2 мл/хв за 6 міс.) — раз у півроку

Таблиця 35.
Ключі до встановленя діагнозу ХХН  по анамнезу пацієнта

Ключ Можливий діагноз

Огляд систем
Симптоми при сечовипусканні 

Недавні інфекції

Висипка на шкірі або артрит 

Фактори ризику захворювання
*з парентеральним зараженням

Зазвичай вказують на порушення у сечовому 
тракті, такі як інфекція, обструкція та сечокам’яна 
хвороба
Можуть вказувати на післяінфекційний 
гломерулонефрит або пов’язану з ВІЛ-інфекцією 
нефропатію
Вказують на аутоімунну патологію, таку як 
системний червоний вівчак або кріоглобулінемія 
Можуть вказувати на ВІЛ-інфекцію, гепатит В або 
С і пов’язане з ними захворювання нирок
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Закінчення таблиці 35

Ключ Можливий діагноз

Хронічні захворювання
Серцева недостатність, цироз 
або втрата рідини у  шлунково- 
кишковому тракті 
Діабет

Гіпертензія

Як правило, вказують на зниження ниркової 
перфузії (преренальні фактори)

Як причина ХНН: діабетична нефропатія 
розпочинається з мікроальбумінурії, потім 
клінічна протеїнурія, гіпертензія і зниження ШКФ 
Як причина ХХН: Первинний нефросклероз 
характеризується значним підвищенням 
артеріального тиску протягом тривалого часу, 
пошкодження органів-мішеней додатково до 
захворювання нирок. Недавнє погіршення 
гіпертензії, яке супроводжується ознаками 
розповсюдженого атеросклерозу, вказує 
на хворобу великих судин, викликану 
атеросклерозом. Недавнє виникнення важкої 
гіпертензії у молодих жінок вказує на хворобу 
великих судин, викликану фібром’язовою 
дисплазією.

Анамнез
Знахідки при попередніх 
рутинних обстеженнях

Попереднє урологічне 
обстеження

Можуть вказувати на анамнез гіпертензії або 
протеїнурії у дитинстві або підлітковому віці, 
або на огляді у школі, на військовій службі, при 
оформленні страховки
Деталі можуть виявити радіологічні відхилення, 
пов’язані з захворюванням нирок

Сімейний анамнез 
захворювання нирок
У кожному поколінні однакова 
вразливість чоловікі і жінок

У кожному поколінні 
преважаюча вразливість 
чоловіків

Рідше, ніж у  кожному 
поколінні

Вказує на аутосомно-домінантну патологію, таку 
як полікистоз

Вказує на пов’язану зі статтю рецесивну 
патологію, таку як синдром Альпорта

Вказує на аутосомно-рецесивну патологію, таку 
як медулярний кистоз нирок або аутосомно- 
рецисивний полікистоз
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Таблиця 36.
Тактика ведення пацієнтів з ХХН (КЛ)0()І, 2006)

Стадія ШКФ
мл/хві.73 м2 Рекомендовані заходи

1 90 і більше Діагностика і лікування основного захворювання, сповіль
нення темпів зниження ШКФ, корекція серцево-судинних 
факторів ризику (АГ, дисліпідемія, паління, ожиріння, гі
перглікемія, низька фізична активність)

2 60-89

3 30-59

• оцінка швидкості прогресування (ШКФ кожні 3 міс.)
• виявлення і лікування ускладнень
• ренопротекція ІАПФ і/або БРА, уникати нефротоксич- 

них препаратів, корекція дози медикаментозних засобів

4 15-29 • підготовка до замісної терапії, консультація нефролога

5 Менше 15 Ниркова замісна терапія (діаліз або трансплантація)

Лікування хронічної хвороби нирок залежить від стадії. Головна увага 
приділяється корекції факторів прогресування з метою віддалення часу пе
реходу на проведення замісної терапії. По мірі розвитку захворювання при
єднується симтоматична і синдромальна терапія. І коли наступає ниркова 
недостатність (5 стадія ХХН), проводиться екстракорпоральне лікування 
(таблиця 36).

КОРЕКЦІЯ ФАКТОРІВ ПРОГРЕСУВАННЯ ХХН
Лікування, спрямоване на корекцію факторів прогресування хронічної 

хвороби нирок, має першочергове значення. У результаті ниркова недостат
ність (5-а стадія ХХН) і замісна терапія будуть необхідними значно пізніше.

Важливим також є і те, що пацієнти з ХХН значно частіше помирають 
від судинних катастроф (мозковий інсульт, інфаркт міокарда), ніж від термі
нальної ниркової недостатності. Наприклад, зниження швидкості клубочко- 
вої фільтрації (ШКФ) менше 60 мл/хв, як показали дослідження, пов’язано 
зі збільшенням серцево-судинної смертності на 50%. Тому вже на ранніх 
стадіях ХХН необхідно проводити корекцію як загальнопопуляційних 
факторів ризику (артеріальна гіпертензія, паління, дисліпідемія, цукровий 
діабет 2 типу, ожиріння), так і активно лікувати уремічні фактори серцево- 
судинного ризику (анемія, порушення фосфорно-кальцієвого обміну).

Фактори прогресування ХНН та заходи впливу на них містяться у 
таблиці 37.
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Таблиця 37.
Фактори прогресування ХХН

Фактор Заходи впливу

Артеріальна
гіпертензія

Контроль гіпертензії з досягненням AT <130/80 мм рт. ст. Препарати 
вибору: іАПФ, БРА-ІІ

Дисліпідемія
Статини, фібрати. Цільове значення ЛПНЩ<2,5 ммоль/л, а при діа
беті або атеросклеротичній серцево-судинній патології <2,0 ммоль/л 
(ESC, 2007).

Паління Відмова від паління

Гіперглікемія Контроль глікемії у пацієнтів з діабетом (НЬА]с <7,0%)

Виражена про- 
теїнурія

іАПФ і БРА-ІІ (нефропротективний ефект). Сулодексид при 
діабетичній нефропатії

Гіперпаратіреоз

Вагітність Вагітність при ШКФ менше 80 мл/хв (2 стадія ХХН) протипоказана

Артеріальна гіпертензія та метаболічні порушення
Гіпертензія є одним з найбільш частих проявів ХХН. Гіпертензія може 

бути причиною ХХН і, навпаки, наявність ХНН завжди викликає гіпертен
зію de novo за рахунок розвитку гіперактивності симпатичної системи і 
еритропоетиндефіцитної анемії.

Артеріальна гіпертензія може привести до нефросклерозу. Формування 
нефросклерозу супроводжується розвитком компенсаторної гіперфільтра- 
ції, яка розвивається внаслідок гіперактивності симпатичної системи. Чим 
менші розміри нирок, тим вище активність симпатичної нервової системи. 
Саме тому симпатолітики є ефективними у знижейні AT і, на жаль, їх доза 
стає надто великою у термінальній ХНН. Так, початкова доза моксонідину 
при ХНН складає 0,1г 1-2 рази на добу, а в переддіалізній стадії може до
сягати до 0,4 г 4 рази на день.

Наступними за частотою після гіпертензії патологічними проявами 
ХХН є метаболічні порушення (таблиця 38).

Артеріальна гіпертензія реєструється у більш, ніж 80% хворих на 
ХХН. Антигіпертензивна терапія сповільнює розвиток ниркової недостат
ності і знижує ризик фатальних серцево-судинних подій.

Препаратами вибору є інгібітори ангіотензинперетворюючого фер
менту або блокатори рецепторів ангіотензину II. У комбінації з іАПФ і БРА
II можна призначати недігідропіридинові антагоністи кальцію (верапаміл, 
дилтіазем), а також тривало діючі дігідропіридинові антагоністи кальцію 
(амлодипін), діуретики (тіазидні, фуросемід, торасемід).

49



Таблиця 38

Метаболічні порушення при різних стадіях ХХН

Стадія
ХХН

ШКФ
(мл/хв) Метаболічні порушення

1 >90 Не обумовлені ХХН, наприклад, метаболічний синдром

2 60-89 Підвищення паратгормону

3 30-59
Сниження абсорбції кальцію, розвиток мальнутриції, роз
виток анемії і лівошлуночкової гіпертрофії (синдром карді- 
оренальної анемії)

4 15-29 Гіпертригліцеридемія, гіперфосфатемія, метаболічний аци
доз, тенденція до гіперкаліємії

5 <15 або діаліз Виражена азотемія

Презентація препарату АЛАДИН (АЬАБШ) 
(Амлодипін)

Склад:
діюча речовина: атіосііріпе; 1 таблетка містить амлодипіну бесилату 

в перерахуванні на амлодипін 10 мг або 5 мг;
допоміжні речовини: таблетки Аладин по 10 мг — лактоза, моно

гідрат; крохмаль картопляний; кросповідон; коповідон; кремнію діоксид 
колоїдний безводний; магнію стеарат; таблетки Аладин 5 мг — лактоза, 
моногідрат; крохмаль кукурудзяний; натрій кроскармелоза; повідон; крем
нію діоксид колоїдний безводний; магнію стеарат.

Лікарська форма. Таблетки.
Фармакотерапевтична група. Код АТС. Селективні антагоністи 

кальцію з переважною дією на судини. Похідні дигідропіридину. С08С А01.
Клінічні характеристики.
Показання. Артеріальна гіпертензія (як препарат першого ряду для 

монотерапії або комбінованої терапії). Ішемічна хвороба серця (стабільна 
стенокардія, вазоспастична стенокардія: стенокардія Принцметала або 
варіантна стенокардія). Як засіб монотерапії або в комбінації з іншими ан- 
тиангінальними препаратами ефективний у хворих, стійких до лікування 
нітратами та/або В-адреноЙйокаторами.

Протипоказання. Підвищена чутливість до похідних дигідропі
ридину, артеріальна гіпотензія (систолічний артеріальний тиск нижче 
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90 мм рт. ст.), судинний і кардіогенний шок, нестабільна стенокардія (за ви
нятком Принцметала), виражений стеноз устя аорти, гострий інфаркт міо
карда. Вагітність, період годування груддю. Дитячий вік.

Спосіб застосування та дози. Застосовують дорослим. Приймають 
внутрішньо незалежно від прийому їжі 1 раз на добу. При артеріальній 
гіпертензії та при ішемічній хворобі серця починають з дози 5 мг, за не
обхідності збільшують дозу до 10 мг 1 раз на добу. Максимальна добова 
доза — 10 мг. При артеріальній гіпертензії підтримуюча доза становить
5 мг на добу. Хворим з нирковою недостатністю Аладин призначають у зви
чайних дозах. Пацієнтам літнього віку, а також із порушеннями функції 
печінки Аладин призначають в дозі 2,5 мг один раз на добу (застосовують 
препарати амлодипіну з можливістю такого дозування).

Побічні реакції. З боку серцево-судинної системи: посилене серце
биття, почервоніння обличчя, периферичні набряки, задишка, біль у грудях.

Як і під час прийому інших антагоністів кальцію, були описані по
одинокі небажані явища, які неможливо відокремити від наслідків при
родного перебігу основного захворювання: інфаркт міокарда, аритмія 
(включаючи шлуночкову тахікардію та мерехтіння передсердь), а також 
біль за грудиною.

З боку системи травлення: нудота, біль у животі, рідко — диспеп
сія, дискомфорт в епігастральній ділянці, сухість у роті, закреп або діарея, 
метеоризм, гіперплазія ясен, дуже рідко — підвищення рівня печінкових 
ферментів (холестаз).

З боку нервової системи та органів чуття: можливий головний біль, 
втома, астенія, сонливість, дуже рідко — запаморочення, судоми, зміни на
строю, підвищена пітливість. У більшості випадків причинно-наслідковий 
зв’язок не був підтверджений.

З боку шкіри та імунної системи: алергічні реакції — ангіоневротич- 
ний набряк, висипання, свербіж, мультиформна еритема.

Опорно-руховий апарат: міалгія, артралгія.
З боку системи крові: рідко — тромбоцитопенія, васкуліт.
З боку сечовидільної системи: незначне збільшення добового діурезу 

та частоти сечовипускання.
Інші: гінекомастія, сексуальна дисфункція.
Після відміни препарату побічні ефекти зазвичай повністю зникають.
Передозування. Значне передозування може призвести до надмірної 

периферичної вазодилатації з наступним значним і, можливо, тривалим 
зниженням артеріального тиску. В тяжких випадках можливі тахікардія
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або брадикардія, гіпоксія, колапс з втратою свідомості, кардіогенний шок. 
Наявність зазначених симптомів вимагає відміни препарату і проведення 
лікування: положення хворого з піднятими ногами, підтримання функції 
серцево-судинної системи з моніторингом показників роботи серця і ле
гень і контролем об’єму циркулюючої крові та діурезу. Заходи допомоги 
в першу чергу повинні бути спрямованні на відновлення стабільної гемо- 
динаміки. Показане введення препаратів кальцію. Якщо введення кальцію 
недостатньо ефективне, доцільне застосування симпатоміметиків (допамін 
або норепінефрин) для стабілізації артеріального тиску. Щодо інфузії роз
чинів слід бути дуже обережними, оскільки при цьому підвищується небез
пека перенавантаження серця, набряку легень. Враховуючи, що амлодипін 
значною мірою зв’язується з білками плазми крові, застосування гемодіа
лізу недоцільне.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Безпека за
стосування амлодипіну в період вагітності не встановлена, тому вагітним 
препарат не призначають.

При необхідності застосування препарату у період лактації годування 
груддю слід припинити.

Діти. Ефективність та безпека застосування у дітей не досліджена, 
тому дітям препарат не призначають.

Особливості застосування. Протягом всього періоду лікування необ
хідно контролювати масу тіла та вживання натрію, призначення відповід
ної дієти, а також щоденний контроль артеріального тиску.

Застосування у  хворих з поруш енням ф ункції печінки.
Період напіввиведення Аладину, як і інших антагоністів кальцію, 

збільшується у хворих з порушеннями функції печінки. З цієї причини за
стосовувати препарат у таких хворих слід з особливою обережністю і лише 
під ретельним наглядом лікаря.

Застосування у  хворих з нирковою недостатністю.
Для цієї категорії хворих Аладин застосовують у звичайних дозах. 

Зміна концентрації амлодипіну у плазмі крові не корелює зі ступенем тяж
кості ниркової недостатності. Амлодипін не видаляється шляхом діалізу.

Заст осування у  хворих літ нього віку.
Пацієнтам літнього віку рекомендовані знижені дози препарату.
Вживання алкоголю в період застосування препарату протипоказане.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні авто

транспортом або роботі з іншими механізмами. Амлодипін може спри
чиняти запаморочення і сонливість, у зв’язку з чим хворим, які приймають 
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Аладин, рекомендується утримуватися від керування автотранспортом 
та робіт з іншими механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємо
дій. Призначення з нітратами може посилити вплив на артеріальний тиск 
та частоту серцевих скорочень. Клінічно значущий негативний інотропний 
ефект для амлодипіну не характерний. Однак слід враховувати, що при
значення препарату разом з блокаторами 6-адренорецепторів у пацієнтів 
з ризиком розвитку серцевої недостатності, може призвести до вираженої 
артеріальної гіпотензії та розвитку симптоматики серцевої недостатності.

Аладин можна призначати одночасно з тіазидними діуретиками, інгі
біторами АПФ, нітрогліцерином для сублінгвального прийому, нестероїд- 
ними протизапальними засобами, антибіотиками та пероральними гіпоглі
кемічними препаратами.

Одночасний прийом Аладину та дигоксину не змінює концентрацію 
дигоксину у сироватці крові, одночасний прийом циметидину не змінює 
фармакодинаміку амлодипіну.

При спільному застосуванні амлодипіну з інгібіторами цитохрому 
Р-450 (аміодарон, кларитроміцин, еритроміцин, циклоспорин, ранітидин, 
кетоконазол) необхідне спостереження за пацієнтом, оскільки можливий 
ризик виникнення гіпотензії.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Дигідропіридиновий антагоніст кальцію другого 

покоління. Блокує повільні Са2+- канали переважно в клітини гладеньких 
м’язів судин, а також міокарда. Має вазодилататорні, антигіпертензивні, 
антиангінальні властивості.

Механізм антигіпертензивної дії обумовлений прямим розслаблю
ючим впливом на гладенькі м ’язи судин. Антиангінальний ефект реалі
зується двома способами. Перший здійснюється за рахунок розширення 
периферичних артеріол і, як наслідок, зниження периферичного опору. 
Оскільки частота серцевих скорочень практично не змінюється, знижен
ня післянавантаження на серце призводить до зниження споживання 
енергії та потреби в кисні. Другий механізм дії включає розширення 
головних коронарних артерій та артеріол як у незмінених так і в ішемі- 
зованих зонах міокарда. Ця дилатація збільшує надходження кисню в мі
окард у хворих на вазоспастичну стенокардію (стенокардія Принцметала 
або варіантна стенокардія) та запобігає розвитку коронароспазму. 
Завдяки повільному початку дії і пролонгованому ефекту не зумовлює 
вираженої артеріальної гіпотензії, забезпечуючи в разовій (добовій) дозі
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клінічно відчутне плавне зниження артеріального тиску протягом 24 год. 
Зменшує ступінь гіпертрофії міокарда лівого шлуночка. Дещо пригнічує 
агрегацію тромбоцитів. Збільшує швидкість клубочкової фільтрації, не
значно підвищує натрійурез і діурез. На відміну від дигідропіридинових 
антагоністів кальцію першого покоління Аладин не підвищує рівень ка- 
техоламінів у плазмі крові.

Фармакокінетика. При застосуванні внутрішньо всмоктується повіль
но, але практично повністю, незалежно від прийому їжі. Біодоступність 
препарату становить 64-80 %. Препарат проникає через гематоенцефаліч- 
ний бар’єр. Максимальна концентрація в крові (50 нг/мл) досягається через 
6-12 годин, зв’язування з білками плазми — близько 98 %. Період напів- 
виведення — 35-50 годин, рівень у плазмі через 24 години становить 1-12 
нг/мл. При постійному застосуванні препарату рівноважна концентрація 
реєструється через 7-8 днів. Біотрансформується в печінці до неактивних 
метаболітів. Виводиться з сечею (73-80 %) та жовчю (20-30 %). Одноразове 
застосування препарату забезпечує антигіпертензивний ефект протягом 
24-30 годин. У людей похилого віку біодоступність препарату збільшуєть
ся, а кліренс знижується, що призводить до збільшення періоду напівви- 
ведення. При порушенні функції печінки період напіввиведення збільшу
ється, що потребує корекції добової дози препарату.

Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості. Аладин 10 мг — таблетки 

білого або майже білого кольору з пласкою поверхнею, рискою та фас
кою; Аладин 5 мг —  таблетки круглої форми з двоопуклою поверхнею 
білого або майже білого кольору. На поверхні таблеток допускається 
мармуровість.

Термін придатності. З роки (таблетки Аладин 10 мг); 2 роки (таблет
ки Аладин 5 мг).

Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному 
від світла місці при температурі не вище 25° С.

Упаковка. По 10 таблеток у блістері. По 3 або 5 блістерів, вкладених 
у пачку.

Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник. ВАТ «Фармак».
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Презентація препарату ТОРСИД (TORSID) 
(торасемід)

Склад
діюча речовина: torasemide; 1 таблетка містить 5 мг або 10 мг торасе- 

міду в перерахуванні на 100 % речовину;
допоміжні речовини: лактоза, моногідрат (таблетоза 80), крохмаль 

прежелатинізований (Starch 1500), кремнію діоксид колоїдний безводний, 
магнію стеарат.

Лікарська форма.
Таблетки.
Фармакотерапевтична група.
Сечогінні препарати. Високоактивні діуретики. Торасемід. Код АТС 

С03С А04.
Клінічні характеристики
Показання
Есенціальна гіпертензія. Лікування та профілактика рецидивів набря

ків та/або випотів.
Протипоказання. Артеріальна гіпотензія, ниркова недостатність, що 

супроводжується анурією, тяжкі порушення функції печінки із втратою 
свідомості (печінкова кома або прекома), гіповолемія, гіпонатріємія, гіпо- 
каліємія, виражені порушення сечовипускання (наприклад, у результаті 
гіпертрофії передміхурової залози), подагра, високий ступінь порушень 
серцевого збудження та провідності (наприклад, синоаурикулярна блокада 
або атріовентрикулярна блокада II чи III ступеня), патологічні зміни кис
лотно-лужної рівноваги, одночасна терапія препаратами літію, аміногліко- 
зидами чи цефалоспоринами, патологічні зміни картини крові (наприклад, 
тромбоцитопенія чи анемія у пацієнтів без ниркової недостатності), пору
шення функції нирок, спричинені нефротоксичними речовинами, дитячий 
вік до 12 років», вагітність, період годування груддю, підвищена індивіду
альна чутливість до торасеміду, споріднених з ним за структурою речовин 
(сполуки сульфанілсечовини) і/або компонентів препарату.

Спосіб застосування та дози.
Призначають дорослим і дітям старше 12 років. Приймають внутріш

ньо 1 раз на добу вранці після їди, не розжовують, запивають невеликою 
кількістю рідини. Дозу і тривалість курсу лікування встановлюють інди
відуально з урахуванням показань, ефективності і переносимості терапії.

При ессенціальній гіпертензії. Звичайно доза становить 2,5 мг 
Торсиду. Якщо після 12-тижневої терапії препаратом у дозі 2,5 мг на добу
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нормалізація артеріального тиску не досягається, дозу можна збільшити до 
5 мг. Подальше підвищення дози недоцільне, оскільки це не призведе до 
подальшого зниження артеріального тиску.

При набряках або випотах: початкова доза становить 5 мг Торсиду на 
добу, при недостатньо вираженому ефекті дозу можна підвищити, залежно 
від тяжкості захворювання, до 20 мг препарату на добу.

Побічні реакції
З боку серцево-судинної системи: порушення водного та електроліт

ного балансу (гіповолемія, гіпокаліємія, гіпонатріємія); у поодиноких ви
падках — посилення метаболічного алкалозу. При значних втратах рідини 
та електролітів, внаслідок сильного сечовиділення можуть спостерігатись 
артеріальна гіпотензія, сплутаність свідомості; у поодиноких випадках — 
тромбози, кардіальні та церебральні ішемії з можливим розвитком пору
шень серцевого ритму, стенокардії, гострого інфаркту міокарда, синкопе.

З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, 
підвищена втомлюваність, судоми м’язів.

З боку травного тракту: запор, анорексія, нудота, блювання, біль у 
шлунку, діарея, підвищення деяких ферментів печінки (зокрема гамма-глу- 
тамілтранспептидази). З боку сечовидільної системи: у пацієнтів з розла
дами сечовипускання (наприклад, при гіпертрофії передміхурової залози) 
інтенсивне сечовиділення може призводити до затримки сечі і надмірного 
розтягнення сечового міхура; рідко — підвищення креатиніну та сечовини 
в крові. З боку обміну речовин: рідко — підвищення рівня в крові сечової 
кислоти, глюкози, ліпідів (тригліцеридів, холестерину).

З боку системи крові: рідко — зменшення числа тромбоцитів, ери
троцитів і/чи лейкоцитів. Алергічні реакції: рідко — свербіж, екзантеми, 
фоточутливість; в окремих випадках — тяжкі шкірні реакції.

Інші: рідко — сухість у роті, парестезії; в окремих випадках — по
рушення зору; в поодиноких випадках — шум у вухах, зниження слуху.

Передозування
При передозуванні може спостерігатись посилення діурезу з небез

пекою втрати рідини та електролітів, сонливість, сплутаність свідомості, 
артеріальна гіпотензія, колапс та розлади травного тракту. Лікування. 
Відміна препарату, лікувальні заходи з нормалізації водно-електролітного 
балансу: при гіпокалієміі призначають 7,4 % розчин калію хлориду (при 
алкалозі) чи 10 % розчин калію гідрокарбонату (при ацидозі), в обох ви
падках — як доповнення до розчину носія; при гіпонатріємії — 5,8 % роз
чин натрію хлориду чи 8,4 % розчин натрію бікарбонату (при одночасному 
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ацидозі), в обох випадках як доповнення до розчину носія. Специфічного 
антидоту немає.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Прийом препарату під час вагітності протипоказаний. В період ліку

вання Торсидом годування груддю слід припинити.
Діти. Протипоказаний дітям віком до 12 років.
Особливості застосування
При тривалій терапії Торсидом необхідний регулярний контроль 

електролітного балансу (зокрема калію сироватки), рівня глюкози, сечової 
кислоти, креатиніну та ліпідів в сироватці крові, картини крові.

Необхідно враховувати, що підвищення рівня глюкози в крові хворого 
може бути пов’язане з можливим латентним чи маніфестним цукровим діа
бетом, тому таким хворим слід проводити ретельний контроль цукру крові.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспор
том або роботі з іншими механізмами.

Не слід застосовувати препарат під час керування транспортними за
собами або роботі, яка пов’язана з підвищеною концентрацією уваги.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Торсид посилює дію інших лікарських антигіпертензивних засобів, 

зокрема інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту, тому відповід
на комбінована терапія може призвести до надмірного зниження артеріаль
ного тиску.

При одночасному застосуванні з Торсидом препаратів наперстянки 
дефіцит калію, зумовлений торасемідом, може призвести до розширення 
діапазону побічних дій обох препаратів. Торсид послаблює дію проти- 
діабетичних засобів. Пробенецид та нестероїдні протизапальні засоби 
послаблюють діуретичну та антигіпертензивну дію Торсиду. При терапії 
саліцилатами у високих дозах торасемід може посилювати їх токсичну дію 
на центральну нервову систему. Торсид, особливо у великих дозах, може 
посилювати ото- та нефротоксичну дію аміноглікозидних антибіотиків 
та похідних платини. Торсид підсилює дію теофіліну та курареподібних 
міорелаксантів. Проносні засоби, а також мінерало- та глюкокортикоїди 
можуть підсилити можливі втрати калію, зумовлені Торсидом. При од
ночасному застосуванні Торсиду і препаратів літію може підвищуватись 
концентрація літію у крові і тим самим посилюватись дія літію та його по
бічних ефектів. Торсид послаблює судинозвужувальну дію катехоламінів. 
При одночасному застосуванні з холестираміном всмоктування торасеміду 
може знижуватись і тим самим може послаблюватись його дія.
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Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Основний механізм діуретичної дії зумовлений зво

ротним зв’язуванням із котранспортером №+/2С1-/К+ в апікальній частині 
петлі Генле, внаслідок чого знижується або повністю пригнічується реналь- 
на реабсорбція іонів натрію і хлору у висхідній частині петлі Генле, зменшу
ється осмотичний тиск внутрішньоклітинної рідини і реабсорбція води. В 
діапазоні доз 5 — 100 мг збільшення діурезу пропорційне логарифму дози. 
Збільшення діурезу виникає і в тих випадках, коли інші сечогінні препарати 
(наприклад, тіазиди) вже не виявляють достатнього ефекту, наприклад, при 
обмеженій функції нирок. Усуває набряки, чинить антигіпертензивну дію, 
яка зумовлена зменшенням периферичного опору судин за рахунок знижен
ня вмісту вільного кальцію у клітинах м’язового шару артерій і нормалізації 
порушеного електролітного балансу. Внаслідок цього знижується контрак- 
тильність і реакція судин на власні пресорні речовини організму, зокрема 
катехоламіни. Покращує умови роботи серця за рахунок зниження перед- та 
постнавантаження. Після перорального застосування максимальна діуре
тична дія триває 1-3 години, а діуретичний ефект зберігається протягом 
майже 12 годин. Антигіпертензивна дія торасеміду розвивається поступово 
упродовж першого тижня і досягає максимуму не пізніше 12 тижнів.

Фармакокінетика. Після прийому швидко і практично повністю 
всмоктується з травного тракту. Максимальна концентрація в плазмі крові 
спостерігається через 1-2 години. Зв’язування торасеміду з білками плаз
ми становить більше 99 %, метаболітів М І, МЗ і М5-86 %, 95 % і 97 % 
відповідно. Біодоступність становить близько 80 % з незначними індиві
дуальними варіаціями і не залежить від прийому їжі. Метаболізується у 
печінці системою цитохрому Р450 з утворенням метаболітів (МІ, МЗ і М5). 
Основний метаболіт М5 діуретичного ефекту не виявляє, діючі метаболіти 
МІ і МЗ разом зумовлюють близько 10 % фармакодинамічної дії. Період 
напіввиведення торасеміду та його метаболітів у здорових доброволь
ців становить 3-4 години. Близько 83 % прийнятої дози виводиться крізь 
ниркові канальці: у незміненому вигляді (24 %) та у вигляді метаболітів 
(МІ — 12 %, МЗ — 3 %, М5 — 41 %). Загальний кліренс становить 40 мл/ 
хв, ренальний кліренс — приблизно 10 мл/хв. При нирковій недостатнос
ті загальний кліренс і період напіввиведення торасеміду не змінюються, 
а період напіввиведення МЗ і М5 подовжується. Однак фармакодинамічні 
характеристики залишаються незмінними, на тривалість дії ступінь тяжко
сті ниркової недостатносте не впливає. У хворих із порушенням функції 
печінки або із серцевою недостатністю періоди напіввиведення торасеміду
і метаболіту М5 незначно подовжуються, кумуляції торасеміду і його мета
болітів не спостерігається.
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Фармацевтичні характеристики
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки з плоскою поверхнею з 

рискою і фаскою, білого або майже білого кольору.
Термін придатності.
2 роки. Не застосовувати препарат після закінчення терміну придат

ності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання.
Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі не 

вище 25°С. Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 10 таблеток у блістері; по 1 або 3 блістери, вкладених у пачку.
Категорія відпуску
За рецептом.

Вважалось, що тіазидні діуретики протипоказані при хронічній 
нирковй недостатності. Однак вони просто втрачають свою ефективність 
при ШКФ <30 мл/хв, тоді як петльові діуретики продовжують діяти і при 
ШКФ<20 мл/хв. Гостра ниркова недостатність може розвинутись, якщо лі
кування діуретиками приводить до гіповолемії. Не припустимо застосуван
ня калійзберігаючих діуретиків у комбінації з ІАПФ і БРАІІ з-за небезпеки 
розвитку гіперкаліємії.

