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УРОЛОГІЯ

ДІЮЧІ ПРОТОКОЛИ НАДАННЯ 

МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 



ПЕРЕДМОВА

Мудрий той, хто знає не багато, але потрібне
Есхіл

На сьогоднішній день більшість урологів України в якості основних джерел інформації
традиційно використовують численні довідники, вітчизняні та перекладні керівництва,
матеріали профільних періодичних видань, а також поради своїх колег і особистий
«життєвий досвід». У результаті подібного, часом хаотичного пошуку виробляється
індивідуальна методика діагностики, лікування та профілактики урологічних
захворювань, при цьому, на жаль, іноді вона має суто інтуїтивний характер.

Враховуючи те, що на 2010 рік в лікувальних установах установах України різного
підпорядкування працює понад 2000 лікарів&урологів – ми маємо величезну
кількість різних, а іноді й суперечливих думок про тактику ведення пацієнтів.

Сучасна практична медицина переходить в нову стадію – стадію глобалізації
світового досвіду і знань, заснованих на принципах доказовості, аналізі великої
кількості клінічних досліджень і випадків.

У наш час практикуючий лікар щодня стикається з постійно зростаючим об'ємом
інформації, новими методиками діагностики і лікування, що іноді кардинально
змінюють традиційну тактику ведення захворювань, численними комерційними
назвами лікарських препаратів (в Україні їх зареєстровано понад 10000). Для того,
щоб орієнтуватися у всьому цьому різноманітті і вибрати найбільш ефективний,
безпечний і менш витратний спосіб діагностики і лікування пацієнта необхідні
спеціальні навички пошуку та аналізу інформації, якими володіють не всі
практикуючі лікарі. У такій ситуації традиційні довідники і керівництва не завжди
можуть допомогти: новітні відомості з'являються в них не раніше, ніж через 
5&10 років з моменту публікації в науковому журналі. Як правило, у класичних
посібниках та довідниках представлені рекомендації з лікування захворювань, які не
пройшли відбір і ранжування за ступенем їх доказовості.

Ця проблема давно знайома лікарям всього світу, тому в середині 90&х років фахові
об’єднання лікарів Європи і США розробили принципово нові джерела медичної
інформації – клінічні рекомендації, засновані на принципах доказової медицини. 

Клінічні рекомендації – це систематично розроблені документи, в яких вказані
максимально ефективні дії лікаря з діагностики та лікування захворювань.
Відмінність клінічних рекомендацій від традиційних джерел інформації (довідників,
посібників, журналів) полягає в тому, що вони розробляються за спеціальною
методологічною системою і засновані на засадах доказової медицини. Поняття
«заснований на доказовій медицині» (evidence&based medicine) означає, що
включені в рекомендації твердження оцінені за рівнем достовірності. Достовірні, або
«доказові», дані отримують з якісних клінічних досліджень, які проведені у
відповідності з суворими методологічними вимогами. Найбільш «доказові» (з
найменшою вірогідністю помилок) відомості одержують із систематичних оглядів,
що створюються шляхом систематичного пошуку даних з визначеної проблеми з
усіх опублікованих клінічних досліджень, критичної оцінки їх якості та узагальнення
результатів. Відомості про неефективність певних втручань (які все ще традиційно
використовуються) так само важливі, як і інформація про ефективність. Всі ці
відмінності забезпечують високу якість і сучасність представленої в клінічних
рекомендаціях інформації. 

Рекомендації по веденню хворих економлять час лікаря на пошук необхідної
інформації і прийняття рішення, дозволяють уникнути призначення необґрунтованих
втручань, знижують ризик лікарської помилки, дозволяють лікарю впевненіше
приймати рішення. Таким чином, клінічні рекомендації із впевненістю можна
назвати головним порадником лікаря.

Для того щоб українські лікарі також могли користуватися подібними виданнями,
провідні клініцисти країни розробили вітчизняні клінічні рекомендації на основі
кращих світових аналогів, адаптували останні до умов нашої практики з
урахуванням місцевих особливостей.

Ми сподіваємось, що це видання допоможе практикуючим лікарям у прийнятті
правильного рішення та в цілому сприятиме підвищенню ефективності надання
медичної допомоги хворим.

С.П. Пасєчніков.
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

HRS – ізоніазид + рифампіцин + стреп�

томіцин

HRZS – ізоніазид + рифампізин +

піразінамід + стрептоміцин

HRЕ – ізоніазид + рифампіцин + етамбу�

тол

HRЕS – ізоніазид + рифампіцин + етам�

бутол + стрептоміцин

I�PSS – індекс оцінки симптомів нижньо�

го сечового тракту

PSA – простатоспецифічний антиген

Q
max

– максимальна швидкість сечови�

пускання

RW – реакція Вассермана

АБП – антибактеріальні препарати

АБТ – антибактеріальна терапія

АТ – артеріальний тиск

ВООЗ – Всесвітня організація охорони

здоров’я

ВООЗЯЖ – Всесвітня організація охоро�

ни здоров’я, якість життя

ГЗС – гостра затримка сечі

ГНН – гостра ниркова недостатність

ГП – гострий пієлонефрит

ГСІ – гостра сечова інфекція

ДГПЗ – доброякісна гіперплазія пе�

редміхурової залози

ДЛТ – дистанційна літотрипсія

ЕГЦЛТ – електрогідравлічна цистолітот�

рипсія

ЕКГ – електрокардіограма

ЕУ – екскреторна урографія

ЗПСШ – захворювання, що передаються

статевим шляхом

ЗС – залишкова сеча

ІРЕ – ізоніазид + рифампіцин + етамбу�

тол

ІРС – ізоніазид + рифампіцин + стреп�

томіцин

ІФА – імуноферментний аналіз

КС – камені сечоводу

КТ – комп’ютерна томографія

КУО – колонієутворюючі одиниці

МБТ – мікобактерії туберкульозу

МКХ – міжнародна класифікація хвороб

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

МРД – магнітно�резонансне дослідження

МРТ – магнітно�резонансна томографія

МФА – метод флюоресціюючих антитіл

НК – ниркова колька

НПЗ – нестероїдні протизапальні засоби

НФ – нефробіопсія

ОУ – оглядова урограма

ПЗ – передміхурова залоза

ПЛПЕ – позадулонна простатектомія

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція

ПРД – пальцеве ректальне дослідження

РРГ – радіоізотопна ренографія

СКХ – сечокам’яна хвороба

СНСТ – симптоматика нижнього сечово�

го тракту

ТІН – тубулоінтерстиціальний нефрит

ТРУЗД – трансректальне ультразвукове

дослідження

ТУРП – трансуретральна резекція пе�

редміхурової залози

УЗД – ультразвукове дослідження

УКХ – уратокам’яна хвороба

УФМ – урофлоуметрія

УЦГ – уретроцистограма

ХНН – хронічна ниркова недостатність

ХОПН – хронічний обструктивний  пієло�

нефрит

ХП – хронічний пієлонефрит

ЦЕМД і МК – центр екстреної медичної

допомоги і медицини катастроф

ЦРЛ – центральна районна лікарня

ЧМПЕ – черезміхурова простатектомія

ЯМР – ядерно�магнітний резонанс
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ПРИ ПОШКОДЖЕННІ СЕЧІВНИКА МКХ�10: S 37.3

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Член�кореспондент О.В. Люлько тел. (0562) 46�41�83
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
завідувач кафедри урології
Дніпропетровської 

державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, В.П. Стусь тел. (0562) 46�65�63
доцент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, Ю.І.Удовицький тел. (0562) 46�65�73
доцент кафедри урології
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, Р.М. Молчанов тел. (0562) 46�85�84
асистент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9.
Асистент кафедри урології С.О. Павлюк тел. (0562) 46�85�84
Дніпропетровської державної 
медичної академії, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Зав. урологічним Е.О. Світличний тел. (0562) 46�43�73
відділенням №1 обласної 
клінічної лікарні ім. 
І.І. Мечнікова, 
м. Дніпропетровськ,
Жовтнева пл., 14. 

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на пошкодження сечівника.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики пошкоджень сечівника з урахуван�

ням порушення анатомічної цілісності та локалізації пошкодження.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки оп�

тимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.
• Підвищення якості життя хворих з пошкодженням сечівника в анамнезі.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на пошкодження

сечівника: спеціалізовані урологічні відділення міських, обласних лікарень,
профільні клініки медичних університетів, Інститут урології АМН України.
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Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілісності сечовипускно�
го каналу при дії травмуючого агента.

Пошкодження сечівника за частотою посідають перше місце серед пошко�
джень сечових органів. Розрізняють ізольовані та сполучені; закриті й відкриті
пошкодження; проникаючі (повні, неповні) та непроникаючі (внутрішні,
зовнішні); а за локалізацією – пошкодження задньої, промежинної й передньої
частин сечівника.

Механізм пошкоджень різний. Задня частина сечівника травмується у ре�
зультаті переломів кісток тазу. Тому механізм такого пошкодження той же, що
й при позаочеревинному розриві сечового міхура. Промежинна частина
сечівника травмується у разі безпосереднього удару по промежині. Зазвичай
це буває при падінні на твердий предмет. Дуже рідко спостерігаються травми
передньої (висячої) частини сечівника. 

Проникаючі пошкодження сечівника розподіляють на повні й неповні
(часткові). Неповні можуть бути обмеженими як углиб, так і по довжині. Неза�
лежно від ступеня пошкодження тканин, травма сечівника завжди прояв�
ляється кровотечею (уретрорагією) та порушенням сечовипускання, яке
частіше має перебіг, характерний для повної гострої затримки сечі. При непо�
вному пошкодженні це зумовлюється спазмом м’язів стінки сечівника. При по�
вному розриві сечівника спостерігається гематома в ділянці промежини й ка�
литки, проникнення сечі в прилеглі тканини. При переломах кісток тазу затікан�
ня сечі відбувається так само, як і при позаочеревинному розриві сечового
міхура (промежини, стегна, тазу, заочеревиного та передочеревиного просто�
ру, калитки), при промежинних пошкодженнях – обмежується промежиною та
калиткою.

Виразність патологічних змін при травмі сечівника залежить від характеру
ушкодження й інтенсивності сечової інфільтрації. Навколо забитих місць і над�
ривів утворюються екстрауретральні гематоми або урогематоми. Розриви і ро�
здроблення стінки супроводжуються сечовою інфільтрацією, утворенням уро�
гематом, які призводять у подальшому до утворення абсцесів і флегмон.

Клінічні прояви пошкоджень сечівника типові: травма, біль, уретрорагія, го�
стра затримка сечі, сечові запливи, гематома промежини й калитки. Передусім
треба з’ясувати характер травми: проникаюче чи непроникаюче пошкодження
сечівника.

При непроникаючому пошкодженні сечівника клінічні прояви залежать від
пошкодження шару стінки сечівника: при травматизації внутрішнього шару
відзначається уретрорагія, біль при сечовипусканні; при пошкодженні
зовнішнього та інтерстиційного шару може спостерігатися набряк у зоні трав�
ми, біль при сечовипусканні, але уретрорагія відсутня. 

При переломах кісток тазу, після операцій на промежині та в поруч розташо�
ваних ділянках, після пологів теж може бути гостра затримка сечі. Уретрорагія
при цьому не спостерігається. Діагноз уточнюють шляхом катетеризації –
м’який катетер легко проникає через сечівник, сеча звичайного кольору.

Якщо спостерігаються уретрорагія і порушення сечовипускання, проте не�
має ознак інфільтрації сечею прилеглих тканин, диференціальний діагноз між
повною, неповною і непроникаючою травмою проводять на підставі даних уре�
трографії. При проникаючому пораненні сечівника помітне затікання рентгено�
контрастної речовини в прилеглі тканини. При непроникаючому пошкодженні
затікання контрасту немає. 

Для діагностики пошкоджень сечівника не слід застосовувати інструмен�
тальні методи дослідження (катетеризацію, уретроскопію), оскільки при цьому
можна повторно травмувати тканини. Діагноз ушкодження сечівника встанов�
люють на підставі скарг хворого, результатів огляду, даних висхідної уретро�
графії у поєднанні з низхідною.
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Лікування. У хворих із свіжим непроникаючим пошкодженням сечівника
ефективна консервативна терапія: спокій, холодні компреси, антибіотики. Че�
рез 7�8 діб після травми призначають теплові процедури і розсмоктувальні за�
соби, імуномодулятори, антиоксиданти. При затримці сечі замість високого
розтинання сечового міхура можна виконати троакарну епіцистостомію. Якщо
стан пацієнта стабільний, виправдана спроба провести катетер по сечівнику.
Встановлення катетера не запобігає формуванню стриктури сечівника, однак
сприяє зіставленню верхівки передміхурової залози та дистальної частини
сечівника. Це полегшує наступне відновлення сечівника. 

При переломах кісток тазу із розривом сечівника хворі часто перебувають у
стані шоку. Після виведення з нього негайно виконують операцію: забезпечу�
ють відведення сечі, щоб запобігти її затіканню і зменшити страждання хворо�
го, і відновлюють сечівник. Якщо стан хворого дуже тяжкий, треба обмежитись
відведенням сечі шляхом накладання надлобкової сечоміхурової фістули.

При ранній госпіталізації (протягом 6 год. з моменту травми), переломах
кісток тазу без зміщення, відсутності масивних урогематом доцільне накладан�
ня первинного шва (уретроуретроанастомоз), тобто ушивання сечівника після
видалення пошкоджених країв розриву промежинним доступом. Після цього
потрібні додаткові заходи щодо лікування переломів тазу та профілактики
пов’язаних з ними ускладнень.

Первинна пластика сечівника має перевагу перед відновленням його в пізні
строки. Завдяки первинній пластиці скорочується тривалість перебування хво�
рого в стаціонарі, відпадає необхідність у бужуванні сечівника, як при деяких
видах уретропластики.

У разі затікання сечі й ознаках інфікування, які спостерігаються при пізній
госпіталізації, первинна пластика неможлива. Сечу відводять шляхом накла�
дання надлобкової фістули сечового міхура. Дренують сечові запливи.
Прохідність сечівника відновлюють після поліпшення загального стану хворого
(через 3�6 місяців).

Якщо травмується не лише сечівник, а й пряма кишка, створюють двостов�
бурову фістулу сигмоподібної кишки. При відриві сечівника від шийки сечово�
го міхура без зміщення останнього можливо спробувати відновити прохідність
сечівника на катетері №18�20 Ch. Катетер залишають на 3 тижні, а сечовий
міхур дренують цистостомою. Відновну операцію виконують через 3�6 місяців.

Ятрогенні пошкодження сечівника виникають внаслідок невмілого чи гру�
бого введення інструментів: еластичних чи металевих катетерів при гострій за�
тримці сечі, бужів при звуженнях (стриктурах) сечівника, цистоскопа. Певну
роль відіграє болючість цих процедур, у зв’язку з чим хворий під час
дослідження здійснює неадекватні рухи. При цьому інструмент перфорує
стінку сечівника і травмує прилеглі тканини. Виникає хибний хід, що супрово�
джується уретрорагією, нападом сечівникової (сечової) гарячки. Ятрогенним є
також сечівниково�венозний рефлюкс при введенні у сечівник під високим ти�
ском розчину рентгеноконтрастної речовини, зокрема під час ретроградної
уретрографії. На рентгенограмі виявляються заповнені рентгеноконтрастною
речовиною вени. Уретровенозний рефлюкс теж зумовлює гострі інфекційні ус�
кладнення.

Відкриті пошкодження. До відкритих пошкоджень сечівника належать
травми з порушенням цілісності шкіри. Вони бувають ізольовані та поєднані.
Розрізняють вогнепальні, колоті, різані, забиті, рвані та укушені рани. До най�
характерніших симптомів відкритих пошкоджень сечівника належить: гостра
затримка сечі чи утруднення сечовипускання (інколи сеча витікає краплями),
часті позиви до сечовипускання, уретрорагія, біль внизу живота чи в ділянці
промежини, збільшений сечовий міхур, виділення сечі з рани під час сечовипу�
скання. При ізольованому пошкодженні сечівника загальний стан хворого за�
довільний.
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Діагностика. Наявність зазначених симптомів дає привід запідозрити
відкрите пошкодження сечівника. Для визначення виду, характеру та ло�
калізації поранення, а також виявлення поєднаних пошкоджень застосовують
рентгенологічні методи дослідження, зокрема висхідну уретрографію, фістуло�
графію.

Лікування. При відкритих пошкодженнях сечівника лікування зводиться до
боротьби з анемією і шоком. При значному пошкодженні сечівника спорожню�
ють гематому і дренують її порожнину. За сприятливих умов накладають на
сечівник первинний шов. У разі тяжкого пошкодження накладають надлобкову
сечоміхурову фістулу, дренують гематому та сечові запливи. Сечівник віднов�
люють через 3�6 місяців.

При забої, дотичному пораненні без пошкодження слизової оболонки над�
лобкову фістулу не накладають, а сечу відводять катетером.

При колотій рані проводять її ревізію, накладають асептичну пов’язку і в
перші дні відводять сечу за допомогою капілярної пункції або епіцистостомії
(катетеризація не забезпечує адекватне відведення сечі, та є причиною за�
пального процесу в сечівнику, який може призвести до виразкового уретриту
й повної облітерації просвіту сечівника. Таким чином, надлобкова фістула
потрібна при всіх видах поранення).

Якщо рана різана, після гемостазу краї сечівника з’єднують кетгутовими
швами. Сечовий міхур дренують постійним катетером (меншим, ніж просвіт
сечівника) та виконують епіцистостомію. Якщо статевого члена зовсім немає,
слизову оболонку кукси сечівника зшивають зі шкірою. В інших випадках, ко�
ли між перерізаними тканинами залишається «місток», намагаються зшити їх
і ввести в сечівник постійний катетер.

При укушеній рані методи лікування залежать від характеру і тяжкості уск�
ладнення. У разі укусу собаки чи кішки проводять щеплення проти сказу.

У разі рвано�забитої рани, що поєднується з травмами кісток тазу, промежи�
ни, прямої кишки та інших органів, вживають заходи щодо боротьби з шоком і
анемією. Сечу відводять шляхом накладання надлобкової сечоміхурової фісту�
ли. Навколосечівникову клітковину дренують і накладають протиприродний
задній прохід. Сечівник відновлюють після ліквідації гострого запального про�
цесу.

Прогноз. При своєчасному оперативному лікуванні з приводу ізольованого
пошкодження сечівника, яке не ускладнилось утворенням гематоми і сечових
запливів, прогноз для життя сприятливий, але не задовільний щодо повного
видужання. Одним із частих ускладнень травми сечівника є його звуження
(стриктура), облітерація, нориці, імпотенція. Якщо не вдаватися до хірургічно�
го втручання, можливий розвиток сепсису.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТА
ЯТРОГЕННІ НЕПРОНИКАЮЧІ ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧІВНИКА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на закрите та ятрогенне

непроникаюче пошкодження сечівника.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
При непроникаючому пошкодженні сечівника клінічні прояви залежать від

пошкодження шару стінки сечівника: при травматизації внутрішнього шару
відзначається уретрорагія, біль при сечовипусканні; при пошкодженні
зовнішнього та інтерстиційного шару може спостерігатися набряк в зоні трав�
ми, біль при сечовипусканні, але уретрорагія відсутня. 

При уретрографії затікання контрасту немає. 
При ятрогенному непроникаючому пошкодженні сечівника є зв’язок із попе�

реднім введенням катетера, бужа чи цистоскопа, або проведенням висхідної
уретрографії (уретро�венозний рефлюкс).

Діагноз закритого та ятрогенного непроникаючого пошкодження сечівника
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встановлюють на підставі скарг хворого, результатів огляду, даних висхідної
уретрографії.

3. Умови, у яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись в стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, об�

ласних лікарень, урологічні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН
України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика пошкодження
сечівника та проведення адекватного лікування.

Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
� висхідна уретрографія.

Лікування. У хворих із непроникаючим пошкодженням сечівника ефективна
консервативна терапія: спокій, холодні компреси, антибіотики. Через 7�8 діб
після травми призначають теплові процедури і розсмоктуючі засоби, імуномо�
дулятори, антиоксиданти. 

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
При підозрі на перелом кісток тазу або розвитку запальних ускладнень трав�

ми сечівника необхідно виконати:
� оглядова рентгенографія кісток тазу;

� оглядова, екскреторна урографія;
� огляд хірурга та травматолога;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів.
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку із вказівкою на перелік альтер�
нативних технологій, безпеку для здоров’я, можливі ускладнення, еко�
номічні особливості, наукову доказовість очікуваних результатів діагнос�
тики і лікування.

При зверненні хворого із підозрою на пошкодження сечівника слід виконати:
� огляд хворого та зібрати анамнез (травма, біль, уретрорагія, набряк проме�

жини й калитки, попереднє введення катетеру, бужа чи цистоскопу, або прове�
дення висхідної уретрографії);

� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� оглядову рентгенографію кісток тазу (відсутність перелому кісток тазу);
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів (без патології);
� висхідну уретрографію (прохідність сечівника, немає затікання рентгенкон�

трастної речовини у прилеглі тканини, може бути уретро�венозний рефлюкс);
� огляд хірурга та травматолога (пошкодження кісток та інших органів не�

має).
На підставі отриманих даних слід виставити діагноз: «Закрите або ятроген�

не непроникаюче пошкодження сечівника».
Показане проведення консервативної терапії.
Можливі ускладнення пошкождення сечівника: сечова гарячка, гострий уре�

трит, гостра затримка сечі, уросепсис.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Для лікарень, в структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,
об’єм достатньої медичної допомоги включає: проведення консервативної те�
рапії, консультацію уролога. 
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У разі виникнення ускладнень необхідне переведення у профільне уро�
логічне відділення.

У лікарнях, які мають спеціалізовані урологічні відділення та досвідчених
урологів, об’єм достатньої медичної допомоги включає: проведення консерва�
тивної терапії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відновлення сечовипускання після консервативної терапії та відсутність за�

палення.
9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому

(у разі необхідності).
Подальшої медичної допомоги не потребує.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Після проведення консервативного лікування спеціальні вимоги до режиму

праці, відпочинку, лікування, реабілітації не передбачені. 
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Пошкодження сечівника»
Пацієнт 

(Прізвище, ім’я, по батькові)
отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування пошко�

дження сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету прове�
дення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Пошкодження сечівника».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які запитання, які стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника» і отримав на них ви�
черпні відповіді.

Бесіду провів лікар  
(Прізвище, ім’я, по батькові)

« » 20 р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Пошкодження сечівника», про що підписався власноручно 

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)
« » 200 р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілісності сечовипуск�

ного каналу при дії травмуючого агента. Закриті та ятрогенні непроникаючі по�
шкодження сечівника – гостра патологія, яка потребує спеціальної допомоги у
стаціонарних умовах.
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2. При встановленому діагнозі закритого чи ятрогенного непроникаючого по�
шкодження сечівника лікувальна тактика полягає у проведенні консервативної
терапії. Обсяг медичної допомоги та необхідне консервативне лікування виз�
начає уролог чи хірург (за відсутності уролога).

3. Можливі наслідки відмови від лікування: сечова гарячка, гостра затримка
сечі, уросепсис.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку пошкоджень сечівни�
ка. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на за�
криті та ятрогенні непроникаючі пошкодження сечівника.

Скарги, анамнез

Обстеження: УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів,

оглядовий знімок кісток тазу, висхідна уретрографія, загальний

аналіз крові, сечі, огляд хірурга, травматолога

Встановлено діагноз

«Закрите або ятрогенне

непроникаюче

пошкодження сечівника»

Ні

Діагностичні заходи,

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Так

Лікування – консервативне (спокій,

холодні компреси, антибіотики). Через

7�8 діб після травми призначають

теплові процедури і розсмоктуючі

засоби

Досягнуто очікуваних результатів –

відновлення сечовипускання,

відсутність запалення

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

оперативне лікування 

Ні

Так

Досягнуто очікуваних результатів –

відновлення сечовипускання,

відсутність запалення

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

оперативне лікування 

Ні

Реабілітація

Реабілітація

Так
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТА
ЯТРОГЕННІ ПРОНИКАЮЧІ ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧІВНИКА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на закрите та ятрогенне

проникаюче пошкодження сечівника.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Проникаючі пошкодження сечівника поділяють на повні й неповні (часткові).

Неповні можуть бути обмеженими як углиб, так і по довжині. Незалежно від
ступеня пошкодження тканин, травма сечівника завжди проявляється кровоте�
чею (уретрорагією) та порушенням сечовипускання, яке частіше має перебіг,
характерний для повної гострої затримки сечі. При неповному пошкодженні це
зумовлюється спазмом м’язів стінки сечівника. Розриви і роздроблення стінки
супроводжуються сечовою інфільтрацією, утворенням урогематом, які призво�
дять у подальшому до утворення абсцесів і флегмон. При переломах кісток та�
зу затікання сечі відбувається так само, як і при позаочеревинному розриві се�
чового міхура (промежина, стегна, таз, заочеревиний та передочеревиний
простір, калитка), при промежинних пошкодженнях – обмежується промежи�
ною та калиткою. 

Клінічні прояви проникаючих пошкоджень сечівника типові: травма, біль,
уретрорагія, гостра затримка сечі, сечові запливи, гематома промежини й ка�
литки. 

При ятрогенному проникаючому пошкодженні сечівника є зв’язок із попе�
реднім введенням катетеру, бужа чи цистоскопу. При цьому інструмент перфо�
рує стінку сечівника і травмує прилеглі тканини. Виникає хибний хід, який суп�
роводжується уретрорагією, нападом сечівникової (сечової) гарячки. 

При проникаючому пораненні сечівника при уретрографії помітне затікання
рентгеноконтрастної речовини у прилеглі тканини. 

Для діагностики пошкоджень сечівника не слід застосовувати інструмен�
тальні методи дослідження (катетеризацію, уретроскопію), оскільки при цьому
можна повторно травмувати тканини. 

Діагноз закритого та ятрогенного проникаючого пошкодження сечівника
встановлюють на підставі скарг хворого, результатів огляду, даних висхідної
уретрографії у поєднанні з низхідною.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, об�

ласних лікарень, урологічні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН
України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика пошкодження
сечівника та проведення адекватного лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;
� цукор крові;
� група крові та Rh�фактор;
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
� висхідна уретрографія.

Лікування. При переломах кісток тазу з розривом сечівника хворі часто пе�
ребувають у стані шоку. Після виведення з нього негайно виконують операцію:
забезпечують відведення сечі, щоб запобігти її затіканню та зменшити страж�
дання хворого, і відновлюють сечівник. Якщо стан хворого дуже тяжкий, треба
обмежитись відведенням сечі шляхом накладання надлобкової сечоміхурової
фістули.

10



При ранній госпіталізації (протягом 6 год. з моменту травми), переломах
кісток тазу без зміщення, відсутності масивних урогематом доцільне накладан�
ня первинного шву (уретроуретроанастомоз), тобто ушивання сечівника після
видалення пошкоджених країв розриву промежинним доступом. Після цього
потрібні додаткові заходи щодо лікування переломів тазу та профілактики
пов’язаних з ними ускладнень.

При затіканні сечі й ознаках інфікування, які спостерігаються при пізній
госпіталізації, первинна пластика неможлива. Сечу відводять шляхом накла�
дання надлобкової фістули сечового міхура із введенням у неї через надлоб�
ковий розтин двох синтетичних трубок для постійного зрошення сечового міху�
ра антисептичним розчином. Дренують сечові запливи. Прохідність сечівника
відновлюють після поліпшення загального стану хворого (через 3�6 місяців).

Якщо травмується не лише сечівник, а й пряма кишка, створюють двостов�
бурову фістулу сигмоподібної ободової кишки. При відриві сечівника від ший�
ки сечового міхура без зміщення останнього можливо спробувати відновити
прохідність сечівника на катетері №18�20 Ch. Катетер залишають на 3 тижні, а
сечовий міхур дренують цистостомою. Відновну операцію виконують через де�
який час.

При ятрогенному проникаючому пошкодженні сечівника слід виконати троа�
карну цистостомію та призначити антибактеріальні та протизапальні препара�
ти. 

Контрольні загальні аналізи крові та сечі виконуються раз на тиждень та при
виписці із стаціонару.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
При підозрі на перелом кісток тазу або розвитку запальних ускладнень трав�

ми сечівника необхідно виконати оглядову рентгенографію кісток тазу, оглядо�
ву та екскреторну орографію, бактеріологічне дослідження сечі з визначенням
чутливості збудників до антибактеріальних препаратів, провести огляд хірурга
та травматолога.

6. Характеристика алгоритмів та особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При зверненні хворого з підозрою на проникаюче пошкодження сечівника
слід виконати:

� оглянути хворого та зібрати анамнез (травма, біль, уретрорагія, гостра за�
тримка сечі, сечові запливи, гематома промежини й калитки, попереднє вве�
дення катетера, бужа чи цистоскопа);

� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� оглядову рентгенографію кісток тазу (наявність перелому кісток тазу);
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
� висхідну уретрографію (прохідність сечівника, наявність затікання рентген�

контрастної речовини у прилеглі тканини);
� огляд хірурга та травматолога (наявність пошкодження кісток та інших ор�

ганів).
На підставі отриманих даних виставити діагноз «Закрите чи ятрогенне про�

никаюче пошкодження сечівника».
За наявності політравми спочатку треба вивести хворого із стану шоку. В по�

дальшому виконують операцію (цистостомію, дренування навколоміхурового
простору та гематом, при можливості – відновлення сечівника).

Можливі ускладнення пошкодження сечівника:
� екстрауретральні гематоми;
� урогематоми;
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� абсцеси та флегмони клітковини;
� гостра затримка сечі;
� сечова нориця;
� стриктура чи облітерація сечівника;
� імпотенція;
� уросепсис;
� смерть пацієнта.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Для лікарень, в структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,
об’єм достатньої медичної допомоги включає: хворим із проникаючими пошко�
дженнями сечівника – виведення з шоку, накладання цистостоми, дренування
гематом та сечових запливів. Накладання первинного шва сечівника слід ви�
конувати хірургам, які володіють технікою цієї операції та мають можливості
для її виконання (інертний шовний матеріал 4/0). Сечівник відновлюють пізніше
у спеціалізованих урологічних центрах.

У лікарнях, які мають спеціалізовані урологічні відділення та досвідчених
урологів, може надаватися повністю адекватна та своєчасна допомога хворим
з усіма пошкодженнями сечівника (включаючи накладання первинного шва
сечівника).

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відновлення сечовипускання – після накладання первинного шва сечівника.
Покращення загального стану при важкій супутній політравмі, розсмокту�

вання гематом малого тазу, ліквідація гострого запального процесу.
При своєчасному оперативному лікуванні з приводу ізольованого пошко�

дження сечівника, яке не ускладнилось утворенням гематоми і сечових за�
пливів, прогноз для життя сприятливий, але незадовільний щодо повного ви�
дужання. 

Одним із частих ускладнень травми сечівника є його звуження (стриктура),
облітерація, нориці, імпотенція. Якщо не вдаватися до хірургічного втручання,
можливий розвиток сепсису, що призводить до летального кінця.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому
(при необхідності).

Якщо прохідність сечівника після травми не була відновлена, то пластичну
операцію виконують через 3�6 місяців. Хворі з функціонуючою цистостомою
повинні отримувати антибактеріальні, протизапальні препарати за даними
посіву сечі. Сечовий міхур слід промивати розчинами антисептиків. При виник�
ненні ускладнень (стриктура, облітерація, нориці) хворі потребують подальшо�
го оперативного лікування.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Після оперативного втручання необхідне обмеження фізичного навантажен�

ня строком на 3 місяці після операції. Вимоги до режиму праці, відпочинку,
лікування, реабілітації виставляються індівідуально для кожного хворого, вра�
ховуючи супутні ураження та особливості перебігу урологічної патології.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Пошкодження сечівника»
Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування пошко�
дження сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету прове�
дення лікування.
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Пацієнту запропоноване проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Пошкодження сечівника».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, які стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Пошкодження сечівника» і отримав на них вичерпні
відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Пошкодження сечівника», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілісності сечовипуск�

ного каналу при дії травмуючого агента. Закриті та ятрогенні проникаючі по�
шкодження сечівника – гостра патологія, яка потребує спеціальної допомоги у
стаціонарних умовах.

2. При встановленому діагнозі «Закрите чи ятрогенне проникаюче пошко�
дження сечівника» лікувальна тактика полягає у виведенні з шоку та прове�
денні оперативного лікування (цистостомія, дренування гематом та сечових
запливів, при можливості – накладання первинного шву). Обсяг медичної до�
помоги та необхідне лікування визначає уролог чи хірург (при відсутності уро�
лога).

3. Можливі наслідки відмови від оперативного лікування: шок, кровотеча,
урогематоми, абсцеси та флегмони клітковини, уросепсис, смерть.

4. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� нагноєння післяопераційної рани;
� абсцеси та флегмони клітковини; 
� гострий цистопієлонефрит;
� уросепсис;
� сечова нориця;
� стриктура та облітерація сечівника;
� імпотенція;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку пошкоджень сечівни�
ка. 
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15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на за�
криті та ятрогенні проникаючі пошкодження сечівника.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВІДКРИТІ
ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧІВНИКА БЕЗ ПОШКОДЖЕННЯ СЛИЗОВОЇ 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на відкрите проникаюче

пошкодження сечівника без пошкодження слизової.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
До відкритих пошкоджень сечівника належать травми з порушенням

цілісності шкіри. Розрізняють вогнепальні, колоті, різані, забиті, рвані та уку�
шені рани. 

Скарги, анамнез

Обстеження: УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів,

оглядовий знімок кісток тазу, висхідна уретрографія, загальний

аналіз крові, сечі, огляд хірурга, травматолога

Встановлено діагноз

закрите чи ятрогенне

проникаюче пошкодження

сечівника

Ні

Діагностичні заходи,

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Так

Лікування: виведення з шоку,

наступне оперативне лікування –

цистостомія, дренування гематом та

сечових запливів, при можливості –

накладання первинного шва

Досягнуто очікуваних результатів �

відновлення сечовипускання, покращення

загального стану, розсмоктування гематом,

ліквідація гострого запалення

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне

лікування через 3�6 місяців

Ні

Так

Досягнуто очікуваних результатів –

відновлення сечовипускання,

відсутність запалення

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

через 3�6 місяців

Ні

Реабілітація

Реабілітація

Так
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До симптомів відкритих пошкоджень сечівника без пошкодження слизової
належать: травма, наявність рани на шкірі, гостра затримка сечі чи утруднен�
ня сечовипускання, часті позиви до сечовипускання, біль внизу живота чи в
ділянці промежини, збільшений сечовий міхур (але уретрорагія відсутня). При
ізольованому пошкодженні сечівника загальний стан хворого задовільний.

Наявність зазначених симптомів дає привід запідозрити відкрите пошко�
дження сечівника без пошкодження слизової. Для визначення виду, характеру
та локалізації поранення, а також виявлення поєднаних пошкоджень застосо�
вують рентгенологічні методи дослідження, зокрема висхідну уретрографію,
фістулографію.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, об�

ласних лікарень, урологічні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН
України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика пошкодження
сечівника та проведення адекватного лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;
� цукор крові;
� група крові та Rh�фактор;
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
� висхідна уретрографія;
� фістулографія.

Лікування. При відкритих пошкодженнях сечівника лікування зводиться до
боротьби з анемією і шоком. При забої, дотичному пораненні без пошкоджен�
ня слизової оболонки надлобкову фістулу не накладають, а сечу відводять ка�
тетером.

При колотій рані проводять її ревізію, накладають асептичну пов’язку. Якщо
рана різана, після гемостазу краї сечівника з’єднують кетгутовими швами. При
укушеній рані методи лікування залежать від характеру і тяжкості ускладнен�
ня. При укусі собаки чи кішки проводять щеплення проти сказу. У разі рвано�
забитої рани, що поєднується з травмами кісток тазу, промежини, прямої киш�
ки та інших органів, вживають заходи щодо боротьби з шоком та анемією. На�
вколосечівникову клітковину дренують і накладають протиприродний задній
прохід. 

Контрольні загальні аналізи крові та сечі виконуються 1 раз на тиждень та
при виписці із стаціонару.

5. Перелік та обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
При підозрі на перелом кісток тазу або при розвитку запальних ускладнень

травми необхідно виконати: оглядову рентгенографію кісток тазу; оглядову та
екскреторну урографію; огляд хірурга та травматолога; бактеріологічне
дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибактеріальних
препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При зверненні хворого із підозрою на пошкодження сечівника слід оглянути
хворого та зібрати анамнез (травма, пошкодження шкіри, кровотеча, біль вни�
зу живота чи у ділянці промежини, гостра затримка сечі або утруднення сечо�
випускання (але уретрорагія відсутня), часті позиви до сечовипускання,
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збільшений сечовий міхур, гематома промежини й калитки, перелом кісток та�
зу, пошкодження інших органів). 

Також слід зробити: 
� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� оглядову рентгенографію кісток тазу (наявність перелому кісток тазу);
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
� висхідну уретрографію (затікання рентгеноконтрастної речовини у прилеглі

тканини немає);
� фістулографію (з’єднання рани шкіри з просвітом сечівника немає);
� огляд хірурга та травматолога (при пошкодженні кісток та інших органів).
В результаті отриманих даних виставляють діагноз «Відкрите пошкодження

сечівника без пошкодження слизової». 
При відкритих пошкодженнях сечівника лікування зводиться до боротьби з

анемією і шоком. При забої, дотичному пораненні без пошкодження слизової
оболонки надлобкову фістулу не накладають, а сечу відводять катетером.

При колотій рані проводять її ревізію, накладають асептичну пов’язку. Якщо
рана різана, після гемостазу краї сечівника з’єднують кетгутовими швами. При
укушеній рані методи лікування залежать від характеру і тяжкості ускладнен�
ня. При укусі собаки чи кішки проводять щеплення проти сказу. У разі рвано�
забитої рани, що поєднується з травмами кісток тазу, промежини, прямої киш�
ки та інших органів, вживають заходи щодо боротьби з шоком і анемією. На�
вколосечівникову клітковину дренують і накладають протиприродний задній
прохід. 

Можливі ускладнення відкритого пошкождення сечівника:
� екстрауретральні гематоми;
� нагноєння рани;
� каверніт, спонгіїт;
� імпотенція.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,
об’єм достатньої медичної допомоги включає: боротьбу з анемією і шоком,
встановлення уретрального катетеру, ревізію та первинну обробку рани, при
укушеній рані – щеплення проти сказу.