Необхідно титрувати ІАПФ і БРАІІ до помірних і високих доз, доби
ваючись цільових значень АТ (130/80 мм рт. ст. і менше. При наявності 
протеїнурії понад 1 г/добу, цільовим є АТ на рівні 125/75 мм рт.ст. Однак 
необхідно враховувати, що зниження АТ нижче 110 мм рт.ст. може при
скорювати прогресування ХХН.

Дисліпідемія
У пацієнтів з ХХН дисліпідемія виявляється у 64% випадків, що суттє

во вище, ніж у популяції. Особливо виражені порушення ліпідного об’єму 
у пацієнтів з цукровим діабетом або нефротичним синдромом. Оскільки 
пацієнти з ХХН віднесені до групи високого ризику серцево-судинних за
хворювань, необхідним є проведення лікування для досягнення цільових 
рівнів холестерину ліпопротеїдів низької щільності (менше 2,5 ммоль/л).

Гіперглікемія
У середньому через 5 -7 років після появи ознак протеїнурії у 20-40% 

хворих на цукровий діабет розвивається діабетична нефропатія.
У середньому через 5-7 років після появи протеїнурії (мікроаль- 

бумінурії) у 20-40% хворих на цукровий діабет розвивається діабетична
59



нефропатія, яка є однією з провідних причин термінальної ниркової недо
статності. Тому оцінку альбумінурії і ШКФ при цукровому діабеті потріб
но проводити щорічно.

Гарний контроль глікемії знижує ризик і сповільнює розвиток діабе
тичної нефропатії. Крім того, діабетична нефропатія при цукровому діабеті
2 типу суттєво сповільнює своє прогресування на фоні застосування пре
паратів з групи БРАІІ (лозартан, ірбесартан).

Цільове значення глікозильованого гемоглобіну (НЬА1с) — <7%. Дози 
цукрознижуючих засобів при ХХН не змінюються за винятком метформіну 
та інсуліну:
• Метформін з-за небезпеки розвитку ацидозу протипоказаний при креа- 

тиніні плазми >124 мкмоль/л (для жінок) і 133 мкмоль/л (для чоловіків).
• Доза інсуліну знижується на 25%, так як ниркова недостатність веде до 

зниження продукції нирками ферменту інсулінази. У результаті інакти
вація інсуліну нирками зменшується і відповідно зменшується потреба 
в ін’єкціях інсуліну (синдром Зуброди-Дана).
Стадії і клінічні прояви при недіабетичних захворюваннях нирок міс

тяться у таблиці 39.

Таблиця 39.
Стадії і клінічні прояви при недіабетичних захворюваннях нирок

Стадія Гломерулярні
хвороби

Судинні
хвороби

іубулоінтерсти- 
ціальні хвороби

Кистозні
хвороби

Підвищений
ризик

Аутоімунна па
тологія, системні 
інфекції, нарко
манія, новоутво
рення, сімейний 

анамнез

Гіпертензія,
сімейний
анамнез

Інфекції, 
сечокам’яна хво
роба, обструкція, 

наркотики

Сімейний анамнез

1-2
Ниркове по
шкодження

Протеїнурія + 
еритроцити

Мікро-
альбумінурія

± лейкоцити 
± піонефроз

Кисти

3-4
Знижена

ШКФ

Гіпертензія,
ускладнення

Гіпертензія,
ускладнення

Гіпертензія,
ускладнення

о»

Гіпертензія,
ускладнення

5
Ниркова не
достатність

Уремія, серцево- 
судинна пато

логія

*Уремія, сер- 
цево-судин- 
на патологія

Уремія, серцево- 
судинна пато

логія

Уремія, серцево- 
судинна патологія
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Таблиця 40.
Визначення протеїнуріїі альбумінурії

Метод збирання сечі Норма Мікроальбу-
мінурія

Мікроальбуміну- 
рія або клінічна 

протеїнурія

За
га

ль
ни

й
бі

ло
к

24-годинна екскреція <300 мг/добу - >300 мг/добу

Довільний зразок сечі — 
сечова смужка <300 мг/добу - > 300 мг/добу

Відношення білок/креати- 
нін у довільному зразку

< 200 мг/добу - > 200 мг/добу

А
ль

бу
мі

н

24-годинна екскреція <30 мг/добу 30-300 мг/добу > 300 мг/добу

Довільний зразок сечі — 
сечова смужка

<30 мг/л >30 мг/л -

Відношення білок/креати- 
нін у довільному зразку

Ч < 17 мг/л 
Ж < 25 мг/л

17-250 мг/л 
25-355 мг/л

> 250 мг/л
> 355 мг/л

Протеїнурія
Препарати з групи іАПФ і БРАІІ здійснюють нефропротективний 

ефект, дозволяючи зберегти фільтраційну функцію нирок і сповільнити 
темпи зниження ШКФ незалежно від наявності артеріальної гіпертензії. 
Тому вони можуть призначатись саме з цією метою.

Однак досить важливо визначити ступінь протеїнурії та дати їй клі
нічну оцінку (таблиця 40).

Презентація препарату Бі-сепТ-Фармак (Ві-верТ)
Міжнародна та хімічна назви: СоИтітохагоІе; 3-(пара-Аміно- 

бензолсульфамідо)-5-метилизоксазол; 2,4-Діаміно-5-(3,4,5-триметокси- 
бензил)-піримідін;

Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого або майже 
білого кольору, з плоскою поверхнею, рискою та фаскою. Допускається 
на одній стороні таблетки нанесення надпису «В8».

Склад: 1 таблетка містить сульфаметоксазолу 400 мг, триметоприму 
80 мг;

допоміжні речовини: лактози моногідрат, натрію лаурилсульфат, по- 
лівінілпіролідон низькомолекулярний медичний, аеросил, магнію стеарат, 
натрію кроскармелоза.
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Форма випуску. Таблетки.
Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні препарати для сис

темного застосування; комбінація сульфаніламідів і триметоприму. Код 
ACT J01EE01.

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка.Комбінований про
тибактеріальний препарат, який містить сульфаметоксазол (сульфонамід 
із середньою тривалістю дії) та триметоприм. Обидва компоненти препа
рату діють на один ланцюг біохімічних реакцій (сульфаметоксазол гальмує 
включення параамінобензойної кислоти в метаболічний цикл фолієвої 
кислоти, а триметоприм є інгібітором редуктази дигідрофолієвої кислоти), 
що приводить до посилення протибактеріальної дії та повільнішого розви
тку бактеріальної резистентності. Бі-сепТ-Фармак активний in vitro проти 
Escherichia coli (у тому числі проти ентеропатогенних штамів), індолопо- 
зитивних штамів Proteus spp. (також проти P. vulgaris), Morganella morganii, 
Moraxella catarrhalis, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterobacter spp., 
Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Brucella spp., Shigella flexneri, 
Shigella sonnei; Streptococcus pneumonae, Streptococcus spp., Staphylococcus 
spp., Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides. Бі-сепТ-Фармак активний 
також по відношенню до Toxoplasma gondii, Pneumocystis carinii. Препарат 
не діє на віруси та збудників грибкових захворювань.

Фармакокінетика. Обидва компоненти препарату швидко всмокту
ються у шлунково-кишковому тракті. Максимальні концентрації в плазмі 
крові відмічаються через 2—4 години після застосування; терапевтичні 
концентрації препарату в плазмі крові та тканинах зберігаються протягом
12 годин. Триметоприм зв’язується з білками плазми крові на 70 %, а суль
фаметоксазол — на 44— 62 %. Висока концентрація триметоприму визна
чається в секреті бронхіальних залоз, передміхуровій залозі та в жовчі. 
Концентрація сульфаметоксазолу в рідинах організму дещо нижча. Обидві 
сполуки в високих концентраціях з’являються у мокротинні, виділеннях 
піхви та в рідині середнього вуха; об’єм розподілу сульфаметоксазолу ста
новить 0,36 л/кг, триметоприму — 2,0 л/кг. Період напіврозпаду в плазмі 
крові становить відповідно 10 годин для сульфаметоксазолу та 8— 10 го
дин — для триметоприму. Протягом 72 годин виводиться із сечею 84,5 % 
прийнятої дози сульфаметоксазолу та 66,8 % — триметоприму.

Показання для застосування. Інфекційно-запальні захворювання, 
спричинені чутливими до дії препарату мікроЬрганізмами:
• інфекції нирок і сечовйвідних шляхів: гострий та хронічний уретрит, 

цистит, пієлонефрит; інфекції статевих шляхів: післягонорейний уре
трит, простатит, гонорейний епідидиміт, гостра та хронічна гонорея;
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• гостре запалення середнього вуха, остеомієліт; менінгіт, абсцес голов
ного мозку;

• інфекції дихальних шляхів: ангіна, ларингіт, гострі та хронічні бронхі
ти, бронхоектатична хвороба, пневмонія; бактеріологічно підтверджена 
пневмонія, збудником якої є Pneumocystis carinii, та профілактика за
ражень цим мікроорганізмом у хворих з ознаками підвищеного ризику 
(наприклад, СНІД);

• скарлатина, бруцельоз, інфекції травного тракту: черевний тиф, пара
тиф, бактеріальна дизентерія, холера (в складі комбінованої терапії), 
гострий гастроентерит, хронічний коліт неясної етіології, холецистит, 
холангіт;

• інфекції шкіри та м'яких тканин: фурункульоз, імпетиго, бешихове за
палення, гнійний фолікуліт, абсцеси, акне, інфіковані рани;

• токсоплазмоз (у складі комбінованої терапії), нокардіоз;
• сепсис.

Спосіб застосування та дози. Дорослим і дітям старше 12 років 
призначають по 2 таблетки Бі-сепТу-Фармак 2 рази на добу. Для тривалої 
терапії препарат призначають по 1 таблетці 2 рази на добу (для профілак
тики рецидивів хронічних інфекцій). Дітям від 6 до 12 років призначають 
по 1 таблетці Бі-сепТу-Фармак 2 рази на добу, від 3 до 6 років — по 1/2 та
блетки Бі-сепТу-Фармак 2 рази на добу. З метою профілактики рецидивів 
хронічних інфекцій Бі-сепТ-Фармак застосовують протягом 3— 12 місяців. 
Препарат слід приймати з інтервалом 12 годин, краще після їди, запиваючи 
його декількома склянками рідини. При гострих інфекціях тривалість ліку
вання становить 6— 14 днів, при гострому бруцельозі — 3—4 тижні, при 
черевному тифі та паратифі — 1—3 місяці. Хворим з кліренсом креатиніну 
15—ЗО мл/хв дозу Бі-сепТу-Фармак треба зменшити наполовину. Якщо клі
ренс креатиніну менше 15 мл/хв, препарат не призначають. Запалення се
човивідних шляхів і середнього вуха у дітей: звичайно призначають 48 мг/ 
кг маси тіла на добу в 2 дозах з інтервалом 12 годин. Для лікування гонореї 
Бі-сепТ-Фармак призначають у дозі 1,92—2,88 г (4— 6 таблеток), яку при
ймають у 3 прийоми з інтервалом 12 годин. При гонорейному фарингіті, 
за наявності гіперчутливості до пеніциліну, Бі-сепТ-Фармак призначають 
у дозі 4,32 г (9 таблеток) 1 раз на добу протягом 5 діб. Пневмонія, при
чиною якої є Pneumocystis carinii у дорослих і дітей: рекомендована доза 
для осіб з підтвердженим запаленням становить 90— 120 мг/кг маси тіла 
на добу в дозах, які треба приймати кожні 6 годин протягом 14—21 дня. 
Дітям слід приймати під час їди або одразу після їди по 1/2 таблетки Бі- 
сепТу-Фармак 2 рази на день. Курс лікування — від 5 до 14 днів.
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Побічна дія. Найчастіше виникають проблеми з боку травного трак
ту (нудота, блювання, відсутність апетиту) та шкіри (висип, кропив’янка, 
поліморфна еритема, свербіж шкіри). Можуть спостерігатися псевдомемб- 
ранозний коліт, панкреатит, тромбофлебіт, артралгії, міалгії. Рідко можуть 
виникати стани, небезпечні для життя: синдром Шенлейна — Геноха, 
синдром Лайєла, гострий некроз печінки, апластична анемія, гемолітична 
анемія, мегалобластична анемія, агранулоцитоз, еозинофілія, тромбоцито
пенія, метгемоглобінемія, гіпопротромбінемія та інші ушкодження кістко
вого мозку.

Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препара
ту. Мегалобластична анемія, спричинена недостачею фолієвої кислоти. 
Вагітність і період годування груддю. Дитячий вік (до 3 років життя).

Передозування. При гострому передозуванні препарату спостеріга
ється відсутність апетиту, нудота, блювання, головний біль, сонливість, 
втрата свідомості. У випадку передозування препарату необхідно проми
ти шлунок або викликати блювання, прийняти велику кількість рідини, 
за необхідності провести симптоматичне лікування. При хронічному пере
дозуванні спостерігається пригнічення функції кровотворення (тромбоци
топенія, лейкопенія).

Особливості застосування. Не рекомендується призначати Бі-сепТ- 
Фармак дітям віком до 3 років, а також вагітним і жінкам, які годують 
груддю. При порушенні функції нирок потрібно проводити корекцію дози 
Бі-сепТу-Фармак.

Спеціальні застереження. Якщо протягом лікування Бі-сепТом- 
Фармак виникають симптоми, що вказують на можливість ускладнень, 
особливо висип, біль у горлі, температура, біль у суглобах, кашель, за
дишка, жовтуха, розлад сечовипускання, набряки, біль у попереку, треба 
припинити застосовання препарату. Прийом Бі-сепТу-Фармак під час 
стрептококового запалення горла досить часто закінчується невдачею, 
оскільки не вдається знищити бактерії. У хворих літнього віку збільшуєть
ся ризик тяжких небажаних ефектів Бі-сепТу-Фармак (ушкодження нирок 
або печінки, тяжкі шкірні реакції, загальмованість). У хворих на СНІД, які 
приймають Бі-сепТ-Фармак, частіше виникають такі симптоми, як висип, 
підвищення температури тіла, лейкопенія, збільшення рівнів амінотранс
фераз, гіпокаліємія та гіпонатціємія. Обережно слід призначати препарат 
пацієнтам з тяжкими порушеннями функції печінки або нирок, недостачею 
фолієвої кислоти (наприклад, літнім людям, алкоголікам, особам, які ліку
ються протисудомними препаратами, особам із синдромом мальабсорбції 
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та недоїдання), з тяжкими алергічними реакціями, хворим на бронхіальну 
астму, а також пацієнтам зі зниженою активністю ферменту глюкозо-6- 
фосфатдегідрогенази.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. У хворих літнього віку 
одночасне застосування Бі-сепТу-Фармак з деякими сечогінними засоба
ми, особливо тіазидами, збільшує ризик ушкодження кісткового мозку. Бі- 
сепТ-Фармак може посилювати дію непрямих антикоагулянтів, посилює 
гіпоглікемічний ефект сульфонамідів, що потребує зменшення дози цих 
ліків. Бі-сепТ-Фармак гальмує метаболізм фенітоїну, внаслідок чого дія 
фенітоїну подовжується. Бі-сепТ-Фармак може посилювати дію метотрек
сату, підвищувати рівень циклоспорину в плазмі крові, посилюючи його 
нефротоксичність.

Умови та термін зберігання. Зберігати у сухому, захищеному від 
світла та недоступному для дітей місці, при температурі від 15°С до 25°С. 

Термін придатності -3 роки.
Умови відпуску. За рецептом.
Упаковка. По 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці.По 1 або

2 контурні чарункові упаковки, вкладені в пачку. По 20 таблеток в контурну 
чарункову упаковку, вкладену в пачку.

Презентація препарату УРОНЕФРОН® 
(URONEPHRON)

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 1 флакон містить фітоекстракту рідкого (1:5,8) — 25 

мл, одержаного з лікарської рослинної сировини екстракцією 45 % спиртом 
етиловим:

Лушпиння цибулі (Allium Cera L.)
Коріння пирію (.Rhizoma Agropyri)
Листя берези (Betulae folium)
Насіння пажитника (Foenugraeci semen)
Коріння петрушки {Radix Petroselini)
Трава золотарника (Solidaginis herba)
Трава хвоща польового (Equiseti herba)
Трава гірчака пташиного (Polygoni avicularis herba)
Коріння любистку (Radix Levistici)
В 1 мл препарату — 27 крапель;
допоміжна речовина: етилпарагідроксибензоат (Е 214).
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Лікарська форма. Краплі.
Рідина темно-коричневого кольору з жовтуватим або зеленуватим від

тінком. Допускається слабка мутність і дрібний преципітат.
Назва і місцезнаходження виробника.
ВАТ «Фармак».
Україна, 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 63.
Фармакотерапевтична група.
Засоби, що сприяють розчиненню сечових конкрементів. Код АТС 

С04В С.
Уронефрон® — комбінований препарат рослинного походження. 

Чинить протизапальну, сечогінну, спазмолітичну та антимікробну дію. 
Сечогінна дія зумовлена похідними флавону, інозитом, сапонінами та силі
катами. Останні також посилюють виведення сечової кислоти при уратних 
відкладеннях у нирках. Препарат запобігає кристалізації мінеральних ком
понентів у сечовивідних шляхах, сприятливо впливає на зберігання рівно
ваги між колоїдами та кристалоїдами сечі. Сапоніни зменшують поверхне
вий натяг, утворюють захисні колоїди та емульгують патогенні компоненти 
сечі, запобігають утворенню піску та каменів у нирках. Сприяє вимиванню 
піску та дрібних конкрементів, запобігає збільшенню конкрементів або по
яві нових.

Лушпиння цибулі ріпчастої містить ефірну олію (до 0,15 %), вітамін 
С, рибофлавін, тіамін, каротиноїди, фітинову, лимонну і яблучну кислоти, 
цукри (глюкозу, фруктозу, сахарозу), флавоноїди, сполуки калію, заліза, 
марганцю, цинку та кобальту. Чинить протизапальну дію.

Пирій повзучий. Кореневище містить полісахариди, цукри, спирти, 
глікозиди, вітаміни, ефірні та жирні олії, органічні кислоти. Основна дія — 
діуретична, регулювання обміну речовин.

Листя берези містить ефірні олії, сапоніни, дубильні речовини, смоли, 
аскорбінову та нікотинову кислоти. Основна дія — діуретична, жовчогінна, 
спазмолітична, протизапальна.

Насіння пажитнику містить тригонелін, нікотинову кислоту, рутин, 
стероїдні сапоніни і фітостерини, флавоноїди, ефірні олії. Основна дія — 
протизапальна, загально зміцнювальна, ранозагоювальна.

Корінь петрушки містить апоніл, міристицин, флавоноїди. Основна 
дія — діуретична, протизапальна, літолітичйа.

Трава золотарнику мїстить флавоноїди: кемпферол, кверцетин і їх глі
козиди — астрагал ін, рутин. Основна дія — діуретична, антибактеріальна, 
протизапальна.
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Хвощ польовий містить флавоноїди: похідні апігеніну, лютеоліну, 
кемпферолу, кверцетину, також містить фенол карбонові кислоти, дубильні 
речовини, сапоніни.

Основна дія — діуретична, протизапальна, літолітична, дезінто- 
ксикаційна.

Трава гірчака пташиного містить флавоноїди, фенолокислоти, каро
тин, аскорбінову кислоту, дубильні речовини. Основна дія — діуретична, 
кровоспинна.

Любисток. Надземна маса і корені любистку містять ефірну олію 
(у свіжих коренях — 0,1-0,2 %, у сухих — 0,6-1,0 %), цукри, органічні 
кислоти, мінеральні речовини, смоли, крохмаль. До складу ефірної олії 
входять терпінеол, цинеол, оцтова, ізовалеріанова та бензойна кислоти. 
Основна дія — сечогінна, протизапальна.

Показання для застосування. У комплексній терапії інфекційних 
і запальних захворювань сечовидільної системи, що супроводжують 
сечокам’яну хворобу; профілактика рецидивів сечокам’яної хвороби.

Протипоказання. Підвищена індивідуальна чутливість до компо
нентів препарату, гострий нефрит, нефрози, фосфатний літіаз, ниркова та 
серцева недостатність, вагітність, період годування груддю, дитячий вік до 
15 років.

Належні заходи безпеки при застосуванні. Не слід застосовувати 
препарат у разі появи набряків, спричинених серцевою або нирковою не
достатністю.

Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю. Не реко

мендується приймати препарат під час вагітності та в період годування 
груддю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні авто 
транспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Досвід застосування препарату дітям віком до 15 років відсут
ній, тому не слід призначати його пацієнтам цієї вікової категорії.

Спосіб застосування та дози. Застосовують внутрішньо дорослим та 
дітям віком від 15 років. Приймають після їди по 25-30 крапель 3-4 рази на 
добу, розчинивши у 100 мл (1/2 склянки) теплої кип’яченої води. Курс ліку
вання становить від 2 до 6 тижнів. Тривалість курсу лікування встановлює 
лікар. За необхідності курс лікування можна повторити.

Передозування. Про випадки передозування Уронефрону® не по
відомлялося.
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Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції (висипання, кропив’янка, 
свербіж), при підвищеній чутливості до ультрафіолетових променів мож
лива фото сенсибілізація, в окремих випадках — нудота, порушення сма
кових відчуттів.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
У зв’язку з сечогінною дією можливе прискорене виведення інших пре
паратів, що застосовуються у комплексній терапії. Може посилювати дію 
гіпоглікемічних препаратів, не стероїдних протизапальних засобів, інгібі
торів МАО, антикоагулянтів. Пролонгує дію пентабарбіталу, парацетамолу.

Зменшує всмоктуваність бета-каротину, альфа-токоферолу, холесте
рину в тонкому кишечнику.

Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати препарат після закін
чення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при тем
пературі не вище 25 °С.

Зберігати в недоступному для дітей місті.
Упаковка. По 25 мл у флаконі, вкладеному у пачку.
Категорія відпуску. Без рецепта.

Гіперпаратіреоз
Обмін кальцію залежить від роботи нирок, стану кісток і тонкого 

кишечника. По мірі зниження ШКФ розвивається гіпокальціємія, яка є 
стимулом для підсиленого поступлення у кров паратгормону (вторин
ний гіперпаратіреоз), дія якого спрямована на підтримання сталості кон
центрації кальцію у крові шляхом вимивання його з кісток. Втрата каль
цію веде до розвитку фіброзної остеодистрофії, у кістках утворюються 
кисти, а у м ’яких тканинах відкладаються кальцинати (метастатичний 
кальциноз).

Паратгормон вважається універсальним уремічним токсином, а у 
останні роки з ’являється все більше даних про його важливу роль у роз
витку серцево-судинних захворювань при ХХН. Для лікування гіпокаль- 
ціємії і профілактики гіперпаратіреозу використовують препарати кальцію 
всередину. При розвитку гіперпаратіреозу призначають активні метаболіти 
вітаміну Б, при необхідності видаляють паращитовидні залози.

Лікування пацієнтів*з ХХН вимагає аналізу первинного захворювання 
і його активності, його ускладнень, супутніх станів, ризику втрати функції 
нирок і кардіоваскулярних подій.
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ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК
Лікування хронічної хвороби нирок повинно поєднувати:

• специфічну терапію, основану на причинному діагнозі ХХН;
• виявлення і лікування супутніх станів;
• сповільнення втрати функції нирок;
• профілактику і лікування серцево-судинних захворювань;
• профілактику і лікування ускладнень зниження функції нирок (таких как

гіпертензія, анемія, ацидоз, затримка фізичного розвитку — для дітей;)
• підготовку до терапії термінальної ниркової недостатності;
• заміщення функції нирок шляхом трансплантації або діалізу при тер

мінальній ХНН. На підставі стадії ХХН для кожного пацієнта повинен 
бути розроблений план клінічних дій. При цьому при кожному візиті 
пацієнта необхідно індивідуалізувати лікування пацієнта для:

1. Підбору доз на основі ШКФ.
2. Виявлення потенційних несприятливих ускладнень, обумовлених зни

женням ШКФ.
3. Визначення взаємодії лікарських засобів.
4. Здійснення, по можливості, моніторингу вмісту ліків в організмі.

У залежності від встановленої стадії ХХН пропонується така терапев
тична тактика (таблиця 41).

У лікуванні ХХН можливі три варіанти подій:
1. Зворотний розвиток ХХН (імовірно, при рШКФ понад 60 мл/хв).
2. Стабілізація ХХН з значним подовженням додіалізного періоду.
3. Триваюче прогресування ХХН до діалізної ХНН.

Таблиця 41.

Метаболічні порушення при різних стадіях ХХН

Стадія
ХХН ШКФ (мл/хв) Тактика (кожний наступний етап включає 

виконання попередніх)

Немає
> 60 (з ризик-фак- 

торами ХХН)
Виявлення і усунення ризик-фаторів ХХН

1 >90
Діагностика і лікування причинних і супутніх станів, 
гальмування прогресування (ренопротекція, зменшен
ня кардіоваскулярних ризиків

2 60-89 Гальмування прогресування
3 30-59 Діагностика і лікування ХХН
4 15-29 Підготовка до нирково-замісної терапії
5 <15 або діаліз Нирково-замісна терапія
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Пацієнти з ХХН 1-4 стадії мають у 6-12 разів більший ризик померти, 
ніж дожити до термінальної стадії. У пацієнтів з 3 ст. ХХН в п’ятирічному 
спостереженні, на жаль, гине кожний четвертий. При цьому ризик смерті 
від кардіоваскулярних подій вище ризику прогресування до термінальної 
ХНН. Ризики розвитку серцево-судинних ускладнень починаються при 
зниженні ШКФ менше 90 мл/хв. і залишаються, незважаючи на корекцію 
інших кардіоваскулярних ризиків, тобто вони є незалежними від ХНН ри
зик факторами. Тобто, практичним висновком є те, що модифікація спо
собу життя, покликана знижувати підвищений тиск, не є достатньою для 
безмедикаментозного ведення пацієнтів з ХХН.

Таким чином, у спостереженні і лікуванні пацієнтів з ХХН одночасно 
вирішуються дві задачі: збереження ШКФ і профілактика/лікування кар
діоваскулярних ускладнень. Рекомендації ESC, 2006 для підтвердження 
діагнозу кардіоваскулярного ураження і серцевої недостатності початково 
припускають використовувати неінвазивні методи: ЕКГ з фізичним на
вантаженням, стрес-ЕХО або перфузійну міокардіальну сцинтиграфію. 
Очевидно, ці методи можуть бути імплементовані для пацієнтів з ХХН для 
оцінки ризику кардіоваскулярних подій (таблиця 42).

Таким чином, при підборі препаратів для антигіпертензивної терапії і 
ліквідації протеїнурії (тобто сповільнення прогресування ХХН) слід врахо
вувати необхідність профілактики розвитку кардіоваскулярних подій.

Практичні аспекти лікування ХХН. Призначаючи лікування у зв’язку
3 ХХН варто пам’ятати, що комплексний терапевтичний підхід дозволяє 
зупинити/загальмувати прогресування втрати функції нирок (таблиця 43).

Приймаючи до уваги, що цукровий діабет є найчастішою причиною 
ХНН, антигіпертензивні препарати з діабетогенними властивостями не мо
жуть бути першим рядом вибору у лікуванні гіпертензії у пацієнтів з ХНН. 
Вже на етапі розвитку інсулінорезистентності необхідно віддавати пере
вагу ІАПФ і симпатолітикам. ß-блокатори і діуретики не використовуються 
на початку терапії гіпертензії у пацієнтів з діабетичною нефропатією. Через
4 роки після початку дослідження ALLHAT (Antihypertensive and Lipid
Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial) у пацієнтів, які одержували 
тіазидоподібний діуретик було документоване підвищення рівню глюкози 
натще на 0,17 ммоль/л, амлодипіном — на 0,03 ммоль/л проти зниження 
на 0,08 ммоль/л у пацієнтів, які лікувались лізиноприлом. У подальшому 
були отримані переконливі дані про зменшенцд ризику розвитку діабету 
при призначенні ІАПФ, БРАІІ*а карведілол і небіволол визнані безпечними 
препаратами у лікуванні метаболічного синдрому, також моксонідин був 
визначений для лікування гіперактивності симпатичної системи і метабо
лічного синдрому (таблиця 44).
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Таблиця 42.

Ураження нирок, які супроводжуються кардіоваскулярним ризиком

Діабетична хвороба нирок

Артеріальна гіпертензія

Хронічна хвороба нирок

Ішемічна хвороба нирок

Гострі захворювання: гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит, гостра ниркова
недостатність

Ці хвороби формують основну причину смертності нефрологічних 
пацієнтів — кардіоваскулярну

Таблиця 43.

Оптимальне лікування ХХН (гальмує прогресування)

ХХН може бути призупинена у темпі свого розвитку 

Лікування на більш ранніх стадіях ХХН є більш ефективним 

Тому важливим є більш раннє виявлення ХХН

Таблиця 44.

Інсулінорезистентність

Гіперактивність симпатичної системи Моксонідин

Затримка натрію — набряки
Нетіазидні діуретики (торасемід, індапа- 

мід, канефрон) '

Проліферація ендотелію ІАПФ, БРА II

КБО(ЗІ, 2004 визначені основні положення відносно лікування гі
пертензії у хворих з ХХН з акцентом на застосування ІАПФ і БРАІІ. Ці 
рекомендації запропоновані для пацієнтів з 1-4 стадією ХХН, тобто для 
швидкості клубочкової фільтрації більшої за 15 мл/хв (креатинін крові 
менше 528 мкмоль/л згідно наказу МОЗ України №65/462 від 30.09.03. і 
креатинін крові менше 440 мкмоль/л для дітей згідно наказу МОЗ України 
№365 від 20.07.05).
• Для всіх стадій цільовим АТ є 130/80 мм рт.ст.
• Всі пацієнти повинні розглядатись як кандидати для призначення ме

дикаментозної терапії з метою сповільнення прогресування ниркової 
хвороби.
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• Білок у сечі і у доповненні до AT розглядається як критерій оцінки 
ефективності антигіпертензивних препаратів.

• ІАПФ або БРА є препаратами, яким віддається перевага у лікуванні діа
бетичної нефропатії і недіабетичних уражень нирок з протеїнурією.

• Діуретики повинні застосовуватись у більшості пацієнтів, тоб
то більшість пацієнтів потребують комбінованої терапії ІАПФ 
(БРАІІ)+діуретик.

• Підбір додаткових препаратів, які зменшують кардіоваскулярний ри
зик, для досягнення цільового рівня аретріального тиску, повинен про
водитись згідно JNC 7 та існуючих рекомендацій.

• Пацієнти з ХХН відносяться до високої групи ризику по частоті ви- 
никненя ускладнень медикаментозної терапії порівняно з загальною 
популяцією і відповідно повинні спостерігатсь чстіше.

• Модифікація стилю життя для зменшення AT і ризику реноваскулярної 
патології повинні рекомендуватись всім пацієнтам з ХХН.
Згідно цим рекомендаціям ХХН прирівнюється до коронарної хворо

би серця. Також відзначено, що виникнення побічної дії при застосуванні 
препаратів, які знижують холестерин, може виникати за рахунок зниженої 
функції нирок. Також визначено, що лікування протеїнурії може бути скла
довою лікування дисліпідемії, так як статини володіють антипротеїнуріч- 
ним ефектом.

У повсякденній нефрологічній практиці сформульовано ряд принци
пів, яких дотримуються у лікуванні пацієнтів з ХХН:
1. Цільовий AT при ХХН менше 130/80 (жорсткий контроль менше 

125/75 мм рт. ст.)
2. Цільовий рівень протеїнурії відсутній, але вона повинна бути мінімаль

но можливою або відсутньою. Терміни зменшення протеїнурії вдвічі 
не повинні, при можливості, перевищувати 6 місяців (Redon J, 2006). 
Досягнення цільового рівня AT і ліквідація протеїнурії є незалежними 
завданнями і припускають використання всіх можливих антигіпертен
зивних засобів, дотримуючись певної послідовності.

3. Препарати вибору (як правило, у комбінації) в такій послідовності: 
ІАПФ, сартани, діуретики/моксонідин, селективні антагоністи кальцію, 
селективні бетаблокатори. При цьому перевага серед кальцієвих бло- 
каторів надається дилтіазему (верапамілу), фелодипіну, лерканідипіну, 
серед бета-блокаторів — небівололу, карведілолу, бісопрололу і мето- 
прололу сукцинату.
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4. ІАПФ визначені стартовими засобами у лікуванні ХХН. Не одержані 
переконливі дані про переваги БРАІІ або прямих інгібіторів реніну, 
як і не визнана доцільною практика широкого призначення у нефрології 
комбінації ІАПФ+БРА. Вибір конкретного ІАПФ визначається доказо
вою базою у зниженні кардіоваскулярної смертності, ренопротективної 
ефективності і можливості використання препарату у повній дозі згідно 
наявної у пацієнта ШКФ.
Варто відзначити, що різні ІАПФ неодинаково впливають на цир

кулюючий і тканинний вміст АПФ. Одночасно, при тривалій терапії 
найбільше значення має органопротекторний ефект. Так, периндоприл 
має переваги перед ніфідепіном (30-60 мг), амлодипіном (5-10 мг), ате- 
нололом (50-100 мг), небівололом (5-10 мг) і телмісартаном (80-160 мг) у 
реалізації ендотелійзалежної вазодилятації. На прикладі трандалоприлу 
(дослідження PEACE, 2004) було показано, що можливості препарата у 
зменшенні смертності у хворих з дисфункцією лівого шлуночка не свід
чать про такі ж можливості у пацієнтів без дисфункції лівого шлуночка. 
Існують дані про те, що раміприл і периндоприл мають переваги при 
ішемічній хворобі серця без серцевої недостатності і дисфункції лівого 
шлуночка. Механізми дії ІАПФ визначаються їх плазмовою і тканинною 
активністю. Так, у експерименті була показана висока інгібіція АПФ у 
серці, легенях, нирках і грудній аорті, яка властива моексипрілу порів
няно з квінаприлом та еналаприлом. В серці моексиприл і квінаприл 
знижують активність тканинного АПФ і підвищують рівень простаглан
дину 12, тобто додатково ще і гальмують утворення АПФ. Цей ефект по
рушує адаптаційну гіпертрофію кардіоміоцитів, що у клініці приводить 
до гіпертрофії шлуночків серця. Ці дані свідчать про те, що індивіду
альний підбір ІАПФ є важливою складовою лікування пацієнтів з ХХН. 
Призначаючи ІАПФ необхідно з ’ясувати у пацієнта про переносимість 
препаратів цього класу, а у подальшому ретельно спостерігати за рівнем 
калію і креатиніну сироватки крові. Варто відзначити, що і дозу ІАПФ ти
трують до цільової або максимально переносимої. Чим вище толерантно 
переносима доза ІАПФ,тим вище антипротеїнурічний і, імовірно, анти
склеротичний ефект. Слід пам’ятати, що препарати з нирковим шляхом 
виведення (периндоприл, лізиноприл, еналаприл) мають більш виражену 
антигіпертензивну (і, імовірно, антипротеїнурічну) дію. Навпаки, пре
парати з печінковим шляхом виведення (квінаприл, моексіприл) більш 
безпечні при значному зниженні ШКФ.
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Загальна характеристика
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого кольору, 

з плоскою поверхнею, рискою і фаскою;
Склад: одна таблетка містить еналаприлу малеату (в перерахунку 

на 100% речовину) — 0,01 г, гідрохлортіазиду (в перерахунку на 100% ре
човину) — 0,025 г;

допоміжні речовини: лактоза, крохмаль картопляний, полівінілпіролі- 
дон низькомолекулярний медичний, кальцію стеарат.

Форма випуску
Таблетки.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензин-перетворюючого фер

мента (АПФ) та діуретиків. АТС С09В А02.
Фармакологічні властивості
Еналозид належить до групи комбінованих антигіпертензивних засо

бів. Еналаприлу малеат, що входить до складу препарату, є інгібітором ан- 
гіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), який перетворює ангіотензин 
І на ангіотензин II. Препарат викликає розширення периферичних артерій, 
зниження загального периферичного судинного опору та зменшення ви
ділення альдостерону. Гідрохлортіазид викликає помірний діуретичний 
ефект, призводить до зменшення об’єму циркулюючої крові, знижує вміст 
іонів натрію в стінках судин і знижує їх чутливість до судинозвужуючих 
впливів. При одночасному застосуванні еналаприлу малеату і гідрохлор
тіазиду взаємно посилюється їх антигіпертензивний ефект, який проявля
ється у розширенні периферичних судин, зменшенні переднавантаження 
та післянавантаження на серце, зниженні опору в судинах нирок.

Фармакокінетика
Після прийому всередину із шлунково-кишкового тракту абсорбу

ється приблизно 60% еналаприлу і приблизно 60-75% гідрохлортіазиду. 
Еналаприл підлягає гідролізу з утворенням енацаприлату, максимальна кон
центрація якого в крові спостерігається через 3-4 години. Еналаприлат — 
активніший інгібітор АПФ, ніж еналаприл. Діуретичний ефект гідрохлор
тіазиду настає через 2 години, досягає максимуму через 3-4 години і три
ває до 24 годин. Біля 94% еналаприлу та еналаприлату і приблизно 50-75%
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гідрохлортіазиду виводиться нирками із сечею. Період напіввиведення 
еналаприлату становить 11 годин, а гідрохлортіазиду— 10 годин. У хворих 
з тяжкою нирковою недостатністю періоди напіввиведення еналаприлату 
і гідрохлортіазиду збільшуються.

Показання для застосування
Застосовують для лікування есенціальної гіпертензії, симптоматич

них артеріальних гіпертензій, в тому числі резистентних до терапії іншими 
антигіпертензивними препаратами.

Спосіб застосування та дози
Режим дозування препарату встановлюють індивідуально. Дорослим 

і дітям віком понад 14 років призначають по 1 таблетці Еналозиду 
(10 мг еналаприлу та 25 мг гідрохлортіазиду) 1 раз на добу, незалежно від 
часу прийняття їжі. Якщо бажаний ефект не досягається, то добову дозу 
підвищують до 2 таблеток (20 мг еналаприлу та 50 мг гідрохлортіазиду) 
1 раз на добу. Вища добова доза препарату для дорослих становить 2 та
блетки. При наявності ниркової недостатності дозу препарату зменшують 
на 1/3-1/2. Тривалість лікування залежить від його ефективності і визна
чається лікарем.

Побічна дія
Можливі нудота, блювання, відчуття дискомфорту в епігастрії, діарея, 

головний біль, запаморочення, слабкість, артеріальна гіпотензія, сухий 
кашель, шкірні висипання, свербіння шкіри. Рідко спостерігається тахікар
дія, ангінальний біль, утруднення дихання, судоми м’язів, зниження лібідо, 
імпотенція, гіпокаліємія або гіперкаліємія, гіпонатріємія, гіпохлоремія, 
гіперкальціємія, гіперглікемія, підвищення в крові концентрації сечовини, 
креатиніну, білірубіну, печінкових трансаміназ, порушення функції печін
ки з холестазом і панкреатитом, протеїнурія, зміни картини крові (нейтро- 
пенія, тромбоцитопенія), розлади зору, алергічні реакції.

Протипоказання
Індивідуальна гіперчутливість (в тому числі до окремих компонентів 

препарату та інших сульфонамідів), ангіоневротичний набряк в анамнезі, 
виражені порушення функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/хви- 
лину або його рівень в плазмі вище 3 мг/100 мл), анурія, гіперкаліємія (К+ 
плазми крові понад 5,5 мЕкв/л), стан після трансплантації нирок, печінкова 
недостатність, первинний гіперальдостеронізм, порфірія, тяжкі форми по
дагри та цукрового діабету, вагітність (особливо II та III триместри), період 
лактації, дитячий вік до 14 років.
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Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Ефект препарату посилюють інші антигіпертензивні препарати, діу- 

ретики, барбітурати, трициклічні антидепресанти, фенотіазини, алкоголь. 
Послаблюють — аналгетики (в т. ч. нестероїдні протизапальні засоби), 
холестирамін, підвищений вміст солі в їжі. При комбінованому призна
ченні з алопуринолом, цитостатиками, імунодепресантами, системними 
кортикостероїдами — можливі лейкопенія, анемія, панцитопенія. При од
ночасному призначенні з кортикостероїдами посилюється електролітний 
дисбаланс (гіпокаліємія); з пресорними амінами — послаблюється ефект 
останніх. Еналозид збільшує тривалість дії недеполяризуючих міорелак- 
сантів та посилює вплив серцевих глікозидів на міокард. Еналозид знижує 
виділення нирками препаратів літію, що може призвести до розвитку лі
тієвої інтоксикації. Одночасний прийом з калійзберігаючими діуретиками 
(амілорид, спіронолактон, тріамтерен) або калієм може призвести до гі- 
перкаліємії. Гідрохлортіазид послаблює, а еналаприл посилює дію проти- 
діабетичних препаратів.

Передозування
Передозування препарату проявляється артеріальною гіпотензією 

та іншими побічними ефектами, характерними для інгібіторів АПФ та гід- 
рохлортіазиду. В цьому випадку вживають заходів загальної детоксикації 
(промивання шлунка, приймання активованого вугілля і проносних засо
бів), симптоматичне лікування. Необхідно контролювати рівень артеріаль
ного тиску, концентрацію калію в плазмі крові та діурез. У разі тяжкого 
отруєння показаний гемодіаліз.

Особливості застосування
З обережністю призначають Еналозид хворим з порушенням функцій 

печінки, хворим на цукровий діабет (особливо II типу), подагру. Перед 
проведенням дослідження функції паращитовидних залоз прийом препа
рату тимчасово треба припинити. Під час лікування Еналозид ом необхідно 
контролювати вміст в крові електролітів, трансаміназ, глюкози, а також 
картину крові.

Умови та термін зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей 

місці. Термін придатності — 1 рік.
Умови відпуску
За рецептом. *
Упаковка
По 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці. По 2 контурні чарун

кові упаковки в картонній пачці.
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Склад:
діюча речовина: гашіргії;
1 таблетка містить раміприлу 1,25 мг, 2,5 мг, 5 мг, 10 мг; 
допоміжні речовини: таблетки по 1,25 мг: натрію гідрокарбонат, 

лактози моногідрат, натрію кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований 
1500, магнію стеарат;

таблетки по 2,5 мг: натрію гідрокарбонат, лактози моногідрат, натрію 
кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований 1500, магнію стеарат, заліза 
оксид жовтий (Е 172);

таблетки по 5 мг: натрію гідрокарбонат, лактози моногідрат, натрію 
кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований 1500, магнію стеарат, заліза 
оксид жовтий (Е 172), заліза оксид червоний (Е 172);

таблетки по 10 мг: натрію гідрокарбонат, лактози моногідрат, натрію 
кроскармелоза, крохмаль прежелатинізований 1500, магнію стеарат. 

Лікарська форма.
Таблетки.
Фармакотерапевтична група. Інгібітори ангіотензинперетворюючо- 

го ферменту.
Код АТС С09А А05.
Клінічні характеристики.
Показання.

• Артеріальна гіпертензія (як монотерапія або у комбінації з іншими ан- 
тигіпертензивними препаратами, наприклад, діуретиками та антагоніс
тами кальцію).

• Застійна серцева недостатність (також у комбінації з діуретиками).
• Застійна серцева недостатність, що виникла протягом перших декіль

кох днів після гострого інфаркту міокарда.
• Недіабетична або діабетична явна клубочкова або початкова нефропатія.
• Зниження ризику інфаркту міокарда, інсульту або серцево-судинної 

смерті у пацієнтів з підвищеним серцево-судинним ризиком (вираже
на ішемічна хвороба серця (з або без інфаркту міокарда в анамнезі), 
інсульт в анамнезі, хвороба периферичних судин в анамнезі або цукро
вий діабет з принаймні одним додатковим фактором серцево-судинного 
ризику (мікроальбумінурія, артеріальна гіпертензія, підвищений за
гальний рівень холестерину, низький рівень холестерину ліпопротеїнів 
високої щільності, куріння).

Презентація препарату РАМІЗЕС (ЯАМ^Е8)
(раміприл)
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Протипоказання.
• Підвищена чутливість до іншого інгібітора АПФ або до будь-якого

з компонентів препарату;
• ангіоневротичний набряк в анамнезі;
• стеноз ниркової артерії (двобічний або однобічний);
• гіпотензивні або гемодинамічно нестабільні стани;
• первинний гіперальдостеронізм;
• вагітність, період годування груддю;
• дитячий вік.

Під час прийому Рамізесу не можна проводити процедуру діалізу 
або гемофільтрації із застосуванням полі(акрилонітрилових, натрію-2-
метилсульфонатних) мембран з високою ультрафільтраційною активністю 
(наприклад, «АЫ 69») та процедуру аферезу ЛНГ (ліпопротеїнів низької 
густини) із застосуванням декстрану сульфату через ризик розвитку тяжкого 
анафілактичного шоку.

Спосіб застосування та дози.
Рамізес застосовують незалежно від вживання їжі. Таблетки слід ков

тати цілими, не розжовуючи, запиваючи великою кількістю води.
Лікування артеріальної гіпертензії. Початкова доза препарату зазви

чай становить 2,5 мг один раз на добу. Надалі, у випадку недостатнього 
антигіпертензивного ефекту, дозу препарату рекомендується збільшити 
шляхом її подвоєння через кожні 2-3 тижні. Звичайна підтримуюча доза 
становить 2,5-5 мг на добу. Максимальна допустима добова доза для до
рослих — 10 мг. Альтернативою збільшенню дози понад 5 мг Рамізесу 
на добу може бути додаткове застосування, наприклад, діуретика або ан
тагоніста кальцію.

Лікування застійної серцевої недостатності. Початкова доза —
1,25 мг один раз на добу. При недостатньому терапевтичному ефекті до
бову дозу можна збільшити, подвоюючи її кожні 1-2 тижні. Якщо потрібна 
доза становить 2,5 мг Рамізесу або вище, її можна приймати у вигляді од
норазової дози або розділити на два прийоми. Максимальна добова доза 
не повинна перевищувати 10 мг.

Лікування після гострого інфаркту міокарда. Початкова добова доза 
становить 5 мг (по 2,5 мг вранці і ввечері). При поганій переносимості 
цю дозу слід зменшити ,цр 2,5 мг на добу (по 1,25 мг вранці і ввечері про
тягом двох днів).

Потім, залежно від відповіді хворого, доза може бути збільшена. 
Збільшувати дозу рекомендується шляхом її подвоєння через кожні 1-3 дні. 
78



В подальшому загальну добову дозу, яку спочатку розділяли на дві, 
можна приймати у вигляді одноразової. Максимальна допустима добова 
доза — 10 мг Рамізесу.

Досвіду лікування пацієнтів із тяжкою (ступінь IV за класифікацією 
ЫУНА — Нью-Йоркської серцевої асоціації) серцевою недостатністю од
разу після інфаркту міокарда недостатньо. Якщо буде вирішено лікувати 
таких пацієнтів цим засобом, рекомендується розпочинати терапію з най
нижчої ефективної добової дози (1,25 мг Рамізесу один раз на добу) і будь- 
яке її збільшення проводити з надзвичайною обережністю.

Для зниження ризику інфаркту міокарда, інсульту або серцево-судин
ної смерті у пацієнтів з підвищеним серцево-судинним ризиком рекомен
дована початкова доза Рамізесу становить 2,5 мг один раз на добу. Дозу по
ступово збільшують залежно від переносимості препарату. Рекомендується 
подвоїти дозу через один тиждень лікування і ще через три тижні збільшити 
її до звичайної підтримуючої дози — 10 мг один раз на добу. Застосування 
дози понад 10 мг один раз на добу вивчалося недостатньо.

Застосування пацієнтами із тяжкою нирковою недостатністю із клі
ренсом креатиніну <36 мл/хв досліджувалося недостатньо.

Діабатична або недіабетична нефропатія. Початкова доза препарату 
становить 1,25 мг на добу. Залежно від терапевтичного ефекту добову дозу 
можна збільшувати до підтримуючої дози, яка становить 5 мг один раз 
на добу. Дози вище 5 мг один раз на добу вивчалися недостатньо.

Особливі категорії пацієнтів.
Хворі літнього віку. Початкова доза — 1,25 мг на добу.
Дозування для пацієнтів з нирковою недостатністю. Якщо кліренс 

креатиніну становить від 50 до 20 мл/хв на 1,73 м2 площі поверхні тіла, за
звичай застосовується початкова добова доза 1,25 мг Рамізесу. Максимальна 
дозволена добова доза в цьому випадку становить 5 мг Рамізесу.

Хворі з порушенням функції печінки. У хворих з порушенням функції 
печінки максимальна добова доза становить 2,5 мг. Такі хворі на ранніх 
стадіях лікування Рамізесом потребують ретельного медичного нагляду.

Пацієнти з неповністю компенсованою нестачею рідини або солі 
в організмі, пацієнти з вираженою артеріальною гіпертензією, так само, 
як і пацієнти, для яких гіпотензивна реакція може становити особливий 
ризик (наприклад, з клінічно значущим стенозом коронарних судин або 
судин, що постачають крову мозок): слід застосовувати зменшену почат
кову дозу 1,25 мг на добу.
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Пацієнти, які попередньо лікувались діуретиками. Бажано припинити 
приймання діуретиків за 2 — 3 дні або, залежно від тривалості дії діуре- 
тика, ще раніше, до початку лікування Рамізесом, або принаймні знизити 
дозу сечогінного засобу. Початкова добова доза зазвичай становить 1,25 мг.

У пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які перебувають на гемо
діалізі: раміприл незначно піддається діалізу; початкова доза становить
1,25 мг на добу, а максимальна добова доза — 5 мг; препарат необхідно 
застосовувати через кілька годин після гемодіалізу.

Побічні реакції.
Побічні реакції класифікуються за частотою виникнення: дуже часто 

(>1/10), часто (від >1/100 до <1/10), нечасто (від >1/1000 до <1/100), рідко 
(від >1/10000 до <1/1000), дуже рідко (від >1/100000 до <1/10000), частота 
не визначена (не можна встановити за наявними даними).

З боку серцево-судинної системи: часто — артеріальна гіпотензія, ор- 
тостатичне зниження артеріального тиску, синкопе; нечасто — ішемія міо
карда, включаючи стенокардію або інфаркт міокарда, тахікардію, аритмію, 
відчуття серцебиття, периферичні набряки, почервоніння; рідко — стеноз 
судин, гіпоперфузія, васкуліт; дуже рідко — короткочасний ішемічний на
пад, ішемічний інсульт; частота не визначена — феномен Рейно.

З боку сечовидільної системи: нечасто — порушення функції нирок, 
включаючи гостру ниркову недостатність, збільшення кількості сечі, по
гіршення фонової протеїнурії, підвищення рівня сечовини крові та креа- 
тиніну.

З боку дихальної системи: часто — непродуктивний подразнюючий 
кашель, бронхіт, синусит; нечасто — закладеність носа, бронхоспазм, 
у тому числі загострення астми; рідко — диспное.

З боку травного тракту, печінки і підшлункової залози: часто — за
палення у ротовій порожнині та шлунково-кишковому тракті, розлади 
травлення, диспепсія, діарея, нудота, блювання; нечасто — підвищення 
рівня ферментів підшлункової залози, ангіоневротичний набряк тонкого 
кишечнику, включаючи гастрит, запор, сухість у роті, підвищення рівнів 
печінкових ензимів і/або кон’югатів білірубіну; рідко — глосит, відчуття 
дискомфорту в черевній порожнині, біль у шлунку, холестатична жовтя
ниця, ушкодження печінкових клітин; частота не визначена — афтозний 
стоматит; у поодиноких випадках — панкреатит, порушення сприйняття 
запаху і смаку (наприклад, металевий присмак); іноді — повна втрата сма
ку, гостра печінкова недостатність, холестатичний або цитолітичний гепа
тит — з фатальним кінцем). *

З боку нервової системи, органів чуття і психіки: часто — головний 
біль, запаморочення; нечасто — вертиго, парестезія, агевзія, дисгевзія, 
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порушення зору, включаючи нечіткість зору, зниження настрою, тривога, 
нервозність, неспокій, порушення сну, включаючи сомноленцію; рідко — 
тремор, розлади рівноваги, кон’юнктивіт, порушення слуху, дзвін у вухах, 
стан сплутаної свідомості; частота не визначена — церебральна ішемія, 
у тому числі ішемічний інсульт і транзиторна ішемічна атака, порушення 
психомоторних функцій, відчуття печії, паросмія, порушення уваги.

Алергічні та імунопатологічні реакції: частота не визначена — анафі
лактичні та анафілактоїдні реакції, підвищення рівня антиядерних антитіл.

Реакції з боку шкіри: часто — висипання, свербіж, кропив’янка; не
часто — ангіоневротичний набряк, обструкція дихальних шляхів внаслі
док ангіоневротичного набряку може мати фатальні наслідки, пруритус, 
гіпергідроз; рідко — ексфоліативний дерматит, уртикарії, оніхоліз; дуже 
рідко — реакція фоточутливості; частота не визначена — макулопапульоз- 
ні висипання, пухирчатка, токсичний епідермальний некроліз, синдром 
Стівенса-Джонсона, мультиформна еритема, пемфігус, загострення перебі
гу псоріазу, псоріатичний дерматит, пемфігоїдна або ліхеноїдна екзантема 
або енантема, алопеція.

М'язово-скелетні розлади та розлади з боку сполучної тканини: час
то — м’язові спазми, міалгія; нечасто — артралгія.

Розлади метаболізму та харчування: часто — підвищення рівня калію 
в крові; нечасто — анорексія, зниження апетиту; частота не визначена — 
зниження рівня натрію в крові.

З боку системи кровотворення та лімфатичної системи: нечасто — 
еозинофілія; рідко — зменшення кількості білих клітин (включаючи ней- 
тропенію і агранулоцитоз), зменшення кількості червоних клітин, знижен
ня рівня гемоглобіну, зменшення кількості тромбоцитів; частота не визна
чена — недостатність кісткового мозку, панцитопенія, гемолітична анемія.

Загальні розлади: часто — біль у грудній клітці, астенія; нечасто — 
пірексія; рідко — слабкість, сонливість, стомленість.

Розлади репродуктивної функції та молочних залоз: нечасто — тран
зиторна еректильна дисфункція, імпотенція, зниження лібідо; частота 
не визначена — гінекомастія.

Передозування.
Симптоми. Передозування може спричиняти надмірне розширення 

периферичних судин (з вираженою артеріальною гіпотензією, шоком), 
брадикардію, порушення балансу електролітів і ниркову недостатність.

Лікування. Загальні заходи (промивання шлунка, прийом акти
вованого вугілля і натрію сульфату, якщо можливо, протягом перших 
ЗО хв). При артеріальній гіпотензії додатково до заходів, спрямованих
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на відновлення об’єму рідини та сольового балансу, слід застосувати аго- 
ністи а 1-адренергічних рецепторів (наприклад, норепінефрин, допамін).

Немає даних щодо ефективності форсованого діурезу, зміни рН сечі, 
гемофільтрації або діалізу, з точки зору прискорення елімінації раміприлу 
або раміприлату.

Застосування у період вагітності або годування груддю.
Рамізес протипоказаний при вагітності. Перед початком його застосу

вання необхідно виключити вагітність, а також запобігти її настанню, ви
користовуючи адекватний метод контрацепції. Якщо вагітність настала під 
час прийому Рамізесу, його слід одразу ж замінити препаратом, що не міс
тить інгібітора АПФ.

Годування груддю є протипоказанням для застосування препарату.
Діти. Через відсутність достатнього клінічного досвіду Рамізес 

не можна призначати дітям.
Особливості застосування.
Рамізес слід застосовувати під постійним наглядом лікаря.
У пацієнтів, які лікувалися інгібіторами АПФ, спостерігалися ви

падки ангіоневротичного набряку обличчя, кінцівок, губ, язика, голосової 
щілини або глотки. Невідкладне лікування ангіоневротичного набряку, 
який становить загрозу для життя, передбачає негайне введення епінеф- 
рину (підшкірно або повільно внутрішньовенно), паралельно з контролем 
ЕКГ та артеріального тиску. Рекомендується госпіталізація, спостереження 
за хворим протягом 12-24 годин мінімум. Виписувати його можна лише 
після того, як симптоми повністю зникнуть.

У пацієнтів, які лікувалися інгібіторами АПФ, спостерігалися випад
ки ангіоневротичного набряку кишечнику. Ці пацієнти скаржилися на біль 
у животі (з або без нудоти або блювання); у деяких випадках також спосте
рігався ангіоневротичний набряк обличчя. Симптоми ангіоневротичного 
набряку кишечнику зникали після припинення приймання інгібітора АПФ. 
Не існує достатнього відповідного терапевтичного досвіду застосування 
Рамізесу дітям, пацієнтам з тяжким порушенням функції нирок (кліренс 
креатиніну нижче 20 мл/хв на 1,73 м2 площі поверхні тіла) і пацієнтам, які 
перебувають на діалізі.

Пацієнти з підвищеною активністю ренін-ангіотензинової системи. 
При лікуванні пацієнтів з підвищеною активністю ренін-ангіотензинової 
системи слід бути особливо обережними. Так? хворі мають ризик неспо
діваного і значного зниження артеріального тиску та погіршення нирко
вої функції в результаті інгібування АПФ, особливо коли інгібітор АПФ 
або супутній діуретик призначаються вперше або вперше у високій дозі. 
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На початку лікування препаратом або при збільшенні дози слід проводити 
ретельний контроль артеріального тиску доти, доки існує можливість його 
різкого зниження.

Підвищену активність ренін-ангіотензинової системи можна очіку
вати, зокрема у пацієнтів з тяжкою, і особливо злоякісною артеріальною 
гіпертензією; у пацієнтів із серцевою недостатністю, особливо з тяжкою 
або такою, що лікувалася іншими препаратами, які можуть знижувати ар
теріальний тиск; у пацієнтів з гемодинамічно значущими труднощами при
пливу або відтоку крові від лівого шлуночка (наприклад, через стеноз гирла 
аорти чи мітральний стеноз або гіпертрофічну кардіоміопатію);^ пацієнтів 
з гемодинамічно значущим стенозом ниркової артерії. Цій категорії паці
єнтів на початковій фазі лікування потрібен особливий медичний нагляд. 
Може виникнути необхідність припинити розпочате лікування діуретика- 
ми; у пацієнтів, які попередньо приймали діуретики. Якщо припинення 
приймання або зниження дози діуретика неможливе, на початковій фазі лі
кування потрібен особливий медичний нагляд;^ пацієнтів, у  яких існує або 
може розвинутися порушення водно-електролітного балансу (в результаті 
незадовільного споживання рідини або солі або, наприклад, через діарею, 
блювання або надмірне потовиділення, у випадках, коли компенсація не
стачі рідини і солі є недостатньою).

Рекомендується корекція стану дегідратації, гіповолемії або нестачі 
солі до початку лікування (однак для пацієнтів із серцевою недостатністю 
такі коригувальні заходи слід ретельно оцінити з точки зору можливого 
ризику об’ємного перенавантаження). При клінічно значущих станах лі
кування Рамізесом можна розпочинати або продовжувати лише тоді, коли 
одночасно вживаються відповідні заходи щодо попередження надмірного 
зниження артеріального тиску і зниження функції нирок.

Пацієнти із захворюваннями печінки. У пацієнтів з погіршеною функ
цією печінки відповідь на лікування Рамізесом може бути або збільшеною, 
або зменшеною. Крім того, у пацієнтів із тяжким цирозом печінки з набря
ками та/або асцитом активність ренін-ангіотензинової системи може бути 
істотно підвищеною. Тому під час лікування цих хворих необхідно бути 
особливо обережними.

Пацієнтам, для яких значне зниження артеріального тиску стано
вить особливий ризик (наприклад, пацієнти з гемодинамічно значущим 
стенозом коронарних артерій або судин, які постачають кров у мозок), 
на початковій фазі лікування потрібен особливий медичний нагляд.