У лікарнях, які мають спеціалізовані урологічні відділення та досвідчених
урологів, об’єм достатньої медичної допомоги включає: боротьбу з анемією і
шоком, встановлення уретрального катетеру, ревізію та первинну обробку ра�
ни, при укушеній рані – щеплення проти сказу.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відновлення сечовипускання та відсутність запалення, загоєння рани.
При своєчасній первинній хірургічній обробці рани та проведенні адекватної

післяопераційної терапії прогноз для життя та видужання сприятливий. 
Одним із частих ускладнень травми сечівника без пошкодження слизової є

екстрауретральні гематоми, нагноєння рани, каверніт, спонгіїт, імпотенція,
смерть пацієнта.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому
(при необхідності).

Подальшої медичної допомоги не потребує.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Після виконання оперативного втручання необхідне обмеження фізичного на�

вантаження строком на 3 місяці після операції. Вимоги до режиму праці, відпо�
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чинку, лікування, реабілітації виставляються індівідуально для кожного хворого,
враховуючи супутні ураження та особливості перебігу урологічної патології.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Пошкодження сечівника»
Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування пошко�
дження сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету прове�
дення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Пошкодження сечівника».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які запитання, які стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Пошкодження сечівника» і отримав на них ви�
черпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Пошкодження сечівника», про що підписався власноручно ________________
,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

_________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілісності сечовипуск�

ного каналу при дії травмуючого агента. Відкриті проникаючі пошкодження
сечівника без пошкодження слизової – гостра патологія, яка потребує
спеціальної допомоги у стаціонарних умовах. 

2. При встановленому діагнозі «Відкрите проникаюче пошкодження сечівни�
ка без пошкодження слизової» лікувальна тактика полягає у боротьбі з
анемією та шоком, встановленні уретрального катетера, проведенні ревізії ра�
ни. Обсяг медичної допомоги та необхідне лікування визначає уролог або
хірург (при відсутності уролога).

3. Можливі наслідки відмови від оперативного лікування: шок, кровотеча, ге�
матоми, нагноєння рани, каверніт, спонгіїт, сепсис, смерть.

4. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� нагноєння післяопераційної рани;
� абсцеси та флегмони клітковини; 
� каверніт, спонгіїт;
� сепсис;
� імпотенція;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
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14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку пошкоджень сечівни�
ка. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
відкриті пошкодження сечівника без пошкодження слизової.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВІДКРИТІ
ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧІВНИКА З ПОШКОДЖЕННЯМ СЛИЗОВОЇ

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі з відкритим проникаючим

пошкодженням сечівника із пошкодженням слизової.

Скарги, анамнез

Обстеження: УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів,

оглядовий знімок кісток тазу, висхідна уретрографія, загальний

аналіз крові, сечі, огляд хірурга, травматолога, фістулографія

Встановлено діагноз:

відкрите пошкодження

сечівника без пошкодження

слизової

Ні

Діагностичні заходи спрямовані

на встановлення причини

виникнення скарг та адекватне

лікування у профільному

відділенні

Так

Лікування: боротьба з анемією і

шоком, встановлення уретрального

катетера, проводять ревізію рани та

накладають асептичну пов’язку

Досягнуто очікуваних результатів –

відновлення сечовипускання, відсутність

запалення, загоєння рани

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне

лікування 

Ні

Так

Досягнуто очікуваних результатів –

відновлення сечовипускання,

відсутність запалення, загоєння

рани

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Реабілітація

Реабілітація

Так
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2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
До відкритих пошкоджень сечівника з пошкодженням слизової належать

травми з порушенням цілісності шкіри. Розрізняють вогнепальні, колоті, різані,
забиті, рвані та укушені рани. 

До симптомів відкритих пошкоджень сечівника з пошкодженням слизової
належить: травма, наявність рани шкіри, гостра затримка сечі або утруднення
сечовипускання, часті позиви до сечовипускання, уретрорагія, біль внизу жи�
вота або в ділянці промежини, збільшений сечовий міхур, виділення сечі з ра�
ни під час сечовипускання, сечові запливи, гематома промежини й калитки.
При ізольованому пошкодженні сечівника загальний стан хворого задовільний.

Наявність зазначених симптомів дає привід запідозрити відкрите пошко�
дження сечівника з пошкодженням слизової. Для визначення виду, характеру
та локалізації поранення, а також виявлення поєднаних пошкоджень, застосо�
вують рентгенологічні методи дослідження, зокрема висхідну уретрографію,
фістулографію.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, об�

ласних лікарень, урологічні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН
України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика пошкодження
сечівника та проведення адекватного лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;
� цукор крові;
� група крові та Rh�фактор;
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
� висхідна уретрографія;
� фістулографія.

Лікування. При відкритих пошкодженнях сечівника лікування зводиться до
боротьби з анемією і шоком. При значному пошкодженні сечівника спорожню�
ють гематому і дренують її порожнину. За сприятливих умов накладають на
сечівник первинний шов. При тяжкому пошкодженні накладають надлобкову
сечоміхурову фістулу, дренують гематому та сечові запливи. Сечівник віднов�
люють пізніше (через 3�6 місяців).

При колотій рані проводять її ревізію, накладають асептичну пов’язку і в
перші дні відводять сечу за допомогою троакарної цистостомії.

Якщо рана різана, після гемостазу краї сечівника з’єднують кетгутовими
швами. Сечовий міхур дренують постійним катетером (меншим за просвіт
сечівника) та епіцистостомічним дренажем. Якщо статевого члена зовсім не�
має, слизову оболонку кукси сечівника зшивають зі шкірою. В інших випадках,
коли між перерізаними тканинами залишається «місток», намагаються зшити
їх і ввести в сечівник постійний катетер.

При укушеній рані методи лікування залежать від характеру і тяжкості уск�
ладнення. При укусі собаки або кішки проводять щеплення проти сказу.

У разі рвано�забитої рани, яка поєднується з травмами кісток тазу, проме�
жини, прямої кишки та інших органів, вживають заходи щодо боротьби з шо�
ком і анемією. Сечу відводять шляхом накладання надлобкової сечоміхурової
фістули. Навколосечівникову клітковину дренують і накладають протиприрод�
ний задній прохід. Сечівник відновлюють після ліквідації гострого запального
процесу.
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Контрольні загальні аналізи крові та сечі виконують 1 раз на тиждень та при
виписці із стаціонару.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
При підозрі на перелом кісток тазу або розвитку запальних ускладнень трав�

ми сечівника необхідно виконати: оглядову рентгенографію кісток тазу; огля�
дову та екскреторну урографію; огляд хірурга та травматолога; бак�
теріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибак�
теріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів та особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При зверненні хворого з підозрою на пошкодження сечівника слід:
� оглянути хворого та зібрати анамнез (травма, пошкодження шкіри, крово�

теча, біль внизу живота чи в ділянці промежини, уретрорагія, виділення сечі че�
рез рану, гостра затримка сечі чи утруднення сечовипускання, часті позиви до
сечовипускання, збільшений сечовий міхур, гематома промежини й калитки,
сечові запливи, перелом кісток тазу, пошкодження інших органів). Також не�
обхідно виконати:

� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� оглядову рентгенографію кісток тазу (наявність перелому кісток тазу);
� УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів;
� висхідну уретрографія (затікання рентгенконтрастної речовини у прилеглі

тканини);
� фістулографію (з’єднання рани шкіри з просвітом сечівника);
� огляд хірурга та травматолога (при пошкодженні кісток та інших органів);
У результаті отриманих даних виставити діагноз «Відкрите пошкодження

сечівника з пошкодженням слизової». 
При відкритих пошкодженнях сечівника лікування зводиться до боротьби з

анемією і шоком. При значному пошкодженні сечівника спорожнюють гематому
і дренують її порожнину. За сприятливих умов накладають на сечівник первин�
ний шов. У разі тяжкого пошкодження накладають надлобкову сечоміхурову
фістулу, дренують гематому та сечові запливи. Сечівник відновлюють пізніше.

При колотій рані проводять її ревізію, накладають асептичну пов’язку і в
перші дні відводять сечу за допомогою капілярної пункції або троакарної цис�
тостомії.

Якщо рана різана, після гемостазу краї сечівника з’єднують кетгутовими
швами. Сечовий міхур дренують постійним катетером (меншим за просвіт
сечівника) або спорожнюють за допомогою капілярної пункції. Якщо статевого
члена зовсім немає, слизову оболонку кукси сечівника зшивають зі шкірою. В
інших випадках, коли між перерізаними тканинами залишається «місток», на�
магаються зшити їх і ввести у сечівник постійний катетер.

При укушеній рані методи лікування залежать від характеру і тяжкості уск�
ладнення. При укусі собаки або кішки проводять щеплення проти сказу.

У разі рвано�забитої рани, яка поєднується з травмами кісток тазу, проме�
жини, прямої кишки та інших органів, вживають заходи щодо боротьби з шо�
ком і анемією. Сечу відводять шляхом накладання надлобкової сечоміхурової
фістули. Навколосечівникову клітковину дренують і накладають протиприрод�
ний задній прохід. Сечівник відновлюють після ліквідації гострого запального
процесу.

Можливі ускладнення відкритого пошкождення сечівника:
� екстрауретральні гематоми;
� урогематоми;
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� абсцеси та флегмони клітковини;
� уросепсис;
� сечова нориця;
� стриктура чи облітерація сечівника;
� нагноєння рани;
� каверніт, спонгіїт;
� імпотенція;
� смерть пацієнта.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,
об’єм достатньої медичної допомоги включає: боротьбу з анемією і шоком,
ревізію та первинну обробку рани, цистостомію, дренування оточуючих тканин,
при укушеній рані – щеплення проти сказу.

Накладання первинного шва сечівника повинно виконуватися хірургами, які
володіють технікою цієї операції та мають можливості для її виконання (інерт�
ний шовний матеріал 4/0). Сечівник відновлюють пізніше у спеціалізованих
урологічних центрах.

У лікарнях, які мають спеціалізовані урологічні відділення та досвідчених
урологів, може надаватися повністю адекватна та своєчасна допомога хворим
з усіма відкритими пошкодженнями сечівника (включаючи накладання первин�
ного шва сечівника).

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відновлення сечовипускання – після накладання первинного шва сечівника.
Покращення загального стану при важкій супутній політравмі, розсмокту�

вання гематом малого тазу, ліквідація гострого запального процесу.
При своєчасному оперативному лікуванні з приводу ізольованого пошко�

дження сечівника, яке не ускладнилось утворенням гематоми і сечових за�
пливів, прогноз для життя сприятливий, але незадовільний щодо повного ви�
дужання. 

Одним із частих ускладнень травми сечівника є екстрауретральні гематоми,
урогематоми, нагноєння рани, каверніт, спонгіїт, абсцеси та флегмони клітко�
вини, уросепсис, стриктура чи облітерація сечівника, сечова нориця, імпо�
тенція. Якщо не вдаватися до хірургічного втручання, можливий розвиток сеп�
сису, що призводить до летального кінця.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому
(у разі необхідності).

Якщо прохідність сечівника після травми не була відновлена, то пластичну
операцію виконують через 3�6 місяців. Хворі з функціонуючою цистостомою
повинні отримувати антибактеріальні, протизапальні препарати за даними
посівів сечі. Сечовий міхур слід промивати розчинами антисептиків. У разі ви�
никнення ускладнень (стриктура, облітерація, нориці) хворі потребують по�
дальшого оперативного лікування.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Після виконання оперативного втручання необхідне обмеження фізичного

навантаження строком на 3 місяці після операції. Вимоги до режиму праці,
відпочинку, лікування, реабілітації виставляються індівідуально для кожного
хворого, враховуючи супутні ураження та особливості перебігу урологічної па�
тології.
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12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Пошкодження сечівника»
Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування пошко�
дження сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету прове�
дення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Пошкодження сечівника».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, які стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Пошкодження сечівника» і отримав на них вичерпні
відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Пошкодження сечівника», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Пошкодження сечівника – порушення анатомічної цілісності сечовипуск�

ного каналу при дії травмуючого агента. Відкриті проникаючі пошкодження
сечівника з пошкодженням слизової – гостра патологія, яка потребує спеціаль�
ної допомоги в стаціонарних умовах. 

2. При встановленому діагнозі «Відкрите проникаюче пошкодження сечівни�
ка з пошкодженням слизової» лікувальна тактика полягає у виведенні з шоку
та проведенні оперативного лікування (цистостомія, дренування гематом та
сечових запливів, при можливості – накладання первинного шву). Обсяг ме�
дичної допомоги та необхідне лікування визначає уролог або хірург (при відсут�
ності уролога).

3. Можливі наслідки відмови від оперативного лікування: шок, кровотеча,
урогематоми, абсцеси та флегмони клітковини, уросепсис, нагноєння рани, ка�
верніт, спонгіїт, смерть.

4. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� нагноєння післяопераційної рани;
� абсцеси та флегмони клітковини; 
� каверніт, спонгіїт;
� гострий цистопієлонефрит;
� уросепсис;
� сечова нориця;

� стриктура та облітерація сечівника;
� імпотенція;
� пневмонія;
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� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку пошкоджень сечівни�
ка. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
відкриті пошкодження сечівника з пошкодженням слизової.

Скарги, анамнез

Обстеження: УЗД нирок, сечового міхура, внутрішніх органів,

оглядовий знімок кісток тазу, висхідна уретрографія, загальний

аналіз крові, сечі, огляд хірурга, травматолога, фістулографія

Встановлено діагноз:

відкрите пошкодження

сечівника з пошкодженням

слизової оболонкі

Ні

Діагностичні заходи спрямовані

на встановлення причини

виникнення скарг та адекватне

лікування у профільному

відділенні

Так

Лікування: виведення з шоку,

наступне оперативне лікування –

цистостомія, дренування гематом та

сечових запливів, при можливості –

накладання первинного шва

Досягнуто очікуваних результатів –

відновлення сечовипускання, покращення

загального стану, розсмоктування гематом,

ліквідація гострого запалення, загоєння рани

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне

лікування через 3�6 місяців

Ні

Так

Досягнуто очікуваних результатів –

відновлення сечовипускання,

відсутність запалення, загоєння

рани

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

через 3�6 місяців

Ні

Реабілітація

Реабілітація

Так
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МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – усі пацієнти, яким проведене консервативне або оперативне ліку�

вання з приводу пошкодження сечівника у спеціалізованому урологічному
відділенні обласної лікарні, профільній клініці медичного інституту, Інституті
урології АМН України протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на пошкодження сечівника, госпіталізованих у

відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на пошкодження сечівника, яким проведене оперативне

втручання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих на пошкодження сечівника, яким накладений первинний

шов сечівника ________, (_________) % до прооперованих.
Б) Кількість прооперованих хворих на пошкодження сечівника, у яких виник�

ли ускладнення, що потребують повторного оперативного втручання
________, (_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих на пошкодження сечівника, яким виконане конт�
рольне обстеження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на пошкодження сечівника, при контрольному обсте�
женні у яких констатоване погіршення сечовипускання _________, (_________)
%.

Б) Кількість хворих на пошкодження сечівника, при контрольному обсте�
женні у яких відзначений позитивний результат оперативного втручання
________, (_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють Головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації та оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, урофлоуметрії. При цьому врахо�
вується прохідність сечівника, наявність залишкової сечі, наявність запального
процесу, наявність стриктур, облітерації, сечових нориць, імпотенції, гнійного
виділення з післяопераційної рани, сечової нориці. 

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (уретро�
графія), урофлоуметрії, УЗД та лабораторними методами.

Ускладнення, які розвинулись у стаціонарі реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Пошкодження

сечівника» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоди здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін

до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністерством
охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Пошкодження сечівника» проводиться за міжнародним індексом QOL.
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Quality of life due to urinary symptoms
Оцінка хворим Дуже Задо� В осно� Між за В осно Не Несте�
якості життя задово воле� вному, дово� вному, задо� рпно
стосовно стану лений ний задово� лений не задо� воле
сечовипускання лений та не воле� ний

задово� ний
лений

1. Як би 0 1 2 3 4 5 6
Ви віднеслись 
до того, що 
Вам до кінця 
життя доведеться 
мати такі 
проблеми з 
сечовипусканням, 
як у цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ТРАВМА НИРКИ МКХ�10: S 37.0

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Член�кореспондент О.В. Люлько тел. (0562) 46�41�83
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
завідувач кафедри урології
Дніпропетровської 

державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, В.П. Стусь тел. (0562) 46�65�63
доцент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, Ю.І.Удовицький тел. (0562) 46�65�73
доцент кафедри урології
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9.
Кандидат мед. наук, Р.М. Молчанов тел. (0562) 46�85�84
асистент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
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Асистент кафедри урології С.О. Павлюк тел. (0562) 46�85�84
Дніпропетровської державної 
медичної академії, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Зав. урологічним Е.О. Світличний тел. (0562) 46�43�73
відділенням №1 обласної 
клінічної лікарні ім. 
І.І. Мечнікова, 
м. Дніпропетровськ,
Жовтнева пл., 14. 

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на травму нирки.

Завдання розробки і впровадження протоколу
• Введення сучасної системи діагностики травми нирки з урахуванням

ступеня порушення секреторної та евакуаторної функції нирки.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки оп�

тимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.
• Підвищення якості життя хворих на травми нирки.
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на травми нирки

залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на травми нирки
Спеціалізовані урологічні відділення міських, обласних лікарень, профільні

клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Травми нирки
Виділяють закриті (без порушення цілісності шкіри) та відкриті пошкодження

нирок. Вони можуть бути ізольованими або поєднуватись із травмами інших
органів.

Закриті пошкодження
Закриті пошкодження нирок спостерігаються досить часто, незважаючи на

те, що нирки добре захищені ребрами. Найчастіше травма відбувається при
ударі в ділянку розташування нирок, але вона може статись і при падінні на но�
ги з висоти (внаслідок раптового сильного напруження м’язів черевної стінки і
підвищення внутрішньочеревного тиску нирка ніби відкидається на ХІІ ребро,
яке пересікає її поверхню). При наявності у нирці патологічних змін вроджено�
го характеру вона може травмуватись і при незначних ударах. Частіше це спо�
стерігається при гідронефротичній трансформації, злоякісному новоутворенні.

Травми нирок бувають виробничі, спортивні та побутові. Ступінь пошко�
дження нирки при закритій травмі різний. Цей чинник зумовлює клінічні про�
яви, спосіб лікування і прогноз. Закриті травми нирки з пошкодженням інших
органів спостерігаються у 60% випадків.

Розрізняють шість груп закритих пошкоджень нирок. До перших трьох груп
належать пошкодження, які не супроводжуються порушенням цілісності нирко�
вої миски й чашок, до 4�ї і 5�ї – з їх пошкодженням; до 6�ї належать травми, при
яких спостерігається відрив судинної ніжки нирки.

У разі забою нирки макроскопічно надриви нирки не виявляються, але є
крововиливи, мікротромбози. Якщо немає інших пошкоджень, стан хворого за�
довільний. Хворий відзначає біль у ділянці забою. Під час дослідження сечі ви�
являють мікрогематурію. На рентгенограмі чашково�мискова система нирки
має нормальне зображення.

Розрив капсули нирки, який переходить на її корковий шар, клінічно прояв�
ляється більш сильним болем. Виявляється помірно виражена навколониркова
гематома. Імбібіції сечею зазвичай не спостерігається бо вона незначна. Під
час пальпації визначається помірне напруження м’язів поперекової ділянки і у
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фланку. Характерна мікрогематурія. На екскреторних урограмах змін не спос�
терігається.

Підкапсулярний розрив паренхіми нирки, який не проникає в ниркову ми�
ску і чашки, проявляється утворенням субкапсулярної гематоми. Хворий скар�
житься на сильний біль. Пальпується збільшена, болюча нирка. Урогематоми
немає. Виражена мікро�, а іноді макрогематурія.

Під час рентгенологічного дослідження на рівні гематоми виявляється дефор�
мація чашок, але гематома не сполучається з розривом паренхіми. Ознаки анемії
помірні. Велика субкапсулярна гематома може на 12�15�ту добу після травми про�
рватися, що призводить до вторинної кровотечі й виникнення урогематоми.

Розрив капсули і паренхіми нирки, який проникає в чашково�мискову си�
стему, відбувається при тяжкій травмі і часто супроводжується шоком. Прояви
анемії виражені. Якщо лінія розриву проходить через верхній чи нижній кінець
нирки, може спостерігатись їх відрив. Кровотеча значна, проявляється гема�
турією та утворенням великої урогематоми (в заочеревинний простір вили�
вається сеча і кров). Під час пальпації визначається напруження м’язової
стінки, але можна пропальпувати урогематому.

При рентгенологічному дослідженні рентгеноконтрастна речовина виходить
за межі чашок.

Розчавлення нирки характеризується наявністю множинних ліній розриву.
Воно виникає внаслідок гідравлічного ефекту під час тяжкої травми й завжди
супроводжується шоком. Часто поєднується з пошкодженням інших органів.
Характерні анемія, мікрогематурія, наявність великої урогематоми. 

Якщо нирка функціонує, на екскреторних урограмах спостерігаються хао�
тичні зміни. При можливості виконання ретроградної пієлографії виявляють
множинні затікання рентгеноконтрастної речовини.

Відрив судинної ніжки нирки спостерігається рідко. Супроводжується шо�
ком, анемією. У фланку пальпується новоутворення, зумовлене кровотечею в
заочеревинний простір. Гематурії не буває, оскільки нирка не функціонує.

Про можливість відриву судинної ніжки треба думати, враховуючи напрямок
удару і ознаки внутрішньої кровотечі.

Зазвичай виконують лапаротомію, при якій виявляють велику заочеревинну
гематому, що проникає у брижу кишок і розшаровує її листки.

Гематурія не спостерігається й при відриві сечовода від ниркової миски
(без відриву судинної ніжки). Таке пошкодження виникає дуже рідко, але зав�
жди супроводжується утворенням великої урогематоми.

Стан хворого залежить від ступеня пошкодження нирки. Воно може бути по�
вним і частковим, супроводжуватись масивною кровотечею. Через порушення
кровообігу нирка з часом гине.

Особливе місце посідають ятрогенні пошкодження, які спричиняють не�
обережними чи невмілими маніпуляціями. 

Високе введення сечоводного катетера в ниркову миску може призвести до
травмування паренхіми нирки через склепіння ниркової чашки.

У таких випадках при проведенні ретроградної пієлографії рентгеноконтра�
стна речовина потрапляє безпосередньо у паренхіму нирки: на рентгеногра�
мах помітно, що катетер дійшов до капсули нирки і рентгеноконтрастна речо�
вина розташовується навколо нирки під капсулою.

Ятрогенне пошкодження нирки може бути зумовлене виконанням попереко�
вої новокаїнової блокади, при якій розчин новокаїну вводять у навколонирко�
ву клітковину. Якщо під час цієї процедури голка попадає в паренхіму нирки,
розчин новокаїну нагнітається безпосередньо в неї, спричинюючи розрив.

Черезшкірна пункційна біопсія нирки може супроводжуватись пошкоджен�
ням великої судини, що зумовлює появу макрогематурії та помірної урогема�
томи. У деяких випадках щоб зупинити кровотечу доводиться вдаватись до
хірургічного втручання.
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Клінічна картина закритого пошкодження нирок залежить від його ступеня.
Кожен вид травми супроводжується характерними проявами і спільними симп�
томами, до яких належать біль і припухлість у поперековій ділянці, гематурія.
Біль у поперековій ділянці на стороні пошкодження спостерігається у 80�95%
випадків при ізольованих травмах нирок і в 10�20% при поєднаних пошкоджен�
нях. Він може бути тупим чи гострим або за типом ниркової кольки з
іррадіацією у пахвинну ділянку чи зовнішні статеві органи.

Напад ниркової кольки виникає внаслідок обтурації сечовода згустком крові. 
У разі асоційованих пошкоджень біль може переважати в ділянці інших ор�

ганів, тому діагноз пошкодження нирки встановлюють лише через кілька діб і
навіть тижнів після травми. Інколи біль у поперековій ділянці виникає в резуль�
таті перелому нижніх ребер.

Пошкодження нирки найчастіше супроводжується гематурією. Її тривалість
та інтенсивність можуть бути різними. Ступінь вираженості гематурії не завжди
відповідає тяжкості пошкодження ниркової паренхіми. Гематурія не завжди ви�
никає при відриві судинної ніжки, ниркової миски чи сечовода, поверхневих
розривах паренхіми нирки і навіть повному її роздавлюванні, якщо сечовід за�
критий згустками крові.

Зазвичай гематурія з’являється безпосередньо після травми (одразу чи че�
рез кілька годин), проте інколи спостерігається вторинна, або пізня, гематурія,
яка виникає через 1�2�тижні або пізніше. У разі кровотечі в навколониркову
клітковину гематурії може не бути.

Помірно виражена гематурія нерідко не має клінічних проявів, тривала ж
кровотеча супроводжується анемією і при несвоєчасній допомозі може призве�
сти до смерті пацієнта.

До важливих симптомів пошкодження нирок належить припухлість у попере�
ковій (рідше – у підреберній) ділянці, що зумовлена скупченням крові (гемато�
ма) чи крові й сечі (урогематома) у навколонирковій та заочеревинній клітко�
вині. У разі значної кровотечі, уже через кілька годин після травми, а при
помірній – через 3�5 діб, змінюється конфігурація поперекової ділянки. У разі
забою і субкапсулярного пошкодження нирки навколониркової гематоми не бу�
ває. Вона характерна для тяжкої травми нирок.

При закритому пошкодженні нирки можуть спостерігатись нетипові симпто�
ми: блідість шкіри, нудота, блювання, парез кишок, метеоризм, біль внизу жи�
вота, підвищення температури тіла до 37,2�38,5 оС, дизурія, позитивний симп�
том Пастернацького.

Травма з ураженням інших життєво важливих органів (розривом печінки, се�
лезінки, кишок, легенів та ін.) супроводжується дуже тяжким загальним ста�
ном хворого, інколи – шоком. При поєднаних пошкодженнях сусідніх органів
(печінки, селезінки, кишок) у клініці часто переважають ознаки гострого живо�
та. Про пошкодження нирки свідчить, головним чином, гематурія. Якщо хворий
самостійно не мочиться, сечу випускають катетером, щоб переконатись у на�
явності гематурії. 

Клінічні прояви залежать не лише від тяжкості травми, але і від ускладнень,
які з’являються і спостерігаються майже у 60% хворих цієї групи. Усі усклад�
нення поділяють на ранні та пізні.

До ранніх належать: шок, внутрішня кровотеча, заочеревинна гематома,
урогематома, сечові затьоки.

До пізніх ускладнень належать: пієлонефрит, перинефральний абсцес, по�
вторна кровотеча, уросепсис, паранефрит, сечові ниркові нориці, гідронефроз,
кісти нирки, піонефроз, хронічна ниркова недостатність, нирково�кишкові но�
риці, гіпертензія, утворення каменів нирки.

Діагностика ізольованого закритого пошкодження нирки загалом не склад�
на. Ретельно зібраний хірургічний, урологічний анамнез та анамнез травми,
наявність саден і крововиливів, біль у поперековій ділянці, позитивний симптом
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Пастернацького, наявність макро� або мікрогематурії свідчать про можливість
травми нирок. 

«Золотим» стандартом для діагностики травми нирки у гемодинамічно
стабільних хворих є комп’ютерна томографія з внутрішньовенним введенням
контрасту, яка визначає осередки порушень структури нирки та екстравазацію
контрасту за межі порожнин нирки.

Для діагностики травми нирок доцільно використовувати рентгенологічне
дослідження, яке розпочинають із оглядової рентгенографії. Цей метод дозво�
ляє виявити пошкодження кісток, запідозрити наявність заочеревинної гемато�
ми (відсутні контури нирок і поперекових м’язів). Екскреторна урографія дає
змогу визначити бік пошкодження, анатомічний і функціональний стан травмо�
ваної і протилежної нирок. Рентгенологічними ознаками пошкодження нирок є
слабке і пізнє заповнення рентгеноконтрастним розчином її чашково�мискової
системи, підкапсульне та позаниркове затікання рентгеноконтрастної речови�
ни, деформація чашок та ниркової миски. 

Ультрасонографія може бути допоміжним методом обстеження як при пер�
винному обстеженні, так і при подальшому спостереженні за хворими.

На ангіограмах виявляється порушення артеріального і венозного кровотоку
при крайових пошкодженнях, затікання рентгеноконтрастної речовини у навко�
лониркову клітковину внаслідок травмування гілок ниркової артерії. Селектив�
на ниркова ангіографія, крім перерахованих ознак травми нирки, свідчить про
локалізацію і характер ушкоджень ниркових судин, що може бути використане
для тимчасової селективної або суперселективної емболізації ушкодженої ар�
теріальної гілки.

Для діагностики закритої травми нирки застосовують радіонуклідні методи
дослідження. За допомогою радіонуклідної ренографії визначають функцію по�
шкодженої нирки. Якщо вона збережена, під час сцинтиграфії можна встано�
вити локалізацію пошкодження і навіть його ступінь. На сцинтиграфії виявля�
ють дефект, який відповідає ділянці пошкодження нирки. 

Допоміжним методом являється цистоскопія. Цей метод дослідження іноді
дозволяє виявити джерело кровотечі (що дуже важливо при поєднаній травмі),
визначити функції пошкодженої і протилежної нирок, стан стінки сечового
міхура. 

Диференціальна діагностика. Ізольоване пошкодження нирки доводиться
диференціювати з травмою органів черевної порожнини (печінки, брижі та її
судин, кишок). Найхарактернішою ознакою пошкодження органів черевної по�
рожнини є симптом гострого живота: ригідність м’язів передньої черевної
стінки, позитивні симптоми подразнення очеревини. У хворих не буває гема�
турії, в бічних відділах черевної порожнини (фланках) виявляють рідину, яка
вільно переміщується.

Комбіноване пошкодження нирок і органів черевної порожнини дифе�
ренціювати важко. У таких випадках доцільно терміново виконати лапаро�
томію, провести ревізію органів черевної порожнини, а потім – заочеревинно�
го простору.

При підозрі на ятрогенне ушкодження нирки під час інструментальних
маніпуляцій (катетеризація миски, уретеропієлоскопія, нефроскопія та ін.) уве�
дення контрастної речовини дозволяє виявити локалізацію травми і поширен�
ня затьоків. 

Лікування
У всіх випадках, коли виникає підозра на пошкодження нирки, хворі потре�

бують лікування в стаціонарі, оскільки у разі субкапсулярного пошкодження
можливий вторинний розрив, при якому необхідне негайне оперативне втру�
чання.

Лікування може бути консервативним і оперативним. Більшість фахівців до�
тримуються тактики очікування.
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У разі ізольованих закритих пошкоджень нирок у дітей та дорослих консер�
вативну терапію проводять при задовільному загальному стані, відсутності ма�
сивної кровотечі та сечової інфільтрації.

Передбачається постільний режим протягом 10�15 діб, вживання заходів що�
до припинення кровотечі (введення гемостатичних засобів), призначення зне�
болюючих та протизапальних засобів, антибіотиків широкого спектру дії, а та�
кож динамічне спостереження за артеріальним тиском. Після припинення
мікрогематурії, зникнення болю хворий може продовжити лікування амбула�
торно.

Закрита ізольована травма нирки при консервативному лікуванні може зго�
дом ускладнитись гідрокалікозом (внаслідок утворення рубців, які стискають
шийки чашок). Рубці, а також склеротичні зміни у навколонирковій клітковині,
викликають порушення кровообігу, і, зрештою, пієлонефрит та нефрогенну ар�
теріальну гіпертензію. 

Показання до оперативного лікування: 
а) внутрішні кровотечі при ізольованому пошкодженні нирки, що супрово�

джуються анемією, зниженням артеріального тиску, швидким пульсом; 
б) гематурія протягом доби з погіршенням загального стану хворого; 
в) гематома у поперековій ділянці, яка повільно збільшується; 
г) асоційоване пошкодження нирки і органів черевної порожнини чи грудної

клітки.
У кожному конкретному випадку травми треба встановити, чи є у хворого

друга нирка та як вона функціонує. 
У разі госпіталізації хворого до стаціонару у стані шоку вживають протишо�

кових заходів, щоб виконати операцію за сприятливих умов. Якщо стан хворо�
го не поліпшується і рівень гемоглобіну знижується, негайно виконують опе�
рацію, продовжуючи протишокову терапію.

При ізольованих закритих травмах нирок використовують поперековий до�
ступ. У разі підозри на поєднання пошкодження нирок і органів черевної по�
рожнини доцільне проведення серединної лапаротомії. Спочатку ревізують ор�
гани черевної порожнини, виконують необхідні втручання на них, а потім роз�
тинають задній листок пристінкової очеревини і оглядають нирки.

Для швидкої зупинки кровотечі судинну ніжку перетискають пальцями чи
м’яким затискачем. Рану очищають від згортків крові і оглядають нирку. При
розчавленні нирки, відриві чи розриві її судинної ніжки та збереженні функції
протилежної нирки виконують нефректомію. У разі руйнування чи відриву
кінця нирки необхідно зупинити кровотечу. Для цього великі судини, які крово�
точать, прошивають кетгутом. Раневу поверхню паренхіми нирки закривають
жировою клітковиною чи м’язовим клаптем та ушивають. 

При невеликих поверхневих розривах нирки капілярна кровотеча зупи�
няється без вживання кровоспинних заходів. У разі дифузної капілярної крово�
течі з глибокої рани нирки її тампонують шматочками травмованих м’язів і
ушивають вузлуватими чи матрацними швами. Якщо шви прорізуються, їх ре�
комендують затягувати шматочками жирової клітковини чи стягувати кетгуто�
вою смужкою. Операцію завершують нефростомією. При розчавленні верхньо�
го і нижнього полюсів нирки виконують її резекцію.

По закінченні операції на нирці рану в поперековій ділянці (незалежно від ха�
рактеру оперативного втручання) дренують і ушивають. Якщо оперативне
втручання на ушкодженій нирці виконувалося через черевну порожнину, за�
очеревинний простір дренують через контрапертуру в поперковій ділянці,
задній листок очеревини над оперованою ниркою ушивають, а черевну порож�
нину щільно зашивають. 

Лікування хворих з пошкодженнями нирки, зумовленими інструментальними
дослідженнями та маніпуляціями, має бути консервативним. При швидкому
збільшенні гематоми чи урогематоми, вираженій гематурії, розвитку пери�
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тоніту чи гострого гнійного пієлонефриту потрібні люмботомія і ревізія травмо�
ваної нирки. Характер операції залежить від ступеня пошкодження.

У післяопераційний період треба стежити за добовим діурезом і виконувати
всі маніпуляції, щоб уникнути ускладнень. Найчастіше пошкодження нирки ус�
кладнюється гострим пієлонефритом, пізніше можуть розвинутись гідронеф�
роз, гідрокалікоз, хронічний пієлонефрит, артеріальна гіпертензія.

Відкриті пошкодження
Для цих пошкоджень нирок характерне поєднання з травмами інших органів.

Як правило, вони виникають при дуже тяжких травмах і спостерігаються рідко. 
Розрізняють такі види відкритих пошкоджень нирок: 
а) поранення навколониркового жирового тіла; 
б) дотичне поранення; 
в) наскрізне і сліпе поранення без пошкодження чашково�мискової системи; 
г) наскрізне і сліпе поранення з пошкодженням чашково�мискової системи; 
д) розчавлення нирки; 
е) поранення великих судин нирки; 
є) різні поєднання названих пошкоджень.
Зміни у пошкодженій нирці різноманітні й залежать від характеру травми,

умов, у яких перебував потерпілий у момент травмування, а також ступеня
руйнування тканин нирки. Так, чим ближче рана до судинної ніжки, тим вища
ймовірність пошкодження магістральних судин і більша зона інфаркту. Потрап�
ляння сечі в оточуючі тканини чи черевну порожнину призводить до сечової
інфільтрації, розвитку спочатку сечових, а згодом і гнійних затьоків, флегмони
заочеревинної клітковини, перитоніту.

Клінічна картина. Основними симптомами відкритого пошкодження нирки
є рана у поперековій ділянці, навколониркова гематома, гематурія і виділення
сечі з рани. При пошкодженні судинної ніжки гематурії може не спостерігатись,
іноді вона з’являється пізніше. Виділення сечі з рани – ознака пошкодження
нирки, проте інколи цей симптом виражений нерізко, може він з’явитись і дещо
пізніше.

Для виявлення домішок сечі в крові, яка витікає з рани, користуються інди�
гокарміновою пробою. Виділення з рани рідини, забарвленої у блакитний колір
після внутрішньовенного введення розчину індигокарміну, свідчить про пошко�
дження сечових шляхів. При пораненні судин ниркової ніжки гематурії може не
бути. У таких випадках сеча з рани не виділяється.

Діагностика. Встановити діагноз при відкритому пошкодженні нирки не
важко з урахуванням даних анамнезу, огляду рани. Тяжкість загального стану
пораненого і необхідність термінового оперативного втручання зводять до
мінімуму кількість спеціальних досліджень, які необхідні для встановлення діаг�
нозу. Проте перед операцією необхідно, по можливості, виконати оглядову
рентгенограму та ультразвукове дослідження (переносний аппарат) з обох
боків та ін. При відкритому пошкодженні нирки на оглядовій урограмі можна
виявити тінь стороннього тіла. Екскреторну урографію доцільно виконувати ра�
зом з фістулографією. При цьому визначають взаємовідношення стороннього
тіла з ниркою, хід ранового каналу, функцію нирок. Якщо стан пораненого до�
зволяє, варто виконати ниркову селективну ангіографію, що вважається кра�
щим методом діагностики при травмі нирок навіть у постраждалих, які перебу�
вають в стані шоку. Проведена вслід за ангіографією селективна емболізація
судини, що кровоточить, забезпечить припинення кровотечі, більш успішну те�
рапію шоку. 

Лікування. При відкритих ушкодженнях і пораненнях нирок консервативна
терапія показана лише у випадках ізольованих поранень без значної руйнації
тканин, задовільного стану пораненого і короткочасної гематурії. Лікування у
цих випадках проводять за тим же принципом, що й при закритих ушкоджен�
нях.
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Оперувати необхідно після виведення хворого із стану шоку. Проте якщо
швидко це зробити неможливо, а стан його погіршується, розпочинають опе�
рацію, не припиняючи протишокової терапії. Після виведення хворого зі стану
шоку зусилля спрямовують на припинення кровотечі, забезпечення відтоку
сечі, запобігання сечовим затьокам. Якщо вони вже є, слід провести дренуван�
ня. Обов’язкова ревізія сусідніх органів. 