Особи літнього віку. В осіб літнього віку реакція на інгібітори АПФ 
може бути більш вираженою. На початку їхнього лікування рекомендуєть
ся оцінка ниркової функції.
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Моніторинг ниркової функції. Рекомендується здійснювати моніто
ринг функції нирок, передусім у перші тижні лікування інгібітором АПФ. 
Особливо ретельний контроль потрібен для пацієнтів із серцевою недо
статністю; зниженням функції нирок; трансплантованою ниркою; вазоре- 
нальним захворюванням, включаючи пацієнтів з гемодинамічно значущим 
однобічним стенозом ниркової артерії. В останній групі хворих навіть не
значне зростання рівня креатиніну в сироватці крові може свідчити про 
однобічне зниження ниркової функції.

Комбінація з методами екстракорпоральної терапії. При прийомі 
Рамізесу не можна проводити процедури екстракорпоральної терапії, в ре
зультаті яких відбувається контакт крові з негативно зарядженими поверх
нями через ризик розвитку тяжкого анафілактичного шоку. Отже, при засто
суванні препарату не слід проводити процедуру діалізу або гемофільтрації 
із застосуванням полі(акрилонітрилових, натрію-2-метилсульфонатних) 
мембран з високою ультрафільтраційною активністю (наприклад, «АИ 69») 
та процедуру аферезу ЛНГ (ліпопротеїнів низької густини) із застосуван
ням декстрану сульфату.

Гіперкаліємія. У деяких пацієнтів, які отримували інгібітори АПФ, 
включаючи раміприл, спостерігали гіперкаліємію. Ризик виникнення 
гіперкаліємії вищий у пацієнтів з нирковою недостатністю, осіб старше 
70 років, з неконтрольованим цукровим діабетом, у тих, які отримують солі 
калію, калійзберігаючі діуретики, а також інші активні речовини, що підви
щують вміст калію, або при таких станах, як дегідратація, гостра серцева 
декомпенсація, метаболічний ацидоз. Якщо сумісне застосування пере
рахованих препаратів вважається доцільним, рекомендований регулярний 
моніторинг рівня калію в сироватці крові.

Нейтропенія/агранулоцитоз. Випадки нейтропенії/агранулоцитозу, 
а також тромбоцитопенії і анемії спостерігалися рідко. Є повідомлення 
про можливість пригнічення кісткового мозку. Рекомендується контр
олювати кількість білих клітин крові для виявлення можливої лейкопе
нії. Необхідно частіше здійснювати гемолітичний моніторинг пацієнтам
з порушеною функцією нирок, із супутнім колагеновим захворюванням 
(системним червоним вовчаком або склеродермією) та у початковій фазі 
лікування або якщо пацієнти приймають інші препарати, які можуть ви
кликати зміни картини крові.

Кашель. У деяких хворих при застосуванні інгібіторів АПФ спостері
гається кашель. Характерно, що кашель є непродуктивним, персистуючим 
і проходить після припинення терапії. Можливість кашлю, викликаного 
інгібіторами АПФ, повинна розглядатися при здійсненні диференціальної 
діагностики кашлю.
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Препарат містить лактозу, тому його не слід призначати пацієнтам
із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, дефіцитом 
лактази або синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні авто
транспортом або роботі з іншими механізмами.

Деякі побічні ефекти (наприклад, деякі симптоми зниження артеріаль
ного тиску, зокрема запаморочення) можуть негативно впливати на здат
ність пацієнта концентрувати увагу і швидкість психомоторних реакцій, 
особливо на початку лікування або при переході з лікування іншими пре
паратами. Після прийому першої дози або подальшого підвищення дози 
не бажано керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами 
протягом кількох годин.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Застосовувати з обережністю. Антигіпертензивні лікарські засоби 

(наприклад, діуретики) та інші препарати здатні знижувати артеріальний 
тиск (наприклад, нітрати, трициклічні антидепресанти, анестетики): слід 
очікувати посилення гіпотензивного ефекту раміприлу. Рекомендовано ре
гулярно контролювати сироваткову концентрацію натрію у пацієнтів, які 
отримують одночасне лікування діуретиками.

Судинозвужувальні симпатоміметики можуть послаблювати ефект 
зниження артеріального тиску Рамізесу. Рекомендовано особливо ретельно 
контролювати артеріальний тиск.

Алопуринол, імунодепресанти, кортикостероїди, прокаїнамід, цитос
татики та інші лікарські засоби, що можуть викликати зміни в гемогра- 
мі, можуть підвищувати імовірність виникнення гематологічних реакцій 
при одночасному застосуванні з раміприлом.

Солі літію. Екскреція літію під дією інгібіторів АПФ може зменшу
ватися. Таке зменшення може призвести до зростання концентрації літію 
в сироватці крові та збільшення токсичності літію. Через це необхідно 
контролювати концентрацію літію.

Протидіабетичні засоби (наприклад, інсулін і похідні сульфонілсе- 
човини).

Інгібітори АПФ можуть збільшувати ефект інсуліну. В окремих ви
падках це може призводити до розвитку гіпоглікемічної реакції у пацієнтів, 
які одночасно застосовують протидіабетичні засоби. На початку лікування 
рекомендується особливо ретельний моніторинг рівня глюкози в крові.

Нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ). Можливе послаблення 
ефекту зниження тиску крові під дією Рамізесу. Крім того, одночасне лі
кування інгібіторами АПФ і НПЗЗ може спричиняти зростання ризику по
гіршення функції нирок та підвищення рівня калію у сироватці крові.
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Гепарин. Можливе підвищення концентрації калію в сироватці крові.
Алкоголь. Збільшується розширення судин. Рамізес може посилювати 

дію алкоголю.
Підвищене споживання солі може послаблювати антигіпертензивну 

дію Рамізесу.
Внаслідок інгібування АПФ зростає імовірність виникнення і тяжкість 

анафілактичних і анафілактоїдних реакцій на отруту комах. Вважається, 
що такий ефект може також спостерігатися і щодо інших алергенів.

Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Рамізес — антигіпертензивний засіб, інгібітор 

АПФ. Пригнічуючи синтез ангіотензину II, препарат знижує його вазокон- 
стрикторну дію і стимулюючий вплив на секрецію альдостерону. Підвищує 
активність реніну в плазмі, а також інгібує метаболізм брадикініну.

Прийом раміприлу викликає помітне зниження опору периферичних 
артерій. Загалом нирковий плазмоток і швидкість клубочкової фільтрації 
істотно не змінюються.

Введення раміприлу пацієнтам з артеріальною гіпертензією призво
дить до зниження артеріального тиску в положенні лежачи і стоячи, без 
компенсаторного зростання частоти серцевих скорочень.

У більшості пацієнтів антигіпертензивний ефект після перораль- 
ного застосування одноразової дози проявляється через 1-2 години. 
Максимальний ефект одноразової дози, як правило, досягається через 
3-6 годин та зазвичай триває 24 години.

Максимальний антигіпертензивний ефект при тривалому лікуванні 
раміприлом спостерігається через 3-4 тижні. При довготривалій терапії він 
зберігається протягом 2 років.

У відповідь на різке припинення приймання раміприлу не відбуваєть
ся швидкого і сильного зростання артеріального тиску.

У пацієнтів з клінічними проявами серцевої недостатності, лікуван
ня яких розпочинали через 3 — 10 днів після гострого інфаркту міокарда, 
раміприл знижував ризик смертності на 27 % порівняно з плацебо. Також 
було виявлено зниження інших ризиків, включаючи ризик несподіваної 
смерті (на 30 %) і ризик прогресування хвороби до розвитку серйозної/ 
стійкої серцевої недостатності (на 23 %). Крім того, на 26 % зменшувалась 
імовірність пізнішої госпіталізації через серцеву недостатність.

У пацієнтів з недіабетичною або діабетичною явною нефропатією 
раміприл знижує швидкість »прогресії ниркової недостатності та настан
ня кінцевої стадії ниркової недостатності та внаслідок цього — потребу 
в проведенні діалізу або трансплантації нирки. У пацієнтів, які мають 
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недіабетичну або діабетичну початкову нефропатію, раміприл зменшує 
екскрецію альбуміну

У пацієнтів, що мають підвищений серцево-судинний ризик через на
явність захворювань судин або цукрового діабету, раміприл знижує частоту 
настання інфаркту міокарда, інсульту або серцево-судинної смерті. Крім 
того, раміприл зменшує загальну смертність і виникнення потреби в ревас- 
куляризації, а також затримує виникнення і прогресію застійної серцевої 
недостатності. Раміприл знижує ризик розвитку нефропатії в загальній 
групі пацієнтів хворих на діабет. Раміприл також істотно зменшує часто
ту виникнення мікроальбумінурії. Такі ефекти спостерігались у пацієнтів 
як з артеріальною гіпертензією, так і з нормотензією.

Фармакокінетика. Пресистемний метаболізм раміприлу з утворен
ням активного метаболіту раміприл ату відбувається в печінці. Крім такої 
активації з утворенням раміприлату, раміприл глюкуронідується і перетво
рюється на раміприл дикетопіперазин (ефір). Раміприлат також глюкуроні
дується і перетворюється на раміприлат дикетопіперазин (кислоту).

Біодоступність раміприлату після перорального прийому 2,5 і 5 мг 
раміприлу становить приблизно 45 %. Встановлено, що раміприл потра
пляє в молоко.

Раміприл швидко абсорбується після перорального прийому. 
Абсорбція раміприлу становить не менше 56 %. Прийом раміприлу разом
з їжею не виявив значного впливу на абсорбцію.

Максимальна плазмова концентрація раміприлу досягається через 1 го
дину після перорального прийому. Період напіввиведення раміприлу стано
вить приблизно 1 годину. Пікова концентрація раміприлату в плазмі крові 
спостерігається між 2 і 4 годинами після перорального прийому раміприлу.

Зниження концентрації раміприлату в плазмі відбувається за декілька 
фаз. Напівперіод початкової фази розподілу та елімінації становить при
близно 3 години. Після цього настає перехідна фаза (з напівперіодом при
близно 15 годин), а потім — кінцева фаза, під час якої плазмові концентра
ції раміприлату є дуже низькими, з напівперіодом приблизно 4-5 днів.

Наявність кінцевої фази зумовлена повільною дисоціацією раміпри
лату з близького, але насиченого зв’язку з АПФ.

Незважаючи на тривалу кінцеву фазу виведення, після одноразового 
приймання раміприлу в дозі 2,5 мг і вище, стаціонарний стан досягається вже 
приблизно через 4 дні. Після багаторазового прийому «ефективний» період 
напіввиведення, залежно від дози, становить 13-17 годин. Період напівдисо- 
ціації раміприлату з АПФ — 10,7 години, що свідчить про високу активність.

Зв’язування раміприлу і раміприлату з білками сироватки становить 
приблизно 73 % і 56 % відповідно.
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У здорових добровольців віком від 65 до 76 років кінетика раміприлу 
і раміприлату подібна до тої, що спостерігається у молодих здорових до
бровольців.

При зниженій функції нирок виведення раміприлату зменшується, 
нирковий кліренс раміприлату знижується пропорційно до кліренсу креа- 
тиніну. Це спричиняє підвищення плазмових концентрацій раміприлату, які 
знижуються значно повільніше, ніж в осіб з нормальною функцією нирок.

При введенні високих доз (10 мг), при погіршеній функції печінки, 
перетворення раміприлу на раміприлат відбувається пізніше, плазмові кон
центрації раміприлу зростають, і виведення раміприлату сповільнюється.

Так само, як і в здорових добровольців та пацієнтів з артеріальною 
гіпертензією, після перорального прийому 5 мг раміприлу один раз на добу 
протягом 2 тижнів у пацієнтів із застійною серцевою недостатністю зна
чної акумуляції раміприлу і раміприлату не спостерігалося.

Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості.
Таблетки по 1,25 мг: таблетки круглої форми, білого або майже білого 

кольору, двоопуклі, зі слабким специфічним запахом або без запаху. На по
верхні таблеток допускається незначна мармуровість;

таблетки по 2,5 мг: таблетки плоскоциліндричної форми, світло-жов
того кольору з фаскою та рискою, зі слабким специфічним запахом або без 
запаху. На поверхні таблеток допускаються незначні вкраплення і марму
ровість;

таблетки по 5 мг: таблетки плоскоциліндричної форми, світло-роже
вого кольору з фаскою та рискою, зі слабким специфічним запахом або без 
запаху. На поверхні таблеток допускаються незначні вкраплення і марму
ровість;

таблетки по 10 мг: таблетки плоскоциліндричної форми, білого або 
майже білого кольору з фаскою і рискою, зі слабким специфічним запахом 
або без запаху. На поверхні таблеток допускається незначна мармуровість.

Термін придатності. 2 роки. Таблетки по 1,25 мг — 1 рік 6 місяців.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, вка

заного на упаковці.
Умови зберігання. Зберігати в недоступному для дітей, захищеному 

від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Упаковка. По 10 таблеток у блістері. По 1 або 3 блістери, вкладені 

у пачку.
Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник. ВАТ «Фармак».
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Друга група препаратів — БРА II (сартани) також позиціонуються для 
лікування ХХН (таблиця 45) з урахуванням їх виведення позанирковим 
шляхом. Ряд досліджень свідчить про ефективність сартанів у зменшенні 
лівошлуночкової гіпертрофії і зниженні серцево-судинної смерті, розвитку 
інфарктів та інсультів.

Механізм дії БРА відрізняється від ІАПФ, у зв’язку з чим кількість по
бічних ефектів у цієї групи препаратів не відрізняється від плацебо. Однак 
кардіопротективні властивості БРА поступаються ІАПФ, що необхідно 
приймати до уваги, оцінюючи ризик у пацієнтів з ХХН.

Варто також відзначити, що ефективність БРА у зниженні мікроаль- 
бумінурії не залежить від поліморфізму ренін-ангіотензинового гену. Як
і для ІАПФ, БРА властива внутрігрупова різноманітність, у першу чергу 
пов’язана з ліпофільністю/водорозчинністю і ступенем виведення нир
ками. По мірі прогресування ХХН доза сартанів з нирковим виведенням 
(кандесартан) і подвійним виведенням (валсартан, ірбесартан) зменшуєть
ся. Лише доза телмісартану, який на 98% виводиться печінкою і епростану 
(75%) не коригується у залежності від стадії ХХН-ХНН.

Призначаючи препарати для лкування ХНН необхідно пам’ятати, що 
їх взаємодія може приводити до небажаних побічних ефектів, наприклад, 
збільження гіперурікемії і васкулітів (ІАПФ+БРА). І, навпаки, приймати 
до уваги плейотропні властивості медикаментозних засобів, наприклад 
антитромбоцитарні ефекти ІАПФ (квадроприл), синергізм у пригніченні 
гіперактивності симпатичної нервової системи (БРА+спіронолактон).

Таким чином, основна комбінація препаратів при наявності АТ понад 
130/90 мм рт.ст. при ХХН виглядає так:
1) Антигіпертензивна, антипроліферативна і антипротеїнурічна терапія: 

ІАПФ (БРА), моксонідин, індапамід або ксипамід (або тіазидний ді- 
уретик 12,5-25мг) або спіронолактон 25 мг (при відсутності ЦД) або 
еплеронон, селективный р-блокатор (небіволол, бісопролол) або ар 
карведілол, окремі антагоністи кальцію (фелодипін, лерканідипін)

Таблиця 45.

Гіпертензія при ХХН

Лишня рідина Торасемід, індапамід, канефрон

Підвищена активність ренін-ангіотензи- 
нової системи

ІАПФ, БРА II

Гіперактивність симпатичної системи Моксонідин
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2) Лікування анемії: препарати заліза + еритропоетин стимулюючі агенти;
3) Зниження шлаків і фосфору (при необхідності) кальцій-ДЗ або фосфат- 

біндер або цінакальцет, кетостерил, ентеросорбент;
4) Антитромбоцитарні препарати (аспірин, клопідогрель, тиклопідин);
5) При вираженій дисліпідемії статини.

При наявності термінальної ХНН, імовірно, доцільним є засто
сування препаратів з переважним виведенням позанирковим шляхом. 
Ліпідзнижуюча терапія є складовою захисту судин в корекції АТ і засто
совується для первинної і вторинної профілактики . У нефрології доказова 
база недостатня, опираючись на результати кардіологічних досліджень 
можна рекомендувати застосування симвастатину, аторвастатину і розувас- 
татину. Серед діуретиків перевага віддається тіазидоподібним (індапамід, 
ксипамід) або петльовим — торасемід. Необхідно пам’ятати, що торасемід 
має кращий, порівняно з фурасемідом, профіль по кардіоваскулярним ри
зикам. Однак у термінальній стадії ХНН сечогінний ефект фурасеміду є 
більш вираженим. Доза індапаміду 0,625 або 1,25 на добу для тривалого 
прийому, ксипаміду від 10 до 60 мг/добу (вище при меншій ШКФ!), тора- 
семіду від 5 до 200 мг/добу (при діабетичній хворобі нирок), фурасеміду 
від 10 до 500 мг/добу (при діабеті). Великі дози торасеміду і фурасеміду 
призначаються на 1-2 дні, потім 1-2 дні перерва.

У сучасній медицині антигіпертензивна терапія проводиться з ураху
ванням факторів ризику, забезпечуючи захист органів-мішеней. У нефро
логії це ренопротекція — для збереження функції нирок і захист серцево- 
судинної системи — для попередження передчасної смерті.
Заходи по запобіганню пошкодження органів-мішеней передбачають:
• зниження АТ;
• нормалізацію АТ;
• цілодобовий контроль АТ, включаючи вранішнє підвищення АТ;
• незалежні від АТ ефекти: синдромспецифічні (наприклад, альбумі

нурія), органоспецифічні (наприклад, гіпертрофія лівого шлуночка, 
ХНН);

• зменшення інших факторів ризику (наприклад, холестерину або глюко
зи): синергічні ефекти (наприклад, ІАПФ + моксонідин у пригніченні 
ефективності симпатичної системи);

• комплексний підхід (наприклад, ІАПФ^БРА III + статин + аспірин +
вітамин Б); *

• призначення ІАПФ або БРА при ХХН навіть без наявності гіпертензії 
(табл. 46,47).
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Таблиця 46.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цільовий АТ менше 130/80 (125/75)

Стартовий препарат у лікуванні гіпертензії при захворюваннях нирок — ІАПФ 

Вибір БРА/ІАПФ визначається активністю ниркового процесу і функцією нирок 

Комбінована терапія ІАПФ+БРА при нормальній функції нирок у віці до 55 років

Таблиця 47.

Рекомендовані комбінації

ІАПФ (периндоприл, еналаприл, моексиприл) або БРА II (апровель, теветен, мікардіс) 

ІАПФ/БРА/ПІР + діуретик (індапамід, торасемід) або

ІАПФ/БРАЛІІР + селективний блокатор кальцієвих каналів (лерканідипін, фелоди- 
пін) або бетаблокатор (карведілол, небіволол)

СИНДРОМАЛЬНЕ ЛІКУВАННЯ
По мірі прогресування захворювання (наростання азотемії) терапія 

основного захворювання, яке було причиною ХХН, втрачає своє значення, 
поступаючись синдромальному лікуванню.

Порушення нутрітивного статусу
Порушення нутрітивного статусу (білково-енергетична недостатність) 

розвивається у хворих на 4-5 стадії ХХН, суттєво впливаючи на виживає- 
мість. Причиною цього вважається ацидоз, який викликає окислення амі
нокислот і пригнічує синтез білка. Корекція ацидозу не лише нормалізує 
кислотно-лужну рівновагу, але і зменшує дефіцит харчування.

Раніше застосовувались дієти у залежності від рівня креатиніну 
крові (наприклад, дієта Джіованетті). При збільшенні креатиніну зразу 
ж зменшували кількість білку. У нинішній час низькобілкова дієта (0,6
0,8 г/кг) призначається лише на 4-й стадії ХХН. При швидкості клубочко- 
вої фільтрації менше 15 мл/хв необхідно обмеження тваринного білку до 
0,6 г/кг маси тіла.

При цьому на фоні малобілкової дієти (щоби уникнути кахек
сії, пов’язаної з катаболізмом власних білків, додатково призначають
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кетостерил — препарт, у який входять есенціальні амінокислоти і кетоана- 
логи. Обмеження білку дозволяє зменшити симптоми уремічної інтоксика
ції і знизити фільтраційне навантаження на нирки.

Набряки
Для діагностики і оцінки ефективності лікування необхідний регу

лярний контроль маси тіла. Показана дієта з обмеженням кухонної солі 
менше 6 г/добу. На 1-3 стадії застосовують тіазидні діуретики, на 4-5 ста
дії — петльові діуретики 1-2 рази на добу. Тіазидні діуретики неефективні 
при ШКФ<30 мл/хв, тоді як петльові діуретики продовжують діяти і при 
ШКФ<20 мл/хв. Калійзберігаючі діуретики при ШКФ<30 мл/хв можуть 
бути небезпечними (гіперкаліємія). Гостра ниркова недостатність може 
розвинутись, якщо лікування діуретиками приводить до гіповолемії.

Анемія
Анемія — одна з ранніх і обов’язкових ознак ХХН. У розвитку анемії 

при ХХН мають значення декілька факторів:
• Нирки беруть участь у кровотворенні (синтез еритропоетину). При 

ХХН продукція еритропоетину нирками зменшується.
• Уремічні токсини здійснюють пошкоджуючий вплив на кістково-мозко

ве кровотворення.
• Нирки приймають участь у синтезі урокінази. Тому при ХХН спосте

рігається неповноцінний гемостаз: схильність до кровотеч з шлунко
во-кишкового тракту (виразки і ерозії при уремії) гемоліз. У результаті 
крововтрати і порушень всмоктування заліза розвивається залізодефі- 
цитна анемія.

• Суттєве значення здійснюють також запалення/інфекція з розвитком 
анемії, нутрітивні агенти (дефіцит заліза, вітаміну В 12, фолієвої кисло
ти, білково-енергетична недостатність).
Анемія завжди асоціюється з підвищеною смертністю, погіршенням 

перебігу супутніх серцево-судинних захворювань (ішемічна хвороба сер
ця, серцева недостатність), зниженням якості життя. Для корекції анемії 
призначають залізовмісткі препарати (парентеральні) і препарати рекомбі- 
нантного людського еритропоетину (рекормон).

Переливання крові практично припинйли проводити, так як воно 
пов’язане з низкою небажаних побічних ефектів: гемосидероз, аутоімунне 
навантаження, інфікування вірусом гепатиту та вірусом імунодефіциту лю
дини та ін. Рекомендовані комбінації містяться у таблиці 48.
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Таблиця 48.
Рекомендовані комбінації

Еритропоетин + препарати заліза (фенюльс, ранферон 1)

Статини (аторвастатин, розувастатин)

Інсулінотерапія або потрійна терапія при цукровому діабеті 2 типу (метформін,
діабетон, глітазон)

Антитромбоцитарний препарат (аспірин, клопідогрел, тиклопідин)

Дієта + кетостерил + аллопуринол)

Презентація препарату ЕПОВІТАН (EPOVITAN) 
(еритропоетин)

Рекомбінантний людський еритропоетин
Розчин для ін’єкцій 2 000, 4 000 або 10 000 ОД/мл шприц № 6
Фармакотерапевтична група
Антианемічні препарати. Еритропоетини. Код АТС В03Х А01.
Імунобіологічні і біологічні властивості
ЕПОВІТАН™ — це глікопротеїд, рекомбінантний еритропоетин, ана

лог людського еритропоетину.
Еритропоетин впливає на стимуляцію мітозу, еритропоезу. 

Моделювання in vivo на різних моделях підтвердило біологічну ефектив
ність і подібність препарату ЕПОВІТАН™ з людським еритропоетином.

Введення рекомбінантного еритропоетину людини спричиняє збіль
шення кількості еритроцитів, ретикулоцитів, гемоглобіну. При дослідженні 
культур клітин людського кісткового мозку був доведений вплив рекомбі
нантного еритропоетину на стимулювання еритропоезу без впливу на лей- 
копоез та відсутність цитотоксичної дії.

ЕПОВІТАН™ потрапляє в організм шляхом внутрішньовенного або 
підшкірного введення. При внутрішньовенному введенні препарату в дозі 
від 50 до 100 МО/кг період напіввиведення становить до 4 годин, а у па
цієнтів з нирковою недостатністю — до 5 годин. У дітей період напівви
ведення приблизно 6 годин.

Підшкірний шлях введення препарату ЕПОВІТАН™ гальмує час кон
центрування препарату в плазмі. Максимальний його рівень спостерігаєть
ся через 12-18 годин. Період напіввиведення біля 24 годин.
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Максимальна концентрація лікарського засобу у плазмі при підшкір
ному і внутрішньовенному введенні відрізняється в середньому на 1/20 ве
личини, біодоступність при підшкірному введенні нижча на 20%. Ефект 
кумуляції відсутній.

Показання для застосування
Анемія, пов’язана з хронічною нирковою недостатністю у хворих, 

які перебувають на гемодіалізі або перитонеальному діалізі; гостра анемія 
у пацієнтів з нирковою недостатністю, які ще не підлягають діалізу; анемії 
та зниження об’єму необхідних гемотрансфузій пацієнтів з немієломними 
злоякісними пухлинами із застосуванням або без застосування хіміотерапії; 
анемія у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які одержували терапію зидовудином 
та мають рівень ендогенного еритропоетину <500 МО/мл; перед значними 
хірургічними втручаннями, великими операціями ортопедичного профілю 
у пацієнтів із помірним проявом анемії за відсутністю залізодефіциту, коли 
передбачається втрата крові у середніх розмірах (800 -1800 мл). Таким 
чином, зменшується потреба у використанні гемотрансфузій, швидше від
новлюється система еритропоезу.

Спосіб застосування та дози
ЕПОВІТАН™ застосовують шляхом внутрішньовенних та підшкірних 

ін'єкцій.
При лікуванні пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю реко

мендується шлях внутрішньовенного введення препарату. Обов'язковим 
є постійний контроль рівня гемоглобіну. Для дорослих пацієнтів опти
мальною є концентрація гемоглобіну 100-120 г/л, для дітей — 95-100 г/л. 
Клінічне підвищення концентрації гемоглобіну спостерігається протягом
2 тижнів (іноді через 6-10 тижнів). Оптимальна концентрація гемоглобіну 
вказує на те, що необхідно зменшити дозу препарату на 25 МО/кг для того, 
щоб концентрація гемоглобіну не перевищувала 120 г/л.

Перед початком лікування препаратом ЕПОВІТАН™ необхідно про
вести диференційну діагностику з іншими видами анемій, виключити їх 
наявність. При відсутності позитивних результатів на лікування препа
ратом переходять до пошуку інших етіологічних факторів захворювання, 
таких як: різні види анемій, фіброз кісткового мозку, гемоліз, інфекційні, 
запальні процеси, травми, алюмінієва інтоксикація.

При лікуванні дорослих пацієнтів, що перебувають на гемодіалізі, ре
комендується внутрішньовенне введення препарату.

Лікування складається з двох етапів: фаза корекції: по 50 МО/кг три 
рази на тиждень до досягнення оптимальної концентрації 100-120 г/л; 
підтримуюча фаза: для підтримання бажаного рівня гемоглобіну (НЬ) від 
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100 до 120 г/л рекомендується, щоб загальнотижнева доза становила від
75 до 300 МО/кг.

В педіатрії лікування пацієнтів, що перебувають на гемодіалізі скла
дається з фази корекції: по 50 МО/кг три рази на тиждень, внутрішньо
венно. Поетапне збільшення дози можна здійснити не частіше одного разу 
протягом 4 тижнів на 25 МО/кг три рази на тиждень до досягнення опти
мальної концентрації гемоглобіну 95-110 г/л; підтримуючої фази: підтри
мання рівня гемоглобіну в межах 95-110 г/л регулюється залежно від маси 
тіла. Для дітей з масою < 30 кг необхідна більша підтримуюча доза, ніж 
для дітей з масою тіла >30 кг. Підбір дози індивідуальний, коливається від 
30 МО/кг до 150 МО/кг.

У випадку перитонеального діалізу препарат може вводитися як вну
трішньовенно, так і підшкірно.

Лікування дорослих пацієнтів ведеться за двома фазами: фаза ко
рекції: по 50 МО/кг три рази на тиждень до досягнення рівня гемоглобіну 
100 — 120 г/л. Корекція дози за показаннями проводиться з підвищенням 
дози на 25 МО/кг два рази на тиждень. Інтервал між збільшеннями доз — 
не менше 4 тижнів; підтримуюча фаза: 25-50 МО/кг два рази на тиждень 
вводячи дві однакові дози.

Лікування педіатричних пацієнтів з перитонеальним діалізом склада
ється з двох етапів:

фаза корекції: 50 МО/кг тричі на тиждень, внутрішньовенно чи під
шкірно до досягнення оптимального рівня гемоглобіну 95-110 г/л.

Поетапне збільшення на 25 МО/кг тричі на тиждень протягом 4 тиж
нів; підтримуюча фаза: від 30 до 150 МО/кг протягом 3 тижнів. Доза за
лежить від маси тіла дитини. При масі < 30 кг підтримуюча доза вище, ніж 
при масі тіла > 30 кг.

Пацієнтам у додіалізному періоді більш зручним є підшкірний шлях 
введення.

Виділяють два етапи лікування: фаза корекції: 50 МО/кг три рази 
на тиждень до досягнення рівня гемоглобіну 100-120 г/л. Корекція за по
казаннями проводиться зі збільшенням дози по 25 МО/кг три рази на тиж
день. Інтервал між збільшеннями — не менше 4 тижнів; підтримуюча 
фаза: 17-33 МО/кг три рази на тиждень.

Максимальна доза не вище 200 МО/кг, три рази на тиждень.
Дорослим онкологічним пацієнтам препарат вводиться підшкірно. 

Початкова доза — 150 МО/кг три рази на тиждень до досягнення опти
мальної концентрації гемоглобіну — 120 г/л. Альтернативний метод — 
40 000 МО один раз на тиждень.
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Терапія повинна продовжуватися один місяць після закінчення хімі
отерапії.

При збільшенні гемоглобіну на 10 г/л через 4 тижні лікування дозу 
залишають сталою. Якщо зміни не відбулися, необхідно збільшити дозу 
до 300 МО/кг три рази на тиждень чи 60 000 МО один раз на тиждень.

Через 4 тижні лікування знов проводять моніторинг гемоглобіну. 
Якщо рівень його збільшився >10 г/л, доза повинна залишатися сталою 
(300 МО/кг три рази на тиждень або 60 000 МО один раз на тиждень). 
У випадку збільшення гемоглобіну <10 г/л при такому лікуванні, терапія 
припиняється у зв’язку з негативною клінічною відповіддю.

Обов’язково необхідно контролювати темпи і рівень зростання гемо
глобіну. За два тижні нормальний темп зростання — 10 г/л, за місяць — 
20 г/л, загальний оптимальний гемоглобін — не більше 120 г/л. При 
зростанні рівня гемоглобіну більше 10 г/л за два тижні або 20 г/л за мі
сяць та якщо загальний рівень гемоглобіну наближається до 120 г/л, дозу 
препарату ЕПОВІТАН™ зменшують на 25-50 %. У випадку, коли рівень 
гемоглобіну перевищує 130 г/л, терапію припиняють до зниження рівня 
до 120 г/л, та відновлюють дозою на 25 % нижче тієї, яку було призначено 
на початку лікування.

Лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які приймають зидовудин, про
водиться, якщо рівень ендогенного еритропоетину менше 500 МО/мл.

Лікування препаратом поділяється на два етапи: фаза корекції: 
100 МО/кг тричі на тиждень внутрішньовенно або підшкірно протягом 
8 тижнів.

При незадовільній клінічній відповіді на лікування після цього тер
міну, рекомендують збільшити дозу лікарського засобу на 50-100 МО/кг
З рази на тиждень протягом 4 тижнів. При незадовільних результатах ліку
вання після цієї схеми продовжувати лікування препаратом ЕПОВІТАН™ 
не рекомендують; підтримуюча фаза корегується під рівень гематокриту, 
який повинен знаходитись в межах 30-35 %.

Пацієнтам, які відносяться до програми збирання аутологічної крові 
перед хірургічними операціями, рекомбінантний еритропоетин необхідно 
вводити після кожної процедури забору крові внутрішньовенним шляхом. 
При цьому необхідно підтримувати достатній рівень заліза в організмі, 
шляхом призначення препаратів заліза протягом всього курсу лікування.

ЕПОВІТАН™ призначається двічі на тиждень протягом трьох тижнів 
до хірургічного втручання.

Для пацієнтів, яким призначена елективна ортопедична хірургія, 
більш зручним є підшкірний шлях введення.
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Протягом трьох тижнів до операції (7-й 14-й та 21 -й дні перед операцією) 
та в день операції пацієнти отримують ЕПОВІТАН™ в дозі 600 МО/кг в тиж
день. При скороченні передопераційного періоду дозу змінюють на 300 МО/ 
кг щоденно 10 днів до операції, в день операції та 4 дні після операції.

До початку терапії та протягом всього курсу лікування пацієнти отри
мують препарати заліза.

Необхідно постійно контролювати рівень гемоглобіну, який не пови
нен перевищувати 130 г/л.

Особливості введення
Перед початком застосування необхідно обов'язково перевірити 

шприц на зміну кольору розчину, на відсутність видимих сторонніх час
ток. Забороняється струшувати шприц, що може призвести до денату
рації та втрати активності глікопротеїну.

ЕПОВІТАН™ вводять шляхом внутрішньовенних або підшкірних 
ін'єкцій. Внутрішньовенне введення триває від 1 до 5 хвилин і залежить 
від дози препарату. Можна вводити під час процедури гемодіалізу через ве
нозний порт або через фістулу катетера відразу після закінчення процедури 
гемодіалізу. Тоді, для кращого розподілу лікарського засобу в системі кро
вообігу, необхідно відразу після ін’єкції рекомбінантного еритропоетину 
людини ввести 10 мл ізотонічного розчину, що також важливо для проми
вання системи. Не можна ЕПОВІТАН™ змішувати з іншими препаратами 
та таку комбінацію вводити у вигляді внутрішньовенних інфузій.

Підшкірне введення препарату проводять у кінцівки та передню 
стінку живота. Допустимий об’єм однієї ін’єкції на одну ділянку тіла — 
1 мл. Більший об'єм розподіляють по декількох ділянках.

Передозування
Предозування препарату не викликає токсичних явищ. Але, якщо 

не корегувати головні показники (гемоглобін, гематокрит) при лікуванні 
рекомбінантним еритропоетином людини, перевищуються оптимально-до
пустимі їх значення. Збільшення дози еритропоетину може сприяти підви
щенню артеріального тиску, розвитку гіпертонічної енцефалопатії, наслід
ком чого у тяжких випадках можуть бути судоми. Не кореговані показники 
гематокриту можуть спричинити розвиток поліцитемії, для зниження якої 
призначають флеботомію, щоб повернути показники гематокриту в допус
тимі межі.

Побічна дія
На початку лікування побічні реакції проявляються у вигляді симпто

мів застуди, таких як пропасниця, головний біль, млявість, запаморочення, 
сонливість, м'язовий та суглобовий біль.
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При застосовуванні рекомбінантного еритропоетину людини в крові 
іноді виникає явище тромбоцитозу, лейкоцитозу, збільшення еозинофіль
них клітин; при біохімічному дослідженні спостерігається збільшення 
рівня загального білірубіну, печінкових ферментів (аспартатамінотрансфе- 
рази, аланінамінотрансферази, лактатдегідрогенази). Тромботичні судинні 
ускладнення проявляються у вигляді ішемії та інфаркту міокарда; церебро- 
васкулярних ускладнень, транзиторних ішемічних нападів, тромбозу гли
боких вен, артеріального тромбозу, тромбозу сітківки, емболії легеневих 
артерій, аневризми, а також оклюзії діалізної системи. Система кровообігу 
може відреагувати підвищенням артеріального тиску.

При підшкірному шляху введення препарату в місцях ін’єкцій можуть 
виникати біль, локальна гіперемія ділянки, висипання, свербіж.

Пацієнтам з нирковою недостатністю з самого початку лікування 
препаратом ЕПОВІТАН™ необхідно проводити моніторинг артеріального 
тиску, оскільки може виникнути дозозалежне підвищення артеріального 
тиску або погіршення вже існуючої гіпертензії, що проявляється гіперто
нічним кризом, енцефалопатичними симптомами, генералізованими тоні- 
ко-клонічними судомами. Це вимагає негайного втручання лікаря.

В процесі гемодіалізу ускладнення з боку артеріовенозної фістули 
(стенози, аневризми тощо) можуть призвести до тромбозу шунта.

Онкологічні пацієнти. У цих хворих можливий розвиток тромботич- 
них ускладнень.

Хірургічні пацієнти, які беруть участь у програмі відбору аутологіч- 
ної крові та пацієнти поза програмою відбору аутологічної крові: тром
ботичні та судинні ускладнення, які можуть паралельно виникати на фоні 
супутніх серцево-судинних захворювань та багаторазових флеботомій, 
елективної ортопедичної хірургії.

Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-якого з компонентів препарату; істинна 

еритроцитарна аплазія (PRCA); неконтрольована гіпертензія; при тяжких 
коронарних, периферійних артеріальних або церебрально-судинних захво
рюваннях; при нещодавно перенесених інфаркті міокарда або інсульті; при 
неможливості застосовувати адекватну антитромботичну профілактику
з будь-яких причин хірургічним хворим.

Особливості застосування
Перед початком та під час лікування препаратом ЕПОВІТАН™ необ

хідно постійно контролювати артеріальний тис£, обережно застосовуючи 
препарат при нелікованій, погано лікованій або важко контрольованій гіпер
тензії, при наявності судомних нападів в анамнезі, епілепсії, хронічної нир
кової недостатності. Ретельного нагляду потребують пацієнти з можливим 
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розвитком тромбозів, з різними судинними ускладненнями, гемолітичними 
ускладненнями, з дисфункцією печінки (зниження метаболізму препарату 
в печінці призводить до прискорення еритропоезу).

В процесі лікування препаратом протягом перших 8 тижнів лікуван
ня треба ретельно контролювати кількість тромбоцитів, яка збільшуєтья 
в межах норми, але іноді може виникати помірна дозозалежність. Протягом 
подальшого курсу лікування вона зменшується.

Істинна еритроцитарна аплазія (РЯСА).
Якщо підозра на це захворювання виникла вже після початку лікуван

ня препаратом ЕПОВІТАН™ (неефективність терапії, щомісячне зниження 
гемоглобіну на 10-20 г/л, з'явилась додаткова потреба у трансфузіях), па
цієнтам проводять дослідження крові, усіх її ростків, встановлюють або 
виключають типові причини. При підтвердженні діагнозу істинної еритро- 
цитарної аплазії припиняють лікування цим препаратом і використовують 
відповідні до діагнозу методи лікування.

Пацієнти з хронічною нирковою недостатністю.
Для пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю головними ви

могами при лікуванні препаратом ЕПОВІТАН™ повинен бути контроль 
за рівнем гемоглобіну , який проводиться через однакові проміжки часу, 
поки не буде досягнутий нормальний рівень гемоглобіну 100-120 г/л, з по
дальшим продовженням цього контролю; контроль за темпами росту рів
ня гемоглобіну в місяць (від 10 г/л до 20 г/л). Цей контроль направлений 
на профілактику розвитку гіпертензії.

Ефективність лікування препаратом залежить від достатнього рівня 
заліза в організмі, від відсутності дефіциту вітаміну В12, фолієвої кислоти. 
При зниженні рівня феритину нижче 100 нг/мл доза препаратів заліза для 
дорослих — 200-300 мг/добу, для дітей — 100-200 мг/добу.

Пацієнтам з хронічною нирковою недостатністю обов'язково регулю
ють параметри діалізу, контролюють рівень електролітів у сировотці крові, 
в процесі діалізу контролюють співвідношення підвищення рівня гемато
криту з відповідним збільшенням дози препаратів гепарину, оскільки нео
птимальний їх рівень призводить до оклюзії діалізної системи.

Жінкам з хронічною нирковою недостатністю необхідно до початку 
лікування рекомбінантним еритропоетином людини обговорювати з ліка
рем питання щодо застосування контрацептивів, а також планування вагіт
ності у майбутньому.

Пацієнти з онкологічною патологією.
Необхідний контроль рівня гемоглобіну (до 120-130 г/л) та темпів 

його зростання(підвищення на 10 г/л у два тижні або 20 г/л через два
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тижні), забезпечення оптимальним рівнем заліза в організмі з призна
ченням препаратів заліза (200-300 мг/добу для дорослих та 100-200 мг/ 
добу для дітей).

Лікування препаратом ЕПОВІТАН™ необхідно починати з урахуван
ням можливості розвитку тромботичних ускладнень, при співставленні 
позитивних ефектів та наявності обтяжуючих факторів ризику

Необхідно враховувати те, що поява еритропоетиніндукованих тілець 
після початку призначення еритропоетину у онкологічних хворих затриму
ється на 2-3 тижні у зв'язку з проведенням основного хіміотерапевтичного 
лікування. Ця відповідність терапії важлива особливо для пацієнтів, які 
потребують трасфузії.

Лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів потребує ретельного нагляду, 
диференціювання анемій інших типів та розгляду ймовірних етіологічних 
факторів.

Дорослі хірургічні пацієнти, які беруть участь у програмі відбору ау- 
тологічної крові та пацієнти поза програмою відбору аутологічної крові, 
які одержують рекомбінантний еритропоетин людини, підлягають ретель
ному нагляду і обстеженню з урахуванням спеціальних заходів перестороги.

Ще до початку лікування необхідно виключити інші причини анемії, 
врахувати ризик тромбозів та додати відповідну профілактичну антитром- 
ботичну терапію.

У пацієнтів похилого віку треба враховувати високий рівень усклад
нень з боку серцево-судинної та сечовидільної систем. Необхідно контр
олювати артеріальний тиск та біохімічні показники крові.

Під час вагітності та лактації ЕПОВІТАН™ використовують у випад
ках, коли перевищення користі від терапії домінує над ризиком для плоду.

Вплив на здатність керувати автомобілем та іншими механічними 
засобами. Застосовувати ЕПОВІТАН™ на початкових етапах лікування тре
ба обережно з причини розвитку патологічної гіпертензії, аж до переходу 
на оптимальні підтримуючі дози.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Можлива лікарська взаємодія препарату ЕПОВІТАН™ з препаратами 

циклоспоринового ряду, оскільки ці препарати зв’язуються з еритроцитами, 
тому необхідний контроль останніх в крові та корегування дози. Застосування 
еритропоетину з десмопресином сприяє зменшенню кровотечі.

Несумісність з іншими препаратами. *
Інфузії і суміші з іншими препаратами забороняються! Розведення 

та введення препарату ЕПОВІТАН™ після переливання з оригінальної єм
ності в інший посуд недопустиме.
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Умови зберігання:
В захищеному від світла та недоступному для дітей місці при темпе

ратурі від 2 °С до 8 °С. Не заморожувати.
Гіперкаліємія
Гіперкаліємія розвивається внаслідок зниження ниркової екскреції 

калію. Крім того, гіперкаліємія може бути пов’язана з прийомом ліків (інгі
бітори АПФ, калійзберігаючі діуретики, циклоспорин), ацидозом.

Рекомендується виключення з дієти продуктів, багатих на калій. При 
загрозі зупинки серця (гіперкаліємія понад 6,5 ммоль/л) вводять внутріш
ньовенно розчин глюконату кальцію, глюкозо-інсулінову суміш. Найбільш 
ефективним методом усунення життєнебезпечної гіперкліємії є гемодіаліз.

ЗАМІСНА ТЕРАПІЯ НИРКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
Коли наступає 5-а стадія ХХН (ШКФ < 15 мл/хв — ниркова недостат

ність, розпочинають замісну терапію. У нинішній час існує 3 методи за- 
місної терапії — гемодіаліз, перитонеальний діаліз і трансплантація нирки.

Апаратний гемодіаліз є найбільш розповсюдженим методом замісної 
терапії ниркової недостатності. У ході процедури (як правило, проводиться 
тричі на тиждень) здійснюється екстракорпоральна циркуляція крові через 
діалізний апарат, з яким пацієнт з’єднаний через судинний шунт або фістулу.

Гемодіаліз збільшує тривалість життя (5-а стадія ХХН) на 5-7 років, 
що дає час на підготовку до трансплантації нирки. Найбільш частими 
ускладненнями на гемодіалізі є гострі пневмонії, туберкульоз, вірусні гепа
тити, септичний стан (інфекційний ендокардит).

Перитонеальний діаліз проводиться шляхом введення у черевну по
рожнину діалізуючого розчину через постійний катетр і її дренування через 
певний період. У якості пористої мембрани використовується очеревина 
пацієнта. Зміну розчину проводить дома сам пацієнт.

Перитонеальний діаліз є дещо дешевшим, ніж апаратний гемодіаліз. 
Даний метод не вимагає прив’язки до діалізного центру і судинного доступу, 
краще переноситься, однак нерідко ускладнюється перитонітом. Приблизно 
2/3 хворих знаходяться на гемодіалізі і 1/3 на перитонеальному гемодіалізі.

Трансплантація нирки — це найбільш ефективне лікування, ниркова 
недостатність виліковується повністю на час функціонування транспланта
та. Пересадка нирки дозволяє уникнути проведення гемодіалізу протягом 
13-15 років. Разом з тим, трансплантація нирки вимагає проведення опе
ративного втручання, імуносупресивного лікування (цитостатики), нерідко 
ускладнюється інфекціями і є достатньо витратною.
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ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 
НИРОК ІМОНІТОРУВАННЯ ФУНКЦІЙ НИРОК

Корекція артеріального тиску і загальні принципи ведення паці
єнтів з хронічною хворобою нирок

План ведення пацієнтів з ХХН враховує стадію порушення функції 
нирок(таблиця 50).

Таблиця 49.
Лікувальні підходи до сповільнення прогресування хронічної хворо

би нирок у  дорослих
Діабетична
нефропатія

Недіабетичне захворювання 
нирок

Ретельний контроль глікемії Так Безсумнівно

Інгібітори АПФ або блокато- 
ри рецепторів ангіотензину II

Так
Так (найбільший ефект у пацієн

тів з протеїнурією)

Ретельний контроль АТ
Так

< 125/75 мм рт.ст.

Так
< 130/85 (найбільший ефект у 

пацієнтів з протеїнурією
< 125/75 мм рт.ст. (у пацєнтів з

протеїнурією)

Обмеження білка у дієті непереконливо Непереконливо

Таблиця 50.
План клінічних дія у  залежності від стадії ХХН

Стадія
ХХН Груп*

ШКФ
мл/хв/1,73м2) Дія*

Група ризику > 90 з ФР ХХН Скринініг, корекція ФР 
ССЗ або ХХН

1
Ураження нирки з нормаль
ною або підвищеною ШКФ

>90
Діагностика і лікування 
причин ураження нирки

2 Ураження нирки з незначно 
зниженою ШКФ

60-89 Оцінити прогресування

3 Помірне зниження ШКФ 30-59
Виявлення і лікування 
ускладнень

4 Виражене зниження ШКФ 15-29 Підготовка до НЗТ**
5 Термінальна ХНН * < 15 (або діаліз) НЗТ

Примітки: *  Дія на кожній наступній стадії включає дії на попередній; * *  Н З Т —  ниркова 
замісна терапія.
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Таблиця 51.
Класифікація супутніх станів при хронічному захворюванні нирок (ХЗН)

Тип супутніх 
станів Приклади Мета лікування

Патологія, ви
кликана ХЗН

Діабет
Артеріальна гіпертензія 
Обструкція сечового тракту

Покращити перебіг ХХН 
Покращити функціонування і бла
гополуччя пацієнта 
Інтегрувати допомогу з лікуванням 
ХНН

Патологія, не 
пов’язана з ХНН

Хронічне обструктивне 
захворювання легень, пух
лини, артрози, гастроезофа- 
геальний рефлюкс, хвороба 
Альцгеймера

Покращити функціонування і бла
гополуччя пацієнта 
Інтегрувати допомогу з лікуванням 
ХНН

Серцево- 
судинна пато
логія

Атеросклероз:
• коронарних артерій
• мозкових артерій
• периферичних артерій 
Лівошлуночкова гіпертрофія 
Серцева недостатність

Виявлення і корекція традиційних і 
пов’язаних з ХНН факторів ризику 
Можливість покращення перебігу 
ХХН
Покращити функціонування і бла
гополуччя пацієнта 
Інтегрувати допомогу з лікуванням 
ХНН

Таблиця 52.
Стадії і клінічні прояви при трансплантаційній нефропатії

Стадія ХНН
Клінічні прояви

Відторгнення Медикаментоз
на токсичність Вікова патологія Трансплантаційна

Гломерулопатія
Підвищений

ризик Все
Терапія циклос

порином
Гломерулярні хворо
би у власних нирках Все

1-2
Ниркове по
шкодження

Гіпертензія Гіпертензія Протеїнурія Протеїнурія,
Гіпертензія

3-4
Знижена

ШКФ

Гіпертензія,
ускладнення

Гіпертензія,
ускладнення

Гіпертензія,
ускладнення

Гіпертензія,
Ускладнення

5
Ниркова не
достатність

Уремія, сер
цево-судинна 

патологія

Уремія, сер
цево-судинна 

патологія

Уремія, серцево-су
динна патологія

Уремія, серцево-су
динна патологія
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ХХН і ССЗ мають ряд спільних потенційно модифікованих факторів 
ризику, найбільш важливими серед яких є артеріальна гіпертензія і цу
кровий діабет. Для попередження/сповільнення прогресування хронічної 
хвороби нирок ретельний контроль артеріального тиску має ключове зна
чення. Цільовим рівнем артеріального тиску у пацієнтів з ХХН 3-5 стадій є 
АТ< 130/80 мм рт.ст, при наявності протеїнурії доцільно досягнення більш 
жорсткого контролю АТ< 125/75 мм рт.ст. [19-21]. Дослідження AEAANCE 
(Action in Diabetes and Vascular disease; PreterAx and DiamicroN-MR 
Controlled Evaluation) надало важливі аргументи на користь рекомендацій 
досягнення більш жорсткого контролю AT у хворих з цукровим діабетом 2 
типу для покращення ниркових наслідків, показавши відсутність J-подібної 
кривої при досягненні CAT < 110 мм рт.ст. [28]. Для досягнення цільо
вого AT можуть бути використані всі класи антигіпертензивних засобів, 
при цьому переважна більшість пацієнтів потребує комбінованої терапії. 
Всі пацієнти з ХХН повинні отримувати інгібітори АПФ або антагоністи 
рецепторів ангіотензину II (рівень доказовості А), більшості пацієнтів по
трібно одночасно призначати діуретик. Вибір третього препарату залежить 
від наявності супутніх станів і показань для призначення того чи іншого 
класу (рівень доказовості В).

ІАПФ і АРАП є препаратами, для яких доведена здатність сповільню
вати прогресування ХХН. Всі пацієнти з ХХН повинні отримувати ІАПФ 
або АРАП незалежно від рівня AT. Діабетична нефропатія, зареєстрована 
FDA (Food and Drug Administration) у переліку показань для призначення 
каптоприлу, ірбесартану, ілозартану. Результати досліджень з використан
ням АРАП і їх фармакологічний аналіз засвідчили, що призначення цього 
класу препаратів пацієнтам з ЦД 2 типу діабетичною нефропатією і АГ є 
життєдайним, економічно обгрунтованим кроком порівняно з традиційною 
антигіпертензивною терапією. Є дані щодо призначення АРАП у більш ви
соких дозах, ніж традиційні дози, що використовуються для нормалізації 
AT, з метою максимальної нефропротекції і зменшення протеїнурії у хво
рих на цукровий діабет 2 тип);

При зниженні ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2 необхідна корекція стартової 
дози ІАПФ і деяких АРАП (таблиці 53, 54).
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Таблиця 53.
Фармакокінетичні показники ІАПФ і стартові дози при нормаль

ній і порушеній функції нирок

Препарат Т, год. Ниркова 
екскреція, %

Стандартна 
доза, мг/добу/ 

кратність 
прийому

Доза при ШКФ 
10-30 мл/хв/1,73 м2, 
мг/добу/кратність 

прийому

ІАПФ з сульфгідрильною (ЗН) групою

Каптоприл 2 95 25-100/3 6,25-12,5/3

Беназеприл 11 85 2,5-20/2 2,5-10/2

Зофеноприл 4,5 60 7,5-30/2 7,5-30/2

ІАПФ з карбоксильною групою

Еналаприл 11 88 2,5-20/2 2,5-20/2

Периндоприл 27-60 75 4-8/1 2-4/1

Раміприл 8-14 85 2,5-10/1 1,25-5/1

Цілазаприл 8-24 80 2,5-5/1 0,5-2,5/1

Квінаприл 2-4 75 10-40/1 2,5-5/1

Лізиноприл 12 70 2,5-10/1 2,5-5/1

Трандолаприл 16-24 15 1-4/1 0,5-1/1

Спіраприл 40 50 3-6/1 3-6/1

Моезксіприл 10 7 3,75-30/1 3,75-30/1

ІАПФ з фосфорильною групою

Фозіноприл 12 50 10-40/1 10-40/1

Таблиця 54.
Фармакокінетичні показники АРА II  і необхідність корекції стар

тової дози при порушеній функції нирок

Препарат Т, год Ниркова екс
креція, %

Стандартна 
доза, мг/добу/ 
кратність при

йому

Доза при ШКФ 
10-30 мл/хв/1,73 м2, 
мг/доза/кратність 

прийому

Валсартан 6-7 30 80-160/1-2

Необхідний кон
троль креатиніну 

сироватки при 
ККр < 10 мл/хв.
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Закінчення таблиці 54

Препарат Т, год Ниркова екс
креція, %

Стандартна 
доза, мг/добу/ 

кратність при
йому

Доза при ШКФ 
10-30 мл/хв/1,73 м2, 
мг/доза/кратність 

прийому

Ірбесартан 11-15 20 150-300/1 Ні

Кандесартан 4/9-29 33 4-16 мг/1
Так. 4 мг/добу при 

ШКФ < 30 мл/ 
хв/1,73м2

Лозартан 2/6-9 43 50-100/1-2 Ні

Олмесартан 14-16 40 20-40/1
Так. Зниження 

стартової дози при 
ККр <30 мл/хв.

Телмісартан 9-17 2 40-80/1 Ні

Епросартан 5-9 37 600-800/1-2 Ні

Терапію ІАПФ і АРАП у хворих з гіпотонією — систолічний АТ< 90 
мм рт.ст, рівнями калію > 5 ммоль/л, Кр сироватки > 221 мкмоль/л (2,5 мг/ 
дл), слід розпочинати з обережністю. Призначення ІАПФ і АРАП пацієн
там з ХХН вимагає моніторування функції нирок (таблиці 55, 56).

Таблиця 55.
Тактика ведення пацієнтів у залежності від ступеня зниження ШКФ

Зниження ШКФ після початку 
терапії ІАПФ або АРА II від висхідного

0-15% 15-30% 30-50% > 50%

Корекція
дози Ні ні [ у  2 рази відміна

Інтервали 
моніторуван
ня ШКФ

По рівню 
ШКФ 
СКФ

Одноразово через 
10-14 днів. Якщо 

ШКФ залишається 
|  на 15-30 % — 

моніторування по 
ршню ШКФ

Кожні 5-7 днів, 
поки ШКФ в 

межах 30% від 
висхідного рівня

Кожні 5-7 днів, 
пока ШКФ в 

межах 15% від 
висхідного рівня

Оцінка при
чин |  ШКФ

Ні ні так так
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Таблиця 56.
Рекомендовані інтервали моніторуання побічних ефектів ІАПФ і 

АРАП після початку терапії, збільшення терапії або досягнення цільо
вого АТ

Початок 
терапії/збільшення дози

Досягнення цільового 
рівня АТ/незмінна доза

Інтервал, тиж. 4-12 2-4 < 2 24-48 12-24 4-12

CAT, мм рт. ст. > 120 110-119 < 110 120-129 110-119 < 110

ШКФ, мл/хв/1,73 м2 >60 30-59 <30 >60 30-59 <30

Раннє зниження ШКФ, % < 15 15-30 >30 < 15 < 15 > 15

К, мзкв/л <4,5 4,6-5,0 > 5 <4,5 4,6-5,0 >5

Транзиторне зниження ШКФ на початку лікування є очікуваним. 
Зниження ШКФ > 30% від початкового рівня вимагає корекції дози. ІАПФ і 
АРАП необхідно відмінити при рівні креатиніну сироватки > 265 мкмоль/л 
(З мг/дл) або при його підвищенні > 50% від початкового, а також при гі- 
перкаліємії (калій > 6 ммоль/л).

Є дані про те, що використання комбінації ІАПФ і АРАП у хворих з 
вираженою протеїнурією може володіти додатковими перевагами порівня
но з монотерапією.

Перспективним напрямком використання блокади ренін-ангіотензи- 
нової системи у лікуванні хворих на ХХН є вивчення ефективності пред
ставника нового класу антигіпртензивних засобів — прямих інгібіторів 
реніну — аліскірену, який продемонстрував виражену нефропротекторну 
дію при додаванні до АРА II.

Презентація препарату ЕНАЛОЗИД (Епаїогісі)
Загальна характеристика
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки білого кольору, з плос

кою поверхнею, рискою і фаскою;
Склад: одна таблетка містить еналаприлу малеату (в перерахунку 

на 100% речовину) — 0,01 г, гідрохлортіазиду (в перерахунку на 100% ре
човину) — 0,025 г;

допоміжні речовини', лактоза, крохмаль картопляний, полівінілпіролі- 
дон низькомолекулярний медичний, кальцію стеарат.
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Форма випуску
Таблетки.
Фармакотерапевтична група
Комбіновані препарати інгібіторів ангіотензин-перетворюючого фер

мента (АПФ) та діуретиків. АТС С09В А02.
Фармакологічні властивості
Еналозид належить до групи комбінованих антигіпертензивних засо

бів. Еналаприлу малеат, що входить до складу препарату, є інгібітором ан- 
гіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), який перетворює ангіотензин 
І на ангіотензин II. Препарат викликає розширення периферичних артерій, 
зниження загального периферичного судинного опору та зменшення ви
ділення альдостерону. Гідрохлортіазид викликає помірний діуретичний 
ефект, призводить до зменшення об’єму циркулюючої крові, знижує вміст 
іонів натрію в стінках судин і знижує їх чутливість до судинозвужуючих 
впливів. При одночасному застосуванні еналаприлу малеату і гідрохлор- 
тіазиду взаємно посилюється їх антигіпертензивний ефект, який проявля
ється у розширенні периферичних судин, зменшенні переднавантаження 
та післянавантаження на серце, зниженні опору в судинах нирок.

Фармакокінетика
Після прийому всередину із шлунково-кишкового тракту абсорбу

ється приблизно 60% еналаприлу і приблизно 60-75% гідрохлортіазиду. 
Еналаприл підлягає гідролізу з утворенням еналаприлату, максимальна кон
центрація якого в крові спостерігається через 3-4 години. Еналаприлат — 
активніший інгібітор АПФ, ніж еналаприл. Діуретичний ефект гідрохлор
тіазиду настає через 2 години, досягає максимуму через 3-4 години і три
ває до 24 годин. Біля 94% еналаприлу та еналаприлату і приблизно 50-75% 
гідрохлортіазиду виводиться нирками із сечею. Період напіввиведення 
еналаприлату становить 11 годин, а гідрохлортіазиду — 10 годин. У хворих 
з тяжкою нирковою недостатністю періоди напіввиведення еналаприлату 
і гідрохлортіазиду збільшуються.

Показання для застосування
Застосовують для лікування есенціальної гіпертензії, симптоматич

них артеріальних гіпертензій, в тому числі резистентних до терапії іншими 
гіпотензивними препаратами.

Спосіб застосування та дози
Режим дозування препарату встановлюють індивідуально. Дорослим 

і дітям віком понад 14 років призначають по 1 таблетці Еналозиду (10 мг ена
лаприлу та 25 мг гідрохлортіазиду) 1 раз на добу, незалежно від часу при
йняття їжі. Якщо бажаний ефект не досягається, то добову дозу підвищують 
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до 2 таблеток (20 мг еналаприлу та 50 мг гідрохлортіазиду) 1 раз на добу. 
Вища добова доза препарату для дорослих становить 2 таблетки. При на
явності ниркової недостатності дозу препарату зменшують на 1/3—1/2. 
Тривалість лікування залежить від його ефективності і визначається лікарем.