Доступи для хірургічного опрацювання ран і втручання на нирці рекомен�
дується використовувати типові, незалежно від напрямку ранового каналу. При
поєднаних пораненнях оперативний доступ вибирають залежно від характеру і
ступеня ушкодження органів черевної порожнини, грудної клітини або тазу. При
спільному ушкодженні нирок і органів черевної порожнини застосовують сере�
динну лапаротомію. При цьому варто дотримуватися визначеної черговості:
спочатку застосовують усі заходи для припинення кровотечі, потім виконують
необхідні втручання на порожнистих органах (шлунок, тонка і товста кишка), в
останню чергу обробляють рани сечовивідних шляхів. Якщо джерелом сильної
кровотечі є нирка, то на її ніжку накладають м’який затискач і визначають
ступінь її анатомічних руйнацій. При розчавленні паренхіми нирки, множинних
глибоких розривах тіла нирки або ушкодженні магістральних судин і наявності
протилежної функціонуючої нирки виконують нефректомію. У інших випадках
рекомендують виконувати органозберігаючі операції: ушивання ран нирки, ре�
зекцію ушкодженого полюсу нирки або шов миски з нефростомією та ін. Після
втручання на ушкодженій нирці необхідно забезпечити надійне дренування на�
вколониркового простору. Якщо операція виконувалася з використанням сере�
динного лапаротомного розтину, то дистальний кінець нефростомічного і заоче�
ревинного дренажів виводять через контрапертури у поперковій ділянці.

У післяопераційний період проводять антибактеріальну терапію, відновлю�
ють крововтрату, коригують ОЦК.

При вогнепальних пораненнях нирки видаляють кулю або уламок, широко
дренують навколониркову клітковину. Нефректомія доцільна лише при розчав�
ленні нирки. Залежно від ступеня пошкодження нирки, методу лікування в різні
строки можуть виникнути ускладнення. Вторинна гематурія частіше спос�
терігається при септичних ускладненнях. У разі кровотечі нерідко доводиться
вдаватись до нефректомії.

З ранніх ускладнень найчастіше спостерігаються інфільтрація заочеревинної
клітковини, поширення сечових затьоків і флегмон, зумовлене недостатнім
дренуванням рани. Сечові затьоки можуть виникати і пізніше – після розплав�
лення зон ішемічного інфаркту нирки.

З пізніх ускладнень відкритих пошкоджень нирки найчастіше спостерігають�
ся хронічний пієлонефрит, артеріальна гіпертензія, утворення каменів. Масив�
на урогематома сприяє розвитку рубцевих змін у паранефральній клітковині та
виникненню перегину сечовода. Це зумовлює порушення уродинаміки, розви�
ток гідронефрозу і гідрокалікозу.

Прогноз. Відновлювальні (репаративні) процеси у травмованій нирці трива�
ють довго. Лише через 6 місяців після травми завершується процес формуван�
ня рубця. Тому після виписування із стаціонару хворий повинен протягом 
6�12 місяців перебувати під наглядом уролога. Це дозволить вчасно виявити
можливі ускладнення.

При легких пошкодженнях нирок функція їх відновлюється протягом 
3�4 місяців, а при тяжких – через 6�12 місяців.

Летальність у післяопераційний період при закритій травмі становить 6�12%,
при відкритій – 15�25%. Спричиняють смерть шок, крововтрата, перитоніт, ма�
сивні пошкодження життєво важливих органів.

Таким чином, при своєчасному лікуванні прогноз при пошкодженні нирки
сприятливий щодо збереження життя пацієнта і задовільний стосовно віднов�
лення функції нирки.
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТРАВМИ
НИРКИ, ЯКІ НЕ СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ ЦІЛІСНОСТІ

НИРКОВОЇ МИСКИ Й ЧАШОК (ЛЕГКІ ПОШКОДЖЕННЯ)
1. Модель клінічного випадку.
В стандарт лікування можуть бути включені хворі у разі забою нирки, розри�

ву капсули нирки, підкапсулярного розриву паренхіми нирки, який не проникає
в ниркову миску і чашки.

2. Ознаки і критерії пошкодження нирки легкого ступеня.
При забою нирки спостерігаються мікроскопічні крововиливи, мікротромбо�

зи. У разі ізольованого пошкодження нирки стан хворого задовільний. Ге�
модінамічні показники не порушені. Єдиною скаргою є біль у ділянці забою.
При дослідженні сечі виявляють мікрогематурію. На екскреторних урограмах
змін не спостерігається.

У випадку розриву капсули нирки, який переходить на її корковий шар боль�
ові відчуття більш дошкульні. Виявляється помірно виражена навколониркова
гематома. Імбібіції сечею не спостерігається. При пальпації визначається
помірне напруження м’язів поперекової ділянки і у фланку живота. На рентге�
нограмі чашково�мискова система має нормальне зображення.

Підкапсулярний розрив паренхіми нирки, який не проникає у ниркову миску
і чашки, проявляється утворенням субкапсулярної гематоми. Хворий скар�
житься на сильний біль. Може пальпуватися збільшена болюча нирка. Уроге�
матоми немає.

Виражена мікро�, а іноді – макрогематурія. Під час екскреторної урографії на
рівні гематоми виявляється деформація чашок. Але гематома не сполучається
з розривом паренхіми. Ознаки анемії помірні. Велика субкапсулярна гематома
може на 12�15�ту добу після травми прорватися, що призводить до вторинної
кровотечі й виникнення урогематоми.

Діагностика ізольованого закритого пошкодження нирки складається із
анамнезу (вказівка на травму); клінічних проявів (скарги на біль у поперековій
ділянці; наявність припухлості, саден і крововиливів у поперековій (рідше – в
підреберній ділянці), мікро� або макрогематурії (при цьому гематурія має то�
тальний характер); фізикальних методів діагностики (дослідження артеріаль�
ного тиску і пульсу, виявлення позитивного симптому Пастернацького). Вище
перелічене свідчить про можливість легкого пошкодження нирки.

Для діагностики легкого пошкодження нирки доцільно використовувати ог�
лядову і екскреторну урографію. Оглядова урографія дозволяє виявити пошко�
дження кісток, запідозрити наявність заочеревинної гематоми (відсутні конту�
ри нирок і поперекових м’язів). Екскреторна урографія дає змогу визначити бік
пошкодження, анатомічний і функціональний стан травмованої і протилежної
нирок. При легкому ушкодженні нирки на екскреторних урограмах змін не спо�
стерігається, за винятком підкапсулярного розриву паренхіми нирки – на рівні
гематоми виявляється деформація чашок.

Ультразвукове дослідження нирок (УЗД) дозволяє констатувати існування і
анатомічний стан (товщу паренхіми, розширення чашково�мискової системи,
наявність каменя) протилежної нирки, а також визначити осередки порушень
структури ушкодженої нирки. У разі субкапсулярного розриву паренхіми нирки
на тлі звичайної структури визначаються осередки рідини, які у ряді випадків
не сполучаються з розривом паренхіми.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись в стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального
профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із легким
ушкодженням нирки.
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4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження виконуються при надходженні до стаціонару та при виписці:
� загальний аналіз крові,
� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну сироватки крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія.
При легких пошкодженнях нирки дотримуються тактики консервативного

лікування. Передбачається постільний режим протягом 10�15 діб, вживання за�
ходів щодо припинення кровотечі (введення гемостатичних засобів), призна�
чення знеболюючих засобів, антибіотиків широкого спектру дії, а також ди�
намічне спостереження за артеріальним тиском. Протизапальні препарати
призначають для профілактики пієлонефриту. Після припинення мікрогема�
турії, зникнення болю хворий може подовжити лікування амбулаторно. 

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: 

� радіоізотопна ренографія та динамічна нефросцинтіграфія (у разі зни�
ження функції нирки за даними екскретної урографії);

� ангіографія (також може бути застосована для селективної емболізації
судини, що кровоточить);

� КТ сканування нирок з в/в введенням контрасту; 
� цистоскопія (при необхідності визначення джерела кровотечі, стану

стінки сечового міхура);
� ретроградна пієлоуретерографія (у разі різкого зниження функції трав�

мованої нирки для визначення анатомічної цілісності чашково�миско�
вої системи нирки);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до
антибактеріальних препаратів (при лейкоцитурії).

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

Хворі з підозрою на пошкодження нирки потребують лікування в стаціонарі,
оскільки у разі субкапсулярного пошкодження можливий вторинний розрив,
при якому необхідне негайне оперативне втручання.

У випадку ізольованої травми в поперековій ділянці та наявності мікрогема�
турії при задовільному стані хворого та нормальних стабільних показниках ге�
модинаміки, гемоглобіну та гематокриту достатньо обмежитись УЗД нирок, ог�
лядовою та екскреторною урографією.

У разі легкого пошкодження нирки хворим при наявності вираженої мікроге�
матурії та нормальних екскреторних урограмах, відсутності навколониркової
гематоми на УЗД подальшого обстеження не потрібно.

При субкапсулярному розриві паренхіми нирки, який супроводжується мак�
рогематурією, особливо при падінні на ноги з висоти, окрім УЗД нирок та екс�
креторної урографії, доцільно виконати цистоскопію. Цей метод дослідження
дозволяє виявити джерело кровотечі.

При легкому пошкодженні нирки у ряді випадків спостерігається відсутність
функції нирки (німа нирка). Це може бути зумовлене аномалією розташування
нирки, а також спазмом ниркових судин. У таких випадках показане виконан�
ня ретроградної уретеропієлографії, що дозволяє виявити аномалії розвитку
нирок та анатомічні зміни ниркових чашок, миски і сечовода.

Ультразвукове дослідження нирок, екскреторна урографія з болісним вве�
денням високих доз контрастної речовини (1�3 мл на 1 кг ваги для отримуван�
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ня ниркотомограм) дозволяє діагностувати легке пошкодження нирки у 90%
пацієнтів та призначити адекватне лікування. 

В останні роки при первинному обстеженні пацієнтів із закритою травмою
нирки застосовують ультразвукове дослідження і комп’ютерну томографію з
в/в введенням контрасту. Остання витісняє інші методи, бо вона найбільш чут�
лива при виявленні пошкодження нирки та дозволяє одночасно виявити по�
шкодження інших органів черевної порожнини.

Закрита ізольована травма нирки при консервативному лікуванні може зго�
дом ускладнитись гідрокалікозом (внаслідок утворення рубців, які стискають
шийки чашок). Рубці, а також склеротичні зміни в навколонирковій клітковині,
здатні викликати порушення кровообігу, а зрештою – пієлонефрит та нефро�
генну артеріальну гіпертензію. 

Хворим проводять знеболюючу, гемостатичну, антибактеріальну терапію
(спочатку призначаються препарати широкого спектру дії, а потім – за даними
бактеріологічного дослідження сечі), призначають метилурацил по 0,5 г тричі
на день.

Хворі після перенесеної травми нирки потребують диспансерного спостере�
ження, що дозволить своєчасно діагностувати і лікувати післятравматичні уск�
ладнення.

Можливі ускладнення закритих травм нирки:
� внутрішня кровотеча;
� гострий пієлонефрит;
� уросепсис;
� склерозуючий паранефрит;
� нефрогенна артеріальна гіпертензія;
� гідрокалікоз;
� камені нирок.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

При легких пошкодженнях репаративні процеси та відновлення функції нир�
ки тривають протягом 3�4 місяців.

При своєчасному лікуванні прогноз при легкому пошкодженні нирки сприят�
ливий як до збереження життя, так і стосовно відновлення функції нирки. У ви�
падках виникнення ускладнень прогноз задовільний стосовно відновлення
функції нирки.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,
об’єм достатньої медичної допомоги становить: 

� боротьба з шоком,
� проведення гемостатичної терапії, антибактеріальної терапії, 
� при необхідності – переведення у профільне відділення.
8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг. За даними об’єктивного обстеження, структура і функція

пошкодженої нирки задовільні.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не пе�

редбачені.
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12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма нирки легкого ступеня»
Пацієнт 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування закритого
пошкодження нирки легкого ступеня, отримав інформацію про наявні пошко�
дження, мету проведення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Травма нирки легкого ступеня».

Хворого сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень. 

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма нирки легкого ступеня» і отримав на них
вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

« » 200 р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма нирки легкого ступеня», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

« » 200 р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія пошкодження нирки. Травма виникає при ударі в ділянку розта�

шування нирок, а також може статись і при падінні на ноги з висоти (внаслідок
раптового сильного напруження м’язів черевної стінки і підвищення
внутрішньочеревного тиску нирка травмується ХІІ ребром).

2. При встановленому діагнозі лікувальна тактика полягає у консервативно�
му веденні, динамічному спостереженні в умовах стаціонару. У разі виникнен�
ня ускладнень (вторинний розрив при субкапсулярному пошкодженні нирки) –
необхідне оперативне втручання.

3. Можливі наслідки відмови від виконання протоколу: виникнення заочере�
винної кровотечі із загрозою для життя; розвиток пієлонефриту, паранефриту,
уросепсису, нефрогенної гіпертензії.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях, науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку посттравматичних
ускладнень при пошкодженні нирки. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на за�
криту травму нирки легкого ступеня. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТРАВМИ
НИРКИ СЕРЕДНЬОГО СТУПЕНЯ

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі, у яких спостерігаються

множинні поверхневі розриви; поодинокі глибокі розриви, які проникають у ми�

ску; відрив верхнього або нижнього полюсів нирки.

2. Ознаки і критерії травми, виділення її ступеня.

Середній ступінь травми нирки спостерігається приблизно у 27% хворих. Во�

на відрізняється від легкого ступеня більш вираженим болем у поперековій

ділянці та наявності навколониркової гематоми, котра визначається при паль�

пації, перкусії, методами рентгенологічного або ультразвукового дослідження і

комп’ютерної томографії. Гемодинаміка і показники крові можуть бути незнач�

но змінені. Гематурія виразна. Якщо гематурія збільшується, скупчення

згортків крові у сечовому міхурі може призвести до затримки сечі.

Скарги

Обстеження: опитування, фізикальне дослідження; загальний

аналіз крові, сечі, креатинін крові; УЗД, оглядова та

екскреторна урографія, КТ. При необхідності – цистоскопія,

ретроградна уретеропієлографія, ангіографія, РСГ

Ні
Так

Травма нирки

Встановлено діагноз «Закрите

легке пошкодження нирки»

Діагностичні заходи, спрямовані

на встановлення причини

виникнення скарг та адекватне

лікування у профільному

відділенні.

Реабілітація

Консервативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Оперативне лікування

Диспансеризація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне

лікування

Ні

Так

Так

Ні
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Для задовільного перебігу травми характерні зміни загального стану серед�

ньої тяжкості на задовільний, встановлення стабільного пульсу і артеріального

тиску, прогресуюче зменшення гематурії, навколониркова гематома у

розмірах не збільшується, регресує здуття кишок і ознаки подразнення очере�

вини. При прогресуванні клінічної картини травми виникають симптоми, харак�

терні для пошкодження нирок тяжкого ступеня. На перший план виступають

колапс і шок, спостерігається сильний біль у попереку. Профузна і тривала ма�

крогематурія, урогематома у поперековій ділянці та симптоми внутрішньої кро�

вотечі зростають.

Діагностика базується на підставі скарг хворого, анамнезу та клінічних оз�

нак. Характер і вид травми нирки встановлюють при детальному урологічному

дослідженні.

Спеціальні урологічні дослідження починають з ультразвукового сканування.

Виконують оглядову та екскреторну урографію, а при показаннях – високодоз�

ну і інфузійну урографію. На оглядовій урограмі можна виявити пошкодження

кісток, запідозрити наявність заочеревинної гематоми. Екскреторна урографія

дає змогу визначити бік пошкодження, анатомічний і функціональний стан

травмованої і протилежної нирок.

Рентгенологічними ознаками пошкодження нирки є слабке і пізнє заповнен�

ня рентгеноконтрастною речовиною її чашково�мискової системи, підкапсуль�

не та позаниркове затікання рентгеноконтрастної речовини, деформація ча�

шок та ниркової миски. Ці ж ознаки більш чітко проявляються при високодозній

або інфузійній урографії. У випадках недостатнього отримання інформації ви�

конують комп’ютерну томографію, яка більш чутлива і притаманна, у

порівнянні з екскреторною урографією. За допомогою ретроградної пієлог�

рафії можливо виявити анатомічний стан травмованої нирки, функція котрої

значно порушена. Цей метод дослідження виконують на кінцевому етапі діаг�

ностики.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального

профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із ушко�

дженням нирки середнього ступеня.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження виконуються при надходженні до стаціонару:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну сироватки крові;

� глюкоза крові;

� коагулограма;

� група крові та Rh�фактор;

� ЕКГ;

� УЗД нирок;

� оглядова та екскреторна урографія.

Великі розміри гематоми, тенденція до збільшення її, виникнення вторинно�

го розриву у разі субкапсулярного пошкодження, гіпертермія потребують

відкритого оперативного втручання, спрямованого на зупинку кровотечі та

нормалізацію відтоку сечі.

У разі необхідності щодобово проводиться контроль загального аналізу

крові, печінково�ниркового комплексу.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Для вирішення стану пошкодженої нирки виконують наступні обстеження: 
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� ниркова ангіографія (також може бути застосована для селективної ем�

болізації судини, що кровоточить);

� цистоскопія та ретроградна пієлографія;

� радіонуклідна реографія та динамічна нефросцинтіграфія;

� комп’ютерна томографія;

� магнітно�резонансна томографія.

У післяопераційному періоді для проведення адекватної антибактеріальної

терапії виконують бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

Первинною є оцінка загального стану постраждалого. При цьому використо�

вуються фізикальні методи дослідження. Оцінюючи загальний стан, фахівець

повинен вирішити три завдання: знаходиться постраждалий у колаптоїдному

або шоковому стані, чи ні; наявність та функціональний стан протилежної нир�

ки; визначити анатомічний і функціональний стан травмованої нирки.

При задовільному стані, нормальних показниках гемодинаміки та загально�

го аналізу крові (АТ, пульс, рівень гемоглобіну та гематокриту) й констатації,

пошкодження нирки середнього ступеня призначають хірургічне лікування.

Якщо хворий знаходиться у колаптоїдному або шоковому стані, вживають

протишокові заходи. При поліпшенні стану хворого, стабілізації гемодинаміки,

можливості корекції анемії постраждалі підлягають хірургічному лікуванню.

Наявність великої гематоми з тенденцією до зростання її, виникнення друго�

го етапу субкапсулярного розриву нирки, гіпертермія є показаннями до

хірургічної інтервенції. 

Рішення щодо хірургічної експлорації приймається на підставі вичерпної

оцінки тяжкості пошкодження нирки. Для визначення стану пошкодженої нир�

ки застосовуються спеціальні дослідження. Найбільш пріоритетними з них є:

екскреторна урографія, комп’ютерна томографія з в/в введенням контрасту,

ультразвукове дослідження, сцинтиграфія нирок. Якщо дані методи досліджен�

ня недостатні, виконують ангіографію, а при неможливості її виконання – рет�

роградну пієлографію. У більшості випадків для вирішення тактики лікування

достатньо виконати ультразвукове дослідження, оглядову та екскреторну уро�

графію, при необхідності, як кінцевий етап дослідження, – ретроградну пієлог�

рафію.

При закритому пошкоджені нирки середнього ступеня виконуються органоз�

берігаючі операції (зупинка кровотечі, видалення заочеревинної гематоми,

ушивання рани нирки, резекція нирки, відведення сечі тим чи іншим способом).

В останні роки відзначена тенденція до оперативної активності у хворих з

травмою нирки середнього ступеня. Більшість фахівців вважають, що

хірургічне втручання допомагає не лише зберегти хворому життя, але й вряту�

вати нирку.

У післяопераційному періоді хворим проводять знеболюючу гемостатичну,

антибактеріальну терапію (спочатку призначаються препарати широкого спек�

тру дії, а потім – за даними бактеріологічного дослідження сечі), призначають

метилурацил по 0,5 г тричі на день.

Можливі ускладнення закритих травм нирок:

� врутрішня кровотеча;

� гострий пієлонефрит;

� уросепсис;
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� склерозуючий паранефрит;

� нефрогенна артеріальна гіпертензія;

� гідрокалікоз;

� камені нирки.

Можливі ускладнення після хірургічного втручання на нирці з приводу по�

шкодження середнього ступеня (повторна кровотеча). Загострення пієлонеф�

риту, піонефроз, паранефрит, сечові ниркові нориці, нирково�кишкові нориці,

перитоніт, плеврит.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Результати оперативного лікування сприятливі щодо збереження життя і за�

довільні стосовно відновлення функції нирки.

У випадках виникнення ускладнень результат сумнівний щодо збереження

функції нирки.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,

об’єм достатньої медичної допомоги становить:

� боротьба з шоком, 

� проведення гемостатичної терапії, антибактеріальної терапії, 

� при необхідності – переведення у профільне урологічне відділення.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг. За даними об’єктивного та результатів спеціальних уро�

логічних обстежень, структура і функція травмованої нирки задовільні.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень пропонується їх консервативне лікування або

хірургічне лікування.

Потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом 1�го року, 2 ра�

зи на рік протягом 2�го року, 1 раз протягом 3�го року в обсязі: 

� огляд урологом; 

� загальний аналіз крові; 

� загальний аналіз сечі; 

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів; 

� визначення рівня креатиніну плазми крові, УЗД нирок.

Критерії зняття з диспансерного обліку: задовільна функція травмованої

нирки, відсутність пізніх ускладнень (хронічний пієлонефрит, нефрогенна ар�

теріальна гіпертензія, камені нирок, гідрокалікоз, ниркова недостатність).

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 6�12 місяців, перебування

під наглядом уролога. Показане санаторно�курортне лікування (Трускавець,

Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма нирки»

Пацієнт 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування закритого
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пошкодження нирки середнього ступеня, отримав інформацію про виявлені по�

шкодження, мету проведення лікування (консервативного; оперативного втру�

чання).

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма нирки».

Хворого сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма нирки», і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

« » 200 р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма нирки», про що підписався власноручно 

,
(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

« » 200 р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія пошкодження нирки. Травма виникає при ударі в ділянку розта�

шування нирок, а також може статись і при падінні на ноги з висоти (внаслідок

раптового сильного напруження м’язів черевної стінки і підвищення

внутрішньочеревного тиску нирка травмується ХІІ ребром).

2. При встановленому діагнозі лікувальна тактика полягає у оперативному

втручанні, динамічному спостереженні в умовах стаціонару. У разі виникнення

ускладнень (шок, внутрішня кровотеча, заочеревинна гематома, урогематома,

сечові затьоки) виникає загроза життю постраждалого.

3. Можливі наслідки відмови від виконання протоколу: загроза втрати нирки

або виникнення життєво небезпечного стану.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку посттравматичних

ускладнень при пошкодженні нирки. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.

41



ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на за�
криту травму нирки середнього ступеня.
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ
ПОШКОДЖЕННЯ НИРКИ ТЯЖКОГО СТУПЕНЯ

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі із тяжким ступенем пошко�

дження нирки, при якому визначається безліч глибоких розривів паренхіми, які

проникають і не проникають у чашково�мискову систему нирки з виникненням

заочеревинної гематоми, або урогематоми; повний поперечний розрив; роз�

чавлення нирки; розрив підкапсульної гематоми великих розмірів та двофаз�

ний розрив нирки; відрив судинної ніжки; оклюзія сегментарних або

магістральних судин.

2. Ознаки і критерії травми, виділення її ступеня.

При важкому ступені травми анатомічно визначаються безліч глибоких роз�

ривів паренхіми, які проникають і не проникають в чашково�мискову систему

нирки з виникненням заочеревинної гематоми, чи урогематоми, повний попе�

речний розрив; розчавлення нирки; розрив підкапсульної гематоми великих

розмірів та двофазний розрив нирки; відрив судинної ніжки; оклюзія сегмен�

тарних або магістральних судин.

Тяжкий ступінь пошкодження нирки спостерігається у 16% хворих.

Як правило, стан хворого важкий, біль у поперековій ділянці значний, іноді

розпираючий, захисне напруження м’язів передньої черевної стінки виразне,

навколониркова гематома швидко збільшується, гематурія посилена, зі згорт�

ками, гемодинаміка і показники крові помітно змінені. Характерні симптоми шо�

ку: зниження АТ, значна блідість шкіри, холодний піт, збудження, потім апатія.

Діагностика. Анамнез, наявність саден і крововиливів у ділянці розташуван�

ня нирки, позитивний симптом Пастернацького, макрогематурія свідчать про

травму нирки.

Хворий у шоковому стані, наявні ознаки анемії (низькі показники АТ, гемо�

глобіну, гематокриту та еритроцитів крові). Спостерігається заочеревинна ге�

матома або урогематома. Є порушення структури та функції травмованої нир�

ки.

У діагностичному процесі при важких пошкодженнях нирки лікар повинен

вирішити три моменти: знаходиться постраждалий у шоковому стані чи ні; на�

явність та функціональний стан протилежної нирки; ступінь анатомічних та

функціональних порушень травмованої нирки.

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці

травми нирки. При оглядовій рентгенографії можливо виявити пошкодження

кісток, заочеревинну гематому (відсутні контури нирок і поперекових м’язів).

Екскреторна урографія дає змогу виявити бік пошкодження, анатомічний і

функціональний стан травмованої і протилежної нирок.

Рентгенологічними ознаками пошкодження нирки є слабке і пізнє заповнен�

ня рентгеноконтрастним розчином її чашково�мискової системи, підкапсуляр�

не та позаниркове затікання рентгеноконтрастної речовини, деформації чашок

та ниркової миски. 

Якщо екскреторна урографія не відповіла на поставлені запитання, а судинні

дослідження неможливо виконати, виконується ретроградна пієлографія. 

На ангіограмах виявляється порушення артеріального і венозного кровотоку

при крайових пошкодженнях, затікання рентгеноконтрастної речовини в навко�

лониркову клітковину. Селективна ниркова ангіографія свідчить про ло�

калізацію і характер ушкоджень ниркових судин, що може бути використане

для тимчасової селективної або суперселективної емболізації ушкодженої ар�

теріальної гілки.
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Для діагностики закритої травми нирки застосовують радіонуклідні, ультра�

звукові методи дослідження, комп’ютерну та магнітно�резонансну томографію.

За допомогою радіонуклідної ренографії визначають функцію пошкодженої

нирки. Якщо вона збережена, під час сцинтиграфії можна встановити ло�

калізацію пошкодження і навіть його ступінь. На сцинти� і сканограмі виявля�

ють дефект, який відповідає ділянці пошкодження нирки. На комп’ютерній то�

мограмі і ультразвуковій сканограмі визначаються осередки порушень структу�

ри нирки. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального

профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із тяжким

ушкодженням нирки.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження виконуються при надходженні до стаціонару:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну сироватки крові;

� печінково�нирковий комплекс;

� коагулограма;

� глюкоза крові;

� група крові та Rh�фактор;

� ЕКГ;

� УЗД нирок;

� оглядова та екскреторна урографія.

При тяжких ушкодженнях нирки дотримуються активної хірургічної тактики

лікування. Якщо стан хворого не покращується і рівень гемоглобіну зни�

жується, негайно виконують операцію, продовжуючи протишокову терапію.

При ізольованих закритих травмах нирок використовують поперековий до�

ступ. Для швидкої зупинки кровотечі судинну ніжку перетискають пальцями

або м’яким затискачем. Великі судини прошивають кетгутом. У разі дифузної

капілярної кровотечі з глибокої рани нирки її тампонують шматочками травмо�

ваних м’язів і ушивають вузлуватими чи матрацними швами. Операцію завер�

шують нефростомією. Нефректомія можлива у разі збереження функції проти�

лежної нирки. У разі ушкодження обох нирок або єдиної нирки нефректомія не�

припустима, а у випадках ураження великих поза� або інтрапаренхіматозних

стовбурів ниркових судин проводять їх реконструкцію.

У післяопераційному періоді проводиться знеболююча, гемостатична, крово�

замінна, антибактеріальна терапія. Проводиться контроль загального аналізу

крові, печінково�ниркового комплексу до стабілізації стану хворого.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Для вирішення стану пошкодженої нирки виконують наступні обстеження: 

� ниркова ангіографія;

� радіонуклідна ренографія та динамічна нефросцинтіграфія;

� комп’ютерна томографія;

� магнітно�резонансна томографія;

� цистоскопія та ретроградна пієлографія. 

У післяопераційному періоді для проведення адекватної антибактеріальної

терапії виконують:

44



� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів;

� бактеріологічне дослідження виділень із рани.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

Для кваліфікованого надання допомоги хворим з важким ушкодженням нир�

ки першочерговими заходами є: контроль показників гемодинаміки та загаль�

ного аналізу крові, протишокова терапія, доступ до великих судин, установка

назогастрального зонду, установка сечівникового катетера (при відсутності

крові навколо зовнішнього отвору сечівника!).

На підставі даних ультразвукового дослідження нирок, комп’ютерної томо�

графії (КТ), екскреторної урографії, нефросцинтіграфії встановлюють функцію

пошкодженої нирки, локалізацію пошкодження і його ступінь, визначають ана�

томічний і функціональний стан протилежної нирки.

Основним показанням для виконання ниркової ангіографії при пошкодженні

нирки є: відсутність візуалізації нирки за даними екскреторної урографії та КТ.

Тактика лікування при травматичних ураженнях судин нирок: 

� відрив судинної ніжки – показання до екстреного втручання; 

� у разі оклюзії додаткової судини хворі повинні спостерігатися; 

� у випадку цілковитого двобічного тромбозу ниркової артерії показана не�

гайна реваскуляризація; 

� при однобічних судинних ураженнях, якщо протилежна нирка нормальна,

виконують реваскуляризацію або ведуть спостереження за хворими.

При пошкодженнях нирки виконують органозберігаючі (резекція нирки, уши�

вання розривів з дренуванням чашково�мискової системи нирки, дренування

навколониркової гематоми) і органовидаляючі операції (нефректомія). 

Показання для нефректомії:

� нестабільна гемодинаміка;

� неконтрольована ниркова кровотеча;

� пошкодження або відрив судинної ніжки нирки;

� розчавлення нирки;

� нежиттєздатний сегмент нирки;

� збереження функції протилежної нирки.

У випадку двобічного пошкодження нирок або єдиної нирки нефректомія не�

припустима.

При тяжких ушкодженнях нирки спостерігаються ускладнення. Усі усклад�

нення поділяють на ранні та пізні.

До ранніх належать: 

� шок; 

� внутрішня кровотеча; 

� заочеревинна гематома; 

� урогематома; 

� сечові затьоки; 

� пієлонефрит. 

До пізніх ускладнень належать: 

� хронічний пієлонефрит; 

� повторна кровотеча; 

� паранефрит;
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� сечові ниркові нориці; 

� гідронефроз; 

� кісти нирки; 

� піонефроз;

� хронічна ниркова недостатність;

� нирково�кишкові нориці.

Диспансерне спостереження дозволить своєчасно діагностувати пізні уск�

ладнення.

Показання до того чи іншого виду лікування при пізніх ускладненнях, визна�

чаються клінічними проявами і ступенем їх виразності.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

При тяжких ушкодженнях нирки, обтяжених ускладненнями, прогноз неспри�

ятливий стосовно збереження нирки. Ускладнення можуть призвести до не�

фректомії та інвалідності, а у ряді випадків – до летального наслідку. Ле�

тальність у післяопераційний період при закритій травмі становить 6�12%.

У випадках тяжкого пошкодження нирки, не обтяженого ускладненнями, при

своєчасному оперативному втручанні прогноз сприятливий щодо збереження

життя пацієнта і сумнівний стосовно відновлення функції нирки.

Для лікарень, в структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,

об’єм достатньої медичної допомоги становить: 

� боротьба з шоком, 

� проведення гемостатичної терапії, зупинка кровотечі. 

Необхідна консультація спеціаліста�уролога для вирішення тактики лікуван�

ня і переведення у профільне урологічне відділення. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Суттєве зниження функції травмованої нирки; інвалідизація внаслідок вида�

лення травмованої нирки.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

Пізні ускладнення, які виникають у хворих з травмою нирки, потребують кон�

сервативного або оперативного лікування.

Хворий потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом 1�го ро�

ку, 2 рази на рік – протягом 2�го року, 1 раз на рік – протягом 3�го року в об�

сязі: огляд урологом, загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; бак�

теріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибак�

теріальних препаратів; визначення рівня креатиніну плазми крові; УЗД нирок.

У разі залишення єдиної функціонуючої нирки хворий підлягає диспансерно�

му нагляду щорічно.

Критерії зняття з диспансерного обліку: задовільна функція травмованої

нирки, відсутність пізніх ускладнень (хронічний пієлонефрит, нефрогенна ар�

теріальна гіпертензія, камені нирок, гідрокалікоз, ниркова недостатність).

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. У разі розвитку

хронічної ниркової недостатності – дієта № 7.

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 6�12 місяців після операції,

санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).
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Постраждалим, професія, котрих пов’язана з важким фізичним навантажен�

ням, бажано змінити професію.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма нирки тяжкого ступеня»

Пацієнт 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування закритого

пошкодження нирки тяжкого ступеня, отримав інформацію про виявлені по�

шкодження, мету проведення лікування (оперативного втручання).

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма нирки тяжкого ступеня».

Хворого сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма нирки тяжкого ступеня» і отримав на них

вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

« » 200 р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма нирки тяжкого ступеня», про що підписався власноручно  

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді  
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

« » 200 р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія пошкодження нирки. Травма виникає при ударі в ділянку розта�

шування нирок, а також може статись і при падіння на ноги з висоти (внаслідок

раптового сильного напруження м’язів черевної стінки і підвищення

внутрішньочеревного тиску нирка травмується ХІІ ребром).

2. При встановленому діагнозі лікувальна тактика полягає в оперативному

втручанні, динамічному спостереженні в умовах стаціонару. 

У разі виникнення ускладнень (шок, внутрішня кровотеча, заочеревинна ге�

матома, урогематома, сечові затьоки) виникає загроза життю постраждалого.

3. Можливі наслідки відмови від виконання протоколу: загроза втрати нирки

або виникнення життєво небезпечного стану – летального кінця.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку посттравматичних

ускладнень при пошкодженні нирки. 

15. Вартісні характеристики протоколу

Вартісні характеристики визначаються згідно вимогам нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на за�
криту травму нирки тяжкого ступеня. 
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВІДКРИТІ
ПОШКОДЖЕННЯ НИРКИ БЕЗ ПОРУШЕННЯ ЦІЛІСНОСТІ ЧАШКОВО�

МИСКОВОЇ СИСТЕМИ
1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на відкриті пошкодження

нирки без порушення цілісності чашково�мискової системи (поранення навко�
лониркового жирового тіла; дотичне поранення; поранення паренхіми без по�
рушення цілісності чашково�мискової системи). 

2. Ознаки і критерії пошкодження нирки без порушення цілісності чаш�
ково�мискової системи.

Розрізняють такі види відкритих пошкоджень нирок без пошкодження
цілісності чашково�мискової системи: 

а) поранення навколониркового жирового тіла;
б) дотичне поранення; 
в) наскрізне і сліпе поранення без пошкодження чашково�мискової системи. 
Основними симптомами відкритого пошкодження нирки без пошкодження

цілісності чашково�мискової системи є рана у поперековій ділянці, навколонир�
кова гематома.

Для відкритих пошкоджень нирки характерне поєднання їх з травмами інших
органів. При цьому в інших органах спостерігаються великі руйнації, котрі суп�
роводжуються великою крововтратою. Це призводить до важкого і дуже важ�
кого стану поранених, розвитку шоку. 

Встановити діагноз при відкритому пошкодженні нирки не важко, з урахуван�
ням даних анамнезу, огляду рани. Тяжкість загального стану пораненого і не�
обхідність термінового оперативного втручання зводять до мінімуму кількість
спеціальних досліджень, які необхідні для встановлення діагнозу. Проте перед
операцією необхідно, по можливості, виконати оглядову рентгенограму та ульт�
развукове дослідження або ретроградну уретеропієлографію з обох боків та ін.
При відкритому пошкодженні нирки на оглядовій урограмі можна виявити тінь
стороннього тіла. Екскреторну урографію доцільно виконувати разом з фістуло�
графією. При цьому визначають взаємовідношення стороннього тіла з ниркою,
хід ранового каналу, функцію нирок. Якщо стан пораненого дозволяє, варто ви�
конати ниркову селективну ангіографію, що вважається кращим методом діаг�
ностики при травмі нирок навіть у постраждалих, які перебувають в стані шоку.
Проведена слідом за ангіографією селективна емболізація судини, що кровото�
чить, забезпечить припинення кровотечі, більш успішну терапію шоку. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального
профілю усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів на відкриті
пошкодження нирки без порушення цілісності чашково�мискової системи.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження проводиться при надходженні:

� загальний аналіз крові,
� загальний аналіз сечі;
� печінково�нирковий комплекс;
� рівень креатиніну сироватки крові;
� глюкоза крові;
� група крові та Rh�фактор;
� коагулограма;
� ЕКГ;
� УЗД нирок та органів черевної порожнини;
� оглядова та екскреторна урографія; 
� фістулографія;
� ретроградна уретеропієлографія.
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У 95% випадків при відкритих ушкодженнях застосовується оперативне ліку�
вання. Оперувати необхідно після виведення хворого із стану шоку. Проте, як�
що швидко це зробити неможливо, а стан його погіршується, розпочинають
операцію, не припиняючи протишокової терапії. Після виведення хворого зі
стану шоку зусилля спрямовують на припинення кровотечі. Обов’язкова
ревізія сусідніх органів.

У післяопераційному періоді проводять знеболюючу, гемостатичну, антибак�
теріальну терапію, відновлюють крововтрату та ОЦК. Проводять контроль за�
гального аналізу крові, рівня креатиніну крові.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту
Якщо стан пораненого дозволяє, варто виконати:
� комп’ютерну томографію з в/в введенням контрасту;
� радіоізотопну реографію або РСГ;
� ниркову ангіографію.
Проведена слідом за ангіографією селективна емболізація судини, що кро�

воточить, забезпечить припинення кровотечі, більш успішну терапію шоку. У
післяопераційному періоді необхідно виконати:

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до
антибактеріальних препаратів;

� бактеріологічне дослідження виділень з рани із визначенням чутливості
збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у пораненого скарг з урахуванням анамнезу, які свідчать про
відкрите поранення нирки, постраждалим проводиться фізикальне обстеження
(АТ, пульс, огляд, пальпація, дослідження ходу ранового каналу). У випадку підо�
зри на поранення нирки потрібно виконати мінімум спеціальних досліджень, які
необхідні для встановлення діагнозу. Ультразвукове дослідження і хромоцисто�
скопія дозволяють дати оцінку анатомічного та функціонального стану пораненої
і протилежної нирки. У разі неможливості виконати ультразвукове дослідження
нирок у пораненого, котрий знаходиться у шоковому стані, виконують оглядову
урографію і ретроградну уретеропієлографію з обох боків, не припиняючи проти�
шокової терапії. На оглядовій урограмі можна виявити тінь стороннього тіла. Ре�
троградна уретеропієлографія дає уяву про анатомічний стан верхніх сечових
шляхів. Якщо гемодинамічні показники вдається стабілізувати, виконують екс�
креторну урографію, яку доцільно зробити разом з фістулографією. Це позволяє
отримати відомості не тільки про анатомічний і функціональний стан нирок, але
й визначити взаємовідношення стороннього тіла з ниркою, хід каналу. Кращим
методом діагностики при травмі нирок навіть у постраждалих, які перебувають у
стані шоку, вважається ниркова селективна ангіографія. Вона дозволяє одно�
часно виконати селективну емболізацію травмованої артерії, що забезпечує
припинення кровотечі, створює умови для більш успішної терапії шоку.

Відкриті пошкодження нирки відносять до категорії важких ушкоджень. Це
зумовлено поєднанням травми нирки з травмами інших органів. Такі травмо�
вані, як правило, перебувають у стані шоку.

При відкритих ушкодженнях 95% поранених потребують хірургічного ліку�
вання. Виконувати оперативні втручання бажано після виведення хворого із
стану шоку. Якщо швидко це зробити неможливо, слід оперувати, не припиня�
ючи протишокової терапії. Зусилля спрямовують на припинення кровотечі, за�
безпеченні відтоку сечі, запобіганні сечових затьоків. Якщо вони вже є, слід
провести дренування. Обов’язково ревізують сусідні органи.

Доступи для хірургічної обробки ран і втручання на нирці рекомендується викори�
стовувати типові, незалежно від напрямку ранового каналу. При поєднаних поранен�
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нях оперативний доступ вибирають залежно від характеру і ступеня ушкодження ор�
ганів черевної порожнини, грудної клітини або тазу. При спільному ушкодженні ни�
рок і органів черевної порожнини застосовують серединну лапаротомію. При цьому
варто дотримуватися визначеної черговості: спочатку застосовують усі заходи для
припинення кровотечі, потім виконують необхідні втручання на порожнистих органах
(шлунок, тонка і товста кишка), в останню чергу обробляють рани сечовивідних
шляхів. Якщо джерелом сильної кровотечі є нирка, то на її ніжку накладають м’який
затискач і визначають ступінь її анатомічних руйнацій. Рекомендують виконувати ор�
ганозберігаючі операції: ушивання ран нирки, резекція ушкодженого полюса нирки.
Після втручання на ушкодженій нирці необхідно забезпечити надійне дренування на�
вколониркового простору. Якщо операція виконувалася з використанням середин�
ного лапаротомного розтину, то дистальний кінець нефростомічного і заочеревинно�
го дренажів виводять через контрапертури у поперековій ділянці.

При вогнепальних пораненнях нирки видаляють кулю чи уламок, широко
дренують навколониркову клітковину. 

Можливі ранові ускладнення: 
� інфільтрація заочеревинної клітковини;
� виникнення флегмони клітковини заочеревинного простору;
� інфаркт нирки;
� розвиток гнійного пієлонефриту;
� нагноєння післяопераційної рани;
� тромбоемболія.

Можливі пізні ускладнення:
� артеріальна гіпертензія;
� утворення каменю;
� рубцеві зміни паранефральної клітковини;
� гідронефроз.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Летальність у післяопераційний період при відкритій травмі нирки становить
15�25%. Спричиняють смерть шок, крововтрата, перитоніт, масивні пошко�
дження життєво важливих органів.

При своєчасному лікуванні прогноз при відкритому пошкодженні нирки без
порушення цілісності чашково�мискової системи сприятливий щодо збережен�
ня життя пацієнта і задовільний стосовно відновлення функції нирки.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,
об’єм достатньої медичної допомоги становить: 

� боротьба з шоком, 
� проведення гемостатичної терапії, 
� зупинка кровотечі. 
Необхідна консультація спеціаліста�уролога для вирішення тактики лікуван�

ня і переведення у профільне урологічне відділення.
8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг за даними об’єктивного обстеження, загоєння ранового ка�

налу, збереження функції нирок за даними екскреторної урографії.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень пацієнт потребує консервативного або опера�

тивного лікування.
Хворий потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом 1�го ро�

ку, 2 рази на рік – протягом 2�го року, 1 раз на рік – протягом 3�го року в об�
сязі: огляд урологом; загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; бак�
теріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибак�
теріальних препаратів; визначення рівня креатиніну плазми крові; УЗД.
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У разі залишення єдиної функціонуючої нирки хворий підлягає диспансерно�
му нагляду щорічно.

Критерії зняття з диспансерного обліку: задовільна функція травмованої
нирки, відсутність пізніх ускладнень (хронічний пієлонефрит, нефрогенна ар�
теріальна гіпертензія, камені нирок, гідрокалікоз, ниркова недостатність).

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження протягом 6�12 місяців після оператив�

ного втручання, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).
У разі видалення травмованої нирки пацієнт повинен постійно знаходитися

під диспансерним наглядом уролога (1 раз на рік). При цьому виконуються: за�
гальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення рівня сечовини та кре�
атиніну крові, проба Реберга, УЗД нирки.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Відкриті пошкодження нирки»
Пацієнт 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування відкрито�
го пошкодження нирки, отримав інформацію про виявлені пошкодження, мету
проведення лікування (оперативного втручання).

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Відкриті пошкодження нирки».

Хворого сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Відкриті пошкодження нирки» і отримав на них
вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар  
(Прізвище, ім’я, по батькові)

« » 200 р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Відкриті пошкодження нирки», про що підписався власноручно  
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді  

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

« » 200 р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія. Відкрите пошкодження нирки виникає внаслідок її поранення.

Розрізняють вогнепальні та ножові поранення. Зміни у пошкодженій нирці
різноманітні, від забою нирки до її розчавлення; спостерігаються поранення ве�
ликих судин нирки і сечоводу.

2. При встановленому діагнозі лікувальна тактика полягає в оперативному
втручанні. У разі виникнення ускладнень (шок, внутрішня кровотеча, заочере�
винна гематома, урогематома, заочеревинна флегмона, сечові затьоки) вини�
кає загроза життю постраждалого.

3. Можливі наслідки відмови від виконання протоколу: загроза втрати нирки
або виникнення життєво небезпечного стану.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях, науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
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етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку післятравматичних
ускладнень при пошкодженні нирки.

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з
відкритим пошкодженням нирки без порушення цілісності чашково�мискової
системи.  

Скарги

Травма нирки

Так

Обстеження: опитування, фізикальне обстеження; загальний

аналіз крові і сечі, креатинін крові; коагулограма; ЕКГ; УЗД; КТ;

екскреторна урографія, РСГ, ретроградна уретеропієлографія,

фістулографія. При необхідності – ангіографія

Встановлено діагноз «Відкрите пошкодження нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні
Функція

протилежної

нирки збережена

Органозберігаюча операція,

при необхідності – припустима

нефректомія

Реабілітація

Оперативне лікування (відкрита операція)

Функція протилежної

нирки порушена або

відсутня, травмовані

обидві або єдина нирка

Органозберігаюча операція,

нефректомія неприпустима

Досягнуто очікуваних результатів

Диспансеризація

Лікування ускладнень або диспансерний

нагляд та повторне оперативне лікування

Ні

Так

Так

Ні

Гемодинаміка і показники крові значно змінені (шок, анемія), структура і

функція нирки порушені, визначається навколониркова гематома,

урогематома. Спостерігається рановий канал
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВІДКРИТІ
ПОШКОДЖЕННЯ НИРКИ З ПОРУШЕННЯМ ЦІЛІСНОСТІ ЧАШКОВО�

МИСКОВОЇ СИСТЕМИ

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на відкриті пошкодження

нирки з порушенням цілісності чашково�мискової системи (пошкодження чаш�

ково�мискової системи; поранення паренхіми з пошкодженням чашково�мис�

кової системи; розчавлення нирки; поранення великих судин нирки; різні

поєднання відкритих пошкоджень нирки). 

2. Ознаки і критерії пошкодження нирки з порушенням цілісності чаш�

ково�мискової системи.

Розрізняють такі види відкритих пошкоджень нирок з порушенням цілісності

чашково�мискової системи: 

а) наскрізне і сліпе поранення з пошкодженням чашково�мискової системи;

б) розчавлення нирки; 

в) поранення великих судин нирки; 

г) різні поєднання названих пошкоджень. 

Основними симптомами відкритого пошкодження нирки з порушенням

цілісності чашково�мискової системи є рана у поперековій ділянці, навколонир�

кова гематома, гематурія і виділення сечі із рани. При пошкодженні судинної

ніжки гематурія може не спостерігатись, іноді вона з’являється пізніше.

Виділення сечі з рани – ознака пошкодження нирки, проте інколи цей симптом

виражений нерізко або з’являється пізніше.

Для виявлення домішок сечі в крові, яка витікає з рани, користуються інди�

гокарміновою пробою. Виділення з рани рідини, забарвленої у блакитний колір

після внутрішньовенного введення розчину індигокарміну, свідчить про пошко�

дження сечових шляхів. При пораненні судин ниркової ніжки гематурії може не

бути. У таких випадках сеча з рани не виділяється.

Для відкритих пошкоджень нирки характерне поєднання їх з травмами інших

органів. При цьому в інших органах спостерігаються великі руйнації, котрі суп�

роводжуються великою крововтратою. Це призводить до важкого і дуже важ�

кого стану поранених, розвитку шоку. 

Встановити діагноз при відкритому пошкодженні нирки не важко з урахуван�

ням даних анамнезу, огляду рани. Тяжкість загального стану пораненого і не�

обхідність термінового оперативного втручання зводять до мінімуму кількість

спеціальних досліджень, які необхідні для встановлення діагнозу. Проте перед

операцією необхідно, по можливості, виконати оглядову рентгенограму та ульт�

развукове дослідження або ретроградну уретеропієлографію з обох боків та ін.

При відкритому пошкодженні нирки на оглядовій урограмі можна виявити тінь

стороннього тіла. Екскреторну урографію доцільно виконувати разом з фістуло�

графією. При цьому визначають взаємовідношення стороннього тіла з ниркою,

хід ранового каналу, функцію нирок. Якщо стан пораненого дозволяє, варто ви�

конати ниркову селективну ангіографію, що вважається кращим методом діаг�

ностики при травмі нирок навіть у постраждалих, які перебувають у стані шоку.

Проведена слідом за ангіографією селективна емболізація артерії, що кровото�

чить, забезпечить припинення кровотечі, більш успішну терапію шоку.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального

профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).
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Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів на відкриті

пошкодження нирки з порушенням цілісності чашково�мискової системи.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження: � загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� печінково�нирковий комплекс;

� рівень креатиніну сироватки крові;

� глюкоза крові;

� коагулограма;

� група крові та Rh�фактор;

� ЕКГ;

� УЗД нирок та органів черевної порожнини;

� оглядова та екскреторна урографія;

� фістулографія;

� ретроградна уретеропієлографія.

У 95% випадків при відкритих ушкодженнях застосовується оперативне ліку�

вання. Оперувати необхідно після виведення хворого із стану шоку. Проте як�

що швидко це зробити неможливо, а стан його погіршується, розпочинають

операцію, не припиняючи протишокової терапії. Після виведення хворого зі

стану шоку зусилля спрямовують на припинення кровотечі, забезпечення

відтоку сечі, запобігання сечовим затьокам та дренування. Обов’язкова ревізія

сусідніх органів.

У післяопераційний період проводять знеболюючу, гемостатичну, антибак�

теріальну терапію, відновлюють крововтрату та ОЦК. Проводять контроль за�

гального аналізу крові, рівня креатиніну крові.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Якщо стан пораненого дозволяє, варто виконати:

� комп’ютерну томографію з в/в введенням контрасту;

� радіоізотопну реографію або РСГ;

� ниркову ангіографію.

Проведена слідом за ангіографією селективна емболізація артерії, що кро�

воточить, забезпечить припинення кровотечі, більш успішну терапію шоку. У

післяопераційному періоді необхідно виконати:

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів;

� бактеріологічне дослідження виділень із рани з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у пораненого скарг з урахуванням анамнезу, які свідчать про

відкрите поранення нирки, постраждалим проводиться фізикальне обстежен�

ня (АТ, пульс, огляд, пальпація, дослідження ходу ранового каналу). У випадку

підозри на поранення нирки потрібно виконати мінімум спеціальних

досліджень, які необхідні для встановлення діагнозу. Ультразвукове досліджен�

ня і хромоцистоскопія дозволяють дати оцінку анатомічного та функціонально�

го стану пораненої і протилежної нирки. У разі неможливості виконати ультра�

звукове дослідження нирок у пораненого, котрий знаходиться у шоковому
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стані, виконують оглядову урографію і ретроградну уретеропієлографію з обох

боків, не припиняючи протишокової терапії. На оглядовій урограмі можна вия�

вити тінь стороннього тіла. Ретроградна уретеропієлографія дає уяву про ана�

томічний стан верхніх сечових шляхів. Якщо гемодинамічні показники

вдається стабілізувати, виконують екскреторну урографію, яку доцільно зроби�

ти разом з фістулографією. Це позволяє отримати відомості не тільки про ана�

томічний і функціональний стан нирок, але й визначити взаємовідношення сто�

роннього тіла з ниркою, хід каналу. Кращим методом діагностики при травмі

нирок навіть у постраждалих, які перебувають у стані шоку, вважається нирко�

ва селективна ангіографія. Вона дозволяє одночасно виконати селективну ем�

болізацію травмованої артерії, що забезпечує припинення кровотечі, утворює

умови для більш успішної терапії шоку.

Відкриті пошкодження нирки відносять до категорії важких ушкоджень. Це

зумовлено поєднанням травми нирки з травмами інших органів. Такі травмо�

вані, як правило перебувають в стані шоку.

При відкритих ушкодженнях 95% поранених потребують хірургічного ліку�

вання. Виконувати оперативні втручання бажано після виведення хворого із

стану шоку. Якщо швидко це зробити неможливо, слід оперувати, не припиня�

ючи протишокової терапії. Зусилля спрямовують на припинення кровотечі, за�

безпечення відтоку сечі, запобігання сечових затьоків. Якщо вони вже є, слід

провести дренування. Обов’язково ревізують сусідні органи.

Доступи для хірургічної обробки ран і втручання на нирці рекомендується ви�

користовувати типові, незалежно від напрямку ранового каналу. При поєднаних

пораненнях оперативний доступ вибирають залежно від характеру і ступеня

ушкодження органів черевної порожнини, грудної клітки або тазу. При спільно�

му ушкодженні нирок і органів черевної порожнини застосовують серединну ла�

паротомію. При цьому варто дотримуватися визначеної черговості: спочатку за�

стосовують усі заходи для припинення кровотечі, потім виконують необхідні

втручання на порожнистих органах (шлунок, тонка і товста кишка), в останню

чергу обробляють рани сечовивідних шляхів. Якщо джерелом сильної кровотечі

є нирка, то на її ніжку накладають м’який затискач і визначають ступінь її ана�

томічних руйнацій. При розчавленні паренхіми нирки, множинних глибоких роз�

ривах тіла нирки або ушкодженні магістральних її судин та наявності протилеж�

ної функціонуючої нирки, виконують нефректомію. У інших випадках рекомен�

дують виконувати органозберігаючі операції: ушивання ран нирки, резекцію уш�

кодженого полюсу нирки або шов миски з нефростомією та ін. Після втручання

на ушкодженій нирці необхідно забезпечити надійне дренування навколонирко�

вого простору. Якщо операція виконувалася з використанням серединного ла�

паротомного розтину, то дистальний кінець нефростомічного і заочеревинного

дренажів виводять через контрапертури у поперековій ділянці.

При вогнепальних пораненнях нирки видаляють кулю чи уламок, широко

дренують навколониркову клітковину. Нефректомія доцільна лише при розчав�

ленні нирки.

Можливі ранні ускладнення: 

� інфільтрація заочеревинної клітковини;

� поширення сечових затьоків заочеревинної клітковини;

� виникнення флегмони клітковини заочеревинного простору;

� інфаркт нирки;

� розвинення гнійного пієлонефриту;
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� нагноєння післяопераційної рани;

� тромбоемболія.

Можливі пізні ускладнення:

� артеріальна гіпертензія;

� утворення каменю;

� рубцеві зміни паранефральної клітковини;

� гідронефроз.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Летальність у післяопераційний період при відкритій травмі нирки становить

15�25%. Спричиняють смерть шок, крововтрата, перитоніт, масивні пошко�

дження життєво важливих органів.

При своєчасному лікуванні прогноз при відкритому пошкодженні нирки з по�

рушенням цілісності чашково�мискової системи сприятливий щодо збереження

життя пацієнта і не завжди задовільний стосовно відновлення функції нирки.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,

об’єм достатньої медичної допомоги становить: 

� боротьба з шоком, 

� проведення гемостатичної терапії, 

� зупинка кровотечі. 

Необхідна консультація спеціаліста�уролога для вирішення тактики лікуван�

ня і переведення у профільне урологічне відділення.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, прогресування пато�

логічного процесу не визначається, загоєння ранового каналу.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень пацієнт потребує їх консервативного або опе�

ративного лікування.

Хворий потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом 1�го ро�

ку, 2 рази на рік – протягом 2�го року, 1 раз на рік – протягом 3�го року в об�

сязі: огляд урологом; загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; бак�

теріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибак�

теріальних препаратів; визначення рівня креатиніну плазми крові; УЗД.

У разі залишення єдиної функціонуючої нирки хворий підлягає диспансерно�

му нагляду щорічно.

Критерії зняття з диспансерного обліку: задовільна функція травмованої

нирки, відсутність пізніх ускладнень (хронічний пієлонефрит, нефрогенна ар�

теріальна гіпертензія, камені нирок, гідрокалікоз, ниркова недостатність).

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження протягом 6�12 місяців після оператив�

ного втручання, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).

У разі видалення травмованої нирки пацієнт повинен постійно знаходитися

під диспансерним наглядом уролога (1 раз на рік). При цьому виконуються: за�

гальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, визначення рівня сечовини та кре�

атиніну крові, проба Реберга, УЗД нирки. 
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12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Відкриті пошкодження нирки»

Пацієнт  

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування відкрито�

го пошкодження нирки, отримав інформацію про виявлені пошкодження, мету

проведення лікування (оперативного втручання).

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Відкриті пошкодження нирки».

Хворого сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Відкриті пошкодження нирки», і отримав на них

вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Відкриті пошкодження нирки», про що підписався власноручно  

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді  

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія. Відкрите пошкодження нирки виникає внаслідок її поранення.

Розрізняють вогнепальні та ножові поранення. Зміни у пошкодженій нирці

різноманітні – від забою нирки до її розчавлення; спостерігаються поранення

великих судин нирки і сечоводу.

2. При встановленому діагнозі лікувальна тактика полягає в оперативному

втручанні. У разі виникнення ускладнень (шок, внутрішня кровотеча, заочере�

винна гематома, урогематома, заочеревинна флегмона, сечові затьоки) вини�

кає загроза життю постраждалого.

3. Можливі наслідки відмови від виконання протоколу: загроза втрати нирки

або виникнення життєво небезпечного стану.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях, науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку післятравматичних

ускладнень при пошкодженні нирки. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 5. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з
відкритим пошкодженням нирки із порушенням цілісності чашково�мискової
системи.  

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведено консервативне лікування, оператив�

не втручання або контрольне обстеження з приводу травми нирки у спеціалізо�

Скарги

Травма нирки

Так

Обстеження: опитування, фізикальне обстеження; загальний

аналіз крові і сечі, креатинін крові; коагулограма; ЕКГ; УЗД; КТ;

екскреторна урограма. При необхідності – ангіографія, РСГ,

ретроградна уретеропієлографія, фістулографія

Встановлено діагноз «Відкрите пошкодження нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні
Функція

протилежної

нирки збережена

Органозберігаюча операція,

при необхідності –

нефректомія

Реабілітація

Оперативне лікування (відкрита операція)

Функція протилежної

нирки порушена або

відсутня, травмовані

обидві або єдина нирка

Органозберігаюча операція,

нефректомія не припустима

Досягнуто очікуваних результатів

Диспансеризація

Лікування ускладнень або диспансерний

нагляд та повторне оперативне лікування

Ні

Так

Так

Ні

Гемодинаміка і показники крові значно змінені (шок, анемія), структура і

функція нирки порушені, визначається навколониркова гематома,

урогематома. Спостерігається рановий канал
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ваному урологічному відділенні районної, міської чи обласної лікарні,
профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України протя�
гом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на травму нирки, госпіталізовані у відділення

протягом року _______.
2. Кількість хворих на травму нирки, яким проведене оперативне втручання

________ , (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих на травму нирки, яким проведені органозберігаючі опе�

рації ________, (_________) % до прооперованих.
Б) Кількість хворих на травму нирки, яким проведена нефректомія ________,

(_________) % до прооперованих.
В) Кількість прооперованих хворих на травму нирки, у яких виникли усклад�

нення, що потребують повторного оперативного втручання ________,
(_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих на травму нирки, яким виконане контрольне обстеження
__________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на травму нирки, при контрольному обстеженні у яких
констатовано погіршення функції нирки _________, (_________) %.

Б) Кількість хворих на травму нирки, при контрольному обстеженні у яких
відзначений позитивний результат оперативного втручання ________,
(_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів
спрямовують головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня
наступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому враховується функція
нирки з боку ураження, наявність гнійного виділення з післяопераційної рани,
сечової нориці. 

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (екскретор�
на урографія, антеградна або ретроградна пієлоуретерографія, фістулографія)
та лабораторними методами.

Ускладнення, які розвинулися в стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Травма нирки»

проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни до наведеного протоколу готуються групою розробників. Внесення

змін до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністер�
ством охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.
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4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Травма нирки» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка Дуже Задо� В осно� Між за� В Не за� Несте�
хворим задо� воле вному, дово� осно� дово� рпно 
якості воле� ний задо� лений вному, лений
життя ний воле� та не не задо�
відносно ний задо� воле�
стану воле ний
нирок ний
1. Як би 0 1 2 3 4 5 6
Ви поста�
вились 
до того, 
що Вам 
до кінця 
життя 
доведе�
ться мати 
такі про�
блеми з 
нирками, 
як у цей 
час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5.Оцінка вартості протоколу
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ТРАВМА СЕЧОВОГО МІХУРА МКХ�10: S 37.2

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Член�кореспондент О.В. Люлько тел. (0562) 46�41�83
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
завідувач кафедри урології
Дніпропетровської 

державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, В.П. Стусь тел. (0562) 46�65�63
доцент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, Ю.І.Удовицький тел. (0562) 46�65�73
доцент кафедри урології
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
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Кандидат мед. наук, Р.М. Молчанов тел. (0562) 46�85�84
асистент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Асистент кафедри урології С.О. Павлюк тел. (0562) 46�85�84
Дніпропетровської державної 
медичної академії, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Зав. урологічним Е.О. Світличний тел. (0562) 46�43�73
відділенням №1 обласної 
клінічної лікарні ім. 
І.І. Мечнікова, 
м. Дніпропетровськ,
Жовтнева пл., 14. 

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на травму сечового міхура.

Завдання розробки і впровадження протоколу
• Введення сучасної системи діагностики травми сечового міхура з

урахуванням виду пошкодження.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки

оптимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.
• Підвищення якості життя хворих на травми сечового міхура.
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на травми се�

чового міхура, залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на травми сечового

міхура: спеціалізовані урологічні відділення міських, обласних лікарень,
профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Пошкодження сечового міхура поділяють на закриті й відкриті, ізольовані
та поєднані, внутрішньоочеревинні, позаочеревинні та змішані.

Закриті пошкодження. У механізмі виникнення пошкоджень сечового міху�
ра певну роль відіграє не лише характер травми, а й умови, які їй сприяють.
Причиною внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура є підвищення
гідростатичного тиску, яке спостерігається при переповненому сечовому
міхурі. У цьому випадку велике значення під час травми має не стільки сила
удару, скільки швидкість і раптовість травмування, ступінь наповнення сечово�
го міхура. Зсередини сечовий міхур може пошкоджуватись під час грубого або
форсованого введення різних інструментів – металевого катетера, бужа, цис�
тоскопа та ін. У разі перелому кісток тазу розрив сечового міхура може спри�
чинитись їх уламками.

Розрізняють забиті місця і неповні розриви стінки сечового міхура, при яких
сеча не проникає за його межі, і повні розриви – із затьоком сечі у навколишні
тканини і черевну порожнину. У місці травми стінки сечового міхура утворю�
ються підслизові або внутрішньостінні крововиливи, які іноді деформують фор�
му органа. Гематоми, у більшості випадків, розсмоктуються. При неповному
розриві пошкоджується лише частина шарів стінки міхура. Залежно від того,
які шари стінки сечового міхура пошкоджені, розрізняють зовнішні та внутрішні
розриви. Неповні розриви можуть перетворитись у повні. Найчастіше виникає
один розрив, але буває їх два і більше. Величина дефекту різна – від дрібного
до масивних пошкоджень. 
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При внутрішніх розривах кров проникає у порожнину сечового міхура, інтен�
сивність гематурії залежить від характеру ушкоджених судин: венозне незаба�
ром припиняється, артеріальне часто призводить до тампонади сечового міху�
ра кров’яними згустками. При зовнішніх розривах кров виливається у навко�
ломіхуровий простір, викликаючи деформацію і зміщення стінки міхура.

Повні позаочеревні розриви супроводжуються значною кровотечею у навко�
ломіхурову клітковину з венозного сплетіння і у порожнину сечового міхура із
судинної мережі шийки і сечоміхурового трикутника. Одночасно з кровотечею
в паравезикальні тканини надходить сеча, що призводить до їхньої
інфільтрації. Урогематома, яка утворилась, деформує і зміщує сечовий міхур.
Кровотечі внутрішньоочеревинних розривів невеликі. Сеча, яка вилилась,
частково всмоктується, викликаючи хімічне подразнення очеревини, що з ча�
сом викликає гнійний перитоніт.

Клінічна картина багато в чому залежить від ступеня і характеру порушен�
ня цілості стінки сечового міхура.

При позаочеревинному розриві спостерігається біль у надлобковій ділянці,
який посилюється при потягу до сечовипускання, особливо під час натужуван�
ня. Біль поширюється у промежину, пряму кишку, статевий член.

Важливим симптомом розриву сечового міхура є розлади сечовипускання.
При позаочеревинному розриві спостерігаються несправжні потяги до сечови�
пускання, які супроводжуються тенезмами та виділенням незначної кількості
сечі, забарвленої кров’ю, або крові. Можлива затримка сечі. Під час перкусії
над лобком виявляється тупість, яка не має чіткої межі.

У разі внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура найбільш раннім
симптомом є біль, який спочатку локалізується у лобковій ділянці, а потім по�
ширюється по всьому животу. Швидко наростають явища перитоніту. Перку�
торно визначається тупість без чітких меж, яка поширюється у пахвинну ділян�
ку. З’являється припухлість тканин у лобковій та пахвинних ділянках чи проме�
жині, нерідко – набряк калитки (у жінок – статевих губ).

При поєднаному пошкодженні сечового міхура та кісток тазу хворий блідий,
вкритий холодним потом. Відзначаються тахікардія, зниження артеріального
тиску. Після приєднання інфекції розвивається сечова флегмона та уросепсис.

До симптомів внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура належить
відсутність сечовипускання при частих несправжніх потягах до нього. У таких
хворих сеча надходить у черевну порожнину через дефект у стінці сечового
міхура. Інколи акт сечовипускання зберігається завдяки тампонаді дефекту
стінки сечового міхура петлею кишки чи сальником. У зв’язку із накопиченням
рідини в черевній порожнині відзначається здуття живота (метеоризм), притуп�
лення перкуторного звуку в пологих ділянках черевної порожнини, над лобком. 

Діагноз розриву сечового міхура встановлюють на підставі даних анамнезу,
клінічних проявів і результатів інструментального та рентгенологічного
досліджень, ультразвукового дослідження та лапароскопії.

Одним із діагностичних методів є катетеризація сечового міхура. У разі по�
заочеревинного розриву сеча через катетер не проходить або виділяється
слабким струменем, має домішки крові. При внутрішньоочеревинному розриві,
коли катетер ненавмисно проводять через дефект стінки сечового міхура у че�
ревну порожнину, може виділитись велика кількість рідини, яка містить до 10%
білка і більше.

Ретроградна цистографія дозволяє диференціювати непроникаючі та прони�
каючі, внутрішньоочеревинні й позаочеревинні розриви сечового міхура, вияв�
ляти розташування сечових запливів і приблизне місце розриву. Обов’язкови�
ми є: введення не менше 350 мл розчину контрастної речовини та виконання
рентгенограм у боковій проекції і особливо після спорожнення сечового міхура
від контрасту. Ознакою позаочеревинного розриву є накопичення рентгено�
контрастної речовини у навколоміхуровій клітковині, внутрішньоочеревинного –
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в черевній порожнині, головним чином, у одному з бічних каналів у вигляді сму�
ги з випуклим зовнішнім і фестончастим внутрішнім контурами, у вигляді
суцільної маси над сечовим міхуром чи у міхуровопрямокишковій ямці. При
відриві шийки сечового міхура на ретроградній уретрограмі спостерігається за�
плив рентгеноконтрастної речовини за межі контурів сечівника біля його
внутрішнього отвору.

Якщо провести катетер через сечівник не вдається, треба виконати екскре�
торну (інфузійну) урографію та низхідну цистографію.

Диференціальна діагностика. Позаочеревинний розрив сечового міхура
слід диференціювати з пошкодженням заднього відділу сечівника. Ретроград�
на уретроцистографія дозволяє визначити локалізацію пошкодження.

Внутрішньоочеревинний розрив сечового міхура часто нагадує закрите по�
шкодження органів черевної порожнини (печінки, селезінки, кишок, судин
брижі). Спостерігається інтенсивний біль у животі, ознаки внутрішньої крово�
течі, позитивний симптом подразнення очеревини. Діагноз встановлюють
після виконання уретроцистографії. Крім того, при пошкодженні органів черев�
ної порожнини немає розладів сечовипускання і гематурії.

Катетеризація сечового міхура, цистографія, ультразвукове дослідження і
лапароскопія – найбільш прийнятні методи для своєчасної діагностики.

Лікування. У разі повного закритого пошкодження сечового міхура потрібне
негайне хірургічне втручання. При внутрішньоочеревинному розриві викону�
ють широку лапаротомію, ревізію органів черевної порожнини, визначають
ділянку пошкодження. Після операції на органах черевної порожнини (ушиван�
ня рани печінки, резекція кишки, ушивання стінки чи рани брижі тощо), якщо
немає сечової інфільтрації, рану сечового міхура ушивають дворядними кетгу�
товими швами, не захоплюючи слизової оболонки. У сечовий міхур вводять ка�
тетер з двома ходами, через який його протягом 6�8 діб зрошують антисептич�
ним розчином. При сечовій інфільтрації, а також поєднаних чи множинних по�
шкодженнях, операцію закінчують накладанням надлобкового сечоміхурового
дренажу – епіцистостомією.

У разі позаочеревинного повного розриву сечового міхура оголюють його
надлобковим екстраперитонеальним доступом, ретельно оглядають (ревізу�
ють) і ушивають дефект дворядним кетгутовим швом. Обов’язково виконують
дренування шляхом епіцистостомії. При множинних розривах передньої чи пе�
редньобічної стінки сечового міхура і відсутності сечової інфільтрації у навко�
ломіхуровий простір додатково вводять дві і більше дренажні трубки. У інших
випадках обов’язково дренують навколоміхурову клітковину через затульний
отвір. При відриві шийки сечового міхура притягують її до сечівника за допо�
могою катетера з надувним балоном і з’єднують їх дворядним кетгутовим
швом. Операцію завершують дренуванням передміхурової і тазової кліткови�
ни. Щоб запобігти утворенню сечових запливів, в усіх випадках позаочеревин�
ного розриву сечового міхура навколоміхуровий простір дренують через за�
тульний отвір чи сіднично�прямокишковий простір.

При відриві шийки сечового міхура від сечівника сеча утримується в сечово�
му міхурі завдяки скороченню його внутрішнього сфінктера, але періодично
виникають позиви до сечовипускання і наступна порція сечі потрапляє в ткани�
ни. Оперативне втручання має забезпечити не лише відведення сечі, а й
зв’язок між сечовим міхуром і сечівником. В іншому випадку осі сечового міху�
ра і сечівника відхиляються одна від одної і відновити їх технічно складно. Най�
доцільніше вводити в сечовий міхур через сечівник двоходовий катетер з на�
дувним балончиком. За його допомогою шийка сечового міхура притискається
до сечівника й утримується у правильному положенні.

Ятрогенні пошкодження сечового міхура виникають під час гінекологічних
операцій, видалення пахвинної грижі та заміни епіцистостомічного дренажа.
При гінекологічних втручаннях пошкоджується дно або задня стінка сечового
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міхура (при спайках). Зазвичай пошкодження виявляють одразу і усувають під
час операції.

При видаленні прямої пахвинної грижі або великої за розміром, коли части�
на сечового міхура міститься в калитці, він теж може пошкоджуватися. Тому
при будь�якій пахвинній грижі перед операцією треба переконатись, що не
змістився сечовий міхур. При цій патології після сечовипускання під час натис�
кання на грижу виділяється сеча. На цистограмі чітко виявляється зміщення
сечового міхура.

У деяких випадках пошкоджується не сам сечовий міхур, а випинання його
стінки (дивертикул), який розташований безпосередньо біля грижового мішка.
Інколи хірург виявляє під час операції біля шийки грижового мішка кістоподібне
утворення, розтинає його і пробує вилущити; при цьому з’являється сеча.

При пораненні сечового міхура треба ушити дефект і відвести сечу.
Відкриті пошкодження. За характером виникнення відкриті пошкодження

сечового міхура можуть бути вогнепальні, колото�різані й рвано�забиті.
Особливо тяжкий перебіг мають рвано�забиті пошкодження, які спостерігають�
ся при відкритому переломі кісток тазу, супроводжуються розривом сечового
міхура і часто ускладнюються остеомієлітом.

Залежно від пошкодження черевної стінки, виділяють внутрішньоочере�
винні, позаочеревинні та змішані пошкодження сечового міхура. За видом по�
шкодження поділяють на дотичні, наскрізні та сліпі. Відкриті пошкодження се�
чового міхура нерідко поєднуються з травмами інших органів.

Рановий канал при сучасних пораненнях майже не буває прямолінійним, а в
зоні ранового каналу переважають некротичні та деструктивні зміни. Пато�
логічні зміни при відкритих ушкодженнях, на відміну від закритих, проє
більшою тяжкістю унаслідок великого ушкодження.

Клінічні прояви колото�різаних та рвано�забитих ран такі ж, як і закритих
пошкоджень. Різниця полягає лише в тому, що при широкій рані сеча може
витікати назовні. Але такий симптом у перші години після травми спос�
терігається рідко. Основними ознаками відкритого пошкодження сечового
міхура є порушення акту сечовипускання та гематурія.

Вогнепальні поранення сечового міхура у мирний час бувають дуже рідко.
Найчастіше вони належать до поєднаних травм. Позаочеревинні поранення се�
чового міхура більш ніж у 50% випадків поєднуються з пошкодженням кісток
тазу. Одночасно може травмуватись пряма кишка та інші органи черевної по�
рожнини. Остеомієліт, що ускладнює вогнепальні пошкодження кісток тазу, в
умовах сечової інфільтрації набуває особливо тяжкого перебігу.

Клініка вогнепальних поранень сечового міхура тяжка. Часто спос�
терігається шок. Перебіг залежить від характеру ураження (внутрішньо� чи по�
заочеревинно), величини дефекту стінки сечового міхура, наявності поєднаних
уражень. Сеча затікає не по міжфасціальних проміжках, як при закритих по�
шкодженнях сечового міхура, а в різних напрямках, оскільки є багато ранових
ходів.

У діагностиці відкритих пошкоджень важливу роль відіграє рентгенологічне
дослідження. На оглядовій урограмі іноді помітне стороннє тіло. Досить інфор�
мативна цистографія (висхідна чи низхідна), ультразвукове дослідження та ла�
пароскопія.

Лікування хворих з відкритими пошкодженнями сечового міхура полягає в
хірургічній обробці ран, лапаротомії, ушиванні дефекту стінки сечового міхура
й забезпеченні відтоку сечі. При позаочеревинному розриві потрібне дренуван�
ня сечових запливів, тазової клітковини через затульний отвір за Буяльським�
Мак�Уортером чи Хольцовим.

До ранніх ускладнень відкритих пошкоджень сечового міхура належить по�
ширений (розмитий) перитоніт, який спостерігається переважно при поєднаних
пошкодженнях петель кишок та утворенні сечових флегмон тазової кліткови�
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ни. Пізні ускладнення – сечові флегмони, остеомієліт кісток тазу, сечові нориці.
Вони локалізуються зазвичай на рівні ранового каналу в ділянці хірургічного
втручання або там, де прорвалась чи була розітнута сечова флегмона. Нерідко
формуванню сечових нориць сприяють гнійно�запальний процес у клітковині,
невидалені сторонні тіла, кісткові відламки, остеомієліт. У таких випадках ліку�
вання може бути ефективним лише після усунення несприятливих чинників.

До рідкісних пізніх ускладнень сліпих поранень сечового міхура належать ут�
ворення каменів як наслідок відкладення солей на поверхні сторонніх тіл
(уламка, кістки, кулі та ін.). Зазвичай уламки кісток, кулі видаляють під час пер�
винної обробки рани і огляду (ревізії) сечового міхура. Проте поранення його
може бути непоміченим (невеликий рановий отвір, відсутність запливу сечі в
черевну порожнину або у навколоміхурову клітковину) і виявляється лише
після появи ознак циститу, а також за даними рентгенографії та цистографії.
Інколи процес у сечовому міхурі розвивається при застряванні уламків у та�
зовій клітковині. При цьому виникає обмежений гнійний осередок, який зумов�
лює таку ж саму клінічну картину, як і гнійний парацистит. У процес втягується
стінка сечового міхура, спостерігається її набрякання, з’є  біль і дизурія.

У лікуванні гнійно�септичних ускладнень широко використовують антибіот�
ики відповідно до чутливості бактерій, імуностимулятори, переливання білко�
вих розчинів, компонентів крові, фізіотерапевтичні методи.

Діагноз встановлюють на підставі результатів оглядової рентгенографії та
цистографії і наявності деформованої тіні сечового міхура з вдавленням
відповідно до місця проекції тіней уламків, ультразвукового дослідження.

Прогноз поранень сечового міхура визначається своєчасністю втручання.
Раннє відведення сечі, дренування запливів, правильне і своєчасне опрацю�
вання ушкоджених органів дозволяють значно знизити кількість важких уск�
ладнень і летальності у цієї категорії поранених. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТЕ
ІЗОЛЬОВАНЕ ПОЗАОЧЕРЕВИННЕ ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА
1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на закриті позаочеревинні

пошкодження сечового міхура
2. Ознаки і критерії закритого ізольованого позаочеревинного пошко�

дження сечового міхура.
При ізольованому позаочеревинному розриві сечового міхура спостеріга�

ються біль у надлобковій ділянці, розлади сечовипускання, гематурія.
Біль поширюється в промежину, пряму кишку, статевий член. У разі потягу

до сечовипускання больові відчуття посилюються, особливо під час натужу�
вання.