Побічна дія
Можливі нудота, блювання, відчуття дискомфорту в епігастрії, діарея, 

головний біль, запаморочення, слабкість, артеріальна гіпотензія, сухий 
кашель, шкірні висипання, свербіння шкіри. Рідко спостерігається тахікар
дія, ангінальний біль, утруднення дихання, судоми м’язів, зниження лібідо, 
імпотенція, гіпокаліємія або гіперкаліємія, гіпонатріємія, гіпохлоремія, 
гіперкальціємія, гіперглікемія, підвищення в крові концентрації сечовини, 
креатиніну, білірубіну, печінкових трансаміназ, порушення функції печін
ки з холестазом і панкреатитом, протеїнурія, зміни картини крові (нейтро- 
пенія, тромбоцитопенія), розлади зору, алергічні реакції.

Протипоказання
Індивідуальна гіперчутливість (в тому числі до окремих компонентів 

препарату та інших сульфонамідів), ангіоневротичний набряк в анамне
зі, виражені порушення функції нирок (кліренс креатиніну менше 30 мл/ 
хвилину або його рівень в плазмі вище 3 мг/100 мл), анурія, гіперкаліємія 
(К+ плазми крові понад 5,5 мЕкв/л), стан після трансплантації нирок, печін
кова недостатність, первинний гіперальдостеронізм, порфірія, тяжкі фор
ми подагри та цукрового діабету, вагітність (особливо II та III триместри), 
період лактації, дитячий вік до 14 років.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Ефект препарату посилюють інші гіпотензивні препарати, діуре- 

тики, барбітурати, трициклічні антидепресанти, фенотіазини, алкоголь. 
Послаблюють — аналгетики (в т. ч. нестероїдні протизапальні засоби), 
холестирамін, підвищений вміст солі в їжі. При комбінованому призна
ченні з алопуринолом, цитостатиками, імунодепресантами, системними 
кортикостероїдами — можливі лейкопенія, анемія, панцитопенія. При од
ночасному призначенні з кортикостероїдами посилюється електролітний 
дисбаланс (гіпокаліємія); з пресорними амінами — послаблюється ефект 
останніх. Еналозид збільшує тривалість дії недеполяризуючих міорелак- 
сантів та посилює вплив серцевих глікозидів на міокард. Еналозид знижує 
виділення нирками препаратів літію, що може призвести до розвитку лі
тієвої інтоксикації. Одночасний прийом з калійзберігаючими діуретиками 
(амілорид, спіронолактон, тріамтерен) або калієм може призвести до гі- 
перкаліємії. Гідрохлортіазид послаблює, а еналаприл посилює дію проти- 
діабетичних препаратів.
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Передозування
Передозування препарату проявляється артеріальною гіпотензією 

та іншими побічними ефектами, характерними для інгібіторів АПФ та гід- 
рохлортіазиду. В цьому випадку вживають заходів загальної детоксикації 
(промивання шлунка, приймання активованого вугілля і проносних засо
бів), симптоматичне лікування. Необхідно контролювати рівень артеріаль
ного тиску, концентрацію калію в плазмі крові та діурез. У разі тяжкого 
отруєння показаний гемодіаліз.

Особливості застосування
З обережністю призначають Еналозид хворим з порушенням функцій 

печінки, хворим на цукровий діабет (особливо II типу), подагру. Перед 
проведенням дослідження функції паращитовидних залоз прийом препа
рату тимчасово треба припинити. Під час лікування Еналозид ом необхідно 
контролювати вміст в крові електролітів, трансаміназ, глюкози, а також 
картину крові.

Умови та термін зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей 

місці. Термін придатності — 1 рік.
Умови відпуску
За рецептом.
Упаковка
По 10 таблеток в контурній чарунковій упаковці. По 2 контурні чарун

кові упаковки в картонній пачці.

Діуретики. Вплив діуретиків на прогресування нефропатії у великих 
рондомізованих дослідженнях не вивчалось. У пацієнтів з АГ і ЦД 2 типу 
виявлена здатність індапаміду-ретарду знижувати МАУ, яка співвідноси
лась з ІАПФ еналаприлом. Дослідження ADVANCE засвідчило, що до
давання до стандартної терапії фіксованої комбінації ІАПФ і індапаміду 
дозволяє попередити розвиток і прогресування ниркових ускладнень у 
хворих на ЦД незалежно від висхідного рівня AT.

Діуретики необхідні більшості пацієнтів з ХХН для досягнення ці
льового рівня AT (рівень доказовості А). Хворим з ШКФ > 30 мл/хв/1,73 м2 
показано призначення тіазидних діуретиків одноразово протягом доби, 
при < 30 мл/хв/1,73 м2 — петльових діуретиків (фуросеміду, торасемі- 
ду) 1-2 рази на добу. Тіазидмі діуретики неефективні при ШКФ < 30 мл/ 
хв/1,73 м2; при наявності набряків може бути призначена комбінація тіа- 
зидного і петльового діуретиків. Калійзберігаючі діуретики можуть бути 
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Таблиця 57.
Інтервали для моніторування АТ, ШКФ і концентрації калію при 

призначенні тіазидних і петльових діуретиків

CAT, мм рт.ст. >120 >120

Початкові 
(висхідні) по
казники

ШКФ,мл/хв/1,73 м2 >60 >60

Раннє зниження ШКФ (%) < 15 > 15

Початкова концентрація К (ммоль/л) для 
петльових або тіазидних діуретиків

>4,5 <4,5

Початкова концентрація К (ммоль/л) для 
калійзберігаючих діуретиків

<4,0 >4,0

Інтервали для 
моніторування

Після початку терапії або збільшення дози 4-12 тиж. < 4 тиж.

Після досягнення цільового АТ і стабілізації 
дози

6-12 міс. 1-6 міс.

використані з обережністю при ХХН 4-5 (ШКФ < ЗО мл/хв/1,73 м2). У всіх 
пацієнтів, які отримують діуретики, необхідно моніторувати АТ, ШКФ і 
концентрацію калію у сироватці крові. Інтервал повторної оцінки вказаних 
параметрів залежить від їх висхідних показників (таблиця 57).

Інші препарати. Інші класи антигіпертензивних засобів можуть ви
користовуватись для досягненя цільового рівня АТ у складі комбінованої 
терапії або при наявності показань. У ряді досліджень встановлений анти- 
протеїнурічний ефект антагоністів кальцію, як при їх використанні у вигля
ді монотерапії, так і в комбінації з ІАПФ. Антагоністи кальцію не потребу
ють корекції дози при зниженій функції нирок. Бета-адреноблокатори мо
жуть бути призначені лише при наявності показань: перенесений інфаркт 
міокарда, стабільна стенокардія, серцева недостатність.

Додатково до стандартної терапії ІАПФ, АРАІІ і діуретиками може ви
користовуватись моксонідин.

Виявлення і корекція дисліпідемії у хворих з ХХН. Діагностика 
і корекція дисліпідемії проводиться у відповідності з рекомендаціями 
по профілактиці і лікуванню атеросклерозу. Для визначення порушення 
функції нирок може виникнути потреба у корекції доз деяких статинів і 
фібратів (таблиця 58).

111



Таблиця 58.
Корекція доз ліпідзнижуючих препаратів з урахуванням рівня ШКФ

Препарат
Зміна дози препарату у відповідності з рівнем ШКФ 

(мл/хв/1,73 м2)

60-90 15-59 <15 Примітка

Аторвастатин Ні Ні Ні

Флувастатин Ні Ні Ні

Ловастатин Ні 1 до 50% і  до 50%

Правастатин Ні Ні Ні

Симвастатин Ні
1 стартової 
дози при 

ККр < 30 мл/хв

1 стартової 
дози

Стартова доза при 
ККр <30 мл/хв 5-10 

мг/добу

Розувастатин Ні
Ні при 

ККр >30 мл/хв Уникати
Протипоказаний 

при ККр >30 мл/хв

Нікотинова
кислота

Ні Ні |  до 50%
34% екскретується 

нирками

Холестирамін Ні Ні Ні Не всмоктується

Безафібрат І до 50% |  до 25% Уникати Може ї  Кр

Клофібрат і  до 50% і  до 25% Уникати М ож е| Кр

Ципрофібрат Немає даних Немає даних Немає даних Може |  Кр

Фенофібрат Ні
1 до 50% при 

ККр <50 мл/хв
Уникати М ож е| Кр

Гемфіброзил Н Ні Ні Може |  Кр

Дані про вплив статинів на частоту серцево-судинних подій у хворих 
з порушеною функцією нирок протиречиві, оскільки більшість великих 
досліджень по статинах не включали пацієнтів з ХХН 4-5 стадій, а повідо
млення обмежуються результатом аналізу у підгрупах.

Згідно опублікованих результатів дослідження A to Z (Aggrastat- 
to-Zocor Trial) у хворих з гострим коронарним синдромом, зниження 
комбінованої серцево-судинної кінцевої точки при призначенні високої 
дози симвастатину не залежало від ШКФ. Додатковий аналіз досліджен
ня TNT (Treating to New Targets) у хворих з стабільною стенокардією за
свідчив ефективність і безпечність агресивного зниження холестерину 
ліпопротеїдів низької щільності з використанням аторвастатину 80 мг/ 
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добу для зниження ризику серцево-судинних ускладнень у хворих з ХХН. 
Відзначено більш виражене підвищення ШКФ і менша частота зниження 
ШКФ < 60 мл/хв/ 1,73 м2 у хворих, які приймали 80 мг/добу порівняно з 
тими, що одержували 10 мг/добу.

Недавній метааналіз 27 досліджень з участю 39 704 пацієнтів пока
зав, що статини можуть незначно зменшувати протеїнурію і сповільнюють 
темп зменшення ШКФ, особливо у пацієнтів з ССЗ.

Великі дослідження FIELD (Fenofibrate Intervention and Event Lowering 
in Diabetes) і DAIS (Diabetes Atherosclerosis Intervantion Study) по вивченню 
ефективності фенофібрату у хворих на цукровий діабет засвідчили здат
ність препарату зменшувати швидкість прогресування порушення функції 
нирок з розвитком альбумінурії.

Однак, єдине велике дослідження, яке проведено у хворих з ХХН 5 
стадії — 4D (Die Deutshe Diabetes Dialyse Studie) не продемонструвало 
зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань при призначен
ні аторвастатину 20 мг/добу, порівняно з плацебо у хворих на цукровий 
діабет, які знаходились на діалізі, незважаючи на суттєве зниження рівня 
ХСЛПНЩ.

Очікується, що завершення досліджень AURORA (A study to evaluate 
the Use of Rosuvastatin in subjects On Regular haemodialysis: an Assessment of 
survival and cardiovascular events) по ефективності розувастатину у хворих 
ХХН 5 стадії [35] і SHARP (Study of Heart and Renal Protection) по ефек
тивності симвастатину езетімібу у хворих на ХХН 4 стадії нададуть більш 
повну інформцію з цього питання.

З-за надто високого ризику розвитку серцево-судинних ускладнень- 
при наявності ХХН 2-3 стадій у якості цільових значень ХСЛПНЩ реко
мендується досягнення рівня < 100 мг/дл і, можливо, більш низьких зна
чень ХСЛПНЩ [5]. При більш важкій ХХН цільові значення ХСЛПНЩ і 
доцільність призначення статинів потребують уточнення.

Діагностика і корекція анемії. Виявлення зниженої функції ни
рок вимагає уваги у відношенні своєчасної діагностики і корекції анемії. 
Контроль рівня гемоглобіну необхідно проводити у всіх хворих на ХХН не 
рідше одного разу на рік. Наявність анемії встановлюють при концентрації 
гемоглобіну < 130 г/л у чоловіків і < 120 г/л у жінок. Важкість анемії оці
нюється на підставі показників загального аналізу крові:
• визначення кількості еритроцитів і ретикулоцитів
• концентрації гемоглобіну
• середньої кількості еритроцитів(МСУ)
• середнього вмісту гемоглобіну (МСН)
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• середнього вмісту гемоглобіну у еритроцитах (МСНС)
• загальної кількості лейкоцитів і лейкоцитарної формули
• загальної кількості тромбоцитів
• швидкості осідання еритроцитів
• рівня сироваткового ферритину і насичення сироваткового трансфери- 

ну (Т8аІ).
Цільові значення гемоглобіну. Всім хворим на ХХН з рівнем гемо

глобіну < 110 г/л і відсутністю інших причин для розвитку анемії (крім 
ниркової дисфункції), показано лікування еритропоезстимулюючими пре
паратами. Зараз немає достатньо даних щоб рекомендувати підтримувати 
гемоглобін на рівні < 130 г/л у хворих на ХХН, які приймають еритропое- 
тинстимулюючі препарати. Не рекомендується підтримувати рівень гемо
глобіну > 120 г/л у хворих з важкими серцево-судиннми захворюваннями 
з ХСН ІІІ-ІУ функціональних класів по класифікації Нью-йоркської асоці
ації серця. Не бажано добиватись підвищення рівня гемоглобіну > 120 г/л 
у хворих на цукровий діабет, особливо при супутньому ураженні перифе
ричних судин. Можливо для хворих з хронічними захворюваннями легень 
допустимі більш високі значення гемоглобіну

Лікування анемії. Вібір початкової і корекція наступних доз еритро- 
поетинстимулюючих препаратів повинні визначатись для кожного хворого 
індивідуально з урахуванням рівня гемоглобіну, цільового значення гемо
глобіну і швидкості його підвищення, а також клінічної картини захворю
вання. Гемоглобін при лікуванні еритропоетинстимулюючих препаратів 
повинен контролюватися щомісячно. Спосіб введення еритропоетинсти
мулюючих препаратів повинен визначатися стадією ХХН, ефективністю, 
безпечністю і класом еритропоетинстимулюючого препарату.

ФУНКЦІЯ НИРОК В ОСОБЛИВИХ СИТУАЦІЯХ
Артеріальна гіпертензія
Первинна артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба).

Незважаючи на доступні сьогодні можливості антигіпертензивної терапії, 
серед причин стійкого погіршення функції нирок у загальній популяції 
лідируючі позиції зберігає артеріальна гіпертензія. Зниження швидкості 
клубочкової фільтрації до < 60 мл/хв протягом ~ 14 років реєструється у 
14,6% пацієнтів з АГ. Гіпертензивна нефропатія майже завжди формується 
паралельно з залученням інших органів-мішеней: зменшення величини клі
ренсу ендогенного креатиніну на одне стандартне відхилення поєднується 
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з підвищенням ризику гіпертрофії лівого шлуночка і атеросклеротичного 
ураження соних артерій на 43%.

Незначне підвищення креатиніну сироватки (115-133 мкмоль/л 
(1,3-1,5 мг/дл) у чоловіків, 107-124мкмоль/л (1,2-1,4 мг/дл) у жінок, 
ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м2 і/або МАУ відносить пацієнта до категорії ви
сокого ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. У хворих на ар
теріальну гіпертензію ці відхилення є ознаками субклінічного ураження 
органів- мішеней. Креатинін сироватки > 133 мкмоль/л (1,5 мг/дл) у чоло
віків, > 124 мкмоль/л (1,4 мг/дл) у жінок, зниження ШКФ < 30 мл/хв/1,73 м2 
і/або протеїнурія (відношення Ал/Кр > 300 мг/г) свідчать про дуже високий 
ризик розвитку серцево-судинних ускладнень.

Нормальний підвищений артеріальний тиск (130-139 / 85-89 мм рт.ст.) 
сприяє розвитку мікроальбумінурії: імовірність її у цієї категорії пацієнтів 
зростає у 2,13 разів порівняно з нормотензивними пацієнтами. Збільшення 
середнього артеріального тиску на 10 мм рт.ст. підвищує ризик виникнення 
МАУ в 1,41 разів, CAT — в 1,27 разів, діастолічного AT — в 1,29 разів. Саме 
підвищення AT, особливо CAT, є однією з найбільш значимих у популяції 
детермінант МАУ. У пацієнтів з АГ, не поєднаною з інсулінорезистентністю 
або цукровим діабетом, МАУ відображає гіпертонічне ураження нирок, кін
цевим етапом якого є дифузний нефроангіосклероз. У хворих на АГ необ
хідно моніторувати динаміку МАУ при призначенні антигіпертензивної те
рапії. МАУ необхідно оцінити після досягнення адекватного контролю AT.

Презентація препарату БІСОПРОЛ (BISOPROL) 
(бісопролол)

Загальна характеристика:
міжнародна та хімічна назви: bisoprolol; 1-[4-[[2-(1-метилетокси) 

етокси]метил]фенокси]-3-[(1-метилетил) аміно]-2-пропанол геміфумарат;
основні фізико-хімічні властивості: таблетки 5 мг круглої форми з 

двоопуклою поверхнею, блідо-рожевого кольору. На поверхні таблеток до
пускаються вкраплення;

таблетки 10 мг круглої форми з плоскою поверхнею з фаскою та рис
кою, блідо-рожевого кольору. На поверхні таблеток допускаються вкра
плення;

склад: 1 таблетка містить бісопрололу фумарату 5 мг або 10 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристаліч

на 102, кальцію гідро фосфат безводний, кросповідон, аеросил, барвник 
Спектракол FD & С Жовтий № 6 LK (Е 110), магнію стеарат.
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Форма випуску. Таблетки.
Фармакотерапевтична група. Селективні блокатори р-адренорецеп- 

торів. Бісопролол. Код АТС С 07А В 07.
Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Антигіпертен- 

зивний, антиангінальний, анти аритмічний засіб. Кардіоселективний 
Р^адреноблокатор без внутрішньої симпатоміметичної і мембраностабілізу- 
ючої активності. Зменшує стимулюючий вплив на серце симпатичної інерва- 
ції, послаблює чутливість периферичних тканин до катехоламінів, пригнічує 
секрецію реніну. Зменшує потребу міокарда в кисні, знижує скоротливість і 
збудливість міокарда, серцевий викид і артеріальний тиск. Зменшує автома
тизм синусового вузла, збільшує тривалість рефрактерного періоду, уповіль
нює АУ-провідність, зменшує частоту серцевих скорочень у стані спокою і 
при фізичному навантаженні. Практично не впливає на ліпідний спектр си
роватки крові. Підвищує виживання хворих, що перенесли інфаркт міокарда 
(знижує частоту шлуночкових аритмій і нападів стенокардії).

Антигіпертензивна дія досягає максимуму через 1-3 години і триває 
24 години, стабілізуючись при регулярному прийомі препарату до кінця 
другого тижня.

Фармакокінетика. Всмоктується із шлунково-кишкового тракту прак
тично повністю (80-90% прийнятої дози), їжа не впливає на біодоступність. 
Максимальна концентрація досягається через 2-4 години. Зв’язування з 
білками плазми становить близько 30%. Проникність крізь гематоенцефа- 
лічний бар’єр низька, секреція з грудним молоком низька. При першому 
проходженні крізь печінку 20% бісопрололу трансформується в неактивні 
метаболіти. Об’єм розподілу становить 3,2 л/кг, кліренс — 3,7 мл/(хвх кг). 
Понад 98% препарату екскретується нирками (50% — у незмінному ви
гляді, решта — у вигляді неактивних метаболітів), менше 2% — з фекалі
ями. Період напіввиведення препарату становить 9-12 годин, у пацієнтів 
похилого віку збільшується. Тривалий період напіввиведення забезпечує 
терапевтичний ефект протягом 24 годин при прийомі 1 раз на добу.

Показання для застосування. Артеріальна гіпертензія, ішемічна 
хвороба серця (стабільна стенокардія, постінфарктний період), хронічна 
серцева недостатність.

Спосіб застосування та дози. Дорослим внутрішньо, не розжовуючи і 
запиваючи невеликою кількістю рідини, вранці натще або під час їжі 5-10 мг
1 раз на добу, максимальна добова доза — 20 мг. Дози підбираються індивіду
ально з урахуванням ефективності лікування і частоти серцевих скорочень.

При артеріальній гіпертензії та ішемічній хворобі серця призначають 
5-10 мг Бісопрололу один раз на добу.
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При хронічній серцевій недостатності лікування починають з міні
мального дозування, дозу збільшують поступово, протягом декількох тиж
нів. Максимальна доза- 10 мг на добу.

Бісопрол при лікуванні хворих на хронічну серцеву недостатність 
можна комбінувати з інгібітором АПФ, діуретиком і серцевим глікозидом.

Препарат призначають пацієнтам з помірно вираженою і тяжкою сер
цевою недостатністю зі зниженою систолічною функцією (фракція викиду 
<=35% за даними ехокардіографії), що перебуває в стані стабілізації без 
загострення протягом останніх шести тижнів.

Для хворих з вираженим порушенням функції нирок (кліренс креати
ну менше 20 мл/хв) та хворих з тяжкою формою порушення функції печін
ки добова доза Бісопрололу не повинна перевищувати 10 мг.

Побічна дія.
З боку нервової системи: втомлюваність, запаморочення, головний 

біль, порушення сну, депресія, рідко — галюцинації. Зазвичай ці явища 
носять легкий характер і зникають, як правило, протягом 1-2 тижнів після 
початку лікування.

З боку органів зору: рідко — порушення зору, зменшення сльозотечі, 
кон’юнктивіт.

З боку серцево-судинної системи: брадикардія, порушення атріо- 
вентрикулярної провідності, декомпенсація серцевої недостатності з роз
витком периферичних набряків, погіршення периферичного кровообігу, 
рідко — ортостатична гіпотензія. Іноді можуть спостерігатися парестезії 
та відчуття похолодання в кінцівках. На початку лікування може спосте
рігатися посилення симптомів у хворих на переміжну кульгавість або зі 
спазмами судин у ділянці пальців рук та ніг (синдром Рейно).

З боку дихальної системи: рідко спостерігається задуха у хворих зі 
схильністю до бронхоспазмів, наприклад, при астматичному бронхіті.

З боку шлунково-кишкового тракту: діарея, закрепи, нудота, болі в 
животі, гепатит.

З боку опорно-рухового апарату: в окремих випадках відзначається 
м’язова слабкість, судоми, захворювання суглобів (артропатія) з уражен
ням одного або декількох суглобів (моно- чи поліартрит).

Дерматологічні реакції: іноді — свербіж; рідко — почервоніння шкі
ри, пітливість, висип.

З боку сечостатевих органів: вкрай рідко — порушення потенції.
Лабораторні показники. Підвищення рівня ферментів печінки в 

крові (ACT, АЛТ), зниження толерантності до глюкози (при супутньому 
цукровому діабеті), в окремих випадках можливе підвищення рівня триглі- 
церидів у крові.
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Протипоказання. Синусова брадикардія (частота серцевих скоро
чень менше за 50 на хвилину), синдром слабкості синусового вузла, ви- 
раженасиноатріальна і АУ-блокада ІІ-ІІІ ступеня, гостра і рефрактерна до 
лікування тяжка серцева недостатність, шок, виражена артеріальна гіпо
тензія (систолічний артеріальний тиск нижче за 90 мм рт. ст.), тяжка об
структивна дихальна недостатність, підвищена індивідуальна чутливість 
до компонентів препарату.

Не слід застосовувати Бісопрол при вагітності, годуванні груд
дю, а також для лікування дітей через відсутність досвіду застосування. 
Призначення блокаторів Р-адренорецепторів у кінці вагітності може ви
кликати розвиток брадикардії, артеріальної гіпотензії і гіпоглікемії в ново
народженого.

Передозування. Симптоми: гіпотензія, брадикардія, порушення 
АУ-провідності, серцева недостатність, бронхоспазм.

Лікування: промивання шлунка, прийом активованого вугілля, під
тримуюча та симптоматична терапія: атропін (при неефективності -ізо- 
протеренол), вазопресори (добутамін або норадреналін), селективні 
Р-адреноміметики (ізопреналін, орципреналін), діуретики, препарати на
перстянки — при серцевій недостатності. Можливе проведення діалізу. 
Контролюють артеріальний тиск і дихальну функцію.

Особливості застосування. Застосовують з обережністю при АУ- 
блокаді І ступеня, брадикардії, стенокардії Принцметала, порушеннях пе
риферичного кровообігу (у т. ч. синдромі Рейно), хронічних обструктивних 
захворюваннях легень, бронхіальній астмі тяжкого ступеня, цукровому діа
беті, гіпоглікемії, тиреотоксикозі, псоріазі, порушеннях функції печінки і 
нирок, ацидозі.

При цукровому діабеті застосування блокаторів р-адренорецепторів 
може маскувати симптоми гіпоглікемії і підсилювати дію протидіабетич- 
них засобів, тому необхідно контролювати рівень глюкози в крові. При 
гіперфункції щитовидної залози може маскувати тахікардію, викликану 
тиреотоксикозом.

При тяжких порушеннях функції печінки, тяжкій нирковій недо
статності (кліренс креатиніну менше 20 мл/хв) хворим, що перебувають 
на гемо- і перитонеальному діалізі дозу необхідно зменшити (не більше
10 мг на добу). Бісопрол знижує компенсаторні серцево-судинні реакції 
у відповідь на застосування загальних анестетиків і йодовмісних контр
астних речовин. При лікуванні пацієнтів з бронхообструктивним син
дромом можливе одночасне застосування Р2-адреноміметиків. Хворим на 
феохромоцитому препарат призначають лише в поєднанні з блокаторами 
а-адренорецепторів.
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Перед проведенням хірургічної операції прийом препарату слід при
пинити за 48 годин до вводу у наркоз; у разі неможливості припинення 
прийому бісопрололу слід застосовувати наркотичні засоби з мінімальним 
негативним інотропним ефектом.

У хворих на стенокардію при припиненні прийому блокаторів 
(ї-адренорецепторів може спостерігатись синдром відміни різного ступе
ня тяжкості, тому припинення прийому препарату проводять поступово, 
упродовж близько 2 тижнів.

З обережністю застосовувати під час роботи водіям транспортних за
собів і особам, робота яких пов’язана з підвищеною концентрацією уваги. 
На час терапії рекомендується виключити прийом алкоголю.

Препарат дає позитивний результат при проведенні допінг-контролю.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Препарат підсилює 

дію інших антигіпертензивних препаратів. На фоні аміодарону, дилтіа- 
зему, верапамілу, хінідинових препаратів, серцевих глікозидів, резерпіну, 
а-метилдофи, клонідину зростає імовірність порушень автоматизму, про
відності і скоротливості серця.

Одночасне призначення дигідропіридинових антагоністів кальцію, 
особливо у хворих на латентну серцеву недостатність, підвищує ризик 
гіпотензії і декомпенсації серцевої діяльності, у зв’язку з чим внутрішньо
венне введення антагоністів кальцію і антиаритмічних препаратів під час 
лікування Бісопролом не рекомендується.

При одночасному застосуванні ксантинів, симпатоміметиків, рифам- 
піцину скорочується період напіввиведення. Похідні ерготаміну потенці
юють порушення периферичного кровоообігу. Несумісний з інгібіторами 
моноаміноксидази. Дія інсуліну і пероральних гіпоглікемізуючих пре
паратів може підсилюватися при одночасному застосуванні з Бісопролом 
(збільшується ризик розвитку гіпоглікемії).

Умови та термін зберігання. В недоступному для дітей, захищеному 
від світла місці при температурі не вище 25°С.

Термін придатності — 2 роки.

Презентація препарату ФАРМАДИПІН 
(Farmadipinum)

Загальна характеристика
Міжнародна та хімічна назви: Nifedipine; 2,6-диметил-4-(2- 

нітрофеніл)-1,4-дигідропіридин-3,5-дикарбоксилат);
Основні фізико-хімічні властивості: прозора жовта або зеленувато- 

жовта в’язка рідина, зі слабким спиртовим запахом;
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Склад: 100 мл розчину містять ніфедипіну 2 г;
допоміжні речовини: поліетиленоксид-400, спирт етиловий.
Форма випуску
Краплі для перорального застосування 2%.
Фармакотерапевтична група
Селективні антагоністи кальцію з переважним впливом на судини. 

АТС С08С А05.
Фармакологічні властивості
Фармадипін® виявляє антиангінальну та антигіпертензивну дію. Блокує 

надходження іонів кальцію в кардіоміоцити та гладком’язові клітини коро
нарних і периферичних артерій через «повільні» потенціалзалежні кальціє
ві канали мембран клітин. Розслаблює гладкі м’язи судин, ліквідує спазми 
і розширює коронарні та периферичні артерії, зменшуючи периферичний 
судинний опір, артеріальний тиск, післянавантаження і потребу міокарда 
в кисні; незначно знижує скоротність міокарда і роботу серця. Дещо змен
шує агрегацію тромбоцитів, має помірний позитивний хронотропний ефект.

Фармакокінетика
При прийомі всередину добре всмоктується з травного тракту, біо- 

доступність 40-60%. Особливо швидко (через 5-10 хв) ефект розвивається 
при сублінгвальному прийомі. Звичайно максимум дії реєструється через 
30-40 хв. Прийом їжі суттєво не впливає на швидкість всмоктування пре
парату. Гемодинамічний ефект зберігається протягом 4-6 год. З білками 
плазми крові зв’язується до 90% ніфедипіну. Метаболізується в печінці 
і виводиться з організму переважно у вигляді неактивних метаболітів. 
Загальний кліренс ніфедипіну — від 0,4 до 0,6 л/кг/год. Період напівви- 
ведення становить 2-Л год. У людей похилого віку та пацієнтів з цирозом 
печінки метаболізм ніфедипіну уповільнюється, тому у них період на- 
піввиведення препарату може подовжитися майже в 2 рази, що потребує 
зменшення дози та збільшення інтервалів між прийомами препарату. В ор
ганізмі ніфедипін не кумулює.

Показання для застосування
Есенціальна та симптоматична артеріальна гіпертензія (з метою про

філактики та лікування гіпертензивних кризів), профілактика та лікування 
нападів стенокардії (особливо варіантної стенокардії, стабільної стенокар
дії напруги), хвороба Рейна.