Важливим симптомом розриву сечового міхура є розлади сечовипускання,
зумовлені рефлекторним спазмом шийки сечового міхура та поступовою сечо�
вою інфільтрацією навколоміхурового простору. Спостерігаються несправжні
потяги до сечовипускання, які супроводжуються тенезмами та виділенням не�
значної кількості сечі, забарвленої кров’ю, або крові. Інтенсивність гематурії
залежить від характеру ушкоджених судин. Під час перкусії над лобком вияв�
ляється тупість, яка не має чіткої межі. Сечовий заплив у клітковину тазу може
призвести до почервоніння (гіперемії) і набряклості шкіри надлобкової ділянки,
уросепсису. Під час виконання контрастної цистографії ознакою позаочере�
винного розриву сечового міхура є накопичення рентгеноконтрастної речови�
ни у навколоміхуровій клітковині.

Діагностика грунтується на підставі анамнезу, фізикальних, лабораторних,
інструментальних та рентгенологічних методів дослідження. 

До основних методів дослідження слід віднести рентгенологічні, які займа�
ють провідне місце у діагностиці пошкоджень сечового міхура.
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Для позаочеревинного розриву сечового міхура притаманні накопичення
рентгеноконтрастної речовини в навколоміхуровій клітковині у вигляді клаптиків,
які нагадують полум’я, лінійних смуг, зореподібних або променеподібних утво�
рень. При наявності великої гематоми в навколоміхуровій клітковині тінь сечово�
го міхура за формою нагадує «боксерський мішок», «сльозу». Ретроградна цис�
тографія дозволяє виявити приблизне місце розриву. Якщо провести катетер че�
рез сечівник не вдається, необхідно виконати екскреторну (інфузійну) урографію
та низхідну цистографію. Екскреторна урографія у випадках відриву сечового
міхура дозволяє констатувати рентгенографічну ознаку «журавель�в�небі» за
Turner�Warwick. Ця рентгенологічна ознака є симптомом повного розриву зад�
ньої частини сечівника («ширяючі» (відірвані вверх) на рентгенограмах – сечо�
вий міхур з передміхуровою залозою). Симптом «журавель�в�небі» дозволяє
віддиференціювати позаочеревинний розрив сечового міхура від повного розри�
ву задньої частини сечівника. При відриві шийки сечового міхура від сечівника
клінічні прояви типові: біль, уретрорагія, гостра затримка сечі, сечові запливи, ге�
матома промежини й калитки. Діагноз підтверджують на підставі даних ретро�
градної уретрографії. Спостерігається заплив рентгеноконтрастної речовини за
межі контурів сечівника біля його внутрішнього отвору.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись в стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального
профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів, хворих на
закрите ізольоване позаочеревинне пошкодження сечового міхура.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового ассортименту.
Обстеження виконуються терміново при надходженні до стаціонару:

� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну сироватки крові;
� цукор крові;
� група крові та Rh�фактор;
� ЕКГ;
� катетеризація сечового міхура;
� висхідна цистографія;
� УЗД нирок, сечового міхура та органів черевної порожнини;
� оглядова та екскреторна урографія. 

Постраждалі з ізольованим позаочеревинним розривом сечового міхура по�
требують негайного хірургічного втручання, яке передбачає ревізію сечового
міхура, ушивання рани і дренування шляхом епіцистостомії.

При відсутності сечової інфільтрації у навколоміхуровий простір додатково
вводять дві та більше дренажні трубки. У інших випадках обов’язково дрену�
ють навколоміхурову клітковину через затульний отвір. При відриві шийки се�
чового міхура притягують її до сечівника за допомогою катетера з надувним
балоном і з’єднують їх кетгутовими швами.

У разі необхідності щодобово проводяться загальний аналіз крові, контроль
рівня електролітів, печінково�ниркового комплексу.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового ассортименту.
Обстеження: 

� ретроградна уретрографія (при підозрі на відрив сечового
міхура від сечівника);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості
збудників до антибактеріальних препаратів (для проведення
адекватної антибактеріальної терапії);

� оглядова рентгенографія кісток тазу;
� консультація хірурга та травматолога.
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6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у постраждалого скарг на больові відчуття у надлобковій
ділянці з поширенням їх у промежину, пряму кишку, статевий член, розладів
сечовипускання, макрогематурії проводиться фізикальне обстеження, лабора�
торне дослідження.

Із урологічних методів дослідження виконують катетеризацію сечового міху�
ра і висхідну цистографію. По катетеру вводять щонайменше 350 мл 10�15%
розчину рентгеноконтрастної речовини. Рентгенограми виконують у прямій і
боковій проекціях. Обов’язково виконують знімок після звільнення сечового
міхура, щоб виявити розташування сечових запливів і місце розриву.

Перед виконанням хірургічних втручань з приводу закритої травми сечового
міхура бажано мати інформацію про морфологічний і функціональний стан
верхніх сечових шляхів. Таку інформацію можливо дізнатися, виконавши УЗД
нирок та екскреторну урографію.

При встановленні діагнозу позаочеревинного розриву сечового міхура не�
гайно виконують відкрите оперативне втручання. При цьому потрібно при мож�
ливості максимально забезпечити герметизацію у ділянці розриву і адекватно
дренувати сечовий міхур шляхом епіцистостомії. Найкращим засобом за�
побігання утворення сечових запливів є дренування навколоміхурового
простіру через затульний отвір (за Буяльським�Мак�Уортером) чи сіднично�
прямокишковий отвір (за Хольцовим).

При підозрі на відрив шийки сечового міхура від сечівника виконують ретро�
градну уретрографію. Якщо виникає необхідність диференціювати позаочере�
винний розрив сечового міхура з повним пошкодженням заднього відділу
сечівника, виконують екскреторну урографію. Виявлення ефекту «журавель�в�
небі» за Turner�Warwick свідчить про повний розрив сечівника.

Тому оперативне втручання має забезпечити не лише відведення сечі, а й
зв’язок між сечовим міхуром і сечівником. У іншому випадку осі сечового міху�
ра і сечівника відхиляються одна від одної і відновити їх технічно складно. Най�
доцільніше вводити в сечовий міхур через сечівник двоходовий катетер з на�
дувним балончиком. За його допомогою шийка сечового міхура притискається
до сечівника й утримується у правильному положенні. Введення двоходового
катетера виконується не тільки для відновлення прохідності сечівника, але й
для профілактики утворення звужень (стриктур) на великому проміжку.

У випадку непідтвердження діагнозу закритого пошкодження сечового міху�
ра виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому діаг�
нозу, та забезпечується адекватне лікування у профільному відділенні.

У післяопераційному періоді хворим проводять знеболюючу, гемостатичну,
антибактеріальну терапію (спочатку призначаються препарати широкого спек�
тру дії, а потім – за даними бактеріологічного дослідження сечі), метилурацил
по 0,5 г тричі на день.

Можливі ускладнення закритих травм сечового міхура:
� наростання сечових запливів навколоміхурової клітковини; 
� внутрішня кровотеча;
� гострий пієлонефрит;
� сечова флегмона тазу;
� уросепсис;
� камені сечового міхура.
Також можуть спостерігатися простатит, везикуліт, епідидиміт, абсцес пе�

редміхурової залози. 
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7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі
клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Результати хірургічного позаочеревинного розриву сечового міхура визна�
чаються ранньою діагностикою і своєчасним втручанням. Раннє відведення
сечі, дренування запливів, правильне і своєчасне опрацювання травмованих
ділянок сечового міхура дозволяють значно знизити кількість важких усклад�
нень у цієї категорії постраждалих.

Скарги на періодичні болі ниючого характеру, загострення цистопієлонеф�
риту, простатиту, які піддаються антибактеріальній терапії. Іноді можливе ви�
никнення епідидиміту, каменів у сечовому міхурі.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,
об’єм достатньої медичної допомоги становить: 

� боротьба з шоком, 
� проведення гемостатичної терапії, протизапальної терапії.
У разі виникнення ускладень необхідне переведення у профільне урологічне

відділення.
8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Своєчасне хірургічне втручання при мінімальних (незначних) сечових запли�

вах дозволяє отримати добрі віддалені результати. Відновлюється уродинаміка
нижніх сечових шляхів. Іноді спостерігається лейкоцитурія. Працездатність
збережена.

За даними клініки, лабораторних показників, рентгенологічного обстеження
відзначається відновлення функції нижніх сечових шляхів, нормалізація за�
гального аналізу сечі.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�
ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладень, пропонується їх консервативне лікування або
хірургічне лікування.

Хворий потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом 1�го ро�
ку, 2 рази на рік протягом 2�го року, 1 раз на рік протягом 3�го року в обзязі: 

� огляд урологом; 
� загальний аналіз крові; 
� загальний аналіз сечі; 
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів; 
� визначення рівня креатиніну плазми крові; 
� УЗД нирок та сечового міхура.
Критерії зняття з диспансерного обліку: задовільна функція травмованного

сечового міхура, відсутність пізніх ускладнень (хронічний пієлонефрит,
хронічний цистит, камені сечового міхура, уретерогідронефроз, ниркова недо�
статність).

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма сечового міхура»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування закрито�
го, ізольованого пошкодження сечового міхура, отримав інформацію про при�
чини виникнення, мету проведення оперативного лікування.
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Пацієнту запропоноване проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма сечового міхура».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які запитання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма сечового міхура» і отримав на них ви�

черпні відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечового міхура», про що підписався власноручно 

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія закритої, ізольованої травми сечового міхура. Причиною закри�

того пошкодження сечового міхура, у більшості випадків, є транспортна трав�

ма, рідше – здавлення або падіння постраждалого. У механізмі виникнення по�

шкодження має значення як характер і сила травмуючого агента, так і ступінь

заповнення сечового міхура сечею.

2. Повні позаочеревні розриви супроводжуються значною кровотечею в на�

вколоміхурову клітковину і у порожнину сечового міхура. Одночасно з кровоте�

чею у паравезикальні тканини надходить сеча, що призводить до їхньої

інфільтрації. Урогематома, яка утворилась, деформує сечовий міхур.

3. Метод лікування – оперативний (ушивання ділянки розриву, дренування

сечового міхура шляхом епіцистостомії, дренування навколоміхурового про�

стору.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: розвинення флег�

мони малого тазу, уросепсису – виникнення загрози життю.

5. Можливі ускладнення після оперативного втручання: наростання сечових

запливів навколоміхурової клітковини, розвиток сечової флегмони і уросепси�

су, нагноєння післяопераційної рани, гострий цистопієлонефрит, сечова нори�

ця, пневмонія, тромбоемболія, порушення мозкового кровообігу, порушення

коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку посттравматичних

ускладнень при пошкодженні сечового міхура.

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з за�
критим ізольованим позаочеревинним пошкодженням сечового міхура. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТЕ
ІЗОЛЬОВАНЕ ВНУТРІШНЬООЧЕРЕВИННЕ ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОГО

МІХУРА
1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на закрите ізольоване

внутрішньоочеревинне пошкодження сечового міхура.

2. Ознаки і критерії закритого ізольованого внутрішньоочеревинного
пошкодження сечового міхура.

У разі внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура найбільш раннім

симптомом є біль, який спочатку локалізується у лобковій ділянці, а потім по�

ширюється по всьому животу. Швидко наростають явища перитоніту. Перку�

Скарги

Закриті пошкодження сечового міхура

Так

Обстеження: опитування, фізикальне обстеження; загальний

аналіз крові, сечі, креатинін крові; ЕКГ; УЗД; катетерізація

сечового міхура; ретроградна цистографія, оглядова

екскреторна урографія

Встановлено діагноз «Закрите ізольоване позаочеревинне

пошкодження сечового міхура»

Діагностичні заходи,

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Реабілітація

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Досягнуто очікуваних результатів

ДиспансеризаціяЛікування ускладнень або диспансерний

нагляд та повторне оперативне лікування

Ні

Так

Так

Ні

Несправжні потяги до сечовипускання, які супроводжуються виділенням

незначної кількості сечі, макрогематурія; накопичення рентгеноконтрастної

речовини у навколоміхуровій клітковині

71



торно визначається тупість без чітких меж, яка поширюється у пахвинних

ділянках або промежині, нерідко – набряк калитки (у жінок – статевих губ).

До симптомів внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура належить

відсутність сечовипускання при частих несправжніх позивах до нього. У таких

хворих сеча надходить у черевну порожнину через дефект у стінці сечового

міхура. Інколи акт сечовипускання зберігається завдяки тампонаді дефекту

стінки сечового міхура петлею кишки чи сальником. У таких випадках сеча за�

барвлена кров’ю. У зв’язку з накопиченням рідини, у черевній порожнині

відзначається здуття живота (метеоризм), притуплення перкуторного звуку в

пологих ділянках черевної порожнини, над лобком.

Діагностика грунтується на підставі даних анамнезу, клінічних проявів і ре�

зультатів інструментального та рентгенологічного досліджень.

Одним із діагностичних методів є катетерізація сечового міхура. При цьому

сеча через катетер не виділяється, або виходить слабким струменем, має

домішки крові. Коли катетер ненавмисно проводять через дефект стінки сечо�

вого міхура в черевну порожнину, може виділитись велика кількість рідини, яка

містить до 10% білка і більше.

Ретроградна цистографія дозволяє диференціювати внутрішньоочеревин�

ний і позаочеревинний розрив сечового міхура, виявити розташування сечо�

вих запливів і місце розриву. Ознакою внутрішньоочеревинного розриву сечо�

вого міхура є накопичення рентгеноконтрастної речовини у черевній порож�

нині, головним чином, у одному із бічних каналів у вигляді смуги з випуклим

зовнішнім і фестончатим внутрішнім контурами, у вигляді суцільної маси над

сечовим міхуром чи в міхурово�прямокишковій ямці.

Якщо провести катетер через сечівник не вдається, необхідно виконати ек�

скреторну (інфузійну) урографію та низхідну цистографію.

Внутрішньоочеревинний розрив сечового міхура часто клінічно нагадує за�

крите пошкодження органів черевної порожнини (печінки, селезінки, кишок,

судин брижі). Спостерігаюється інтенсивний біль у животі, ознаки внутрішньої

кровотечі, позитивний симптом подразнення очеревини. Діагноз встановлю�

ють після виконання уретроцистографії. Крім того, при пошкодженні органів

черевної порожнини немає розладів сечовипускання і гематурії.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись в стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального

профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів на закрите,

ізольоване позаочеревинне пошкодження сечового міхура.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження виконують терміново при надходженні до стаціонару:

� загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;

� цукор крові;

� рівень креатиніну сироватки крові;

� група крові та Rh�фактор;

� ЕКГ;

� консультація хірурга;

� пункція черевної порожнини;

� катетеризація сечового міхура (проба Зельдовича);

� ретроградна цистографія;

� УЗД нирок, сечового міхура, органів черевної порожнини;

� оглядова та екскреторна урографія. 
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Постраждалі з ізольованим, внутрішньоочеревинним розривом сечового

міхура потребують негайного хірургічного втручання яке передбачає лапаро�

томію, санацію черевної порожнини, ревізію органів черевної порожнини; виз�

начення ділянки пошкодження; ушивання рани сечового міхура і дренування

його шляхом епіцистостомії; дренування черевної порожнини. 

У післяопераційному періоді проводиться знеболююча, гемостатична, анти�

бактеріальна терапія. Проводиться контроль загального аналізу крові, печінко�

во�ниркового комплексу до стабілізації стану хворого.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� лапароскопія (при підозрі на пошкодження внутрішних ор�

ганів); 

� цистоскопія (переважно у жінок);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості 

збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

Наявність скарг на больові відчуття, які виникли у лобковій ділянці з подаль�

шим поширенням по всьому животу, тяжкий загальний стан, частий пульс,

здуття живота, накопичення рідини у черевній порожнині, відсутність сечовипу�

скання при частих несправжніх потягах до нього свідчать про можливе пошко�

дження сечового міхура. Діагноз підтверджують на підставі результатів інстру�

ментального та рентгенологічного дослідження, ультразвукового дослідження

та лапароскопії.

Про ушкодження сечового міхура свідчать наступні ознаки, виявлені при ка�

тетеризації сечового міхура:

� відсутність або незначна кількість сечі;

� велика кількість сечі, значно більша від максимальної ємкості сечового

міхура;

� сеча з домішками крові;

� невідповідність об’єму введеної і виведеної рідини по катетеру (позитивний

симптом Зельдовича).

Для виявлення вільної рідини (крові, сечі) у черевній порожнині використову�

ють ультразвукове дослідження, лапараскопію, діагностичний лапароцентез.

Найбільш інформативним діагностичним методом є ретроградна цисто�

графія, котра дозволяє виявити порушення цілісності сечового міхура. Вико�

нання висхідної цистографії бажано поєднати з пробою Зельдовича.

Ознакою внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура є накопичення

рентгеноконтрастної речовини у черевній порожнині.

У разі внутрішньоочеревинного розриву потрібне негайне оперативне втру�

чання. Виконують широку лапаротомію. Видаляють вільну рідину із черевної

порожнини. Місце розриву ушивають дворядними кетгутовими швами, не за�

хоплюючи слизової оболонки. Операцію закінчують накладанням надлобково�

го сечоміхурового дренажу. Дренують та ушивають черевну порожнину.

У післяопераційному періоді хворим проводять знеболюючу, гемостатичну,

антибактеріальну терапію (спочатку призначаються препарати широкого спек�

тру дії, а потім – за даними бактеріологічного дослідження сечі), метилурацил

по 0,5 г тричі на день.
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Можливі ускладнення закритих травм сечового міхура:

� перитоніт;

� внутрішня кровотеча;

� гострий пієлонефрит;

� уросепсис;

� нагноєння післяопераційної рани;

� камені сечового міхура. 

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Результати лікування внутрішньоочеревинного розриву сечового міхура виз�

начаються ранньою діагностикою і своєчасним хірургічним втручанням.

Своєчасне хірургічне лікування дозволяє отримати добрі віддалені результати.

Для лікарень, у структурі яких немає спеціалізованих урологічних відділень,

об’єм достатньої медичної допомоги становить: 

� боротьба з шоком, 

� проведення гемостатичної терапії, 

� зупинка кровотечі. 

Необхідна консультація спеціаліста�уролога для вирішення тактики лікуван�

ня, проведення операції і, при необхідності, переведення у профільне уро�

логічне відділення. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження патологічного проце�

су у сечовому міхурі, не визначається. Уродинаміка верхніх і нижніх сечових

шляхів не порушена.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворі потребують їх консервативного лікуван�

ня, а в деяких випадках – оперативного втручання.

Хворий потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом 1�го ро�

ку, 2 рази на рік – протягом 2�го року, 1 раз на рік – протягом 3�го року в об�

сязі: огляд урологом; загальний аналіз крові; загальний аналіз сечі; бак�

теріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до антибак�

теріальних препаратів; визначення рівня креатиніну плазми крові; УЗД нирок

та сечового міхура.

Критерії зняття з диспансерного обліку: задовільна функція травмованого

сечового міхура, відсутність пізніх ускладнень (хронічний пієлонефрит,

хронічний цистит, камені сечового міхура, уретерогідронефроз, ниркова недо�

статність).

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після оперативного

втручання, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма сечового міхура»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування закритого ізольова�

ного внутрішньоочеревинного пошкодження сечового міхура, отримав інформацію про

причини пошкоджень, що виникли, мету проведення лікування.
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Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма сечового міхура».

Хворого сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма сечового міхура» і отримав на них ви�

черпні відповіді.

Бесіду провів лікар

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечового міхура», про що підписався власноручно

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія закритої ізольованої травми сечового міхура: причиною закрито�

го пошкодження сечового міхура, у більшості випадків, є транспортна травма,

рідше – здавлення або падіння постраждалого. У механізмі виникнення пошко�

дження має значення як характер і сила травмуючого агента, так і ступінь за�

повнення сечового міхура сечею.

2. При внутрішньоочеревинних розривах сеча надходить у черевну порожни�

ну через дефект у стінці сечового міхура, що призводить до виникнення пери�

тоніту.

3. Метод лікування оперативний (ушивання ділянки розриву, дренування се�

чового міхура шляхом епіцистостомії, дренування черевної порожнини).

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: розвинення пери�

тоніту → виникнення загрози життю.

5. Можливі ускладнення після прогресування розвитку перитоніту; виникнен�

ня циститу, цистопієлонефриту; нагноєння післяопераційної рани; пневмонія;

тромбоемболія, виникнення уретерогідронефрозу.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку посттравматичних

ускладнень при пошкодженні сечового міхура. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з за�
критим ізольованим внутрішньоочеревинним пошкодженням сечового міхура. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВІДКРИТІ
ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОГО МІХУРА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на відкриті пошкодження

сечового міхура.
2. Ознаки і критерії відкритого пошкодження сечового міхура.
Відкриті пошкодження сечового міхура бувають вогнепальні, колото�різані й

рвано�забиті. Виділяють внутрішньоочеревинні, позаочеревинні та змішані по�
шкодження. Відкриті пошкодження сечового міхура нерідко поєднуються з
травмами інших органів.

Патологічні зміни при відкритих ушкодженнях, на відміну від закритих, про�
являються більшою тяжкістю унаслідок великого ушкодження.

Скарги

Закриті пошкодження сечового міхура

Так

Обстеження: : опитування, фізикальне обстеження; загальний

аналіз крові, сечі, креатинін крові; ЕКГ; УЗД; лапароскопія або

пункція черевної порожнини; катетерізація сечового міхура;

ретроградна цистографія; оглядова та екскреторна урографія

Встановлено діагноз «Закрите ізольоване

внутрішньоочеревинне пошкодження сечового міхура»

Діагностичні заходи,

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Реабілітація

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Досягнуто очікуваних результатів

ДиспансеризаціяЛікування ускладнень або диспансерний

нагляд та повторне оперативне лікування

Ні

Так

Так

Ні

Відсутність сечовипускання при частих несправжніх потягах до нього;

накопичення рентгеноконтрастної речовини у черевній порожнині; явища

перитоніту
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Клінічні ознаки поранення сечового міхура в перші години після поранення
складаються із ознак загального характеру, симптомів ушкодження
внутрішньоочеревинних органів або кісток тазу і симптомів пошкодження сечо�
вого міхура. Найбільш частими ознаками загального характеру є колапс і шок.
Майже 40% поранених знаходяться у шоковому стані ІІІ ступеня або терміна�
льному стані. 

До симптомів, пов’язаних з ушкодженням органів черевної порожнини,
відносяться болі по всьому животу, напруження м’язів передньої стінки живо�
та; спостерігаються позитивні симптоми подразнення очеревини; відзна�
чається здуття живота, притуплення перкуторного звуку в пологих ділянках че�
ревної порожнини, над лобком.

Основними ознаками відкритого пошкодження сечового міхура є порушення
акту сечовипускання та гематурія. Спостерігаються несправжні потяги до се�
човипускання, які супроводжуються тенезмами та виділенням незначної
кількості сечі, забарвленої кров’ю, або відсутність сечовипускання при частих
несправжніх потягах до нього. При широкій рані сеча може витікати назовні.
Але такий симптом у перші години після травми спостерігається рідко.

Позаочеревинні пошкодження сечового міхура у 50�60% випадків поєдну�
ються з пошкодженням кісток тазу. Одночасно може травмуватись пряма киш�
ка та інші органи черевної порожнини.

Клініка вогнепальних поранень тяжка. Часто спостерігається шок. Перебіг
залежить від характеру ураження (внутрішньо� чи позаочеревинне), величини
дефекту стінки сечового міхура, наявності поєднаних уражень. Сеча затікає не
міжфасціальними проміжками, як при закритих пошкодженнях сечового міху�
ра, а в різних напрямках, оскільки є багато ранових ходів. Остеомієліт, який ус�
кладнює вогнепальні пошкодження кісток тазу, в умовах сечової інфільтрації
набуває особливо тяжкого перебігу.

Діагностика грунтується на підставі даних анамнезу, клінічних проявів і ре�
зультатів інструментальних, рентгенологічних та ультразвукового досліджень.
Одним із діагностичних методів є катетеризація сечового міхура. При цьому
сеча через катетер не виділяється, або виходить слабким струменем, має
домішки крові. Коли катетер ненавмисно проводять через дефект стінки сечо�
вого міхура в черевну порожнину, може виділитись велика кількість рідини з
домішками крові, жовчі.

Основними методами діагностики ушкоджень органів черевної порожнини, у
тому числі внутрішньоочеревинних пошкоджень сечового міхура, є ультразву�
кове дослідження, лапароскопія і лапароцентез із дослідженням евакуйованої
рідини на присутність крові, сечі, жовчі та вмісту кишок. Полегшує діагностику
поранень сечового міхура введення в його порожнину індігокарміну. У разі по�
шкодження сечового міхура евакуйована при лапароцентезі рідина із черевної
порожнини буде забарвлена у синій колір. Важливу роль відіграє рентгено�
логічне дослідження. На оглядовій урограмі іноді помітне стороннє тіло. Досить
інформативна ретроградна цистографія, яка дозволяє диференціювати
внутрішньоочеревинні та позаочеревинні розриви сечового міхура, виявити
розташування сечових запливів і приблизне місце поранення. Екскреторна
урографія при наявності шоку не відповідає на поставлені запитання (ма�
лоінформативна).

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах лікувально�профілактичних закладів загального
профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів на відкри�
те пошкодження сечового міхура.
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4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового ассортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну сироватки крові;
� група крові та Rh�фактор;
� консультація хірурга;
� пункція черевної порожнини;
� УЗД нирок, сечового міхура, органів черевної порожнини; 
� катетеризація сечового міхура;
� ретроградна цистографія;
� оглядова та екскреторна урографія.

Постраждалі з відкритим пошкодженням сечового міхура потребують негай�
ного хірургічного втручання, яке передбачає лапаротомію, санацію черевної
порожнини, ревізію органів черевної порожнини; визначення ділянки пошко�
дження; ушивання рани сечового міхура і дренування його шляхом епіцисто�
стомії; дренування черевної порожнини. При позаочеревинному пораненні
потрібне дренування тазової клітковини через затульний отвір за Буяльським�
Мак�Уортером чи Хольцовим.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового ассортименту.
Якщо стан пораненого дозволяє, варто виконати:

� лапароскопію; 
� цистоскопію;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів. 
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

Діагноз відкритих пошкоджень сечового міхура виставляють за допомогою
катетеризації сечового міхура, лапароскопії чи лапароцентезу, висхідної цис�
тографії, ультразвукового дослідження, екскреторної урографії та цистоскопії.

Найбільш доступним, та який не потребує високої кваліфікації і спеціально�
го обладнання методом діагностики є катетеризація сечового міхура, яку
потрібно виконувати м’яким катетером у разі відсутності ознак пошкодження
сечівника. На пошкодження сечового міхура будуть вказувати наступні ознаки:

� відсутність або незначна кількість сечі забарвленої кров’ю при довгочасній
відсутності сечовипускання;

� велика кількість сечі, яка перевищує максимальну ємність міхура; випуще�
на рідина являє собою суміш сечі й ексудату, яка містить до 10% білка і більше;

� домішок крові у сечі (необхідно виключити ниркове виникнення гематурії);
� невідповідність об’єму введеної і виведеної рідини по катетеру (позитивний

симптом Зельдовича).
Для виявлення вільної рідини (крові, сечі) у черевній порожнині використову�

ють ультразвукове дослідження, лапараскопію, діагностичний лапароцентез. 
Якщо при лапароцентезі отримують кров, рідину з домішками жовчі та вміст

кишок, діагностують ушкодження органів черевної порожнини. 
Ультразвукове дослідження, катетеризація сечового міхура і пункція черев�

ної порожнини є найбільш цінними методами діагностики пошкоджень сечово�
го міхура у практиці надання невідкладної допомоги.

Ці ж методи є основними діагностичними засобами на етапі надання
кваліфікованої хірургічної допомоги при відсутності рентгенологічного облад�
нання.

У спеціалізованих відділеннях виконують рентгенологічні методи досліджен�
ня. Ретроградна цистографія дозволяє, у більшості випадків, виявити поранен�
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ня сечового міхура.
Лікування відкритих пошкоджень сечового міхура оперативне. Об’єм допо�

моги залежить від виду та локалізації пошкоджень, наявності ускладнень та
можливостей етапу надання медичної допомоги.

Основні положення хірургічного лікування цієї категорії поранених:
� розтин раневого каналу, висічення змертвілих тканин та вида�

лення чужорідних тіл і кісткових уламків; 
� обов’язково видаляють виявлені чужорідні тіла, розташовані

біля сечового міхура; 
� доступ до сечового міхура переважно нижньосерединний, не�

залежно від розташування раневого каналу. Обов’язково про�
водиться ревізія порожнини сечового міхура й видалення тіл,
що спричинили поранення, уламків кісток, інших чужорідних
тіл;

� внутрішньоочеревинне поранення ушивається кетгутом або
іншим матеріалом, що розсмоктується, у два ряди з боку че�
ревної порожнини, яка ушивається із залишенням дренажів
для введення антибіотиків. При змінах очеревини для
фракційного діалізу з метою лікування перитоніту в порожни�
ну тазу додатково вводять поліхлорвінілову трубку з великою
кількістю отворів діаметром 1�2 мм. При поєднаному пора�
ненні органів черевної порожнини на них виконуються
відповідні втручання, у першу чергу, за тими принципами, що
й при відсутності ушкодження сечового міхура;

� доступні позаочеревинні рани сечового міхура ушиваються
ззовні дворядовим швом нитками, що розсмоктуються. Рани,
розташовані в ділянці дна, сечоміхурового трикутника або
шийки міхура, ушиваються матеріалом, що розсмоктується, з
боку слизової оболонки. При неможливості ушивання рани та�
кої локалізації її краї зближують й до неї ззовні підводять дре�
нажі;

� сеча із міхура відводиться епіцистостомою, яка накладається
поблизу від верхівки й підшивається до м’язів і апоневрозу
кетгутовим швом. При великих ранах і утрудненнях в їх уши�
ванні епіцистостомія доповнюється активною аспірацією сечі;

� дренування тазової клітковини, враховуючи її інфікованість з
моменту поранення й велику частоту поєднаних ушкоджень
кишечника, необхідно виконувати, у більшості випадків, вико�
ристовуючи рановий канал, надлобковий доступ, методики
Буяльського�Мак�Уортера чи Хольцова. При поєднаному уш�
кодженні прямої кишки для профілактики сечокалових флег�
мон тазу найбільш ефективне накладання протиприродного
заднього отвору на сигмовидну кишку.

Можливі ранні ускладнення:
� поширений перитоніт;
� гострий пієлонефрит;
� внутрішня кровотеча;
� уросепсис;
� нагноєння післяопераційної рани.

Пізні ускладнення:
� сечові флегмони;
� сечові нориці;
� остеомієліт кісток тазу;
� утворення каменів як наслідок відкладення солей на поверхні

сторонніх тіл (уламка кістки, кулі).
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7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі
клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Лікування постраждалих з пораненнями сечового міхура на полі бою та ета�
пах медичної евакуації організується наступним чином.

Перша і долікарська допомога полягає в накладенні асептичної пов’язки на ра�
ну, імобілізації при переломах кісток тазу й великих ушкодженях м’яких тканин,
введенні знеболюючих засобів із шприц�тюбика, застосуванні всередину ан�
тибіотика широкого спектру з першочерговою евакуацією у положенні лежачи.

Перша лікарська допомога зводиться до контролю і виправлення пов’язок,
тимчасової зупинки кровотечі тугою тампонадою рани або накладанням зати�
скача на судину що кровоточить, введеня антибіотиків навколо рани й
внутрішньом’язово, протиправцевої сироватки й правцевого анатоксину, про�
ведення протишокової та інфузійно�трансфузійної терапії з метою підготовки
до евакуації. При поєднаному ушкодженні кісток тазу виконують внутрішньота�
зову новокаїнову блокаду за Школьниковим й Селівановим. 

Кваліфікована хірургічна допомога включає хірургічну обробку рани, оста�
точну зупинку кровотечі, операцію на сечовому міхурі та інших органах з ура�
хуванням перелічених вище принципів.

Сучасна багатокомпонентна загальна анестезія дозволяє виконувати опе�
рації за життєвими показами (тривала кровотеча, пошкодження внутрішніх ор�
ганів, у т.ч. поранення сечового міхура та ін.) в стані шоку при одночасному
енергійному проведенні протишокової терапії.

На етапі спеціалізованої допомоги поранені надходять переважно для
доліковування, а також з ускладненнями пошкоджень: нориці, що тривало не
загоюються, сечові затьоки, гострі та хронічні флегмони тазової клітковини й
остеомієліт тазових кісток.

Можливі результати надання медичної допомоги при відкритих пошкодженях
сечового міхура визначаються своєчасністю оперативного втручання. Раннє
відведення сечі, дренування затьоків, правильна й своєчасна обробка кістко�
вої тканини та поранень прямої кишки дозволяють значно знизити летальність
у цій важкій категорії поранених.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного, ультразвукового та рентгено�

логічних (екскреторна урографія, мікційна цистографія) методів дослідження
патологічного процесу у сечовому міхурі не визначається. Уродинаміка верхніх
і нижніх сечових шляхів не порушена.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�
ної допомоги хворому.

Лікування ускладнень травми сечового міхура потребує в кожному випадку
індивідувального вибору доступу для хірургічної обробки гнійних ран й дрену�
вання гнійників, ретельного висічення рубцевої тканини та мобілізації міхуро�
вої стінки, а в деяких випадках – використання м’язових клаптів на судинній
ніжці для закриття нориці, що не загоюється.

У лікуванні гнійно�септичних ускладнень слід широко використовувати ан�
тибіотики, імуностимулятори, переливання білкових розчинів, компонентів
крові, різноманітні фізіотерапевтичні методи.

Хворий потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом 1�го року,
2 рази на рік – протягом 2�го року, 1 раз на рік – протягом 3�го року в обсязі: 

� огляд урологом; 
� загальний аналіз крові; 
� загальний аналіз сечі; 
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів;
� визначення рівня креатиніну плазми крові; 
� УЗД нирок та сечового міхура.
Критерії зняття з диспансерного обліку: задовільна функція травмованого
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сечового міхура, відсутність пізніх ускладнень (хронічного пієлонефриту, сечо�
вих нориць, остеомієліту кісток тазу, каменів сечового міхура, уретерогідроне�
фрозу, ниркової недостатності).

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 12 місяців після оператив�

ного втручання, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Відкриті пошкодження сечового міхура»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування відкрито�
го пошкодження сечового міхура, отримав інформацію про причини пошко�
джень, що виникли, мету проведення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Відкриті пошкодження сечового міхура».

Хворого сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Відкриті пошкодження сечового міхура», і отри�
мав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Відкриті пошкодження сечового міхура», про що підписався власноручно
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.
13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Відкриті пошкодження сечового міхура виникають внаслідок вогнепаль�

них, колото�різаних й рвано�забитих поранень. Поранення сечового міхура у
50�60% випадків поєднуються з пошкодженням кісток тазу. Одночасно може
травмуватись пряма кишка та інші органи черевної порожнини. Поєднані по�
шкодження мають особливо тяжкий перебіг.

2. При внутрішньоочеревинних пораненнях сеча надходить у черевну порож�
нину, що призводить до виникнення перитоніту. Якщо поранення поєднане з
пошкодженням органів черевної порожнини, окрім сечі, у черевну порожнину
затікає кров, жовч та вміст кишок. У таких випадках перебіг поранень особли�
во тяжкий. Позаочеревинні поранення сечового міхура у 50% випадків поєдну�
ються з пошкодженнями кісток тазу. Сеча затікає у різних напрямках. Виникає
остеомієліт, що ускладнює вогнепальні поранення. Одночасно може травмува�
тись пряма кишка, що призводить до виникнення сечокалових флегмон тазу.

3. Метод лікування оперативний (ушивання місця поранення, дренування се�
чового міхура шляхом епіцистомії, дренування черевної порожнини).

При поєднаних пораненнях спочатку виконуються оперативні втручання на
органах черевної порожнини, а потім – на сечовому міхурі.
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4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: загроза життю від
шокового стану або перитоніту.

5. Можливі ускладнення після оперативного втручання: поширений перитоніт,
сечові флегмони, тромбоемболія, пневмонія, гострий цистопієлонефрит та ін. 

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку посттравматичних
ускладнень при пошкодженні сечового міхура. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно з вимогами нормативних доку�

ментів. 
ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з
відкритим пошкодженням сечового міхура. 

Скарги

Закриті пошкодження сечового міхура

Так

Обстеження: опитування, фізикальне обстеження; загальний аналіз

крові, сечі, креатинін крові; коагулограма; ЕКГ; УЗД; лапароскопія або

пункція черевної порожнини; катетеризація сечового міхура;

ретроградна цистографія; оглядова та екскреторна урографія

Встановлено діагноз «Відкрите пошкодження сечового

міхура»

Діагностичні заходи,

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Реабілітація

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Досягнуто очікуваних результатів

ДиспансеризаціяЛікування ускладнень або диспансерний

нагляд та повторне оперативне лікування

Ні

Так

Так

Ні

Відсутність сечовипускання при частих несправжніх потягах до нього;

накопичення рентгеноконтрастної речовини у черевній порожнині; явища

перитоніту
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МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене консервативне лікування, оператив�

не втручання або контрольне обстеження з приводу травми сечового міхура в
спеціалізованому урологічному відділенні районної, міської чи обласної лікарні,
профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України протя�
гом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на травму сечового міхура, госпіталізованих у

відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на травму сечового міхура, яким проведене оперативне

втручання ________, (_________)% до усіх.
А) Кількість хворих на травму сечового міхура, яким проведені пластичні

операції на сечовому міхурі ________, (_________)% до прооперованих.
Б) Кількість прооперованих хворих на травму сечового міхура, у яких виник�

ли ускладнення, які потребують повторного оперативного втручання ________,
(_________)% до прооперованих.

3. Кількість хворих на травму сечового міхура, яким виконане контрольне об�
стеження __________, (_________)% до усіх.

А) Кількість хворих на травму сечового міхура, при контрольному обстеженні
у яких констатоване погіршення функції сечового міхура у _________,
(_________)%.

Б) Кількість хворих на травму сечового міхура, при контрольному обстеженні
у яких відзначений позитивний результат оперативного втручання ________,
(_________)%.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів. При цьому враховується функція
нирок, наявність гнійного виділення з післяопераційної рани, сечової нориці. 

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (екскретор�
на урографія, антеградна чи ретроградна цистографія, фістулографія) та лабо�
раторними методами.