Спосіб застосування та дози
Початкова разова доза для дорослих хворих становить 10 крапель 

(містить 10 мг ніфедипіну); особам похилого та старечого віку — 5 крапель 
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(містить 5 мг ніфедипіну), при необхідності — 3-4 рази на день, запиваючи 
невеликою кількістю рідини, або під язик на грудочці цукру. При раптових 
підйомах артеріального тиску: АТ — 180/100 мм рт.ст. — 190/110 мм рт.ст. 
разова доза може становити 5-10 крапель; 190/100 мм рт.ст.— 220/110 мм рт. 
ст. — разова доза може становити 10-20 крапель з урахуванням індивіду
альних змін показників АТ у хворого. При необхідності разову дозу можна 
підвищити до 40-50 крапель. Максимальна добова доза становить 120 мг.

Побічна дія
Можуть спостерігатися нудота, тахікардія, артеріальна гіпотензія, 

«приливи» крові до обличчя, набряки ніг, слабкість, запаморочення, голо
вний біль. В окремих випадках можуть розвиватися алергічні реакції у ви
гляді шкірних висипань. У цих випадках необхідно знизити дозу препарату.

Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів препарату, кардіогенний шок, 

тяжкий аортальний та мітральний стенози, артеріальна гіпотензія, тахікар
дія, вагітність і період годування груддю.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Дію Фармадипіну® підсилюють препарати з групи бета-адреноблока- 

торів, діуретиків, інших антигіпертензивних засобів. Фентаніл значно під
силює гіпотензивний ефект, тому прийом Фармадипіну® треба припинити 
не менш ніж за 36 годин до введення фентанілу. Препарати, що містять 
пропранолол, можуть підвищити біодоступність Фармадипіну® завдяки 
ослабленню його руйнування при первинному проходженні через печінку. 
Нітрати також підсилюють антиангінальні ефекти, тому дози при їх комп
лексному використанні необхідно зменшувати. Р-адреноблокатори можуть 
при спільному використанні з Фармадипіном® посилювати симптоми 
серцевої недостатності. Фармадипін® підвищує концентрацію дигоксину, 
карбамазепіну і теофіліну в крові. Циметидин підвищує концентрацію 
Фармадипіну® в плазмі крові.

Передозування
Передозування препарату може супроводжуватися різким падінням 

артеріального тиску, серцевою недостатністю, шоком, метаболічним аци
дозом і судомами. Невідкладні заходи допомоги: промивання шлунка, при
йом активованого вугілля, введення симпатоміметиків, кальцію хлориду, 
симптоматична терапія.

Особливості застосування
Препарат не рекомендується приймати, особливо на початку лікування, 

водіям та іншим категоріям пацієнтів, праця яких пов’язана з механізмами;
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не слід приймати алкоголь під час лікування Фармадипіном®. Хворі на гі
пертрофічну кардіоміопатію, нестабільну стенокардію, цукровий діабет, 
а також ті, що мають тяжкі захворювання печінки, та пацієнти похилого 
віку під час лікування Фармадипіном® повинні знаходитись під наглядом 
лікаря.

Умови та термін зберігання
Зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для ді

тей місці, при кімнатній температурі. Термін зберігання — 1 рік 6 місяців. 
Після відкриття флакона препарат зберігають 28 діб.

Умови відпуску 
За рецептом.
Упаковка
По 25 мл у флаконі-крапельниці.

АГ при стенозі ниркових артерій. Атеросклеротична реноваскуляр- 
на гіпертензія (РВГ) — атеросклеротичний стеноз нирокових артерій — 
ішемічна хвороба нирок також займає помітне місце у структурі причин 
незворотнього погіршення функцій нирок, особливо у людей літнього і по
хилого віку. Для хворих з атеросклеротичною реноваскулярною АГ харак
терно поєднання серцево-судинних факторів ризику, у тому числі висока 
частота паління. «Ниркові» несприятливі наслідки у курців не вичерпують
ся лише атеросклеротичним ураженням ниркових артерій: у курців спо
стерігають несприятливу перебудову внутрішньониркової гемодинаміки з 
генералізованим порушенням мікроциркуляції, активацію процесів фібро- 
генезу і тромбогенезу у структурах тканини нирки. Саме тому паління є 
самостійним фактором ризику ХХН.

Наявність стенозу ниркових артерій є найбільш можливим за таких 
умов:
• Розвиток АГ у віці < ЗО років або важка АГ у віці > 55 років (Клас І; 

рівень доказовості В).
• Швидко прогресуюча, резистентна або злоякісна АГ (Клас І; рівень до

казовості С).
• Знову поява азотемії або погіршення функції нирок після призначення 

ІАПФ або АРАП (Клас І; рівень доказовості В).
• Безпричинна атрофія нирки або різниця у розмірах нирок > 1,5 см (Клас 

І; рівень доказовості В). *
• Раптовий безпричинний набряк легень (Клас І; рівень доказовості В). 
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• Безпричинна ниркова недостатність, включаючи випадки початку за-
місної терапії (Клас II; рівень доказовості В).
Наявність стенозу ниркових артерій мало імовірно у наступних 

ситуаціях:
• Мультисудинна коронарна хвороба (Клас ІІЬ; рівень доказовості В).
• Безпричинна СН (Клас ІІЬ; рівень доказовості С).
• Рефрактерна стенокардія (Клас ІІЬ; рівень доказовості С).

Обстеження при підозрі на стеноз ниркової артерії. При АГ І-ІІ ст.,
відсутності клінічних ознак ураження ниркової артерії додаткові дослі
дження не потребуються.

Неінвазивні тести рекомендуются при ДАТ > 120ммрт.ст; АГ, 
рефрактерній до стандартної терапії; наявності стабільної АГ ІІ-ІІІ ст. у 
віці < 20 або > 50 років; систолічному шумі над ділянкою ниркових артерій; 
ДАТ > 105 мм рт.ст. у курця, пацієнта з оклюзійним ураженням артерій 
інших систем, цереброваскулярними хворобами, захворюваннями пери
феричних артерій або пацієнтів з безпричинним стабільним підвищенням 
креатиніну сироватки, нормалізації AT при призначенні ІАПФ у пацієнтів з 
АГ ІІ-ІІІ ст., особливо у курців або з недавнім підвищенням AT.

Інвазивні методи дослідження. Можливість виконання артеріографії 
варто розглядати: при ДАТ > 120 мм рт. ст. з прогресуючою ХНН; рефрак- 
терій АГ у курця; у пацієнтів з ознаками оклюзійного ураження артерій 
інших систем, при прогресуючій або злоякісній АГ (ретинопатія III або
IV ст.); АГ з недавнім підвищенням креатиніну сироватки, безпричинним 
або транзиторним при призначенні ІАПФ; АГ ІІ-ІІІ ст. з виявом асиметрич
них розмірів нирок.

Лікування AT при стенозі ниркових артерій. Ефективними пре
паратами для лікування АГ, асоційованої з однобічним стенозом нирко
вих артерій, є: ІАПФ (рівень доказовості А), АРАП (рівень доказовос
ті В), антагоністи кальцію (рівень доказовості А). Бета-адреноблокатори 
також відносять до ефективних препаратів для лікування АГ, асоційо
ваної з стенозом ниркових артерій (рівень доказовості А). Хірургічне 
лікування —  черезшкірна реваскуляризація доцільна у пацієнтів з фібро- 
мускулярною дисплазією, гемодинамічно значимим стенозом ниркових 
артерій і прискореним розвитком АГ, резистентній або злоякісній АГ, АГ 
і безпричиним однобічним зменшенням розмірів нирки, а також при на
явності АГ і непереносимості антигіпертензивних препаратів (Клас 1а, 
рівень доказовості В).
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Таблиця 59.
Патогенетичні механізми гіпертензій при захворюваннях нирок

Попередня артеріальна гіпертензія 
Розширення позаклітинного об’єму рідини 
Стимуляція системи ренін-ангіотензин-альдостерон 
Підвищена симпатична активність 
Ендогенні дигіталіс-подібні фактори 
Простагландини/брадікініни
Порушення в ендотеліальних факторах (оксид азоту/ендотелін)
Збільшена маса тіла 
Застосування еритропоетину
Секреція паратиреоїдного гормону/підвищений рівень внутріклітинного кальцію/ 
гіперкальціємія
Кальцифікація артеріальної системи
Судинні захворювання нирок і стеноз ниркової артерії
Хронічна дисфункція трансплантата
Трансплантація трупної нирки, особливо від донора з сімейним анамнезом гіпертензії 
Терапія циклоспорином, іншими імуносупресантами та кортикостероїдами

Таблиця 60.
Рекомендовані дослідження при артеріальній гіпертензії при ХХН. 

Обсерваційні дослідження
Популяція 

Стадія ХНН Рекомендовані напрямки

Загальна по
пуляція

Генетичні дослідження з метою виявлення расових відмінностей в 
артеріальній гіпертензії, розповсюдженість хронічної хвороби нирок 
і артеріальної гіпертензії

Пацієнти з 
ХНН
(1 -5 стадії)

Визначити розповсюдженість стадій артеріальної гіпертензії у відпо
відності з ЖС-УІ
Визначити взаємозв’язок амбулаторно виявлених відхилень пара
метрів АТ (наприклад, порушень серцевого ритму) з рівнем ШКФ, 
вмістом води в тілі і антигіпертензивними препаратами

Пацієнти з 
ХНН і під
групи (1-5 
стадії)

Визначити взаємозв’язок рівня артеріального тиску (систолічного 
тиску, діастолічного тиску, середнього артеріального тиску і напо
внення пульсу) з смертністю і причиною смерті 
Визначити взаємозв’язок рівня артеріального тиску з прогресуван
ням захворювання нирок ^
Розвивати і стандартизувати методи оцінки вмісту води в тілі 
Порівняти рівні АТ за даними амбулаторного спостереження і дани
ми відділення діалізу
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Закінчення таблиці 60

Популяція 
Стадія ХНН Рекомендовані напрямки

Пацієнти на 
гемодіалізі 
(5 стадія 
ХНН

Визначити взаємозв’язок між вимірюваннями АТ, проведеними у 
різний час (до, після і під час сеансу діалізу і моніторинг АТ), у різ
ному положення (сидячи, стоячи, напівлежачи) і різними методами 
(рекомендації ЖС-УІ по амбулаторним вимірюванням артеріального 
тиску, рутинні вимірювання артеріального тиску у відділені діалізу) 
Визначити взаємозв’язок внутрідіалізної прибавки у масі тіла, гіпо
тензії під час діалізу, класу антигіпертензивного препарату і рівня АТ 
Визначити взаємозв’язок між змінами артеріального тиску і електро
літами сироватки крові під час діалізу з функцією міокарда і ризиком 
аритмії
Визначити взаємозв’язок внутрідіалізної гіпотензії з коронарною 
недостатністю і атеросклерозом в інших судинних руслах (церебро- 
васкулярна патологія і патологія периферичних судин)

Пацієнти на 
перитоне
альному діа
лізі (5 стадія 
ХНН)

Визначити взаємозв’язок залишкової функції нирок,об’єму ультра
фільтрації та рівня артеріального тиску

Таблиця 61.
Рекомендовані дослідження по артеріальній гіпертензії і ХХН. 

Клінічні дослідження
Популяція 

Стадія ХНН Рекомендовані напрямки

Пацієнти з ХХН 
і підгрупи

Співставити вплив антигіпертензивних препаратів на артеріаль
ний тиск з побічними ефектами при різних типах (діагнозах) ХХН

Пацієнти 
з ХНН без 
ниркової недо
статності (1 -4 
стадія ХНН)

Визначити вплив рівня АТ і класу антигіпертензивних засобів на 
доклінічний кінець серцевої недостатності і гіпертрофії лівого 
шлуночка і на клінічні прояви серцево-судинної патології 
Визначити вплив нефармакологічної терапії (модифікація дієти, 
фізичні вправи) на вміст води в тілі, артеріальний тиск, а також 
побічні ефекти при різних типах ХНН
Порівняти вплив антигіпертензивних препаратів на прогресуван
ня різних типів ХНН
Порівняти вплив імуносупресивних препаратів на рівень АТ у 
реціпієнтів ниркового трансплантату
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Закінчення таблиці 61

Популяція 
Стадія ХНН Рекомендовані напрямки

Пацієнти на ге
модіалізі 
(5 стадія ХНН)

Визначити вплив класу антигіпертензивних препаратів і часу їх- 
застосування на внутрідіалізні симптоми
Співставити вплив балансу прийому рідини і ультрафільтрації з 
антигіпертензивними препаратами на рівень АТ 
Оцінити можливість підтримання АТ на рівні нижче 140/90 мм 
рт.ст. (ефект на АТ в ході і після діалізу)
Оцінити ефект діалізних мембран і технології репроцесінгу на 
рівень АТ
Оцінинти ефект стратегії по мінімізації внутрідіалізної гіпотонії на 
наступні доклінічні наслідки серцево-судинної патології

Пацієнти на 
перитонеально
му діалізі 
(5 стадія ХНН)

Оцінити можливість підтримання АТ на рівні нижче 140/90 мм 
рт.ст.

Пацієнти на 
гемо- і пери
тонеальному 
діалізі (5 стадія 
ХНН)

Оцінити ефект діалізної дози і залишкової функції нирок на 
рівень АТ

Примітка: До «підгруп» відносяться підгрупи популяції пацієнтів з ХНН, розділених за віком, 
статтю і расою

Таблиця 62.
Рекомендації по контролю глікемії у  осіб з діабетом

Норма Цільові
значення

Рекомендовані 
додаткові заходи

Значення в цільній крові
Середній рівень глюкози натще (ммоль/л)а
Середній рівень глюкози ввечері (ммоль/л)а

<5,5
<6,1

4.4-6,7
5.5-7,8

< 4,4/> 7,8
< 5,5/>8,9

Значення в плазмі
Середній рівень глюкози натще (ммоль/л)6 
Середній рівень глюкози ввечері (ммоль/л)6

<5,5
<6,1

іА

4.4-6,7
5.5-7,8

< 4,4/> 7,8
< 5,5/>8,9

Глікозильований гемоглобін ^ Ь А 1С (%) < 6 < 7 >8

Примітка: а —  вимірювання глюкози капілярної крові, б  —  величини калібровані для глюкози 
плазми
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Надані величини в таблиці 62 по необхідності узагальнені для всієї 
популяції з діабетом. Для пацієнтів з коморбідними станами, молодих та 
осіб похилого віку, з іншими незвичайними станами та обставинами, з 
вагітністю можуть бути необхідними інші цільові значення. «Додаткові 
заходи» залежать від конкретних індивідуальних особливостей і можуть 
включати додаткове навчання пацієнта самостійному веденню, спільне 
ведення з діабетичною командою, звертання до ендокринолога, зміну 
медикаментозної терапії, початок або інтенсифікацію самостійного ве
дення глікемії, більш часті контакти з пацієнтом. Нормальний діапазон 
Н§ЬА1С —  4,0-6,0 (середній — 5,0%, стандартне відхилення — 0,5%).

Таблиця 63.
Цільові значення артеріального тиску і терапія, рекомендовані 

робочою групою НПФ по серцево-судинній патології

Популяція
Цільові зна

чення АТ 
(мм рт.ст.)

Нефармакологічна
терапія

Фармакологічна
терапія

Загальна популяція < 140/90
Дієта з обмеженням 
кухонної солі, ліку
вальна фізкультура

Бета-блокатори, ді
уретини

Стадія 1-4 ХХН з 
протеїнурією 
(> 1 г/добу) або 
діабетичною нефро
патією

< 125/75
Дієта з обмеженням 

солі

Інгібітори АПФ або 
блокатори рецепторів 
ангіотензину II, або 

блокатори кальцієвих 
каналів у пацієнтів з 

пересадженою ниркою

Стадія 1-4 ХХН 
без протеїнурії 
(< 1 г/добу)

< 135/85
Дієта з обмеженням 

солі

Інгібітори АПФ або 
блокатори рецепторів 
ангіотензину II, або 

блокатори кальцієвих 
каналів у пацієнтів з 

пересадженою ниркою

Стадія 5 ХХН < 140/90

Дієта з обмеженням 
солі. Обмеження 

вживання рідини і 
ультрафільтрація у 
пацієнтів на діалізі

Любі, за винятком ді- 
уретиків у пацієнтів з 

пересадженою ниркою
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Таблиця 64.
Традиційні і пов ’язані з хронічною хворобою нирок потенційні фак

тори підвищеного ризику серцево-судинної патології
Традиційні фактори серцево- 

судинної патології
Пов’язані з хронічною хворобою 

нирок (нетрадиційні) фактори ризику
Старший вік 
Чоловіча стать 
Біла раса
Артеріальна гіпертензія 
Підвищення холестерину ЛПНЩ 
Зниження холестерину ЛПВЩ 
Цукровий діабет 
Паління
Низька фізична активність 
Менопауза
Психо-соціальний стрес
Сімейний анамнез серцево-судинної
патології

Тип (діагноз) ХХН 
Зниження ШКФ 
Протеїнурія
Активація системи ренін-ангіотензин 
Перевантаження рідиною позасудинного 
сектора
Аномальний метаболізм кальцію і
форсфору
Дисліпідемія
Анемія
Білково-енергетична недостатність 
Запалення
Тромбогенні фактори 
Оксидативний стрес 
Підвищення гомоцистеїну 
Уремічні токсини

Метаболічний синдром
Нині не викликає сумніву те, що саме серцево-судинні фактори ризику 

є ключовими з точки зору формування схильності до стійкого погіршення 
функції нирок. Скринінгу на наявність помірної ниркової недостатності 
підлягають особи , у яких є необхідним прицільний пошук серцево-су
динних захворювань, особливо пацієнтів з метаболічним синдромом, який 
збільшує імовірність розвитку ХХН не менше, ніж у 2,6 разів. Вивчення 
взаємозв’язків хронічної хвороби нирок з метаболічним синдромом дозво
ляє стверджувати, що висока розповсюдженість зниження ШКФ у загаль
ній популяціх визначається, головним чином, нефропатіями метаболічного 
генезу — діабетичного, уратного, асоційованого з ожирінням, а також 
гіпертензивним нефроангіосклерозом. Фактори, що приводять до їх розви
тку, багато у чому пов’язані з особливостями способу життя, їх своєчасне і, 
по можливості, повне усунення є одним з основних підходів до глобальної 
профілактики ХНН. Ожиріння, особливо абдомінальне — самостійний 
фактор ризику незворотнього* погіршення функції нирок: збільшення ін
дексу маси тіла на 10% обумовлює збільшення імовірності стійкого підви
щення ШКФ в 1,27 разів.
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Хронічна серцева недостатність
Розповсюдженість порушення функції нирок при хронічній серце

вій недостатності за даними різних дослідників знаходиться у межах 
від 25% до 60%.

Порушена функція нирок є одним з найважливіших предикторів не
сприятливого прогнозу у хворих з хронічною серцевою недостатністю, 
навіть більш значимим, ніж важкість серцевої недостатності і фракція 
викиду лівого шлуночка. При ШКФ < 60 мл/ хв/1,73 м2 ризик смертності 
збільшується у 2,1 разів, при зниженій систолічній функції лівого шлуноч
ка ризик смерті пацієнтів при наявності ниркової недостатності зростає у 
3,8 разів, при незміненій систолічній функції — у 2,9 разів. При виражених 
порушеннях скоротливості міокарду зниження ШКФ, як правило, співпа
дає з появою іншого несприятливого фактора — зростання концентрації 
натрійуретичних пептидів у плазмі.

У хворих з хронічною нирковою недостатністю прогресуюче збіль
шення сироваткового креатиніну спостерізають після призначення ІАПФ 
і спіронолактону. Саме порушення функції нирок у найбільшому ступені 
обмежують застосування цих класів препаратів у хворих з хронічною сер
цевою недостатністю, що завжди приводить до зниження ефективності 
лікування останньої, особливо з позиції довготермінового прогнозу. Слід 
відзначити високий ризик подальшого погіршення функції нирок при 
хронічній нирковій недостатності, обумовленій призначенням ІАПФ у 
великих дозах без належного контролю креатиніну і калію сироватки, пе
редозуванні петльових і тіазидних діуретиків, застосуванням деяких анти
бактеріальних засобів, рентгенконтрастних засобів, а також нестероїдних 
протизапальних препаратів, що визначає необхідність моніторингу ШКФ 
при хронічній серцевій недостатності.

При призначенні спіронолактону необхідний ретельний контроль рів
ня калію: рівень калію і функція нирок повинні бути досліджені через 3 дні 
і один тиждень після початку терапії і кожний місяць протягом 3 місяців.

Гострий коронарний синдром та інфаркт міокарда
При аналізі значного контингенту (п=130099) осіб похилого віку з 

гострим інфарктом міокарда встановлено, що помірне зниження функції 
нирок (креатинін сироватки крові 1,5-2,4 мг/дл) приводить до збільшен
ня ризику смерті протягом першого року з моменту розвитку гострого 
інфаркту міокарда майже в 2-3 рази, а при термінальній хронічній нирко
вій недостатності — у 15 разів. Результати об’єднаного аналізу реєстрів 
хворих на інфаркт міокарда з підйомом сегменту 8Т: ТІМІ-10В, ТІМІ-14
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(Thrombolysis in Myocardial Infarction, Phase 10B, Phase 14) и InTI-ME-II 
(Intravenous nPA for Treatment of Infarcting Myocardium Early) свідчать про 
те, що стійке погіршення функції нирок обумовлює зростання частоти сер
цево-судинної смерті на 52%. Зростання концентрації креатиніну сироват
ки крові на > 0,5 мг/дл протягом доби в період госпіталізації, пов’язаної 
з гострим інфарктом міокарда, суттєво збільшує ризик смерті протягом 
наступних 12 місяців.

Стійке зниження ШКФ значно погіршує прогноз і при гострому коро
нарному синдромі. За даними канадського реєстру GRACE (Global Registry 
of Acute Coronary Events) — 11774 хворих на гострий інфаркт міокарда з 
підйомом сегменту ST, не-Q ГІМ і нестабільною стенокардією, ШКФ в діа
пазоні 30-60 мл/хв збільшувала ризик смерті в 2,09 разів; при ШКФ < 30 
мл/хв імовірність несприятливого кінця зростала майже у 4 рази.

При ГКС без підйому ST (13307 пацієнтів-учасників дослідження 
ТІМІ), знижена ШКФ сприяла зростанню смертності у перші 30 днів на 
19%, протягом перших 6 міс. — на 16%.

Зниження функції нирок обумовлює несприятливі результати про
цедур реваскуляризації міокарда. Інтраопераційна смертність при аорто
коронарному шунтуванні у хворих зі стійким погіршенням функції нирок 
зростає більше, ніж у 7 разів. Вплив ШКФ на смертність хворих, які пе
ренесли аортокоронарне шунтування, також залишається значимим і при 
тривалому ( > 15 років) спостереженні.

Наявні дані про те, що функція нирок може впливати на ефективність 
і безпеку антикоагулянтної терапії у хворих з гострим коронарним синдро
мом. За результатами великого подвійного, сліпого, плацебо-контрольова- 
ного дослідження OASIS-5 (Organisation to Assess Strategies for Ischaemic 
Syndromes-5) — 576 центрів, 41 країна, 20078 хворих з гострим коронар
ним синдромом без стійких підйомів сегмента ST; 13% пацієнтів мали 
ШКФ < 58 мл/хв/1,73 м2; частота великих кровотеч була достовірно менше 
у групі фондапаринуксу, ніж еноксипарину — 2,1% vs 4,1%, відповідно, 
відносний ризик 0,52 (95% довірчий інтервал, 0,44-0,61); відмінності від
значались у всіх квартилях ШКФ і були максимальними при найбільш ви
раженій нирковій дисфункції (ШКФ < 58 мл/хв/1,73 м2). При цьому у цій 
підгруппі застосування фондапаринуксу асоціювлось з меншою частотою 
смерті/великих кровотеч/інфаркта міокарда/рефрактерної стенокардії, по
рівняно з еноксипарином: 8,8% vs 12,5% — OP 0*69 (95% довірчий інтервал 
0,58-0,82) на 9-й день, 12,9% ws 17,6% — OP 0,71 (95% довірчий інтервал 
0,62-0,82) на 30-й день, і 21,3% vs 24,7% — OP 0,83 (95% довірчий інтервал 
0,74-0,93) через 180 днві. У пацієнтів з ШКФ> 58 мл/хв/1,73 м2 відмінності 
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були недостовірні. Як можливі причини обговорюються фармакокінетичні 
особливості препаратів: еноксипарин первинно метаболізується печінкою 
до низькомолекулярних часток (десульфація або деполімеризація), нирко
вий кліренс активних і негативних фрагментів складає ~ 40% початкової 
дози препарату, фондапаринукс екскретується нирками без попередньої 
дезактивації у печінці.

Презентація препарату ФЛЕНОКС (Иепох) 
(еноксапарин)

Склад:
діюча речовина: еноксапарин натрію; 1 мл розчину містить: 10 000 

анти-Ха МО, що еквівалентно 100 мг еноксапарину натрію; 2 000 анти-Ха 
МО/ 0,2 мл, що еквівалентно еноксапарину натрію 20 мг; 4 000 анти-Ха 
М0/0,4 мл, що еквівалентно еноксапарину натрію 40 мг; 6 000 анти-Ха 
М0/0,6 мл, що еквівалентно еноксапарину натрію 60 мг; 8 000 анти-Ха 
М0/0,8 мл, що еквівалентно еноксапарину натрію 80 мг; допоміжні речо
вини: вода для ін’єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін’єкцій.
Фармакотерапевтична група. Антитромботичні засоби. Група гепа

рину. Еноксапарини.
Код АТС В01АВ05.
Клінічні характеристики.

Показання.
• Профілактика венозного тромбозу та емболії при ортопедичних або 

загальнохірургічних операціях;
• профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень у терапевтичних 

хворих, які перебувають на ліжковому режимі у зв’язку з гострими за
хворюваннями (серцева недостатність III або IV класу за класифікацією 
NYHA, дихальна недостатність, тяжкий гострий інфекційний процес, 
ревматичні захворювання);

• попередження тромбоутворення в екстракорпоральній системі крово
обігу при гемодіалізі;

• лікування діагностованого тромбозу глибоких вен, який супроводжу
ється, або не супроводжується, тромбоемболією легеневої артерії, крім 
випадків, які потребують проведення тромболітичної терапії чи хірур
гічного втручання;

• лікування нестабільної стенокардії і гострої фази інфаркту міокарда без 
зубця у комбінації з ацетилсаліциловою кислотою.
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Протипоказання.
• Підвищена чутливість до еноксапарину натрію, гепарину або його по

хідних, включаючи інші низькомолекулярні гепарини (НМГ);
• в анамнезі — серйозна гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ)

II типу, спричинена застосуванням нефракціонованого або низькомоле
кулярного гепарину;

• геморагічні прояви або схильність до кровотечі у зв'язку із порушенням 
гемостазу (можливим виключенням може бути дисеміноване внутріш- 
ньосудинне згортання крові, не пов'язане із лікуванням гепарином (див. 
«Особливості застосування»);

• органічне ураження з ймовірністю виникнення кровотечі;
• клінічно значуща активна кровотеча;
• внутрішньомозковий крововилив;
• тяжка ниркова недостатність, оскільки не існує відповідних даних до

сліджень (кліренс креатиніну, розрахований за формулою Кокрофта, 
становить приблизно ЗО мл/хв, (див. «Особливості застосування»), за 
винятком випадків, коли хворі знаходяться на гемодіалізі). Пацієнтам 
з тяжкою нирковою недостатністю застосовують нефракціонований 
гепарин. Для розрахунків за допомогою формули Кокрофта використо
вують найостанніші дані маси тіла (див. «Особливості застосування).

• Хворим, яким застосовують препарати низькомолекулярних гепаринів, 
не можна проводити спинномозкову або епідуральну анестезію.

• Дитячий вік.
Фленокс не рекомендується застосовувати у наступних ситуаціях:

• у початковій фазі масивного ішемічного інсульту, з втратою свідомості 
чи без. Якщо інсульт викликаний тромбоемболією, то еноксапарин має 
бути введений впродовж перших 72 год з моменту виникнення інсульту. 
Поки що не встановлена ефективність застосування лікувальних доз 
низькомолекулярних гепаринів, незалежно від причини, ступеня поши
реності та клінічної тяжкості інсульту головного мозку.

• Гострий інфекційний ендокардит (за винятком деяких тромбогенних 
захворювань серця).

• Легкий та середній ступінь важкості ниркової недостатності (кліренс 
креатиніну > ЗО та < 60 мл/хв).
Не рекомендується застосовувати у комбінації з такими засобами

(див. «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»), як:
• ацетилсаліцилова кислота у дозах, що мають знеболювальну, жарозни

жувальну та протизапальну дії;
• нестероїдні протизапальні засоби (НПЗЗ) для системного застосування;
• Декстран — 40 (парентеральне введення).
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Спосіб застосування та дози. 1 мг (0,01 мл) еноксапарину натрію від
повідає, приблизно, 100 одиницям активності анти-Ха МО. Фленокс слід 
вводити підшкірно при профілактичному і лікувальному застосуванні та 
внутрішньовенно для антикоагуляції у практиці гемодіалізу. Фленокс не 
дозволяється вводити внутрішньом’язово. Препарат рекомендовано до 
застосування тільки у дорослих.

Техніка підшкірного введення. Заповнені виробником шприци готові 
до безпосереднього використання. Не потрібно усувати повітряні міхурці 
зі шприца перед ін’єкцією, щоб уникнути втрати препарату.

Підшкірну ін’єкцію Фленоксу краще виконувати, коли пацієнт пере
буває у лежачому положенні. Вводять препарат у підшкірно-жирову тка
нину передньобічної або задньобічної поверхні черевної стінки, чергуючи 
правий та лівий бік. Голку потрібно ввести на цілу довжину вертикально 
в товщу складки шкіри, утвореною між великим та вказівним пальцями. 
Складку шкіри потрібно тримати протягом всього введення ін’єкції. Не 
можна терти місце ін’єкції після введення.

Впродовж усього періоду лікування слід регулярно контролювати 
кількість тромбоцитів, оскільки існує ризик виникнення гепарин-індукова- 
ної тромбоцитопенії (ГІТ).