Ускладнення, які розвинулись у стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін у випадку отримання інформації:
а) про наявність в наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни в наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін у

цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони
здоров’я України згідно чинного законодавства.
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4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечового міхура» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка Дуже Задо� В осно� Між за� В Не за� Несте�
хворим задо� воле вному, дово� осно� дово� рпно 
якості воле� ний задо� лений вному, лений
життя ний воле� та не не задо�
відносно ний задо� воле�
стану воле ний
нирок ний
1. Як би 0 1 2 3 4 5 6
Ви поста�
вились 
до того, 
що Вам 
до кінця 
життя 
доведе�
ться мати 
такі про�
блеми з 
сечовим 
міхуром, 
як сьогодні?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно з вимогами нормативних до�

кументів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ТРАВМА СЕЧОВОДУ МКХ�10: S 37.1

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Член�кореспондент О.В. Люлько тел. (0562) 46�41�83
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
завідувач кафедри урології
Дніпропетровської 

державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, В.П. Стусь тел. (0562) 46�65�63
доцент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, Ю.І.Удовицький тел. (0562) 46�65�73
доцент кафедри урології
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
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Кандидат мед. наук, Р.М. Молчанов тел. (0562) 46�85�84
асистент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Асистент кафедри урології С.О. Павлюк тел. (0562) 46�85�84
Дніпропетровської державної 
медичної академії, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Зав. урологічним Е.О. Світличний тел. (0562) 46�43�73
відділенням №1 обласної 
клінічної лікарні ім. 
І.І. Мечнікова, 
м. Дніпропетровськ,
Жовтнева пл., 14.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на травму сечоводів.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики травми сечоводів з урахуван�

ням ступеня порушення секреторної та евакуаторної функції нирки.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки

оптимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.
• Підвищення якості життя хворих на травми сечоводів.
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на травми сечо�

водів, залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на травми сечоводів:

спеціалізовані урологічні відділення міських, обласних лікарень, профільні
клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Травми сечоводів. Ізольовані пошкодження сечоводів спостерігаються ду�
же рідко. Завдяки еластичності й рухливості, сечовід при травмі легко
зміщується. Лише при сильному ударі він притискається до поперечних
відростків хребтового стовпа і розривається. Найчастіше сечовід травмується
при тяжких поєднаних пошкодженнях інших органів. Інколи цілісність сечовода
порушується під час операції на органах черевної порожнини, малого тазу, за�
очеревинного простору або при необережному виконанні (ендоуретеральних)
внутрішньосечовідних маніпуляцій.

Розрізняють такі види пошкодження сечоводів: перев’язування, розсікан�
ня, відрив від сечового міхура чи нирки, видалення сегмента та розчав�
лення. Пошкодження сечоводів ділять на відкриті й закриті.

Закриті пошкодження. До закритих пошкоджень сечоводів належать:
а) забій (часткове руйнування стінки, що зумовлює утворення звуження та

уретерогідронефрозу); 
б) неповний розрив або розчавлення стінки сечовода, коли його просвіт

не сполучається з оточуючими тканинами (це, в свою чергу, спричиняє звужен�
ня сечовода або некроз його стінки); 

в) повний розрив стінки сечовода, коли просвіт його сполучається з навко�
лишніми тканинами; 

г) переривання сечовода.
Згідно із статистичними даними, найчастіше пошкоджується тазова частина

сечовода. Забій, неповний розрив, розчавлення діагностуються дуже рідко.
Зазвичай таких хворих лікують з приводу забою нирки.
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Пошкодження сечовода часто поєднується з травмою органів черевної по�

рожнини, тому не завжди своєчасно діагностують повний або частковий роз�

рив стінки сечовода і його переривання.

Клінічна картина. Основними зазвичай є ознаки поєднаних пошкоджень ор�

ганів черевної порожнини. Лише пізніше з’являються симптоми сечової

інфільтрації заочеревинного простору: підвищення температури тіла, прояви

інтоксикації, біль у поперековій ділянці, напруження м’язів, подразнення

пристінкової очеревини, пастозність при ректальному або вагінальному

дослідженні.

Сечова інфільтрація заочеревинної клітковини супроводжується болісністю,

припухлістю в поперековій ділянці, а також появою набряків у ділянці статевих

губ у жінок і калитки – у чоловіків.

Діагностика. Для виявлення закритих пошкоджень сечоводів застосовують

екскреторну (інфузійну) урографію та комп’ютерну томографію з в/в введен�

ням контрастної речовини. Ознаками ушкодження сечовода є:

• відстрочене виведення контрастної речовини або відсутність функції

нирки на ураженому боці;

• розширення чашково�мискової системи і, нерідко, сечовода до рівня

ураження;

• екстравазація контрастної речовини за межі сечовода.

Інформацію про прохідність сечовода можна отримати при хромоцистоскопії.

Крім того, уведений внутрішньовенно індигокармін може бути виявлений і в

сечі, що виділяється з раневого каналу.

Якщо урографія не забезпечує необхідної інформації, виконують ретроград�

ну уретеропієлографію. Вона дозволяє уточнити стан і ступінь прохідності се�

човода, а також рівень його пошкодження. Під час радіонуклідного сканування

чи сцинтіграфії звертають увагу на накопичення (своєчасне чи запізніле) та

розподіл (рівномірний чи нерівномірний) радіонуклідного препарату в нирці.

Лікування. Залежно від характеру пошкодження сечовода та ступеня пору�

шення його цілісності, лікування може бути консервативним чи хірургічним.

Консервативне лікування рекомендується у разі забою та надриву стінки сечо�

вода, при пошкодженнях його під час внутрішньосечовідних (ендоуретеральних)

маніпуляцій. Хворим призначають знеболюючі засоби, антибіотики, протиза�

пальні препарати, які запобігають розвиткові періуретриту та звужень сечовода. 

Хірургічне лікування полягає у спорожненні сечового затікання і відновленні

безперервності органа. Треба прагнути зберегти нирку. Нефректомія доцільна

лише при повному руйнуванні паренхіми нирки та втраті її функції. 

У разі неповного розриву сечовода і відсутності сечової інфільтрації на рану

сечовода накладають вузлуваті шви. При повному розриві сечовода співставля�

ють периферичний і центральний його кінці й виконують первинний шов. Щоб

не утворилося звуження, в ділянці шва рекомендують розтинати сечовід не впо�

перек, а косо, і з’єднувати його кінці, не захоплюючи слизової оболонки 

П�подібними швами, які чергуються з вузлуватими. Це дає змогу дещо збільши�

ти просвіт сечовода. Не слід відділяти сечовід від оточуючих тканин, оскільки це

призводить до порушення кровопостачання його стінок і некрозу. При правиль�

ному накладанні сечовідно�сечовідного анастомозу зберігається нормальний

просвіт сечовода, який забезпечує функцію нирки на належному рівні.

Якщо травма сечовода поєднується з масивною сечовою інфільтрацією, то

операцію проводять у два етапи. Спочатку відводять сечу (за допомогою неф�

ростомії, уретеростомії, дренування заочеревинної клітковини), а через 

6�10 тижнів після ліквідації сечової інфільтрації роблять пластичну або віднов�

ну операцію. У таких випадках доводиться видаляти сегмент сечовода і зши�

вати його кінці.
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У разі порушення цілісності тазової частини сечовода ефективна уретероци�

стонеостомія. Операцію виконують поза� або черезочеревинно. Позаочеревин�

ний доступ дозволяє забезпечити більш надійне дренування післяопераційної

рани. Проте при масивних пошкодженнях чи рубцевих змінах виявити і виділи�

ти навколоміхуровий (юкставезикальний) відрізок сечоводу інколи дуже важко.

У таких випадках операцію виконують через два доступи – поза� і черезочере�

винно.

При руйнуванні нижньої третини сечовода, щоб уникнути його натягу, засто�

совують уретероцистонеостомію за методами Van Hook�Boari, Demel, Gregoir

або її модифікації. 

При значних дефектах сечовода і виражених на великій відстані його змінах

виконують часткове чи повне заміщення трансплантатом з кишки. Проте після

цієї операції нерідко розвиваються тяжкі ускладнення, тому її виконують лише

при пошкодженні сечовода єдиної нирки на значній відстані.

Ятрогенні пошкодження. Сечовід може травмуватись під час радикальних

втручань з приводу злоякісних пухлин шийки матки, рідше – яєчників. Виник�

нення таких пошкоджень пояснюється двома причинами: а) порушенням ана�

томо�топографічних зв’язків; б) значною кровотечею. Найчастіше травмуються

ті частини сечовода, у яких він перетинається з великими судинами (маткови�

ми, яєчниковими). Особливо це спостерігається тоді, коли затискачами одно�

часно захоплюють судини і сечовід. Можлива поява двох видів пошкоджень –

пересікання і перев’язування (захоплення в лігатуру). Пошкодження буває од�

но� і двостороннім.

У разі одностороннього пошкодження сечовода виникає картина порушення

його прохідності (обструкції) і біль за типом розпинаючого (а не як при нирковій

кольці), підвищення температури тіла, явища пієлонефриту в поєднанні з гост�

рим розширенням верхніх сечових шляхів.

При пальпації виявляється збільшена і болюча нирка. Під час цистоскопії не

спостерігається виділення сечі з відповідного отвору сечовода. При спробі

здійснити катетеризацію сечовода катетер зупиняється на певному рівні: при

перев’язуванні разом з матковими судинами – відразу за вічком, а разом з

яєчниковими судинами – на відстані 10�12 см.

На екскреторних урограмах спостерігаються ознаки обструкції сечових

шляхів. Якщо перев’язка сечовода розпізнана під час операції, то достатньо

простого зняття лігатури. Якщо перев’язка розпізнана більш ніж через 24 годи�

ни після операції, необхідно зняти лігатуру з одночасним установленням стен�

та. Якщо повна перев’язка розпізнана через 72 години і більше після операції,

виконують резекцію сечовода і накладають первинний шов з одночасним дре�

нуванням стентом. При не туго затягнутій лігатурі можна її зняти і через 10 діб,

з одночасним дренуванням стентом. Для цього знімають шви з розрізу, зроб�

леного при лапаротомії, або виконують операцію звичайними доступами до се�

човода. Кровотечі, як правило, при цьому не буває, бо судини вже на той час

затромбовані.

У разі пересікання сечовода сеча виділяється в заочеревинну, тазову клітко�

вину. Виникає сечовий затьок. Оскільки сеча з другого сечовода продовжує

надходити в сечовий міхур, лікар трактує біль, підвищення температури тіла,

подразнення очеревини як ускладнення операції на органах черевної порожни�

ни і малого тазу. Нерідко діагноз встановлюють лише після того, як сеча почи�

нає надходити з кукси піхви. Можливе виникнення сечових затьоків та в інші

клітковинні простори. Іноді приєднується пієлонефрит.
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При пораненні сечовода слід негайно відновити його цілісність шляхом

вивільнення кінців і зшивання їх на катетері. Якщо травмований навколоміху�

ровий кінець сечовода, сечовід пересаджують у сечовий міхур, оскільки

виділити периферичний відділ неможливо.

У разі пізньої діагностики пошкодження сечовода спочатку відводять сечу за

допомогою пієло� чи нефростоми і дренують сечові затьоки, а потім пробують

відновити пасаж сечі.

Двостороннє пошкодження (перев’язування) обох сечоводів призводить до

анурії. Її треба диференціювати з анурією, яка виникає при великій кровов�

траті, операційному шоку, переливанні несумісної крові. При цьому виконують

катетеризацію сечоводів. Якщо анурія спричинена операційним шоком, кате�

тери пройдуть вільно, а при накладанні лігатур з обох боків, буде перешкода.

Доцільна негайна повторна лапаротомія, виділення сечоводів і зняття лігатур.

Одразу після цього виникає поліурія, яка супроводжується значною втратою

електролітів. 

Подібні ускладнення (перев’язування, пересікання сечоводів) виникають під

час операцій на органах черевної порожнини: при герніотомії, апендектомії то�

що. Лікування хворих таке ж, як і при гінекологічних операціях.

Інколи пошкодження сечоводів виявляють одразу на операційному столі. В

таких випадках відновлюють їх цілісність: зшивають кінці, пересаджують сечо�

води у сечовий міхур та ін.

Якщо ятрогенні пошкодження сечоводів є результатом тракції каменя пет�

лею, потрібне негайне втручання, при якому, видаливши камінь, зшивають

кінці розірваного сечовода.

У разі перфорації стінки сечовода катетером, проведеним з метою ретро�

градної пієлографії, на рентгенограмі спостерігається проходження рентгено�

контрастної речовини повз просвіт сечових шляхів і скупчення її у навколишній

клітковині у вигляді плями неправильної чи овальної форми.

Щоб уникнути ятрогенних пошкоджень, не рекомендується проводити кате�

теризацію катетером із мандреном, перевищувати допустиму силу під час ек�

стракції каменів.

Відкриті пошкодження сечоводів майже завжди поєднані. Вони можуть бу�

ти вогнепальними, колото�різаними, а також ятрогенними. 

Розрізняють такі відкриті пошкодження: 

а) непроникаючі, при яких пошкоджується лише м’язова оболонка, а слизо�

ва ціла; 

б) пристінкові, або неповні, коли травмується м’язова і слизова оболонка

сечовода; 

в) повні розриви з розходженням кінців сечовода.

Непроникаючі пошкодження сечовода виявляють випадково при операціях з

приводу поранення нирок чи органів черевної порожнини.

Клінічна картина різноманітна. У ній переважають симптоми ураження ор�

ганів черевної порожнини. Під час лапаротомії у заочеревинному просторі

можна виявити інфільтрат із сечі й крові (травмується передусім сім’яна вена).

У таких випадках намагаються відновити сечовід або обмежуються дренуван�

ням, щоб запобігти виникненню сечових затьоків.

Якщо пошкодження сечовода вчасно не ліквідувати, згодом утворюється се�

чова нориця. Виділення сечі з раневого каналу зазвичай спостерігається на 

6�12 добу. Пояснюється це тим, що раневий канал має звивини. При повному

розриві сечовода нориця не закривається, при частковому – періодично закри�

вається. Навіть у найсприятливіших умовах нирка гине внаслідок утворення

звуження просвіту (стриктури) сечовода, а також висхідного пієлонефриту.
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Діагноз відкритих пошкоджень сечовода встановлюють за допомогою екс�

креторної урографії, хромоцистоскопії, ретроградної уретеропієлографії,

фістулографії, комп’ютерної томографії з внутрішньовенним уведенням конт�

растного препарату. При сліпих пораненнях виявити стороннє тіло дозволяє ог�

лядова рентгенографія.

При пораненні сечовода на невеликій ділянці можна обмежитися встанов�

ленням стента з дренуванням сечових затьоків, при великих сечових затьоках

і важкому стані хворого дренують затьоки і накладають уретеро� або нефро�

стому, або пересаджують сечовід у шкіру. Надалі виконують реконструктивну

операцію.

Лікування. При травмах сечовода у проксимальному відділі виконують пер�

винну хірургічну обробку ран й уретероуретероанастомоз, уретеропієлоанас�

томоз або аутотрансплантацію нирки, при травмі сечовода в середній третині –

уретероуретероанастомоз. При пораненні дистального відділу сечовода вико�

нують пересадку пошкодженого сечовода в шкіру, сечовий міхур чи кишку,

краще використовувати пересадку сечовода у сечовий міхур – уретеронеоци�

стоанастомоз. При великому ушкодженні дистального відділу сечовода вико�

нують непряму уретеронеоцистостомію з використанням шматка із сечового

міхура або пересадку сечовода в стінку кишки, часткове або неповне заміщен�

ня сечовода кишкою.

Вибір методу пластичної операції має бути суворо індивідуальним. При се�

човій інфільтрації пластика сечовода неефективна.

Протипоказанням до реконструктивних відбудовних операцій є загальний

важкий стан хворого і значна сечова інфільтрація.

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�

щенні якості надання допомоги хворим на травми сечоводів та забезпеченні її

доступності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТРАВМИ
СЕЧОВОДІВ БЕЗ ПОРУШЕННЯ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на забій та надрив стінки

сечовода, хворі з пошкодженнями його під час внутрішньосечовідних (ендоу�

ретеральних) маніпуляцій без порушення цілісності сечоводу.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.

Хворі із закритими травмами сечоводів без порушення їх цілісності скар�

жаться на тупий біль, який через кілька діб минає.

Гематурія є другим по частоті симптомом травми сечоводу без порушення

його цілісності. 

Діагностика. Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть

дати підвалини для попереднього діагнозу. Повинні оцінюватись зміни функції

нирки з боку ураженого сечовода та контрлатеральної нирки. 

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження

та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�

тодом. З його допомогою визначається розмір нирки, розширення порожнис�

тої системи, товщина паренхіми не зменшена. 

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці

травми сечоводу. Для виявлення закритих пошкоджень сечоводів застосову�

ють екскреторну (інфузійну) урографію. Якщо урографія не забезпечує не�

обхідної інформації, виконують ретроградну уретеропієлографію. Вона дозво�

ляє уточнити стан і ступінь прохідності сечовода, а також рівень його пошко�
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дження. Під час радіонуклідного сканування чи сцинтіграфії звертають увагу

на накопичення (своєчасне чи запізніле) та розподіл (рівномірний чи

нерівномірний) радіонуклідного препарату в нирці.

Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові

знаходяться у межах норми, а в аналізах сечі виявляється еритроцитурія, лей�

коцитурія.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення районних,

міських та обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут

урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�

ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну сироватки крові;

� УЗД нирок та органів черевної порожнини;

� оглядова та екскреторна урографія.

Лікування консервативне. Хворим призначають знеболюючі засоби, ан�

тибіотики та протизапальні препарати, які запобігають розвиткові періуретери�

ту та звужень сечовода, а також теплові процедури. Хворі підлягають диспан�

серному нагляду, який передбачає проведення контрольних обстежень 1 раз

на рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження: 

� комп’ютерна томографія з в/в введенням контрасту;

� ретроградна уретеропієлографія;

� радіоізотопна ренографія або динамічна нефросцинтіграфія;

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в поперековій ділянці, мак�

рогематурії, хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабора�

торні аналізи. При виникненні підозри на наявність травми сечоводу прово�

диться рентген�урологічне обстеження: оглядова, екскреторна урографія. У ви�

падку непідтвердження діагнозу травми сечовода виконуються діагностичні за�

ходи, спрямовані на встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та

адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. 

При встановленні діагнозу травми сечоводу без порушення його цілісності

хворому рекомендується провести контрольне обстеження через 1 рік. При

відсутності даних за розвиток стриктури сечоводу та наявність уретерогідроне�

фрозу – динамічне спостереження. У випадку зниження функції нирки, прогре�

сування ретенційних явищ чашково�мискової системи – оперативне лікування

за згоди – пластика сечоводу (алгоритм надання медичної допомоги представ�

лений у графічному вигляді (рис. 1)). 
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При встановленні діагнозу травми сечоводу з подальшим розвитком стрик�

тури сечоводу при незадовільній фармакофункції нирки хворому за згоди ви�

конується оперативне втручання – пластика сечоводу. При досягненні очікува�

них результатів (відновлення адекватної прохідності сечоводу) хворим прово�

дяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування

проводиться лікування ускладнень, які виникли, або диспансерний нагляд, та у

разі необхідності – повторне оперативне лікування. Контрольне обстеження

проводиться через 3 місяці після операції, через один рік, та щорічно в подаль�

шому (алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному виг�

ляді (рис. 2). 

Можливі ускладнення:

� уретерогідронефроз;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечоводно�сечоводного анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток

стриктури сечоводу та прогресування уретерогідронефрозу – пропонується

проведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,

функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�

вання уретерогідронефрозу: 

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в нирці з

боку ураження сечоводу. Повне відновлення уродинаміки, наближення секре�

торно�екскреторної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.

Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�

менти з позитивною динамікою вивидення ізотопу ниркою з боку ураження се�

човоду. Працездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�

ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�

топній ренограмі висхідний тип кривої. Кліренс�тести – без суттєвих змін, у

порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена, з епізодичним прохо�

дженням лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонеф�

риту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний

тип ренограми нирки з боку ураження сечоводу. Діагностується рецидивний

уретерогідронефроз, що потребує повторної органозберігаючої операції. Пра�

цездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –

«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик сечовідно�сечовідного

сегменту, або ускладнення, які призводять до розвитку термінального урете�

рогідронефрозу з необхідністю виконання нефруретеректомії.
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8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності надання медич�

ної допомоги хворому.

В разі виникнення ускладнень, хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на травму сечоводу без порушення його цілісності спеціальні ви�

моги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не передбачені. У

разі виконання оперативного втручання необхідне обмеження фізичного на�

вантаження строком на 3 місяці після операції, санаторно�курортне лікування

(Трускавець, Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма сечоводу».

Пацієнт
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми

сечоводу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма сечоводу».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта повідомлено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма сечоводу» і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечоводу», про що підписався власноручно 

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Несвоєчасне лікування травми сечоводу без порушення його цілісності

може призвести до розвитку стриктури сечоводу, прогресування уретерогідро�

нефрозу призводить до поступового погіршення функції нирки, аж до повної її

втрати.
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2. При встановленому діагнозі травми сечоводу без порушення його

цілісності лікувальна тактика полягає у призначенні знеболювальних засобів,

антибіотиків та препаратів, які запобігають розвиткові періуретриту та звужень

сечоводу, а також теплові процедури. Хворі підлягають диспансерному нагля�

ду, який передбачає проведення контрольних обстежень 1 раз на рік в умовах

стаціонару або поліклініки 1 раз на рік. 

3. Можливі наслідки відмови від лікування: розвиток стриктури сечоводу,

зниження функції нирки; розвиток пієлонефриту; ниркової недостатності.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми сечоводу. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
травму сечоводу без порушення його цілісності.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна урографія, загальний

аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові, КТ, ретроградна

уретеропієлографія, РСГ

Встановлено діагноз «Травма сечоводу»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Диспансерний нагляд:

контрольне обстеження щорічно

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Оперативне лікування –

пластика 

Ні

Так
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Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
травму сечоводу з розвитком стриктури та порушенням функції нирки. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТРАВМИ
СЕЧОВОДІВ З ПОРУШЕННЯМ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на закриті травми сечово�

да: неповний розрив або розчавлення стінки сечовода, коли його просвіт не
сполучається з оточуючими тканинами, але це, в свою чергу, спричиняє зву�
ження сечовода або некроз його стінки; повний розрив стінки сечовода, коли
просвіт його сполучається з навколишніми тканинами; переривання сечовода;
хворі з пошкодженнями його під час внутрішньосечовідних (ендоуретеральних)
маніпуляцій з порушення цілісності сечоводу.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
Хворі із закритими травмами сечоводів з порушенням їх цілісності скаржать�

ся на тупий біль у поперековій ділянці, або животі, який наростає; гематурію,
підвищення температури тіла, слабкість, а також появу набряків у ділянці ста�
тевих губ у жінок і калитки – у чоловіків.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна урографія, загальний

аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові, КТ, ретроградна

уретеропієлографія, РСГ

Встановлено діагноз «Травма сечоводу з

подальшим розвитком стриктури з

порушенням фармакофункції нирки

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування: пластика

сечоводу

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та повторне

оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Крім перерахованих основних симптомів закритої травми сечоводів, у хво�
рих спостерігаються й інші ознаки, не характерні для клініки ушкодження сечо�
водів, наприклад: блідість шкіри, нудота, блювання, парез кишечника, метео�
ризм, біль внизу живота, підвищення температури тіла, дизуричні розлади, по�
зитивний симптом Пастернацького.

Діагностика. Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть
дати підвалини для попереднього діагнозу. Повинні оцінюватись зміни функції
нирки з боку ураженого сечовода та контралатеральної нирки. 

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом. Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагно�
стиці травми сечоводу. Для виявлення закритих пошкоджень сечоводів засто�
совують екскреторну (інфузійну) урографію та комп’ютерну томографію з в/в
введенням контрастної речовини. 

Ознаками ушкодження сечовода є:
• відстрочене виведення контрастної речовини або відсутність функції

нирки на ураженому боці;
• розширення чашково�мискової системи і, нерідко, сечоводу до рівня

ураження;
• екстравазація контрастної речовини за межі сечовода.

Інформацію про прохідність сечовода та екстравазацію сечі можна одержа�
ти при хромоцистоскопії. Якщо урографія не забезпечує необхідної інформації,
виконують ретроградну уретеропієлографію. Вона дозволяє уточнити стан і
ступінь прохідності сечоводу, а також рівень його пошкодження. Під час
радіонуклідного сканування чи сцинтіграфії звертають увагу на накопичення
(своєчасне чи пізнє) та розподіл (рівномірний чи нерівномірний) радіонуклідно�
го препарату в нирці.

У разі перфорації стінки сечоводу катетером, проведеним з метою ретро�
градної пієлографії, на рентгенограмі спостерігається проходження рентгено�
контрастної речовини повз просвіт сечових шляхів і скупчення її у навколишній
клітковині у вигляді плями неправильної чи овальної форми.

Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові
знаходяться в межах норми, але в наступному наростає лейкоцитоз, зсув лей�
коцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ. В аналізах сечі виявляється ери�
троцитурія, лейкоцитурія.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення районних,

міських та обласних лікарень, профільні клініки медичних університетів, Інсти�
тут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�
ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� нирково�печінковий комплекс;
� коагулограма;
� група крові та Rh�фактор;
� УЗД нирок та органів черевної порожнини;
� оглядова та екскреторна урографія.

Оперативне лікування. Хірургічне лікування полягає у спорожненні сечово�
го затікання і відновленні безперервності органа. Треба прагнути зберегти нир�
ку. Нефректомія доцільна лише при повному руйнуванні паренхіми нирки і
втраті її функції. 
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У разі неповного розриву сечоводу і відсутності сечової інфільтрації на рану
сечоводу накладають вузлуваті шви. При повному розриві сечоводу перифе�
ричний і центральний його кінці після первинної хірургічної обробки співстав�
ляють первинним швом. Щоб не утворилося звуження, у ділянці шва рекомен�
дують розтинати сечовід не впоперек, а косо, і з’єднувати його кінці (не захоп�
люючи слизової оболонки) П�подібними швами, які чергуються з вузлуватими,
не захоплюючи слизової оболонки. Це дає змогу дещо збільшити просвіт сечо�
воду. Не слід відділяти сечовід від оточуючих тканин, оскільки це призводить
до порушення кровопостачання його стінок і некрозу. При правильному накла�
данні сечоводно�сечоводного анастомозу зберігається нормальний просвіт се�
човоду, який забезпечує функцію нирки на належному рівні.

Якщо травма сечоводу поєднується із значною сечовою інфільтрацією, то
операцію проводять у два етапи. Спочатку відводять сечу (за допомогою неф�
ростомії, уретеростомії), дренують заочеревинну клітковину, а через 
6�10 тижнів після ліквідації сечової інфільтрації роблять пластичну чи відновну
операцію. У таких випадках доводиться видаляти сегмент сечоводу і зшивати
його кінці.

У разі порушення цілісності тазової частини сечоводу ефективна уретероци�
стонеостомія. Операцію виконують поза� або черезочеревинно. Позаочеревин�
ний доступ дозволяє забезпечити більш надійне дренування післяопераційної
рани. Проте при масивних пошкодженнях чи рубцевих змінах виявити і виділи�
ти навколоміхуровий (юкставезикальний) відрізок сечоводу інколи дуже важко.
У таких випадках операцію виконують через два доступи – поза� і черезочере�
винно.

При руйнуванні нижньої третини сечоводу, щоб уникнути його натягу, засто�
совують уретероцистонеостомію за методами Van Hook�Boari, Demel, Gregoir
або її модифікації. 

При значних дефектах сечоводу і виражених на великій відстані його змінах
виконують часткове або повне заміщення трансплантатом з кишки. Проте
після цієї операції нерідко розвиваються тяжкі ускладнення, тому її виконують
лише при пошкодженні сечоводу єдиної нирки на значній відстані. 

У післяопераційному періоді хворим призначають знеболюючі засоби,
дезінтоксикаційну терапію, антибіотики та протизапальні препарати, які за�
побігають розвиткові періуретериту та звужень сечоводу, а також теплові про�
цедури. У разі розвитку анемії показане призначення кровозамінних препа�
ратів та переливання крові. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який пе�
редбачає проведення контрольних обстежень 1 раз на рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту. 
Обстеження: 
� комп’ютерна томографія з в/в введенням контрасту;
� ретроградна уретеропієлографія;
� радіоізотопна ренографія або динамічна нефросцинтіграфія;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначеням чутливості збудників до ан�

тибактеріальних препаратів.
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на біль у попереку, макрогематурії, хворим
проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При ви�
никненні підозри на наявність травми сечоводу проводиться рентген�уро�
логічне обстеження: оглядова, екскреторна урографія, комп’ютерна томо�
графія з контрастуванням. У випадку непідтвердження діагнозу травми сечо�
воду виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому
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діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному
відділенні. 

При встановленні діагнозу травми сечоводу з порушенням його цілісності
хворому за згоди виконується оперативне втручання: спорожнення сечового
затьоку і відновлення безперервності органа.

При досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної прохідності
сечоводу) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних
результатів проводится лікування післяопераційних ускладнень або диспан�
серний нагляд та, у разі необхідності, – повторне оперативне лікування. Конт�
рольне обстеження проводиться через 3 місяці після операції, через один рік та
щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді. 
Можливі ускладнення: 
� розвиток сечової флегмони;
� уросепсис; 
� уретерогідронефроз;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечоводно�сечоводного анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток
стриктури сечоводу та прогресування уретерогідронефрозу – пропонується
проведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання уретерогідронефрозу: 

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в нирці з
боку ураження сечоводу. Повне відновлення уродинаміки, наближення секре�
торно�екскреторної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.
Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�
менти з позитивною динамікою виведення ізотопу ниркою з боку ураження се�
човоду. Працездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�
топній ренограмі висхідний тип кривої. Кліренс тести без суттєвих змін, у
порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена з епізодичним прохо�
дження лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонеф�
риту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний
тип ренограми нирки з боку ураження сечоводу. Діагностується рецидивний
уретерогідронефроз, що потребує повторної органозберігаючої операції. Пра�
цездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –
«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик сечовідно�сечовідного
сегменту, або ускладнення, що приводять до розвитку термінального урете�
рогідронефрозу з необхідністю виконання нефруретеректомії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
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9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�
ної допомоги хворому.

При виникненні ускладнень хворий потребує їх консервативного лікування
або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні оперативного лікування хворим на травму сечоводу з пору�

шенням його цілісності необхідне обмеження фізичного навантаження строком
на 3 місяці після операції, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Мор�
шин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма сечоводу»
Пацієнт ,

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми
сечоводу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення
лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Травма сечоводу».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма сечоводу» і отримав на них вичерпні
відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечоводу», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Несвоєчасне лікування травми сечоводу з порушенням його цілісності мо�

же призвести до розвитку стриктури сечоводу, прогресування уретерогідроне�
фрозу призводить до поступового погіршення функції нирки, аж до повної її
втрати. 

2. Метод лікування – оперативний. Суть операції полягає у дренуванні сечо�
вого затьоку, у відновленні цілісності сечових шляхів. 

3. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: розвиток урогема�
томи, стриктури сечоводу, зниження функції нирки, розвиток пієлонефриту,
ниркової недостатності, уросепсису, повна втрата функції нирки, розвиток
піонефрозу – нагноєння нирки.

4. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�сечовідного анастомозу;
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� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми сечоводу. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
травму сечоводу з порушенням його цілісності. 
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Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна урографія, загальний

аналіз крові, сечі, креатинін крові, КТ, ретроградна

уретеропієлографія, РСГ
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пошкодженням його цілісності»
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЯТРОГЕННІ ТРАВМИ
СЕЧОВОДІВ З ПОРУШЕННЯМ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на ятрогенні травми сечо�

воду – перев’язування та пересікання його при гінекологічних та хірургічних
операціях, а також ятрогенне розривання сечоводу у результаті тракції каменя
петлею, катетеризації сечоводу та інших ендоуретеральних маніпуляцій. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
Хворі із ятрогенними травмами сечоводів з порушенням їх цілісності скар�

жаться на тупий біль у поперековій ділянці або животі, який наростає, гема�
турію, підвищення температури тіла, слабкість, появу набряків у ділянці стате�
вих губ у жінок і калитки – у чоловіків. Можуть спостерігатись й інші ознаки:
блідість шкіри, нудота, блювання, парез кишечника, метеоризм, біль внизу жи�
вота, підвищення температури тіла, дизурічні розлади, позитивний симптом
Пастернацького.

У разі одностороннього пошкодження сечоводу виникає картина порушення
його прохідності (обструкції): біль за типом розпираючого (а не як при нирковій
кольці), явища пієлонефриту в поєднанні з гострим розширенням верхніх сечо�
вих шляхів.

У разі пересікання сечоводу сеча виділяється в заочеревинну, тазову клітко�
вину. Виникає сечовий затьок. Оскільки сеча з другого сечоводу продовжує
надходити в сечовий міхур, лікар трактує біль, підвищення температури тіла,
подразнення очеревини як ускладнення операції на органах черевної порожни�
ни і малого тазу. Нерідко діагноз встановлюють лише після того, як сеча почи�
нає надходити з кукси піхви. Можливе виникнення сечових затьоків і в інші
клітковинні простори. Іноді приєднується пієлонефрит.

Діагностика. Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть
дати підвалини для попереднього діагнозу. Повинні оцінюватись зміни функції
нирки з боку ураженого сечоводу та контралатеральної нирки. 

При пальпації виявляється збільшена і болюча нирка. Під час цистоскопії не
спостерігається виділення сечі з відповідного отвору сечоводу. При спробі
здійснити катетеризацію сечоводу катетер зупиняється на певному рівні: при
перев’язуванні разом із матковими судинами – відразу за вічком, а разом з
яєчниковими судинами – на відстані 10�12 см.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом – при перев’язуванні сечоводу виявляються ознаки уретерогідронефро�
зу. Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці
травми сечоводу. Для виявлення ятрогенних пошкоджень сечоводів застосову�
ють екскреторну (інфузійну) урографію. 

Ознаками ушкодження сечоводу є:
• відстрочене виведення контрастної речовини або відсутність функції

нирки на ураженому боці;
• розширення чашково�мискової системи і, нерідко, сечоводу до рівня

ураження;
• екстравазація контрастної речовини за межі сечоводу.

Інформацію про прохідність сечоводу та екстравазацію сечі можна одержа�
ти при хромоцистоскопії. Якщо урографія не забезпечує необхідної інформації,
виконують ретроградну уретеропієлографію. Вона дозволяє уточнити стан і
ступінь прохідності сечоводу, а також рівень його пошкодження. Під час
радіонуклідного сканування чи сцинтіграфії звертають увагу на накопичення
(своєчасне чи пізнє) та розподіл (рівномірний чи нерівномірний) радіонуклідно�
го препарату в нирці.

У разі перфорації стінки сечоводу катетером, проведеним з метою ретро�
градної пієлографії, на рентгенограмі спостерігається проходження рентгено�
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контрастної речовини повз просвіт сечових шляхів і скупчення її у навколишній
клітковині у вигляді плями неправильної чи овальної форми.

Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові
знаходяться у межах норми, але в наступному наростає лейкоцитоз, зсув лей�
коцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ. В аналізах сечі виявляється ери�
троцитурія, лейкоцитурія. Наростає гіперкреатинінемія.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських та

обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології
АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�
ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� нирково�печінковий комплекс;
� коагулограма;
� група крові та Rh�фактор;
� УЗД нирок та органів черевної порожнини; 
� оглядова та екскреторна урографія.

Оперативне лікування. Якщо перев’язка сечоводу розпізнана під час опе�
рації, то достатньо простого зняття лігатури. Якщо перев’язка розпізнана
більш ніж через 24 години після операції, необхідно зняти лігатуру з одночас�
ним установленням стента. Якщо повна перев’язка розпізнана через 72 годи�
ни і більше після операції, виконують резекцію сечоводу і накладають первин�
ний шов з одночасним дренуванням стентом. При нетуго затягнутій лігатурі
можна її зняти і через 10 діб, з одночасним дренуванням стентом. Для цього
знімають шви з розрізу, який зроблений при лапаротомії, або виконують опе�
рацію звичайними доступами до сечоводу. Кровотечі, як правило, при цьому
не буває, бо судини на той час вже затромбовані.

При перетинанні сечоводу, або боковому прошиванні його з розвитком сечо�
вої інфільтрації хірургічне лікування полягає у спорожненні сечового затьоку і
відновленні безперервності органа. Треба прагнути зберегти нирку. Нефрек�
томія доцільна лише при повному руйнуванні паренхіми нирки і втраті її
функції. 

У разі неповного розриву (прошивання) сечоводу і відсутності сечової
інфільтрації на рану сечоводу накладають вузлові шви. При повному розриві
сечоводу співставляють периферичний і центральний його кінці первинним
швом. Щоб не утворилося звуження, у ділянці шва рекомендують розтинати
сечовід не впоперек, а косо і з’єднувати його кінці, не захоплюючи слизової
оболонки, П�подібними швами, які чергуються з вузлуватими. Це дає змогу де�
що збільшити просвіт сечоводу. При правильному накладанні сечоводно�сечо�
водного анастомозу зберігається нормальний просвіт сечоводу, який забезпе�
чує функцію нирки на належному рівні.

Якщо ятрогенна травма сечоводу поєднується з масивною сечовою
інфільтрацією, то операцію проводять у два етапи. Спочатку відводять сечу (за
допомогою нефростомії, уретеростомії, дренування заочеревинної кліткови�
ни), а через 6�10 тижнів після ліквідації сечової інфільтрації роблять пластичну
або відновну операцію. У таких випадках доводиться видаляти сегмент сечо�
воду і зшивати його кінці.

У разі порушення цілісності тазової частини сечоводу ефективна уретероци�
стонеостомія. Операцію виконують поза� або черезочеревинно. Позаочеревин�
ний доступ дозволяє забезпечити більш надійне дренування післяопераційної
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рани. Проте при масивних пошкодженнях чи рубцевих змінах виявити і виділи�
ти навколоміхурний (юкставезикальний) відрізок сечоводу інколи дуже важко.
У таких випадках операцію виконують через два доступи – поза� і черезочере�
винно.

При руйнуванні нижньої третини сечоводу, щоб уникнути його натягу, засто�
совують уретероцистонеостомію за методами Van Hook�Boari, Demel, Gregoir
або її модифікації. 

При значних дефектах сечоводу і виражених на великій відстані його змінах
виконують часткове чи повне заміщення трансплантатом з кишки. Проте після
цієї операції нерідко розвиваються тяжкі ускладнення, тому її виконують лише
при пошкодженні сечоводу єдиної нирки на значній відстані. 

У післяопераційному періоді хворим призначають знеболюючі засоби,
дезінтоксикаційну терапію, антибіотики та протизапальні препарати, які за�
побігають розвиткові періуретериту та звужень сечоводу, а також теплові про�
цедури. У разі розвитку анемії показане призначення кровозамінних препа�
ратів та переливання крові. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який пе�
редбачає проведення контрольних обстежень 1 раз на рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: 
� комп’ютерна томографія з в/в введенням контрасту;
� ретроградна уретеропієлографія;
� радіоізотопна ренографія або динамічна нефросцинтіграфія;
� фістулографія;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів;
� бактеріологічне дослідження виділень із рани з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів.
6. Характеристика алгоритмів і особливостей надання медичних послуг

при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернатив�
них технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

За наявності у хворого скарг на біль у попереку, макрогематурії, хворим про�
водиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виник�
ненні підозри на наявність ятрогенної травми сечоводу проводиться рентген�
урологічне обстеження: оглядова, екскреторна урографія, комп’ютерна томо�
графія з контрастуванням. У випадку непідтвердження діагнозу ятрогенної
травми сечоводу виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлен�
ня хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у
профільному відділенні. 

При встановленні діагнозу ятрогенної травми сечоводу з порушенням його
цілісності хворому за згоди виконується оперативне втручання: при пораненні
сечоводу слід негайно відновити його цілісність шляхом вивільнення кінців і
зшивання їх на катетері. Якщо травмований навколоміхуровий кінець сечово�
ду, сечовід пересаджують у сечовий міхур, оскільки виділити периферичний
відділ неможливо.

У разі пізньої діагностики пошкодження сечоводу спочатку відводять сечу за
допомогою пієло� чи нефростоми і дренують сечові затьоки, а потім пробують
відновити пасаж сечі.

При досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної прохідності
сечоводу) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних
результатів проводиться лікування ускладнень, що виникли, або диспансерний
нагляд та в разі необхідності – повторне оперативне лікування. Контрольне об�
стеження проводиться через 3 місяці після операції, один рік та щорічно в по�
дальшому.
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Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді. 
Можливі ускладнення: 
� гострий пієлонефрит;
� розвиток сечової флегмони;
� уросепсис;
� уретерогідронефроз; 
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечоводно�сечоводного анастомозу;
� сечова нориця.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток
стриктури сечоводу та прогресування уретерогідронефрозу – пропонується
проведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання уретерогідронефрозу.

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в нирці з
боку ураження сечоводу. Повне відновлення уродинаміки, наближення секре�
торно�екскреторної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.
Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�
менти з позитивною динамікою виведення ізотопу ниркою з боку ураженого се�
човоду. Працездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�
топній ренограмі висхідний тип кривої. Кліренс�тести без суттєвих змін, у
порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена з епізодичним прохо�
дженням лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонеф�
риту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний
тип ренограми нирки з боку ураження сечоводу. Діагностується рецидивний
уретерогідронефроз, що потребує повторної органозберігаючої операції. Пра�
цездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –
«незадовільно». Випадки невдалих повторних пластик сечовідно�сечовідного
сегменту, або ускладнення, що приводять до розвитку термінального урете�
рогідронефрозу з необхідністю виконання нефруретеректомії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні оперативного лікування хворим на ятрогенну травму сечово�

ду з порушенням його цілісності необхідне обмеження фізичного навантажен�
ня строком на 3 місяці після операції, санаторно�курортне лікування (Труска�
вець, Моршин).
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12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма сечоводу».
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми
сечоводу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення
лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Травма сечоводу».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма сечоводу» і отримав на них вичерпні
відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечоводу», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)
«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Несвоєчасне лікування ятрогенної травми сечоводу з порушенням його

цілісності може призвести до розвитку сечового затьоку, перитоніту, уросепси�
су, розвитку уретерогідронефрозу. Прогресування уретерогідронефрозу при�
зводить до поступового погіршення функції нирки, аж до повної її втрати. 

2. Метод лікування – оперативний. Суть операції полягає у дренуванні сечо�
вого затьоку, у відновленні цілісності сечових шляхів. 

3. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: розвиток урогема�
томи, стриктури сечоводу, сечовідно�піхвової нориці, зниження функції нирки,
розвиток пієлонефриту, ниркової недостатності, уросепсису, повна втрата
функції нирки, розвиток піонефрозу – нагноєння нирки.

4. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�сечовідного анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми сечоводу. 
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15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на ят�
рогенну травму сечоводу з порушенням його цілісності. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЯТРОГЕННІ
ДВОСТОРОННІ ПОШКОДЖЕННЯ СЕЧОВОДІВ

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на ятрогенні травми сечо�

водів: двостороннє перев’язування та пересікання їх при гінекологічних та
хірургічних операціях, що супроводжуються анурією. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
Двостороннє пошкодження (перев’язування) обох сечоводів призводить до

анурії. 
Хворі із двосторонніми ятрогенними травмами сечоводів з порушенням їх

цілісності скаржаться на відсутність сечі, тупий розпираючий біль у попере�

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна урографія, загальний

аналіз крові, сечі, креатинін крові, КТ, ретроградна

уретеропієлографія, РСГ

Встановлено діагноз «Ятрогенна травма

сечоводу з пошкодженням його цілісності»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні
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Ні

Так
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диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування
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ковій ділянці або животі, який наростає, підвищення температури тіла,
слабкість, появу набряків у ділянці статевих губ у жінок і калитки – у чоловіків.
Можуть спостерігатись й інші ознаки: блідість шкіри, нудота, блювота, парез
кишечника, метеоризм, біль внизу живота, підвищення температури тіла, по�
зитивний симптом Пастернацького.

У разі пересікання сечоводів сеча виділяється в заочеревинну, тазову клітко�
вину. Виникає сечовий затьок. При двосторонньому пересіканні сечоводів
клініка така ж, як і при односторонньому. Лише сечовий міхур порожній
внаслідок надходження всієї сечі у заочеревинний простір.

Діагностика. Анамнестичні дані, відсутність сечі у сечовому міхурі при кате�
теризації та фізикальні методи діагностики можуть дати підвалини для попе�
реднього діагнозу. Анурію необхідно диференціювати з анурією, яка виникає
при великій крововтраті, операційному шоці, переливанні несумісної крові. При
цьому виконують катетеризацію сечоводів. Якщо анурія спричинена опе�
раційним шоком, катетери пройдуть вільно, а при накладанні лігатур з обох
боків буде перешкода. 

При пальпації можна виявити збільшені і болючі нирки. До основних методів
діагностики відноситься ультразвукове дослідження та катетеризація сечо�
водів і виконання висхідної уретерографії. Ультразвукове дослідження є
скринінговим методом – при перев’язуванні сечоводів виявляються ознаки
двостороннього уретерогідронефрозау. Екскреторна урографія при ознаках
анурії протипоказана. 

Під час цистоскопії не спостерігається виділення сечі з отворів сечоводів.
При спробі здійснити катетеризацію сечоводів катетер зупиняється на певно�
му рівні: при перев’язуванні разом із матковими судинами – відразу за вічком,
а разом з яєчниковими судинами – на відстані 10�12 см.

Ретроградна уретеропієлографія дозволяє уточнити стан і ступінь
прохідності сечоводу, а також рівень його пошкодження. Ознаками ушкоджен�
ня сечоводів при висхідній уретерографії є:

• контрастування сечоводів до рівня ураження;
• екстравазація контрастної речовини за межі сечоводу (при їх перети�

нанні).
Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові

знаходяться в межах норми, але в наступному наростає лейкоцитоз, зсув лей�
коцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ. В аналізах сечі виявляється ери�
троцитурія, лейкоцитурія. Наростає гіперкреатининемія, порушується елек�
тролітний обмін та кислотно�основний стан.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись в стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських та

обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології
АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�
ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� нирково�печінковий комплекс;
� коагулограма;
� група крові та Rh�фактор;
� рівень електролітів крові; 
� УЗД нирок та органів черевної порожнини;
� оглядова та ретроградна уретерографія.
� ретроградна уретерографія.
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Оперативне лікування. Доцільна негайна повторна лапаротомія, виділення
сечоводів і зняття лігатур. Одразу після цього виникає поліурія, яка супрово�
джується значною втратою електролітів. Тому треба ретельно стежити за вод�
но�електролітним обміном та кислотно�основним станом і своєчасно коригува�
ти їх. Якщо перев’язка сечоводу розпізнана під час операції, то достатньо про�
стого зняття лігатур. Якщо перев’язка розпізнана більш ніж через 24 години
після операції, необхідно зняти лігатури з одночасним установленням стентів,
або накладати нефростоми. 

При перетинанні обох сечоводів потрібне дренування сечових затьоків і
відновлення безперервності сечоводів. При необхідності накладаються двосто�
ронні нефростоми. 

Якщо ятрогенна травма сечоводів поєднується із значною сечовою
інфільтрацією, то операцію проводять у два етапи. Спочатку відводять сечу (за
допомогою нефростомій, уретеростомій), дренують черевну порожнину, заоче�
ревинну клітковину), а через 6�10 тижнів після ліквідації сечової інфільтрації
роблять пластичну чи відновну операцію. У таких випадках доводиться вида�
ляти сегмент сечоводу і зшивати його кінці.

У разі порушення цілісності тазових частин сечоводів ефективна двостороння
уретероцистонеостомія. Операцію виконують поза� або черезочеревинно. Позаоче�
ревинний доступ дозволяє забезпечити більш надійне дренування післяопераційної
рани. Проте при масивних пошкодженнях чи рубцевих змінах виявити і виділити на�
вколоміхурний (юкставезикальний) відрізок сечоводу інколи дуже важко. У таких
випадках операцію виконують через два доступи – поза� і черезочеревинно.

При руйнуванні нижньої третини сечоводу, щоб уникнути його натягу, засто�
совують уретероцистонеостомію за методами Van Hook�Boari, Demel, Gregoir
або її модифікації. 

У післяопераційному періоді хворим призначають знеболюючі засоби,
дезінтоксикаційну терапію, антибіотики та протизапальні препарати, які за�
побігають розвиткові періуретериту та звужень сечоводу, а також теплові про�
цедури. Проводиться корекція водно�електролітного обміну та кислотно�основ�
ного стану. У разі розвитку анемії показане призначення кровозамінних препа�
ратів та переливання крові. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який пе�
редбачає проведення контрольних обстежень 1 раз на рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:
� радіоізотопна реографія або динамічна нефросцинтіграфія;
� не виключене застосування екскреторної урографії та комп’ютерної томо�

графії з в/в введенням контрасту за умови виділення сечі з післяопераційної
рани і відсутності гіперкреатинемії;

� фістулографія; 
� антеградна пієлоуретерографія;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів;
� бактеріологічне дослідження виділень із рани з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів.
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на відсутність сечі, больові прояви в попереку
хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, катетеризація сечо�
водів, лабораторні аналізи. При виникненні підозри на наявність ятрогенної трав�
ми сечоводів проводиться рентген�урологічне обстеження: оглядова, ретроград�
на уретерографія. У випадку непідтвердження діагнозу ятрогенної травми сечо�
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воду виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому
діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні. 

При встановленні діагнозу двосторонньої ятрогенної травми сечоводів хво�
рому за згоди виконується оперативне втручання: при перев’язуванні сечо�
водів виконують релапаротомію, знімають лігатури, відновлюють прохідність
сечоводів стентуванням, накладають нефростому. При пораненні сечоводів
слід негайно відновити їх цілісність шляхом вивільнення кінців і зшивання їх на
катетері. Якщо травмовані навколоміхурові кінці сечоводів, сечоводи переса�
джують у сечовий міхур, коли виділити периферичний відділ неможливо.

При досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної прохідності сечо�
водів) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних резуль�
татів проводиться лікування ускладнень, що виникли, або диспансерний нагляд та,
у разі необхідності, – повторне оперативне лікування. Контрольне обстеження про�
водиться через 3 місяці після операції, один рік та щорічно в подальшому. 

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді. 
Можливі ускладнення: 
� розвиток сечової флегмони; 
� уретерогідронефроз; 
� гострий пієлонефрит;
� розвиток уросепсису; 
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечоводно�сечоводного анастомозу;
� сечова нориця.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток
стриктури сечоводу та прогресування уретерогідронефрозу – пропонується
проведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання уретерогідронефрозу.

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в нирці з
боку ураження сечоводу. Повне відновлення уродинаміки, наближення секре�
торно�екскреторної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.
Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�
менти з позитивною динамікою виведення ізотопу ниркою з боку ураженого се�
човоду. Працездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�
топній ренограмі – висхідний тип кривої. Кліренс�тести без суттєвих змін, в
порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена, з епізодичним прохо�
дженням лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонеф�
риту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний
тип ренограми нирки з боку ураження сечоводу. Діагностується рецидивний
уретерогідронефроз, що потребує повторної органозберігаючої операції. Пра�
цездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –
«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик сечовідно�сечовідного
сегменту, або ускладнення, що призводять до розвитку термінального урете�
рогідронефрозу з необхідністю виконання нефруретеректомії.
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8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, визначається

прохідність сечоводів, прогресування патологічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження у разі видужання не передбачаються. У

разі розвитку хронічної ниркової недостатності показане дієтичне харчування
(дієта № 7). 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні оперативного лікування хворим на ятрогенну травму сечо�

водів з порушенням його цілісності необхідне обмеження фізичного наванта�
ження строком на 3 місяці після операції, санаторно�курортне лікування (Трус�
кавець, Моршин). При необхідності – встановлення інвалідності.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма сечоводу»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми
сечоводу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення
лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Травма сечоводу».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Травма сечоводу» і отримав на них вичерпні відповіді.
Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечоводу», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Несвоєчасне лікування ятрогенної травми сечоводів може призвести до на�

ростання явищ інтоксикації, розвитку сечового затьоку, перитоніту, уросепсису,
порушень водно�електролітного обміну, кислотно�основного стану та смерті. 

2. Метод лікування – оперативний. Суть операції полягає у знятті лігатур та
у відновленні цілісності сечових шляхів, дренуванні сечових затьоків, дрену�
ванні черевної порожнини, установленні нефро� чи пієлостом. 

3. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: наростання нирко�
вої недостатності, уросепсису, повної втрати функції нирок, смерті хворого.

4. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
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� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�сечовідного анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми сечоводу. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 5. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
двосторонню ятрогенну травму сечоводів. 
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВІДКРИТІ ТРАВМИ
СЕЧОВОДІВ З ПОРУШЕННЯМ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на відкриті травми сечово�

ду. Вони можуть бути вогнепальними, колото�різаними, а також ятрогенними. 
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
Клінічна картина різноманітна. У ній переважають симптоми ураження ор�

ганів черевної порожнини. Якщо пошкодження сечоводу вчасно не ліквідувати,
згодом утворюється сечова нориця. Виділення сечі з раневого каналу зазви�
чай спостерігається на 6�12 добу. Пояснюється це тим, що раневий канал має
звивини. При повному розриві сечоводу нориця не закривається, при частко�
вому – періодично закривається. Навіть у найсприятливіших умовах нирка ги�
не внаслідок утворення звуження просвіту (стриктури) сечоводу, а також
висхідного пієлонефриту.

Хворі із відкритими травмами сечоводів з порушенням їх цілісності скар�
жаться на тупий біль у поперековій ділянці або животі, який наростає; гема�
турію, підвищення температури тіла, слабкість, а також виділення сечі з ране�
вого каналу.

Крім того, у хворих спостерігаються й інші ознаки: блідість шкіри, нудота,
блювота, парез кишечника, метеоризм, біль внизу живота, дизурічні розлади,
позитивний симптом Пастернацького.

Діагностика. Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть да�
ти підвалини для попереднього діагнозу. Повинні оцінюватись комплексно
зміни функції нирки з боку ураженого сечоводу та контралатеральної нирки. 

Діагноз відкритих пошкоджень сечоводу встановлюють за допомогою екс�
креторної урографії, хромоцистоскопії, ретроградної уретеропієлографії,
фістулографії, комп’ютерної томографії з внутрішньовенним введенням конт�
растного препарату. При сліпих пораненнях виявити стороннє тіло дозволяє ог�
лядова рентгенографія. При огляді хворого можна виявити виділення сечі з ра�
невого каналу, особливо після введення індигокарміну. Під час цистоскопії не
спостерігається виділення сечі з відповідного отвору сечоводу. При спробі
здійснити катетеризацію сечоводу катетер зупиняється на певному рівні.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом – при здавлюванні сечоводу урогематомою виявляються ознаки урете�
рогідронефрозу. Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце
у діагностиці відкритої травми сечоводу. Для виявлення відкритих пошкоджень
сечоводів застосовують екскреторну (інфузійну) урографію та ретроградну
уретерографію. 

Ознаками ушкодження сечоводу є:
• відстрочене виведення контрастної речовини або відсутність функції нир�

ки на ураженому боці;
• розширення чашково�мискової системи і, нерідко, сечоводу до рівня ура�

ження;
• екстравазація контрастної речовини за межі сечоводу.

Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові
знаходяться в межах норми, але в наступному наростає лейкоцитоз, зсув лей�
коцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ. В аналізах сечі виявляється ери�
троцитурія, лейкоцитурія. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських та

обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології
АМН України.
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Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�

ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;

� нирково�печінковий комплекс;

� коагулограма;

� група крові та Rh�фактор;

� УЗД нирок та органів черевної порожнини;

� оглядова та екскреторна урографія.

Оперативне лікування. При неповному розриві сечоводу можна обмежити�

ся встановленням стента з дренуванням сечових затьоків, при великих сечо�

вих затьоках і важкому стані хворого дренують затьоки і накладають нефро�

стому, або пересаджують сечовід у шкіру. У подальшому виконують рекон�

структивну операцію. Під час лапаротомії в заочеревинному просторі можна

виявити інфільтрат із сечі й крові (травмується передусім сім’яна вена). У таких

випадках намагаються відновити сечовід чи обмежуються дренуванням, щоб

запобігти виникненню сечових затьоків.

При травмах сечоводу в проксимальному відділі виконують первинну

хірургічну обробку рани й уретероуретероанастомоз, уретеропієлоанастомоз

або аутотрансплантацію нирки, при травмі сечоводу в середній третині – урете�

роуретероанастомоз. При пораненні дистального відділу сечоводу виконують

пересадку пошкодженого сечоводу в шкіру, сечовий міхур чи кишку, краще ви�

користовувати пересадку сечоводу в сечовий міхур – уретероцистоанастомоз.

При значному ушкодженні дистального відділу сечоводу виконують непряму уре�

теронеоцистостомію з використанням шматка із сечового міхура або пересадку

сечоводу в стінку кишки, часткове або неповне заміщення сечоводу кишкою.

Вибір методу пластичної операції має бути суворо індивідуальним. При

значній сечовій інфільтрації пластика сечоводу неефективна. Операцію прово�

дять у два етапи. Спочатку відводять сечу (за допомогою нефростомії, урете�

ростомії) та дренують заочеревинну клітковину, а через 6�10 тижнів після

ліквідації сечової інфільтрації роблять пластичну чи відновну операцію. У таких

випадках доводиться видаляти сегмент сечоводу і зшивати його кінці.

У разі порушення цілісності тазової частини сечоводу ефективна уретероцис�

тонеостомія. Операцію виконують поза� або черезочеревинно. Позаочеревин�

ний доступ дозволяє забезпечити більш надійне дренування післяопераційної

рани. Проте при масивних пошкодженнях чи рубцевих змінах виявити і виділити

навколоміхурний (юкставезикальний) відрізок сечоводу інколи дуже важко. У та�

ких випадках операцію виконують через два доступи – поза� і черезочеревинно.

При руйнуванні нижньої третини сечоводу, щоб уникнути його натягу, засто�

совують уретероцистонеостомію за методами Van Hook�Boari, Demel, Gregoir

або її модифікації. 

При значних дефектах сечоводу і виражених на великій відстані його змінах

виконують часткове чи повне заміщення трансплантатом з кишки. Проте після

цієї операції нерідко розвиваються тяжкі ускладнення, тому її виконують лише

при пошкодженні сечоводу єдиної нирки на значній відстані.

Протипоказанням до реконструктивних відбудовних операцій є загальний

важкий стан хворого і значна сечова інфільтрація.

У післяопераційному періоді хворим призначають знеболювальні засоби,

інфузійно�дезінтоксикаційну терапію, антибіотики та протизапальні препарати,

які запобігають розвиткові періуретериту та звужень сечоводу, а також теплові
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процедури. У разі розвитку анемії показано призначення кровозамінних препа�

ратів та переливання крові. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який пе�

редбачає проведення контрольних обстежень 1 раз на рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження: 

� комп’ютерна томографія з в/в введенням контрасту;

� ретроградна уретеропієлографія;

� радіоізотопна реографія або динамічна нефросцинтіграфія;

� фістулографія; 

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів;

� бактеріологічне дослідження виділень із рани з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на біль у попереку, макрогематурії, виділення

сечі із рани, хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабора�

торні аналізи. При виникненні підозри на наявність відкритої травми сечоводу

проводиться рентген�урологічне обстеження: оглядова, екскреторна урог�

рафія, ретроградна уретерографія, комп’ютерна томографія з контрастуван�

ням. У випадку непідтвердження діагнозу ятрогенної травми сечоводу викону�

ються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому діагнозу, що

є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні. 

При досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної прохідності се�

човоду) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних ре�

зультатів проводиться лікування ускладнень, що виникли, або диспансерний на�

гляд та при необхідності – повторне оперативне лікування. Контрольне обстежен�

ня проводиться через 3 місяці після операції, один рік та щорічно в подальшому. 

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді. 

Можливі ускладнення: 

� розвиток сечової флегмони; 

� розвиток уросепсису;

� уретерогідронефроз; 

� нагноєння післяопераційної рани; 

� неспроможність сечоводно�сечоводного анастомозу; 

� гострий пієлонефрит; 

� сечова нориця.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток

стриктури сечоводу та прогресування уретерогідронефрозу – пропонується

проведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,

функціонального стану нирок. 
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Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�

вання уретерогідронефрозу.

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в нирці з

боку ураження сечоводу. Повне відновлення уродинаміки, наближення секре�

торно�екскреторної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.

Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�

менти з позитивною динамікою виведення ізотопу ниркою з боку ураженого се�

човоду. Працездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�

ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�

топній ренограмі висхідний тип кривої. Кліренс тести без суттєвих змін, у

порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена з епізодичним прохо�

дження лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонеф�

риту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний

тип ренограми нирки з боку ураження сечоводу. Діагностується рецидивний

уретерогідронефроз, що потребує повторної органозберігаючої операції. Пра�

цездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –

«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик сечовідно�сечовідного

сегменту, або ускладнення, що приводять до розвитку термінального урете�

рогідронефрозу з необхідністю виконання нефруретеректомії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження визначається

прохідність травмованого сечоводу, прогресування уретерогідронефрозу та

хронічного пієлонефриту не визначається.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

При проведенні оперативного лікування хворим на відкриту травму сечово�

ду з порушенням його цілісності необхідне обмеження фізичного навантажен�

ня строком на 3 місяці після операції, санаторно�курортне лікування (Труска�

вець, Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма сечоводу»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми

сечоводу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма сечоводу».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.
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Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма сечоводу» і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечоводу», про що підписався власноручно 

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Несвоєчасне лікування відкритої травми сечоводу з порушенням його

цілісності може призвести до розвитку сечового затьоку, перитоніту, уросепси�

су, стриктури сечоводу, розвитку уретерогідронефрозу. Прогресування урете�

рогідронефрозу призводить до поступового погіршення функції нирки, аж до

повної її втрати. 

2. Метод лікування – оперативний. Суть операції полягає у дренуванні сечо�

вого затьоку, у відновленні цілісності сечових шляхів. 

3. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: розвиток урогема�

томи, стриктури сечоводу, сечовідно�піхвової нориці, зниження функції нирки,

розвиток пієлонефриту, ниркової недостатності, уросепсису, повна втрата

функції нирки, розвиток піонефрозу – нагноєння нирки.

4. Можливі ускладнення оперативного втручання: 

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�сечовідного анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми сечоводу. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 6. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
відкриту травму сечоводу з порушенням його цілісності. 

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведено консервативне лікування, оператив�

не втручання або контрольне обстеження з приводу травми сечоводу в
спеціалізованому урологічному відділенні районної, міської чи обласної лікарні,
профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України протя�
гом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на травму сечоводу, госпіталізованих до

відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на травму сечоводу, яким проведено оперативне втру�

чання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих на травму сечоводу, яким проведені пластичні операції

на сечоводі ________, (_________) % до прооперованих.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна урографія, ретроградна

уретерографія, загальний аналіз крові, сечі, креатинін крові, КТ, РСГ,

фістулографія 

Встановлено діагноз «Відкрита травма

сечоводу з пошкодженням його цілісності»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування: дренування

сечового затьоку, пластика сечоводу

(нефростомія)

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та повторне

оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Б) Кількість хворих на травму сечоводу, яким проведено нефректомію

________, (_________) % до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих на травму сечоводу, у яких виникли уск�

ладнення, що потребують повторного оперативного втручання ________,

(_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих на травму сечоводу, яким виконане контрольне обсте�

ження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на травму сечоводу, при контрольному обстеженні у яких

констатоване погіршення функції нирки з боку оперованого сечоводу

_________, (_________) %.

Б) Кількість хворих на травму сечоводу, при контрольному обстеженні у яких

відзначений позитивний результат оперативного втручання ________,

(_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні

спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�

правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�

ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.

Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних

досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому враховується функція

нирки з боку ураження, наявність гнійного виділення з післяопераційної рани,

сечової нориці. 

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (екскретор�

на урографія, антеградна чи ретроградна пієлоуретерографія, фістулографія)

та лабораторними методами.

Ускладнення, які розвинулись у стаціонарі, реєструються.

3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.

Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.

Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Травма сечоводу»

проводиться у випадку отримання інформації:

а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;

б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.

Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін

до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністерством

охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.
4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Травма сечоводу» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка Дуже Задо� В осно� Між за� В Не за� Несте�
хворим задо� воле вному, дово� осно� дово� рпно 
якості воле� ний задо� лений вному, лений
життя ний воле� та не не задо�
відносно ний задо� воле�
стану воле ний
нирок ний
1. Як би 0 1 2 3 4 5 6
Ви поста�
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вились 
до того, 
що Вам 
до кінця 
життя 
доведе�
ться мати 
такі про�
блеми з 
нирками,
як в цей 

час?
Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ТРАВМА ЯЄЧКА І ЙОГО ПРИДАТКА МКХ�10: S37.8

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Член�кореспондент О.В. Люлько тел. (0562) 46�41�83
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
завідувач кафедри урології
Дніпропетровської 

державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, В.П. Стусь тел. (0562) 46�65�63
доцент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, Ю.І.Удовицький тел. (0562) 46�65�73
доцент кафедри урології
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Кандидат мед. наук, Р.М. Молчанов тел. (0562) 46�85�84
асистент кафедри урології 
Дніпропетровської 
державної медичної 
академії, м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
Асистент кафедри урології С.О. Павлюк тел. (0562) 46�85�84
Дніпропетровської державної 
медичної академії, 
м. Дніпропетровськ, 
вул. Дзержинського, 9. 
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Зав. урологічним Е.О. Світличний тел. (0562) 46�43�73
відділенням №1 обласної 
клінічної лікарні ім. 
І.І. Мечнікова, 
м. Дніпропетровськ,
Жовтнева пл., 14.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на травму яєчок та їхніх придатків.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики травми яєчок та їхніх придатків з

урахуванням ступеня порушення функції яєчок.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки оп�

тимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.
• Підвищення якості життя хворих на травми яєчок та їхніх придатків. 
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на травми яєчок та

їхніх придатків залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на травми сечоводів:

спеціалізовані урологічні та андрологічні відділення міських, обласних ліка�
рень, профільні клініки медичних університетів, Інститут урології АМН України.

Травма яєчок та їхніх придатків
Ушкодження яєчка та його придатка супроводжується, як правило, травмою

калитки. Розрізняють закриті й відкриті ушкодження яєчок.
До закритих ушкоджень яєчок відносять: забій (контузія), розрив яєчка та

дислокація яєчка. Контузія яєчка супроводжується крововиливами у сполуч�
нотканинні перегородки, паренхіму яєчка і його придатка з утворенням гемато�
ми та гематоцелє. Часто зустрічаються крововиливи у м’ясисту оболонку ка�
литки. При важкій травмі іноді спостерігаються розриви і розчавлення па�
ренхіми яєчка. Для легких забоїв яєчок і придатків характерний гострий біль,
яєчко збільшене, напружене, болісне при пальпації, ущільнене. Поступово роз�
вивається картина орхоепідидиміту.

При забоях яєчка та інтратестикулярних гематомах невеликих розмірів хво�
рим призначають постільний режим, носіння щільно прилягаючих плавок,
аналгетики і гемостатичні засоби, холод на ділянку калитки. Через тиждень
після травми призначають теплові процедури. Лікування великих інтратестику�
лярних гематом оперативне.

Закрита травма часто призводить до розриву яєчка. Дефект у білковій обо�
лонці яєчка є показанням до невідкладного хірургічного втручання. Якщо яєчко
не вдається пропальпувати (гематоцелє, гематома калитки) і є сумніви у
цілісності його білкової оболонки, виконують ультразвукове дослідження ка�
литки. При важкій травмі яєчок лікувальні заходи повинні бути спрямовані, на�
самперед, на боротьбу із шоком. Незалежно від результатів дослідження, при
клінічній підозрі на розрив яєчка необхідна термінова операція, під час якої ви�
даляють гематому, висікають розчавлену паренхіму і паренхіму, що виступає,
і ушивають білкову оболонку. У випадках розриву сім’яного канатика викону�
ють його реконструкцію без вазо�вазостомії. При масивній деструкції білкової
оболонки яєчка для закриття її дефектів використовують мобілізований кла�
поть піхвової оболонки яєчка.

У тих випадках, коли є тільки забій і відсутні гематоцеле та інтратестикуляр�
на гематома, антибіотики не призначають. Якщо з приводу закритої травми
здійснювалося оперативне втручання, призначають антибіотики широкого
спектру дії.

У хлопчиків при ушкодженні органів калитки часто спостерігаються перекрут
яєчка, придатка або привіска яєчка, що характеризується наростаючим набря�
ком калитки, її гіперемією. Поступово процес захоплює іншу половину калитки.
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У таких хворих рано розвивається епідидимоорхіт, що на фоні консервативної
терапії, у більшості випадків, призводить до атрофії яєчка. У останні роки за�
стосовують активну лікувальну тактику відносно таких хворих.

Дислокація яєчка. При закритому ушкодженні, часто від раптового прикла�
дання сили, яєчко стрімко піднімається вгору в напрямку до пахового каналу
або навіть крізь нього. У таких випадках воно знаходиться у ділянці зовнішньо�
го кільця пахового каналу, усередині нього або у черевній порожнині. Хворі
скаржаться на різкий біль у пахової ділянці й животі, відсутність яєчка, іноді на�
стає колапс.

При обстеженні на боці ушкодження визначається порожня калитка. Часто
яєчко вдається пропальпувати у паховій ділянці. Ультразвукове дослідження і
комп’ютерна томографія черевної порожнини допомагають визначити ло�
калізацію яєчка і ступінь його ушкодження. Для консервативного лікування за�
стосовують мануальну репозицію яєчка в калитку, але залишається показаною
вторинна (відстрочена) орхідопексія. Якщо мануальна репозиція яєчка не
вдається, показана термінова орхідопексія.

Відкриті ушкодження яєчка і його придатка зустрічаються рідко. До них
відносять колоті, різані, рвані, вогнепальні рани. Вогнепальні поранення яєчка
можуть бути дотичними, сліпими, наскрізними. Розрізняють такі види відкритих
ушкоджень яєчок: 1) поранення білкової оболонки без випадання паренхіми; 
2) ізольовані ушкодження придатка яєчка, поранення білкової оболонки з випа�
данням паренхіми яєчка; 3) сліпі поранення; 4) розчавлення полюса яєчка; 
5) відрив одного або обох яєчок від сім’яного канатика (травматична кастрація).

Незважаючи на те, що поранення калитки та її органів, із погляду на небез�
пеку для життя, відносять до легких, у низки хворих спостерігається шок. 

При обстеженні пацієнтів з відкритим пошкодженням яєчка виконання
висхідної уретрографії обов’язкове.

Лікування хворих із відкритими ушкодженнями яєчок та їхніх придатків
спрямоване, в першу чергу, на боротьбу із шоком і кровотечею. При будь�яко�
му ушкодженні яєчка основним завданням є збереження функціонуючої па�
ренхіми.

Техніка операції при ушкодженні яєчка і його придатка. При відкритому уш�
кодженні під час первинної хірургічної обробки ощадливим висіченням країв
рани калитки видаляють нежиттєздатні тканини і сторонні тіла, спорожняють
гематому. Неушкоджене яєчко, що випало в рану, очищають від забруднення,
обмивають теплим асептичним розчином і занурюють у калитку. У нижньому
куті рани розміщують дренаж.

Невеликі поранення білкової оболонки без випадіння паренхіми зашивають
швами, що розсмоктуються. Ушивати піхвову оболонку при цьому недоцільно.
Необхідно зробити операцію Бергмана. 

При великих ранах яєчка нежиттєздатну тканину висікають, а життєздатну
вправляють у білкову оболонку, на яку накладають рідкісні шви, що розсмок�
туються. При розчавленні одного з полюсів яєчка роблять його резекцію. Ре�
зекції підлягає тільки нежиттєздатна тканина.

При розчавленні придатка яєчка показана епідидимектомія.
Втрата одного яєчка до ендокринних порушень не призводить. При двосто�

ронній травматичній кастрації вгасає статева функція.
У більшості випадків, безпосередньо після важкого ушкодження яєчка, спо�

стерігаються виражені порушення сперматогенезу, аж до стану азооспермії.
Згодом (протягом 6�9 місяців) відновлюється або поліпшується активний спер�
матогенез. Причому при односторонній травмі порушується запліднююча спро�
можність і контралатерального яєчка. У 1/4 випадків ці зміни необоротні.

У віддаленому періоді внаслідок поранення судин з утворенням ішемічних
ділянок може настати атрофія яєчка, що призводить до порушення заплідню�
ючої спроможності.
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Основними принципами лікування пацієнтів з травматичним ушкодженням
яєчка є:

� встановлення причини, характеру і обсягу ушкодження;
� ультразвукове дослідження допомагає визначити ступінь ушкодження, роз�

риви яєчка, наявність гематом;
� раннє хірургічне втручання, у порівнянні з тактикою спостереження, сприяє

якнайшвидшому видужанню пацієнта, сприяє відновленню активного сперма�
тогенезу;

� обсяг оперативного втручання залежить від характеру ушкодження і пови�
нен бути максимально ощадливим; 

� видалення і дренування поверхневих і глибоких гематом, остаточна зупин�
ка кровотечі;

� видалення нежиттєздатних тканин яєчка, його оболонок і придатка;
� адекватне дренування калитки у зв’язку із небезпекою нагноєння гематом

(через рану та контраппертуру у нижньому полюсі калитки).
Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�

щенні якості надання допомоги хворим на травми яєчок та їхніх придатків та
забезпеченні її доступності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТРАВМИ
ЯЄЧКА І ЙОГО ПРИДАТКА БЕЗ ПОРУШЕННЯ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на забій яєчка та його при�

датка.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.

Хворі на забій яєчка та його придатка без порушення їх цілісності скаржать�

ся на тупий біль, збільшення яєчка у розмірах. Для легких забоїв яєчок і при�

датків характерний гострий біль, яєчко дещо збільшене, напружене, болісне

при пальпації, набуває щільноеластичної консистенції. 

Діагностика. Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть

дати інформацію для попереднього діагнозу. Виконують ультразвукове

дослідження калитки.

Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові

знаходяться в межах норми, а при розвитку орхоепідидиміту з’являються за�

пальні зміни: лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі повинна надаватись

в стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні, андрологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення районних,

міських та обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут

урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�

ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;

� УЗД органів калитки.

Лікування консервативне. При забоях яєчка та інтратестикулярних гемато�

мах невеликих розмірів та придатка хворим призначають постільний режим,

носіння щільно прилягаючих плавок, анальгетики і гемостатичні засоби, холод

на ділянку калитки. Для попередження розвитку аутоімунних порушень та по�

дальшої атрофії яєчка призначається аскорутин (кверцетин), токоферолу аце�

тат. Через тиждень після травми призначають теплові процедури. Хворі підля�
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гають диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних об�

стежень (огляд та спермограма) 1 раз на рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Не виконуються.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на болі в яєчку, збільшенні його у розмірах,

хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД органів калитки, лабора�

торні аналізи. У випадку непідтвердження діагнозу травми яєчка та його при�

датка виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому

діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному

відділенні або амбулаторно. 

При встановленні діагнозу травми яєчка та його придатка без порушення йо�

го цілісності хворому рекомендується провести контрольне обстеження через

6 міс. та через 1 рік. При відсутності даних щодо розвитку атрофії яєчка та

олігоспермії – динамічне спостереження. У випадку зниження функції яєчка –

проведення консервативного лікування, спрямованого на збереження генера�

тивної та гормональної функції яєчка. При прогресуванні атрофічних явищ

яєчка – оперативне лікування за згодою пацієнта: видалення атрофованого

яєчка.

Можливі ускладнення: 

� розвиток орхоепідидиміту;

� розвиток водянки яєчка;

� прогресування атрофії яєчка.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток

атрофії яєчка та прогресування олігозооспермії – пропонується проведення

оперативного лікування (видалення атрофованого яєчка).

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на травму яєчка та його придатка без порушення його цілісності

спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не пе�

редбачені. 

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма яєчка та його придатка»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)
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отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми

яєчка та його придатка, отримав інформацію про причини виникнення, мету

проведення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка» і отримав на них

вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма яєчка та його придатка», про що підписався власноручно 

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Травма яєчка та його придатка супроводжується крововиливами у па�

ренхіму яєчка, що може призводити до порушення його функції – безплідності

та імпотенції.

2. Несвоєчасне лікування травми яєчка та його придатка без порушення йо�

го цілісності може призвести до розвитку запалення в ньому, гострої водянки

яєчка, що може призводити до порушення його функції, аж до повної його

втрати.

3. При встановленому діагнозі травми яєчка та його придатка без порушен�

ня його цілісності лікувальна тактика полягає у призначенні знеболювальних

засобів, антибіотиків та препаратів, які запобігають розвиткові атрофії яєчка, а

також теплові процедури. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який пе�

редбачає проведення контрольних обстежень через 6 міс. та через рік в умо�

вах поліклініки. 