Профілактика венозного тромбозу.
При операціях у дорослих з помірним ризиком тромбоутворення (на

приклад, в абдомінальній хірургії) і у хворих без високого ризику тромбо- 
емболії препарат вводять у дозі 20 мг (0,2 мл; 2 000 анти-Ха МО) 1 раз на 
добу підшкірно.

Дорослим пацієнтам з високим ризиком тромбоемболій (операції на 
кульшовому, колінному суглобах; операції в онкологічних хворих) Фленокс 
вводять підшкірно у дозі 40 мг (0,4 мл; 4 000 анти-Ха) 1 раз на добу. У 
загальній хірургії перша доза має бути введена за 2 год до оперативного 
втручання; в ортопедичній хірургії перша доза має бути введена за 12 год 
до оперативного втручання. Тривалість профілактичного лікування ста
новить, у середньому, 7 — 10 днів. В ортопедії призначають еноксапарин 
натрію у дозі 40 мг (0,4 мл; 4 000 анти-Ха) 1 раз на добу протягом 4 тижнів.

Профілактика венозних тромбоемболічних ускладнень у терапевтич
них хворих, які перебувають на ліжковому режимі: рекомендована доза 
Фленоксу становить 40 мг (0,4 мл; 4000 анти-Ха МО) 1 раз на добу під
шкірно. Фленокс призначають щонайменше на 6 днів, тривалість лікування 
не більше 14 днів.

Попередження тромбоутворення в екстракорпоральній системі 
кровообігу при проведенні гемодіалізу: рекомендована доза для дорос
лих — 1 мг/кг (100 анти-Ха МО/кг) маси тіла пацієнта. Фленокс вводять в
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артеріальну магістраль екстракорпоральної системи кровообігу на початку 
сеансу діалізу. Антикоагулянтного ефекту цієї дози, як правило, достатньо 
для проведення 4-годинного діалізу; при виявленні кілець фібрину може 
бути введена додаткова доза 0,5 — 1,0 мг/кг (50-100 анти-Ха МО /кг).

Для пацієнтів з високим ризиком кровотечі доза еноксапарину натрію 
має бути знижена до 0,5 мг/кг при подвійному судинному доступі та до
0,75 мг/кг — при єдиному доступі. При появі фібринових кілець вводять 
додаткову дозу від 0,5 мг/кг до 1 мг/кг.

Лікування тромбозу глибоких вен, який супроводжується або не супро
воджується тромбоемболією легеневої артерії\ у  пацієнтів без будь-яких 
серйозних клінічних симптомів: будь-яку підозру на виникнення тромбозу 
глибоких вен слід негайно підтвердити за допомогою відповідних методів 
дослідження.

Дозування.
Фленокс призначають підшкірно 1 раз на добу в дозі 1,5 мг/кг (150 

анти-Ха МО/кг); або двічі на добу, в разовій дозі 1 мг/кг (100 анти-Ха МО/ 
кг), кожні 12 годин. Поки що у пацієнтів з масою тіла більше 100 кг та мен
ше 40 кг корекція дози НМГ не вивчалася. НМГ може бути менш ефектив
ним у пацієнтів з масою тіла більше 100 кг та призводити до підвищеного 
ризику виникнення кровотечі у пацієнтів з масою тіла менше 40 кг. Тому 
необхідно ретельно контролювати клінічний стан цих пацієнтів.

Тривалість лікування тромбозу глибоких вен.
При лікуванні із застосуванням низькомолекулярного гепарину слід 

якомога швидше перейти на прийом пероральних антикоагулянтів, якщо 
протипоказання відсутні. Тривалість лікування НМГ не повинна переви
щувати 10 днів, включно із часом, який необхідний для досягнення пе- 
роральними коагулянтами рівноважного стану, за винятком тих випадків, 
коли важко досягти рівноважного стану (див. «Особливі заходи безпеки. 
Контроль кількості тромбоцитів»). Тому терапію пероральними антикоагу
лянтами слід розпочинати якомога раніше.

Лікування нестабільної стенокардії та інфаркту міокарда без зубця £?.
Рекомендована разова доза Фленоксу становить 1 мг/кг (100 анти-Ха/ 

кг) підшкірно через кожні 12 годин; одночасно призначають ацетилсаліци
лову кислоту перорально (рекомендовані дози: від 75 до 325 мг перорально 
після початкової (навантажувальної) дози 160 мг).

Тривалість лікування, щонайменше, 2 — 8̂ діб, до клінічної стабіліза
ції стану пацієнта. *

Оскільки клінічних даних щодо одночасного застосування еноксапа
рину та тромболітичних препаратів немає, то, якщо виникне необхідність у 
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проведенні тромболітичної терапії, ін’єкції еноксапарину слід припинити 
та розпочати стандартне лікування.

Побічні реакції.
Геморагічні прояви викликані переважно:

• супутніми факторами ризику; при яких існує ймовірність виникнення 
кровотечі — є органічні ураження, вік, ниркова недостатність, мала 
маса тіла та деякі комбінації лікарських засобів (див. «Протипоказання» 
та «Взаємодія з іншими лікарськими засобами»).

• Невиконанням терапевтичних рекомендацій, а саме: тривалості лі
кування та корекції дози з урахуванням маси тіла пацієнта (див. 
«Застереження»). Повідомлялося про поодинокі випадки виникнення 
гематоми спинного мозку під час спинномозкової анестезії, аналгезії 
або епідуральної анестезії, що проводилися після застосування низько
молекулярного гепарину.
Ці побічні ефекти призводили до неврологічних розладів різного сту

пеня тяжкості, включно із довготривалим або постійним паралічем (див. 
«Особливості застосування»).

Можливе виникнення гематоми у місці проведення підшкірної ін’єкції. 
Цей ризик зростає, якщо порушується рекомендована техніка проведення 
ін’єкції або застосовуються невідповідні засоби для її проведення. Тверді 
ущільнення, які минають через кілька днів, можуть виникати внаслідок за
палення. Однак це не вимагає припинення лікування.

Повідомлялося про випадки виникнення тромбоцитопенії. Існує 
два її типи:
• тип І, що спостерігається у більшості випадків, зазвичай є тромбоцито

пенією середньої тяжкості (більше 100 000/мм3), яка виникає до 5 дня 
лікування та не вимагає припинення терапії.

• тип II — це дуже рідкісна серйозна імуноалергічна тромбоцитопе
нія (ГІТ), її поширеність залишається недостатньо вивченою (див. 
«Застереження»).
Можливе також безсимптомне та зворотнє підвищення кількості 

тромбоцитів. Дуже рідко повідомлялося про виникнення некрозу шкіри у 
місці ін’єкції. Появі цих явищ може передувати виникнення пурпури або 
інфільтрованих та болісних еритематозних бляшок. У таких випадках тера
пію слід негайно припинити.

Рідко виникають алергічні прояви з боку шкіри або системні реакції, 
які у деяких випадках призводили до припинення лікування. Дуже рідко спо
стерігалися випадки васкуліту, пов’язаного з підвищеною чутливістю шкіри.

135



Як і у випадку застосування нефракціонованих гепаринів, при трива
лому лікуванні не можна виключати ризик розвитку остеопорозу.

Повідомлялося про виникнення гіперкаліємії та транзиторне підви
щення рівнів трансаміназ.

Передозування.
Випадкове передозування, після підшкірного введення значних доз 

низькомолекулярного гепарину може призвести до появи геморагічних 
ускладнень. Нейтралізують дію еноксапарину повільним внутрішньовен
ним введенням протаміну сульфату, при цьому враховують, що:
• ефективність протаміну сульфату значно нижча, ніж та, що спостеріга

ється при передозуванні нефракціонованого гепарину;
• перед застосуванням протаміну сульфату, через можливість виникнен

ня небажаних явищ (зокрема анафілактичного шоку), слід ретельно 
зважити співвідношення користь/ризик. Нейтралізацію проводять шля
хом повільного внутрішньовенного введення протаміну (сульфату або 
гідрохлориду).
Необхідні дози протаміну залежать від:

1) введеної дози низькомолекулярного гепарину (100 антигепаринових 
одиниць протаміну нейтралізують 100 анти-Ха МО низькомолекуляр
ного гепарину), якщо еноксапарин натрію вводився впродовж остан
ніх 8 год;

2) часу, що минув після ін’єкції низькомолекулярного гепарину:
• інфузія 50 антигепаринових одиниць протаміну на 100 анти-Ха 

МО еноксапарину натрію може проводитися, якщо еноксапарин 
натрію вводився більше ніж 8 год тому, або якщо необхідно ввести 
другу дозу протаміну;

• якщо еноксапарин вводився більше ніж 12 год тому, то необхід
ності у введенні протаміну немає. Зазначені вище рекомендації 
призначені для пацієнтів, з нормальною функцією нирок, які за
стосовують повторні дози препарату.

Проте повністю нейтралізувати анти-Ха активність еноксапарину не
можливо.

Крім того, через особливості абсорбції низькомолекулярного гепа
рину, ця нейтралізація може бути тимчасовою та вимагати розподілення 
загальної розрахованої дози протаміну на декілька ін'єкції (від 2 до 4), які 
проводяться впродовж 24 год. Виникнення небажаних наслідків після при
йому низькомолекулярного гемарину внутрішньо, навіть у великих кіль
костях, є малоймовірними (не спостерігалося жодного випадку), оскільки 
ступінь всмоктування цієї речовини у шлунку та кишківнику є незначним. 
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Застосування у період вагітності або годування груддю.
Еноксапарин натрію можна призначати вагітним лише за наявності 

суворих показань та під пильним наглядом лікаря. Еноксапарин натрію не 
рекомендується застосовувати у вагітних жінок з протезованими серцеви
ми клапанами.

Ніколи не можна проводити спинномозкову або епідуральну анесте
зію хворим під час лікування препаратами НМГ.

Годування груддю. На період лікування слід утримуватися від году
вання груддю.

Діти. Не застосовують, оскільки даних відповідних досліджень немає.
Особливі заходи безпеки. Препарат не дозволяється вводити 

внутрішньом’язово. При застосуванні еноксапарину натрію потрібен суво
рий нагляд за хворими. Рекомендується визначати кількість тромбоцитів до 
початку лікування і протягом усього курсу лікування. Моніторинг кількості 
тромбоцитів необхідний незалежно від показань за якими призначається 
препарат та його дозування.

Особливості застосування.
Лабораторний контроль.
Контроль кількості тромбоцитів.
Гепарин-індукована тромбоцитопенія (ГІТ).
Існує ризик виникнення серйозної, іноді тромбогенної, гепарин-ін- 

дукованої тромбоцитопенії (яка також спостерігалася при застосуванні 
нефракціонованого гепарину і значно рідше — при застосуванні НМГ) 
імунного походження — ГІТ II типу.

Через наявність такого ризику необхідно визначати кількість тромбо
цитів незалежно від терапевтичних показань та дози, що застосовується.

Визначення кількості тромбоцитів необхідно проводити до введення 
препарату або не пізніше, ніж через 24 год після початку лікування, а по
тім — два рази на тиждень протягом всього періоду лікування.

Слід запідозрити виникнення ГІТ, якщо кількість тромбоцитів не 
перевищує 100 000/мм та/або якщо спостерігається зменшення кількості 
тромбоцитів на 30%-50% порівняно з попереднім аналізом крові. ГІТ роз
вивається, переважно, від 5 до 21-го дня після початку лікування гепари
ном (найчастіше виникає на 10 день).

Однак, у пацієнтів із гепарин-індукованою тромбоцитопенією в 
анамнезі це ускладнення може виникати і значно раніше. Поодинокі ви
падки спостерігалися також і після 21-го дня лікування. Слід намагатися 
виявити пацієнтів з таким анамнезом шляхом детального опитування пе
ред початком лікування. Крім того, ризик появи рецидиву при повторному
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застосуванні гепарину спостерігається впродовж багатьох років, а іноді 
триває необмежений період часу.

В усіх випадках виникнення ГІТ є невідкладним станом, який вимагає 
консультації із спеціалістом.

Будь-яке значне зменшення кількості тромбоцитів (на 30%-50% порів
няно із вихідними показниками) є попереджувальним сигналом, навіть якщо 
показник не досяг критичного рівня. Якщо спостерігається зниження кіль
кості тромбоцитів, то в усіх випадках повинні бути вжиті наступні заходи:
1. Негайне повторне проведення підрахунку кількості тромбоцитів для 

отримання підтвердження.
2. Припинення лікування Фленоксом, якщо отримані результати під

тверджують зниження кількості тромбоцитів або навіть вказують на їх 
збільшення, якщо іншої очевидної причини цього не виявлено.
Для проведення тесту на агрегацію тромбоцитів in vitro та імуноло
гічного дослідження, зразок крові необхідно помістити у пробірку 
з цитратним розчином. Однак, у таких умовах негайні заходи, яких 
необхідно вжити, ґрунтуються не на результатах тесту на агрегацію 
тромбоцитів in vitro, а на імунологічному досліджені, при проведенні 
якого виникають труднощі, оскільки існує лише декілька спеціалізо
ваних лабораторій, які можуть проводити такі тести, а їх результати 
можна отримати, в найкращому випадку, тільки через кілька годин. 
Проте, ці дослідження необхідні, так як можуть допомогти діагносту
вати подібне ускладнення, оскільки ризик виникнення тромбозу при 
продовженні лікування Фленоксом дуже високий.

3. Профілактика або лікування тромбоемболічних ускладнень, пов’язаних 
із ГІТ.
Якщо продовження антикоагулянтної терапії є дуже важливим, Фленокс 

слід замінити антитромботичним засобом, що належить до іншої хімічної 
групи, наприклад, натрію данапаридом або гірудином, призначеним у ліку
вальних чи профілактичних дозах індивідуально для кожного пацієнта.

Перехід на пероральні антикоагулянти може проводитися тільки 
після того, як кількість тромбоцитів повернулася до норми, оскільки іс
нує ризик погіршення перебігу тромбозу при застосуванні пероральних 
антикоагулянтів.

Заміна гепарину пероральними антикоагулянтами.
Слід проводити більш інтенсивний моніторинг та лабораторні дослі

дження (протромбіновий час, виражений через міжнародне нормалізоване 
співвідношення (МНС)) або контролювати ефекти, спричинені перораль
ними антикоагулянтами.
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Оскільки існує певний проміжок часу, доки пероральний антикоагу
лянт досягне максимуму своєї дії, слід продовжувати введення гепарину в 
еквівалентній дозі таким чином, щоб МНС у двох послідовно виконаних 
аналізах залишалося в необхідних терапевтичних межах.

Моніторинг антифактора Ха активності.
Оскільки більшість клінічних досліджень, які продемонстрували 

ефективність НМГ, були проведені із застосуванням доз, розрахованих у 
залежності від маси тіла хворого та без спеціального моніторингу лабора
торних показників, то корисність проведення лабораторних досліджень з 
метою оцінки ефективності НМГ поки що не визначена.

Однак, моніторинг анти-Ха активності може бути корисним для змен
шення ризику виникнення кровотечі у певних клінічних ситуаціях, які най
частіше пов’язані із ризиком передозування.

Ці ситуації переважно стосуються лікувальних показань до застосу
вання НМГ та виникають через дози, що вводяться, пацієнтам із:
• легкою та помірною нирковою недостатністю (кліренс креатиніну — 

приблизно від ЗО до 60 мл/хв, розрахований за формулою Кокрофта). 
Оскільки НМГ виводиться переважно з сечею, на відміну від стан
дартного нефракціонованого гепарину, у випадку будь-якої ниркової 
недостатності може виникати відносне передозування. Тяжка нир
кова недостатність є протипоказанням до застосування НМГ (див. 
«Протипоказання»);

• значними відхиленнями маси тіла від норми (дуже мала маса тіла і на
віть кахексія, ожиріння);

• кровотечами нез'ясованої етіології.
На відміну від цього, моніторинг лабораторних показників не рекомен

дований при застосуванні профілактичних доз, якщо НМГ застосовується 
у відповідності до терапевтичних рекомендацій (зокрема щодо тривалості 
лікування) або під час проведення гемодіалізу.

Для того, щоб виявити можливу кумуляцію гепарину при повторному 
введенні препарату, рекомендовано проводити забір крові в момент най
вищої активності препарату (ґрунтуючись на наявних даних), тобто, при
близно, через 4 год після проведення третьої ін'єкції, якщо лікарський засіб 
вводиться у вигляді підшкірних ін'єкцій 2 рази на добу.

Питання про проведення повторних досліджень анти-Ха активності 
з метою визначення рівнів гепарину, наприклад, кожні 2 чи 3 дні, слід ви
рішувати індивідуально, в залежності від результатів попереднього дослі
дження. Слід також розглянути можливість коригування дози НМГ.
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Анти-Ха активність, що спостерігається, залежить від НМГ та режи
мів дозування.

За інформацією, що ґрунтується на існуючих даних, середнє значення 
(± стандартне відхилення), яке спостерігалося через 4 год після 7 ін'єкції 
еноксапарину у дозі 100 анти-Ха МО/кг/на ін ’єкцію, два рази на добу, ста
новило 1,20 ±0,17 анти-Ха МО/мл.

Це середнє значення було розраховане у клінічних дослідження під 
час яких вивчення анти-Ха активності проводилося хромогенним методом 
(амідолітичним).

Контроль активованого часткового тромбопластинового часу (аЧТЧ). 
Деякі НМГ спричиняють помірне збільшення показника аЧТЧ. 

Оскільки клінічне значення цього тесту не встановлено, то немає необхід
ності проводити моніторинг лікування із його урахуванням.

Ситуації, які супроводжуються певним ризиком.
Контроль за проведенням лікування необхідно підвищити у таких ви

падках:
• печінкова недостатність;
• виразкова хвороба шлунково-кишкового тракту або будь-яке інше орга

нічне ураження з ймовірністю виникнення кровотечі;
• судинне хоріоретинальне захворювання;
• після хірургічного втручання на головному та/або спинному мозку;
• поперекова (люмбальна) пункція, оскільки існує ризик внутрішньої 

спинномозкової кровотечі. Проведення пункції слід відкласти при 
одночасному прийомі інших ліків, які впливають на гемостаз (див. 
«Взаємодія з іншими лікарськими засобами»).
Препарати низькомолекулярних гепаринів не є взаємозамінними пре

паратами. Низькомолекулярні гепарини відрізняються за молекулярною 
масою, питомими значеннями активності проти фактора Ха, дозуванням. 
Необхідно суворо дотримуватися способів застосування, рекомендованих 
конкретно для кожного з препаратів низькомолекулярних гепаринів. 

Застереження.
Ризик виникнення кровотечі.
Слід дотримуватися рекомендованих режимів дозування (дози та 

тривалості лікування). Недотримання цих рекомендацій може призвести 
до виникнення кровотечі, особливо у хворих з групи підвищеного ризику 
(пацієнти літнього віку, хворі із нирковою недостатністю, тощо).

Випадки серйозної кровотечі спостерігалися:
• у пацієнтів літнього віку, зокрема внаслідок вікового погіршення функ

ції нирок;
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• у пацієнтів з нирковою недостатністю;
• якщо маса тіла становить менше 40 кг;
• якщо терапія проводиться довше рекомендованого терміну лікування, 

який становить 10 днів;
• при невиконанні терапевтичних рекомендацій, зокрема щодо тривалос

ті лікування та корекції лікувальних доз з урахуванням маси тіла;
• при одночасному прийомі інших ліків (див. «Взаємодія з іншими лі

карськими засобами»). У будь-якому випадку необхідно ретельно 
контролювати стан пацієнтів літнього віку та хворих із нирковою не
достатністю, а також якщо лікування триває більше 10 днів. Аналіз на 
визначення анти-Ха активності у деяких випадках може бути корисним 
для виявлення кумуляції препарату.
Ризик виникнення гепарин — індукованої тромбоцитопенії (ГІТ).
Якщо у пацієнта, який отримує НМГ (у лікувальних чи профілактич

них дозах) виникне тромбоемболічне ускладнення:
• погіршення перебігу тромбозу, лікування якого проводиться,
• флебіт,
• легенева тромбоемболія,
• гостра ішемія нижніх кінцівок,
• або навіть інфаркт міокарда чи ішемічний інсульт, завжди слід розгля

нути можливість виникнення ГІТ та негайно визначити кількість тром
боцитів.
Запобіжні заходи при застосуванні.
Кровотеча.
При застосуванні Фленоксу, як і при лікуванні антикоагулянтами, 

може виникати кровотеча. У випадку виникнення кровотечі слід встанови
ти її причину та розпочати відповідне лікування.

Функція нирок.
Перед початком лікування низькомолекулярним гепарином дуже важ

ливо оцінити функцію нирок, зокрема у хворих віком 75 років і старше, 
шляхом визначення кліренсу креатиніну (ККр) за допомогою формули 
Кокрофта та найостанніших показників вимірювання маси тіла.

У пацієнтів чоловічої статі:

ККр = (140 -  вік) х маса тіла / 0,814 х сироватковий креатинін,

де вік виражається у роках, маса тіла — у кг, а сироватковий креатинін — 
у мкмоль/л.

Для пацієнток ця формула повинна бути скоригована шляхом множен
ня отриманого результату на 0,85.
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Якщо сироватковий креатинін виражається у мг/мл, отримане значен
ня необхідно помножити на коефіцієнт 8,8.

Застосування НМГ протипоказано пацієнтам із діагностованою тяж
кою нирковою недостатністю (кліренс креатиніну — близько ЗО мл/хв) за 
винятком випадків, коли хворі знаходяться на гемодіалізі.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні авто
транспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. 
Можливе виникнення гіперкаліємії при одночасному застосуванні ге

парину (низькомолекулярного та нефракціонованого) з калієвими солями, 
калійзберігаючими діуретиками, інгібіторами ангіотензин — перетворюю
чого ферменту, антагоністами ангіотензину II, нестероїдними протизапаль
ними засобами, циклоспоринами та такролімусом, триметопримом.

Виникнення гіперкаліємії може залежати від факторів ризику, 
пов’язаних із перебігом захворювання. Ризик значно збільшується, коли 
зазначені вище препарати застосовуються одночасно.

Небажані комбінації:
• із саліцилатами та ацетилсаліциловою кислотою у дозах, що мають 

знеболювальну, жарознижувальну та протизапальну дію.
Збільшення ризику виникнення кровотечі (пригнічення функції тром
боцитів під дією саліцилатів та ушкодження слизової оболонки шлун
ка та дванадцятипалої кишки);

• з нестероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ) (для системного 
застосування): збільшення ризику виникнення кровотечі (пригнічення 
функції тромбоцитів під дією НПЗЗ та ушкодження слизової оболонки 
шлунка та дванадцятипалої кишки).
Якщо не можна уникнути одночасного застосування, потрібно про
водити ретельний клінічний контроль за станом хворого.

• з Декстраном-40 (парентеральне введення):
Збільшення ризику виникнення кровотечі (пригнічення функції тром
боцитів під дією Декстрану-40).
Комбінації, застосування яких вимагає спеціальних запобіжних за
ходів:

• застосування з пероральними антикоагулянтами.
Потенціювання антикоагулянтого ефекту.
Клінічний моніторинг слід посилити в той час, коли гепарин заміню

ється пероральними антикоагулянтами. *
Комбінації, які слід враховувати:

• застосування з інгібіторами агрегації тромбоцитів (крім ацетилсалі
цилової кислоти у дозах, що мають знеболювальну, жарознижувальну

142



та протизапальну дію; НПЗЗ): абсиксимаб, ацетилсаліцилова кислота 
у дозах для антиагрегації, що застосовується при кардіологічних та 
неврологічних захворюваннях, берапрост, клопідогрель, ептифібатид, 
ілопрост, тиклопідин, тирофібан.
Підвищений ризик виникнення кровотечі.
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Еноксапарин — це низькомолекулярний гепарин 

(НМГ), у якому розділено антитромботичну та антикоагулянтну активність 
стандартного гепарину.

Він має більш високу анти-Ха активність, ніж анти-ІІа або антитром- 
бінову активність (для еноксапарину співвідношення складає 3,6).

При застосуванні у профілактичних дозах еноксапарин не має значно
го впливу на аЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час).

При застосуванні лікувальних доз препарату аЧТЧ може бути пролон
гований та у 1,5-2,2 рази перевищувати контрольний час максимальної ак
тивності. Ця пролонгація відображає залишкову антитромбінову активність.

Фармакокінетика. Фармакокінетичні параметри препарату оціню
ються за змінами анти-Ха та анти-ІІа активності у плазмі в часі у рекомен
дованих діапазонах доз.

Біодоступність.
При підшкірному введенні еноксапарин всмоктується швидко та 

практично повністю (майже на 100 %). Максимальна активність у плазмі 
спостерігається у період між 3 та 4 год після введення.

Ця максимальна активність (виражена у анти-Ха МО) становить 
0,18 + 0,04 (після введення 2000 анти-Ха МО), 0,43 ±0,11 (після введення 
4000 анти-Ха МО), та 1,01 ± 0,14 (після введення 10000 анти-Ха МО). 
У рекомендованому діапазоні доз фармакокінетика еноксапарину є ліній
ною. Відмінності у показниках в окремого пацієнта та між пацієнтами 
досить незначні. Після повторного підшкірного введення здоровим до
бровольцям 4000 анти-Ха МО один раз на добу рівноважний стан було 
досягнуто на 2 день, при цьому середня активність еноксапарину була 
майже на 15 % вище, ніж та, що спостерігалася при одноразовому вве
денні. Стабільні рівні активності еноксапарину є досить прогнозованими 
при введенні одноразових доз. Після повторного підшкірного введення 
100 анти-Ха МО/кг два рази на добу рівноважний стан був досягнутий 
у період між 3 та 4 днем, при цьому середня АиС була на 65% вища, 
ніж та, що спостерігалася при одноразовому введенні, а максимальна 
та мінімальна анти-Ха активність складала 1,2 та 0,52 анти-Ха МО/мл
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відповідно. Відповідно до показників фармакокінетики еноксапарину на
трію, ця різниця у досягненні рівноважного стану очікується також і для 
терапевтичного діапазону доз.

Анти- Ха активність у плазмі після підшкірного введення майже у 10 
разів нижча, ніж анти-Ха активність. Середня максимальна анти- Ха актив
ність спостерігається, приблизно, через 3-4 год після підшкірної ін’єкції, 
досягаючи 0,13 анти- Ха МО/мл після повторного введення дози 100 анти- 
Ха МО/кг два рази на добу.

Розподіл.
Об’єм розподілу еноксапарину натрію за анти-Ха активністю стано

вить, приблизно, 5 л і майже відповідає об’єму крові, що циркулює.
Метаболізм.
Метаболізм еноксапарину відбувається переважно у печінці (шляхом 

десульфатизації та деполімеризації).
Виведення.
Після підшкірної ін’єкції період напіввиведення за анти-Ха активніс

тю у низькомолекулярних гепаринів є більш тривалим, порівняно з цим 
показником у нефракціонованих гепаринів.

Елімінація еноксапарину є монофазною, при цьому період напівви
ведення становить близько 4 год після одноразового підшкірного введен
ня та майже 7 год при введенні повторних доз. Для низькомолекулярних 
гепаринів характерний більш швидкий спад анти-ІІа активності у плазмі 
порівняно з анти-Ха активністю.

Еноксапарин та його метаболіти виводяться з сечею (ненасичуваний 
механізм), а також із жовчю.

Нирковий кліренс речовин з анти-Ха активністю складає 10% введе
ної дози, а загальна ниркова екскреція активних та неактивних метаболі
тів — 40% дози.

Групи підвищеного ризику:
пацієнти літнього віку:
Оскільки у цій віковій категорії спостерігається фізіологічне знижен

ня функції нирок, то елімінація є більш повільною. Це не впливає на до
зування або режим введення при профілактичному лікуванні.

У пацієнтів старше 75 років дуже важливо систематично контролюва
ти функцію нирок за допомогою формули Кокрофта перед початком ліку
вання препаратами НМГ. *

Пацієнти з легкою та помірною нирковою недостатністю (кліренс 
креатиніну > ЗОмл/хв): в окремих випадках може бути корисним проведення 
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моніторингу анти-Ха активності з метою виключення можливості передозу
вання, якщо еноксапарин застосовується у лікувальних дозах.

Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості. Прозора безбарвна або світло- 

жовтого кольору рідина.
Несумісність. Не змішувати з іншими лікарськими засобами.
Термін придатності. 2 роки. Не застосовувати препарат після закін

чення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання. Зберігати в захищеному від світла місці при тем

пературі не вище 25 °С. Не заморожувати. Зберігати в недоступному для 
дітей місці.

Упаковка. По 0,2 мл, 0,4 мл, 0,6 мл або 0,8 мл у шприці.
По 1 шприцу в блістер. По 1, 2 і 10 блістерів (з препаратом активністю 

2000 анти-Ха МО, 4000 анти-Ха МО, 6000 анти-Ха МО) і по 1 і 2 блістери 
(з препаратом активністю 8000 анти- Ха МО), вкладених в пачку.

По 2 шприца в блістер. По 1 і 5 блістерів (з препаратом активністю 
2000 анти-Ха МО, 4000 анти-Ха МО, 6000 анти-Ха МО) і по 1 блістеру (з 
препаратом активністю 8000 анти-Ха МО), вкладених в пачку.

Категорія відпуску. За рецептом.

висновки
Висока розповсюдженість стійкого зниження ШКФ і несприятли

вий загальний прогноз, властивий цій категорії осіб, визначає необхід
ність раннього виявлення і, по можливості, попередження хронічної 
ниркової недостатності.

Очевидна актуальність спроби популяційного підходу до профі
лактики прогресуючого, незворотнього погіршення функції нирок і 
пов’язаних з ним ускладнень, у першу чергу, серцево-судинних усклад
нень. Констатація зниження ШКФ вимагає активного відношення до 
факторів ризику, які багато у чому аналогічні факторам, відомим при 
серцево-судинних захворюваннях.

Добитись збільшення тривалості активного життя цієї кате
горії пацієнтів можливо лише при усуненні порушень метаболізму, 
паління, артеріальної гіпертензії, і , при необхідності, постійного 
прийому ліків.
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