4. Можливі наслідки відмови від лікування: розвиток орхоепідидиміту, розви�

ток водянки яєчка, прогресування атрофії яєчка, зниження генеративної

функції яєчка, розвиток безплідності.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми яєчка та йо�

го придатка. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
травму яєчка та його придатка без порушення їх цілісності. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ЗАКРИТІ ТРАВМИ
ЯЄЧКА І ЙОГО ПРИДАТКА З ПОРУШЕННЯМ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на травму яєчка та його

придатка з порушенням цілісності білкової оболонки, з розчавленням па�

ренхіми, перекрутом яєчка, а також хворі з дислокацією яєчка після травми.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.

Хворі на забій яєчка та його придатка з порушенням їх цілісності скаржать�

ся на гострий біль, збільшення яєчка у розмірах, наявність гематоми калитки.

Нерідко розвивається шок, яєчко збільшене, напружене (гематоцелє), болісне

при пальпації, набуває щільноеластичної консистенції. Поступово розви�

вається картина орхоепідидиміту. 

При закритому ушкодженні, часто від раптового прикладання сили, яєчко
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стрімко піднімається нагору в напрямку до пахового каналу або навіть крізь

нього. У таких випадках воно знаходиться у ділянці зовнішньої каблучки пахо�

вого каналу, усередині нього або в черевній порожнині. Хворі скаржаться на

різкий біль у пахової ділянці та животі, відсутність яєчка, іноді настає колапс.

Діагностика. Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть

дати інформацію для попереднього діагнозу. При пальпації яєчко збільшене,

напружене, болісне, набуває щільноеластичної консистенції. Виконують ульт�

развукове дослідження калитки.

При обстеженні хворих на травматичну дислокацію яєчка на ушкодженій сто�

роні визначається порожня калитка. Часто яєчко вдається пропальпувати у па�

ховій ділянці. Ультразвукове дослідження і комп’ютерна томографія черевної по�

рожнини допомагають визначити локалізацію яєчка і ступінь його ушкодження.

Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові

знаходяться в межах норми, а при розвитку орхоепідидиміту з’являються за�

пальні зміни: лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні, андрологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення районних,

міських та обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут

урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�

ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;

� цукор крові;

� коагулограма;

� група крові та Rh�фактор;

� УЗД органів калитки;

� електрокардіографія.

Лікування оперативне. При важкій травмі яєчок лікувальні заходи повинні

бути спрямовані, насамперед, на боротьбу із шоком. Незалежно від резуль�

татів дослідження, при клінічній підозрі на розрив яєчка необхідна термінова

операція, під час якої видаляють гематому, висікають розчавлену паренхіму і

паренхіму, що виступає, і ушивають білкову оболонку. При дислокації яєчка

його повертають в порожнину калитки і фіксують за губернатову зв’язку до

м’язової оболонки нижнього полюсу калитки. При перекруті яєчка проводять

ревізію органів калитки, усувають перекрут, для покращення кровотоку яєчко

обкладають серветками з теплим фізіологічним розчином, після чого фіксують

за губернатову зв’язку до м’язової оболонки калитки.

У післяопераційному періоді призначається постільний режим, антибіотики

широкого спектру дії, аналгетики і гемостатичні засоби. Для попередження роз�

витку аутоімунних порушень та подальшої атрофії яєчка призначається аскору�

тин (кверцетин), токоферолу ацетат. Через тиждень після травми призначають

теплові процедури. Хворі підлягають диспансерному нагляду, який передбачає

проведення контрольних обстежень (огляд та спермограма) 1 раз на рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження: комп’ютерна томографія калитки та черевної порожнини.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
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тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на болі в яєчку, збільшенні його у розмірах,

хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД органів калитки, лабора�

торні аналізи. У випадку непідтвердження діагнозу травми яєчка та його при�

датка виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому

діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному

відділенні або амбулаторно. 

У післяопераційному періоді рекомендується провести контрольне обсте�

ження через 6 міс. та через 1 рік. При відсутності даних про розвиток атрофії

яєчка та олігоспермію – динамічне спостереження. У випадку зниження

функції яєчка – проведення консервативного лікування, спрямованого на збе�

реження генеративної та гормональної функції яєчка. При прогресуванні ат�

рофічних явищ яєчка – оперативне лікування за згодою: видалення атрофова�

ного яєчка. 

Можливі ускладнення:

� розвиток орхоепідидиміту;

� розвиток водянки яєчка;

� прогресування атрофії яєчка;

� нагноєння післяопераційної рани.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток

атрофії яєчка та прогресування олігозооспермії – пропонується проведення

оперативного лікування (видалення атрофованого яєчка).

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на травму яєчка та його придатка з порушенням його цілісності

спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не пе�

редбачені. 

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма яєчка та його придатка»

Пацієнт 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми

яєчка та його придатка, отримав інформацію про причини виникнення, мету

проведення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка».
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Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка» і отримав на них

вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар  

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма яєчка та його придатка», про що підписався власноручно  

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді  

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Травма яєчка та його придатка супроводжується крововиливами у па�

ренхіму яєчка, розривами білкової оболонки та паренхіми, що може призводи�

ти до порушення його функції – безплідності та імпотенції.

2. Несвоєчасне лікування травми яєчка та його придатка з порушенням йо�

го цілісності може призвести до гематоми, розвитку запалення в ньому, гост�

рої водянки яєчка, що може призводити до порушення функції його, аж до по�

вної його втрати.

3. При встановленому діагнозі травми яєчка та його придатка з порушенням

його цілісності лікувальна тактика полягає у проведенні невідкладної операції,

призначенні знеболювальних засобів, антибіотиків та препаратів, які запобіга�

ють розвиткові атрофії яєчка, а також теплові процедури. Хворі підлягають ди�

спансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних обстежень че�

рез 6 міс. та через рік в умовах поліклініки. 

4. Можливі наслідки відмови від лікування: розвиток орхоепідидиміту, ат�

рофії яєчка, зниження генеративної функції яєчка, розвиток безплідності, імпо�

тенції.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми яєчка та йо�

го придатка. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на за�
криту травму яєчка та його придатка з порушенням цілісності. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВІДКРИТІ ТРАВМИ
ЯЄЧКА І ЙОГО ПРИДАТКА З ПОРУШЕННЯМ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на відкриті травми яєчка

та його придатка з порушенням цілісності білкової оболонки, з розчавленням
паренхіми, розвитком гострого орхоепідидиміту, гострої кровотечі. До них
відносять колоті, різані, рвані, вогнепальні рани. Розрізняють такі види відкри�
тих ушкоджень яєчок: 1) поранення білкової оболонки без випадання па�
ренхіми; 2) ізольовані ушкодження придатка яєчка, поранення білкової оболон�
ки з випаданням паренхіми яєчка; 3) сліпі поранення; 4) розчавлення полюса
яєчка; 5) відрив одного або обох яєчок від сім’яного канатика (травматична ка�
страція).
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2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
Хворі на відкриту травму яєчка та його придатка з порушенням їх цілісності

скаржаться на наявність раневого каналу в калитці, кровотечу, гематому, що
збільшується, гострий біль, збільшення яєчка у розмірах. Незважаючи на те,
що поранення калитки та її органів, із погляду на небезпеку для життя, відно�
сять до легких, у низки хворих спостерігається шок. 

Діагностика. Анамнестичні дані та огляд хворого можуть дати інформацію
для попереднього діагнозу. При огляді виявляється колота, різана, рвана або
вогнепальна рана калитки. При пальпації яєчко збільшене, напружене,
болісне, набуває щільноеластичної консистенції, інколи неможливо його паль�
пувати (гематоцелє, гематома калитки). Виконують ультразвукове досліджен�
ня калитки.

При обстеженні хворих на відкриті пошкодження яєчка виконання висхідної
уретрографії обов’язкове.

Дані лабораторних методів обстеження: показники загального аналізу крові –
анемія різного ступеня, а при розвитку орхоепідидиміту з’являються запальні
зміни: лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні, андрологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення районних,

міських та обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут
урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�
ня, визначення лікувальної тактики та надання допомоги.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� цукор крові;
� коагулограма;
� група крові та Rh�фактор;
� УЗД органів калитки;
� електрокардіографія.

Лікування хворих із відкритими ушкодженнями яєчок і їхніх придатків спря�
моване, насамперед, на боротьбу із шоком і кровотечею. При будь�якому уш�
кодженні яєчка основним завданням є збереження функціонуючої паренхіми.

Техніка операції при ушкодженні яєчка і його придатка. При відкритому уш�
кодженні під час первинної хірургічної обробки ощадливим висіченням країв
рани калитки видаляють нежиттєздатні тканини і сторонні тіла, спорожняють
гематому. Неушкоджене яєчко, що випало в рану, очищають від забруднення,
обмивають теплим асептичним розчином і занурюють у калитку. У нижньому
куті рани розміщують дренаж. 

Невеликі поранення білкової оболонки без випадіння паренхіми зашивають
швами, що розсмоктуються. Ушивати піхвову оболонку при цьому недоцільно.
Необхідно зробити операцію Бергмана.

При великих ранах яєчка нежиттєздатну тканину висікають, а життєздатну
вправляють у білкову оболонку, на яку накладають рідкі шви, що розсмокту�
ються. При розчавленні одного з полюсів яєчка роблять його резекцію. Ре�
зекції підлягає тільки нежиттєздатна тканина. При розчавленні придатка яєчка
показана епідидимектомія. Множинні розриви яєчка, а також пізнє поступлен�
ня хворих, що призводить до гнійно�деструктивних ускладнень, являються по�
казаннями до орхектомії.

Втрата одного яєчка до ендокринних порушень не призводить. При двосто�
ронній травматичній кастрації вгасає статева функція. У більшості випадків,
безпосередньо після важкого ушкодження яєчка, спостерігаються виражені по�
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рушення сперматогенезу, аж до стану азооспермії. Згодом (протягом 
6�9 місяців) відновлюється або поліпшується активний сперматогенез. Причо�
му при односторонній травмі порушується запліднююча спроможність і контра�
латерального яєчка. У 1/4 випадків ці зміни необоротні.

У віддаленому періоді, внаслідок поранення судин з утворенням ішемічних
ділянок, може настати атрофія яєчка, що призводить до порушення заплідню�
ючої спроможності.

У післяопераційному періоді призначається постільний режим, антибіотики
широкого спектру дії, аналгетики і гемостатичні засоби. При показаннях – ге�
мотрансфузія та вливання препаратів крові. Для попередження розвитку ау�
тоімунних порушень та подальшої атрофії яєчка призначається аскорутин
(кверцетин), токоферолу ацетат. Хворі підлягають диспансерному нагляду,
який передбачає проведення контрольних обстежень (огляд та спермограма)
через 6 міс. та через рік.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: 
� комп’ютерна томографія калитки та черевної порожнини;
� бактеріологічне дослідження виділень із рани з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів.
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на наявність рани в ділянці калитки, кровоте�
чу, болі в яєчку, збільшення його у розмірах, хворим проводиться фізикальне
обстеження, УЗД органів калитки, лабораторні аналізи. У випадку непідтверд�
ження діагнозу травми яєчка та його придатка виконуються діагностичні захо�
ди, спрямовані на встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та
адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. 

У післяопераційному періоді рекомендується провести контрольне обсте�
ження через 6 міс. та через 1 рік. При відсутності даних щодо розвитку атрофії
яєчка та олігоспермії – динамічне спостереження. У випадку зниження функції
яєчка – проведення консервативного лікування, спрямованого на збереження
генеративної та гормональної функції яєчка. При прогресуванні атрофічних
явищ яєчка – оперативне лікування за згодою: видалення атрофованого яєчка. 

Можливі ускладнення: � розвиток орхоепідидиміту;
� розвиток водянки яєчка;
� прогресування атрофії яєчка; 
� нагноєння післяопераційної рани. 
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Видужання – хворому проводиться диспансерне спостереження. Розвиток
атрофії яєчка та прогресування олігозооспермії – пропонується проведення
оперативного лікування (видалення атрофованого яєчка).

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
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11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на відкриту травму яєчка та його придатка з порушенням його
цілісності спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, ре�
абілітації не передбачені. 

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Травма яєчка та його придатка»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування травми
яєчка та його придатка, отримав інформацію про причини виникнення, мету
проведення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Травма яєчка та його придатка», і отримав на них
вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Травма яєчка та його придатка», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Відкрита травма яєчка та його придатка супроводжується кровотечею,

крововиливами у паренхіму яєчка, розривами білкової оболонки та паренхіми,
що може призводити до порушення його функції – безплідності та імпотенції.

2. Несвоєчасне лікування відкритої травми яєчка та його придатка з пору�
шенням його цілісності може призвести до нагноєння гематоми, розвитку запа�
лення в яєчку, що може призводити до порушення функції його, аж до повної
його втрати.

3. При установленому діагнозі відкритої травми яєчка та його придатка з по�
рушенням його цілісності лікувальна тактика полягає у проведенні невідклад�
ної операції, призначенні знеболювальних та гемостатичних засобів, антибіот�
иків та препаратів, які запобігають розвиткові атрофії яєчка. Хворі підлягають
диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних обстежень
через 6 міс. та через рік в умовах поліклініки. 

4. Можливі наслідки відмови від лікування: значна крововтрата, шок, смерть,
розвиток орхоепідидиміту, атрофії яєчка, зниження генеративної функції
яєчка, розвиток безплідності, імпотенції.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
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етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку травми яєчка та йо�
го придатка. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
відкриту травму яєчка та його придатка з порушенням цілісності. 

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ

1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоколу.

Вибірка – всі пацієнти, яким проведене консервативне лікування, оператив�

не втручання або контрольне обстеження з приводу травми яєчка та його при�

датка у спеціалізованому урологічному відділенні районної, міської чи обласної

лікарні, профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України

протягом календарного року.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД органів калитки

(КТ органів калитки), загальний

аналіз крові, сечі.

Встановлено діагноз «Відкрита травма

яєчка та його придатка з порушенням

цілісності органа»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та, при

необхідності, оперативне

лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та, при

необхідності, оперативне

лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Оцінка проводиться за наступними позиціями: 

1. Загальна кількість хворих з приводу травми яєчка та його придатка,

госпіталізованих до відділення протягом року _______.

2. Кількість хворих з приводу травми яєчка та його придатка, яким проведе�

не оперативне втручання ________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих з приводу травми яєчка та його придатка, яким прове�

дені операції на яєчку та його придатку ________, (_________) % до прооперо�

ваних.

Б) Кількість хворих з приводу травми яєчка та його придатка, яким проведе�

на орхектомія ________, (_________) % до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих з приводу травми яєчка та його придат�

ка, у яких виникли ускладнення, що потребують повторного оперативного

втручання ________, (_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих з приводу травми яєчка та його придатка, яким виконане

контрольне обстеження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих з приводу травми яєчка та його придатка, при контроль�

ному обстеженні у яких констатоване погіршення функції яєчка _________,

(_________) %.

Б) Кількість хворих з приводу травми яєчка та його придатка, при контроль�

ному обстеженні у яких відмічено позитивний результат оперативного втручан�

ня ________, (_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні

спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�

правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�

ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.

Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних

досліджень, УЗД. При цьому враховується функція яєчка з боку ураження, на�

явність гнійного виділення з післяопераційної рани. 

Діагноз підтверджується лабораторними методами (мікроскопічне, бак�

теріологічне дослідження, спермограма).

Ускладнення, що розвинулись у стаціонарі, реєструються.

3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.

Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.

Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Травма яєчка та

його придатка» проводиться у випадку отримання інформації:

а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;

б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.

Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін

до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністерством

охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.
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4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Травма яєчка та його придатка» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка Дуже Задо� В осно� Між за В осно Не Несте�
якості життя задово воле� вному, дово� вному, задо� рпно
хворим в  лений ний задово� лений не задо� воле
відношенні стану лений та не воле� ний
яєчок задово� ний

лений
1. Як би 0 1 2 3 4 5 6
Ви віднеслись 
до того, що 
Вам до кінця 
життя доведеться 
мати такі 
проблеми з 
яєчками, як в цей 
час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 

АБСЦЕС НИРКИ І ПЕРИНЕФРАЛЬНОЇ КЛІТКОВИНИ МКХ�10: N15.1

І. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Абсцес нирки і перине�

фральної клітковини» призначений для застосування в системі охорони здо�
ров’я України.

ІІ. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 №1�1/152 (п.а2) щодо розробки
клінічних протоколів.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Абсцес нирки і перине�

фральної клітковини» створений на основі МКХ�10. 
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Абсцес нирки і перине�

фральної клітковини» розроблений для вирішення наступних завдань:
� регламентації єдиних вимог до надання медичної допомоги та

до очікування результатів лікування хворих з абсцесом нирки і
перинефральної клітковини;

� здійснення контролю за обсягами і якістю медичної допомоги на
всіх етапах медичного обслуговування хворих з абсцесом нир�
ки і перинефральної клітковини;

� сприяння прискореному впровадженню новітніх технологій у
практику лікування хворих з абсцесами нирки і перинефраль�
ної клітковини.

Область поширення даного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
всіх рівнів (хірургічні відділення центральних районних лікарень, включаючи
спеціалізовані урологічні заклади (відділення)).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із абсцесом
нирки і перинефральної клітковини.

134



ІV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ.
«Протокол ведення хворих. Абсцес нирки і перинефральної клітковини»
«Протокол.....» підготовлено колективом співпрацівників кафедри урології і

нефрології Одеського державного медичного університету (65100, Одеса,
пров. Валіхівський, 2) та урологічного відділення міської клінічної лікарні №10
міста Одеси (65074, Одеса, вул. Малиновського, 61).

� Завідуючий кафедрою – доктор медичних наук, професор
Костєв Федір Іванович, тел. 67�74�06;

� Завідуючий урологічним відділенням міської клінічної лікарні №
10, доктор медичних наук, доцент Борисов Олександр Валенти�
нович, тел. 65�71�92;

� Доцент кафедри урології і нефрології, кандидат медичних наук,
доцент Швець Володимир Дмитрович, тел. 61�92�08;

� Старший лаборант кафедри Шостак Максим Володимирович,
тел. 777�46�36.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Абсцеси нирок – органічні гнійні запалення з деструкцією тканини нирки і

формуванням порожнини, заповненої гноєм. Вони бувають вторинні, коли
інфекція в нирку заноситься гематогенно із віддалених вогнищ (особливо ле�
гені, серце), або внаслідок генералізації висхідної, сечовивідними шляхами,
інфекції. Периренальні абсцеси є зазвичай результатом прориву ниркових аб�
сцесів через фіброзну капсулу у периренальну клітковину. В 25% випадків
мікрофлора змішана. Результати бактеріологічного дослідження сечі часто ко�
релюють з результатами таких досліджень вмісту абсцесу. Проте у деяких хво�
рих мікрофлора в сечових шляхах інша, аніж у порожнині абсцесу. Нерідко
присутні гриби і мікобактерії. У третини хворих бактеріологічні дослідження
крові також позитивні. Анемія спостерігається у 40% і азотемія – у 25% хворих.
Нормальні результати дослідження сечі виявляються у третини хворих і у 40%
із них сеча стерильна.

Етіологія і патогенез
Абсцеси нирки, частіше за все, є ускладненням гнійних запальних захворю�

вань нирок, особливо при порушенні відтоку сечі, внаслідок з’єднання гнійників
при апостематозному пієлонефриті та деструкції карбункула нирки. Поодинокі
абсцеси кіркового шару нирки – результат деструкції карбункула нирки. Якщо
абсцес не сполучується з вивідною системою нирки, сеча стерильна. Абсцеси
мозкового шару нирки складають 75% всіх абсцесів і виникають при гене�
ралізації висхідної грамнегативної мікрофлори сечових шляхів. Вони часто ви�
никають на тлі порушеного камінцем відтоку сечі, вражають медулярний і
кірковий шар та можуть бути множинними. Метастатичні абсцеси можуть бути
множинними та двобічними. При формуванні абсцесів внаслідок розповсю�
дження інфекції з нирки чинник його – висхідна, грамнегативна мікрофлора. У
порожнині гематогенних абсцесів знаходять стафілокок.

Прорив абсцесу через фіброзну капсулу нирки призводить до формування
обмеженого або розлитого запалення перинефральної клітковини.

Проте і абсцес нирки, і перинефральної клітковини, може бути наслідком ге�
матогенного заносу інфекції з інших вогнищ інфекції. Факторами, які сприяють
гематогенному розповсюдженню стафілококової інфекції, вважають
внутрішньовенні вливання медикаментів з використанням судинних катетерів,
гемодіаліз та цукровий діабет.

Клінічна картина
Для гематогенних абсцесів нирки і перинефральної клітковини характерні

гострий початок захворювання з лихоманки, ознобу та болю в поперековій

ділянці при пальпації у косто�вертебральному куті на боці ураженої нирки. В

анамнезі відсутні ознаки захворювання нирок і сечових шляхів, а сеча при бак�
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теріологічному дослідженні стерильна. Навпаки, у хворих з медулярними аб�

сцесами виявляються перенесені раніше епізоди інфекції в сечових шляхах,

камінці, обструкції або хірургічні втручання на нирках або сечових шляхах. У

цих хворих клінічні прояви не відрізняються від таких при гострому пієлонеф�

риті. Постійна лихоманка і лейкоцитоз, незважаючи на антибактеріальну те�

рапію, повинні поставити діагноз простого пієлонефриту під сумнів. Крім цьо�

го, важкий стан хворого після хірургічного дренування абсцесу потребує де�

тального обстеження протилежної нирки з метою виключення абсцесу нирки

чи перинефральної клітковини.

При гематогенному заносі інфекції у периренальну клітковину довгий час

симптоми захворювання не патогномонічні, а характерні для абсцесу ознаки

з’являються лише через 1�2 тижні від початку захворювання.

Діагностика
Діагностика абсцесу нирки і перинефральної клітковини включає:

Обов’язкові методи дослідження:

� УЗД нирок, при якому виявляється порожнина, яка містить гній;

� оглядова і видільна урографія, при яких визначається викривлення хребта

в бік ураження і відсутність тіні поперекового м’язу на цьому боці, стиснення

або розсовування чашок нирки;

� КТ – дає більш цінні відомості, якщо виконується на тлі екскреторної урог�

рафії. Абсцес нирки визначається у вигляді зони зниженого накопичення конт�

растної речовини у тканині нирки;

� рентгенологічне дослідження органів грудної клітки.

Факультативні методи дослідження:

� Динамічна сцинтіграфія виявляє безсудинне об’ємне утворення на місці аб�

сцесу

� радіоізотопна ренографія свідчить про функціональний стан нирок,

� ниркова ангіографія виявляє безсудинну ділянку в нирці у зоні абсцесу або

розлитого запалення перинефральної клітковини 

Лабораторні дослідження включають:
Обов’язкові методи:
� загальний аналіз крові (лейкоцитоз, зміщення лейкоцитарної формули

вліво, підвищення ШОЕ);

� загальний аналіз сечі;

� аналіз осаду сечі за методом Нечипоренка (при порушенні відтоку сечі не

інформативні);

� сечовина і креатинин в сироватці крові – при порушенні функції нирок

підвищення їх рівня;

� глюкоза крові;

� ЕКГ;

� рівень білірубіну;

� коагулограма (протромбіновий індекс, час кровотечі, час згортання крові);

� бактеріологічне дослідження сечі;

� визначення чутливості збудників до антибіотиків;

� визначення групи крові та резус�фактору. 

Загальні підходи до лікування
Основний метод лікування абсцесу нирки і перинефральної клітковини –

хірургічне спорожнення його порожнини і дренування. У випадках порушення

відтоку сечі – нефростомія. Більш перспективна малоінвазивна аспірація

вмісту абсцесу шляхом пункції його під УЗД або КТ наведенням і, в разі потре�

би, дренування його. Паралельно антибактеріальна та дезінтоксикаційна те�

рапія. Цукровий діабет та важкий стан хворого не повинні розглядатися як про�

типоказання до хірургічного лікування.

136



Загальні підходи до профілактики абсцесів нирок і перинефральної
клітковини:

� адекватна і своєчасна терапія інфекції нирок і сечовивідних шляхів;

� своєчасна ліквідація інфекційних вогнищ іншої локалізації;

� з обережністю користуватися судинними катетерами , особливо у хворих

на цукровий діабет;

� диспансеризація хворих з інфекційними запальними захворюваннями ор�

ганів сечової і статевої системи.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
6.1. Модель клінічного випадку:

хворий – абсцес нирки, абсцес перинефральної клітковини;

ускладнення – прорив абсцесу в черевну порожнину, в плевральну порожни�

ну, сепсис.

Код МКХ�10: N15.1.

6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.

Клінічні симптоми: гострий початок, лихоманка, озноб, біль у поперековій

ділянці на боці ураження.

6.1.2.Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнти з абсцесом нирки, пацієнт з абсцесом перинефраль�

ної клітковини,

� стан хворого, що задовольняє критеріям й ознакам діагности�

ки даної моделі пацієнта.

6.1.3. ВИМОГИ ДО АМБУЛАТОРНО�ПОЛІКЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово, при першому зверненні

Загальний аналіз крові Одноразово, при першому зверненні

Загальний аналіз сечі Одноразово, при першому зверненні

Вимір АТ Одноразово, при першому зверненні

УЗД Одноразово, при першому зверненні

Факультативні
Креатинин і сечовина в Одноразово, при першому зверненні

сироватці крові

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливості виконання амбулаторно�

поліклінічної діагностики:

� об’єктивне обстеження включає: збір анамнезу і скарг, огляд

хворого і пальпація нирок;

� УЗД: визначаються ділянки нирки або перинефральної клітко�

вини з нерівномірним зниженням щільності ниркової тканини;

� загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зміщення формули крові

вліво;

� загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія (при обструкції

відсутні);

� креатинин і сечовина в сироватці крові: підвищення їх при

погіршенні функції нирок.

6.1.5. Вимоги до амбулаторно поліклінічного лікування:

� не проводиться; всі хворі потребують невідкладної
госпіталізації в хірургічне відділення ЦРБ з залученням
уролога ЦЕМД і МК, спеціалізовані урологічні відділення
(заклади).

6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики:
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Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово, при госпіталізації
Вимір АТ По потребі, в динаміці
УЗД По потребі, в динаміці
Загальний аналіз крові По потребі, в динаміці
Загальний аналіз сечі По потребі, в динаміці
Дослідження осаду сечі за методом По потребі, в динаміці
Нечипоренка
Креатинин і сечовина По потребі, в динаміці
Глюкоза крові По потребі, в динаміці
Група крові та резус�фактор Одноразово, при госпіталізації
Коагулограма (протромбіновий індекс, По потребі, в динаміці
протяжність кровотечі, час згортання крові)
Білірубін та трансамінази в сироватці крові По потребі, в динаміці
Рентгенографія органів грудної клітки Одноразово, при госпіталізації
ЕКГ По потребі, в динаміці
Оглядова і екскреторна урографія Одноразово, при госпіталізації
Бактеріологічне дослідження сечі з Одноразово 
визначенням антибіотикограми
Факультативні
КТ Одноразово 

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливості виконання
стаціонарної діагностики:

� алгоритм оглядова і видільна урографія: визначається викрив�
лення хребта в бік ураження й відсутність тіні поперекового
м’язу на цьому боці, стиснення або розсовування чашок нир�
ки.

УЗД і КТ – найбільш інформативні:
� алгоритм УЗД нирок: виявляється порожнина, яка містить ріди�

ну неоднакової щільності (гній);
� алгоритм КТ – дає більш цінні відомості, якщо поєднується з

введенням рентген�контрастної речовини. Абсцес нирки виз�
начається у вигляді зони зниженого накопичення контрастної
речовини в тканині нирки.

При потребі та наявності технологічних можливостей додатково можуть ви�
конуватись:

� алгоритм динамічної сцинтіграфії – виявляє безсудинне
об’ємне утворення на місці абсцесу,

� алгоритм радіоізотопної радіоренографії – свідчить про нор�
мальний функціональний стан нирок,

� алгоритм ниркової ангіографії – виявляє безсудинну ділянку в
нирці у зоні абсцесу. 

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Хірургічне втручання спрямоване на спорожнення абсцесу, дренування йо�

го, а в разі потреби – і нирки. Поряд з цим, антибактеріальна, згідно з антибіот�
икограмою, і дезінтоксикаційна терапія. Більш раціональна пункція і дренуван�
ня абсцесу під УЗД� або КТ�наведенням. Периренальні абсцеси доцільно дре�
нувати невідкладно і широко.

Нефректомія показана лише при значній деструкції нирки або при повній
втраті функції нирки.

6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації:
� хворий вважається непрацездатним до ліквідації ознак актив�

ного запального процесу;
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� обмежено працездатний – до нормалізації функції нирки;
� санаторно�курортне лікування – не раніше 6 місяців після опе�

рації;
� диспансеризація: 

� аналіз крові, аналіз сечі 1 раз на три місяці; 
� лікар дільничної лікарні, хірург ЦРЛ, сімейний лікар міської

поліклініки;
� УЗД нирок, бактеріологічне дослідження сечі – при по�

требі, але не менше 1 разу на півроку;
� уролог міської поліклініки.

6.1.10. Вимоги до догляду за пацієнтом і допоміжні процедури:
� при наявності нефростоми.

6.1.11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу 
Див. Додаток № 1.

6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Суворе виконання плану диспансерного нагляду.

6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при відсутності ознак абсцесу нирки і перинефральної клітко�

вини (за даними діагностичних досліджень) формується нова
діагностична концепція;

� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає прове�
дення додаткових діагностично�лікувальних заходів, при
відсутності абсцесу нирки і перинефральної клітковини,
пацієнт переходить до Протоколу ведення хворого з
відповідним/виявленим захворюванням або синдромом.

6.1.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Наймену� Частота Критерії Приблизний час
вання розвитку ознаки досягнення 
резуль� результату
тату
Одужання 90% і більше Заживання рани 18�20 днів

первинним натягом, 
відсутність дренажів, 
нормалізація 
показників крові, 
відсутність бактеріурії, 
задовільний стан 
хворого

Післяопе� Заживання рани Розходження країв 35�36 днів
раційні вторинним рани, лейкоцитоз, 
ускладнення натягом – до 30%, лейкоцитурія, 

загострення бактеріурія
запальних 
процесів – до 40%

Рецидив Рідко, до 4% Синдром інтоксикації
абсцесу
Характери� Летальність – 
стика до 10%
можливих 
результатів
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6.1.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.

VІІ. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ.

Абсцес нирки і перинефральної клітковини

VІІІ. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу.
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення в перелік по монітору�
ванню ГСТ письмово.

Збір анамнезу, об’єктивне обстеження,

загальний аналіз крові та сечі, креатинін,

УЗД, КТ, ОВУ на вдосі й видосі

Інтоксикація незначна, УЗД і

КТ: гіпоехогенне утворення без

чітких меж (інфільтрат)

Інтоксикація значна, УЗД і КТ:

гіпоехогенне рідинне утворення з

чіткими межами (абсцес)

Гнійне запаленняСерозне запалення

Консервативна

антибактеріальна і

дезінтоксикаційна терапія

(цефалоспорони ІІІ покоління,

терапія терапія:

цефалоспорини ІІІ поко

ління і аміноглікозиди

Терапія безуспішна

Ні

Так

Хірургічне (або перкутанне)

дренування в поєднанні з

антибактеріальною і

дезінтоксикаційною терапією

Досягнуто очікуваних

результатів

Детальне обстеження

протилежної нирки і

хірургічне лікування

Диспансеризація

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

УЗД, бак.

дослідження,

антибактеріальна

терапія
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Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з абсцесом нирки і перинефральної

клітковини у лікувально�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи
спеціалізовані урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту головному позаштатному спеціалісту – урологу МОЗ

України.
Вихідними даними при моніторуванні є:
� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.
У разі потреби при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хворо�

би, амбулаторні карти пацієнтів з абсцесом нирки і перинефральної клітковини
та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком
по моніторуванню, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади
кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) передаються в
заклад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Кількість аналізованих карт моніторингу повинне бути не менше 500 у
рік.

В аналізі у процесі моніторингу входять:
� Критерії включення і виключення з Протоколу,
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
� наслідки захворювання,
� вартість виконання медичної допомоги по Протоколу та ін.
Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних закладів, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад+

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, які виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструються в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом).

У цьому випадку Карта направляється у заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
А) про наявність в ГСТ вимог, що наносять шкоду здоров’ю пацієнтів;
Б) при отриманні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймаються головним позаштатним спеціалістом – уро�

логом МОЗ України.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
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Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з абсцесом нирки і перинефральної клітко�

вини при виконанні Протоколу використовують аналогову шкалу опитувальни�
ка ВООЗ ЯЖ�100:

«Загальна оцінка якості життя і стану здоров’я» (у балах)
1. Як Ви оцінюєте якість життя?

Дуже погано Погано Не погано, Добре Дуже добре
й не добре

1 2 3 4 5

2. Наскільки Ви задоволені якістю Вашого життя?
Дуже не Незадово� Не задово� Задово� Дуже 
задоволений лений лений, і не лений задоволений

незадово�
лений

1 2 3 4 5

3. Наскільки Ви загалом задоволені своїм життям?
Дуже незадо� Незадово� Не задово� Задово� Дуже
волений лений лений, і не лений задоволений

незадово�
лений

1 2 3 4 5

4. Наскільки Ви загалом задоволені своїм здоров’ям?
Дуже незадо� Незадово� Не задово� Задоволе� Дуже
волений лений лений, і не ний задоволений

незадово�
лений

1 2 3 4 5

Критерії оцінки якості життя і стану здоров’я: 
Повна задоволеність якістю життя і станом здоров’я – 20�16 балів.
Відносна задоволеність якістю життя і станом здоров’я – 9�15 балів.
Незадоволеність якістю життя і станом здоров’я – 4�8 балів.
Оцінка вартості виконання Протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вимог

Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від абсцесу нирки
і перинефральної клітковини), показників діяльності медичних закладів (ліжко�
день, летальність хворих з абсцесом нирки і перинефральної клітковини).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, їхній якісний аналіз, висновки, про�
позиції по актуалізації Протоколу.

Звіт представляється Головному спеціалісту�урологу МОЗ України. Ма�
теріали звіту збираються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ
України.

ІХ. ВИСНОВКИ.
У «Протоколі….» представлені сучасні погляди на етіологію, патогенез,

клінічну картину, діагностику і лікування хворих з абсцесом нирки і перине�
фральної клітковини, які можуть бути нормативними документами системи
стандартизації в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та
якості надання медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.
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Додаток 1
Додаток до медичної карти №________

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я 
одержав роз’яснення з приводу діагнозу абсцесу нирки і перинефральної

клітковини, одержав інформацію про особливості перебігу захворювання,
ймовірну тривалість лікування, про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№______, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість можливих не�
сприятливих ефектів діагностичних процедур, а також про те, що я повинен ро�
бити під час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримання режиму у ході лікування, регу�
лярного прийому призначених препаратів, про зобов’язання негайно повідом�
ляти лікарю про будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем
прийом будь�яких не прописаних препаратів (наприклад, лікування застуди,
грипу, головного болю і т.п.). Я сповіщений, що недотримання рекомендацій
лікаря, режиму прийому препарату, безконтрольне самолікування можуть уск�
ладнити лікування і негативно позначаться на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять, стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню приблизну вартість.

Бесіду вів лікар ___________________ (підпис лікаря).
«____»_____________20___р. 
Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався

власноручно________________(підпис пацієнта),
або розписався його законний представник ____________(підпис законного

представника),
або що засвідчують присутні при бесіді______________(підпис ліка�

ря)_____________________(підпис свідка).
Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому

розписався власноручно________________(підпис пацієнта), 
або розписався його законний представник__________(підпис законного

представника),
або що засвідчують присутні при бесіді_____________(підпис лікаря),

_______________________(підпис свідка).

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ГІДРОНЕФРОЗ З ОБСТРУКЦІЄЮ 

МИСКОВО�СЕЧОВІДНОГО З’ЄДНАННЯ МКХ�10: N13.0

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Академік АН та О.Ф.Возіанов тел: (044)216�6731
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
директор Інституту 
урології АМН України, 
м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
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Доктор мед. наук, професор, Е.О.Стаховський тел: (044)219�3976
завідувач відділу пластичної 
та відновної урології 
Інституту урології 
АМН України, м.Київ,
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, П.С.Вукалович тел: (044)213�8564
старший науковий 
співробітник, провідний 
науковий співробітник 
відділу пластичної та 
відновної урології 
Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, О.А.Войленко тел: (044)213�8564
молодший науковий 
співробітник відділу 
пластичної та відновної 
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат мед. наук, В.А.Котов тел: (044)213�8564
старший лаборант з 
вищою освітою відділу 
пластичної та відновної 
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат біол. наук, Л.І.Немирович  
керівник ГНМІ, 
літ. редактор, Інститут 
урології АМН України, 
м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання.

Завдання розробки і впровадження протоколу.
• Введення сучасної системи діагностики гідронефрозу з обструкцією ми�

сково�сечовідного з’єднання з урахуванням ступеня порушення секре�
торної та евакуаторної функції нирки.

• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки оп�
тимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.

• Підвищення якості життя хворих на гідронефроз із обструкцією мисково�
сечовідного з’єднання.

• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на гідронефроз
залежно від результатів оперативного лікування.

Сфера застосування протоколу лікування хворих на гідронефроз:
спеціалізовані урологічні відділення обласних лікарень, профільні клініки ме�
дичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Гідронефроз – вроджене або набуте захворювання, що характеризується
дилатацією миски та чашок, порушенням функції нирки внаслідок
функціонального чи органічного звуження мисково�сечовідного сегменту. 
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Гідронефроз буває двох видів: а) первинний, або вроджений, що розви�
вається внаслідок природженої перешкоди в ділянці мисково�сечовідного сег�
менту або за ходом сечовода; б) вторинний або набутий, який є ускладненням
будь�якої хвороби (каменя нирки або сечовода, педункуліту, пухлини нирки та
ін.). 

Етіологія і патогенез. Етіологія гідронефрозу має різноманітний характер і
може бути зумовлена: нейром’язовою дисплазією мисково�сечовідного сег�
менту, стриктурою мисково�сечовідного сегменту, високим відходженням се�
човоду, стисканням його кровоносними судинами, ембріональними тяжами,
спайками. Найбільший відсоток (68%) становлять вроджені стриктури миско�
во�сечовідного сегменту. 

Гідронефроз буває одно� і двобічним, асептичним та інфікованим, первин�
ним і рецидивним. 

Причиною ретенції сечі частіше за все є перешкода до відтоку сечі у ділянці
мисково�сечовідного сегменту. Ця типова локалізація пояснюється
ембріологічно: сечовий міхур, сечовивідні шляхи та нирки виходять з одного
зародкового листка. Однак розвиваються та ідуть до з’єднання вони з трьох
різних топографічних центрів. Самі незначні відхилення у часі чи направленні
руху клітинних груп призводять до значних зміщень нирок та виникненню вад
розвитку. Найбільш частим з них є недостатнє з’єднання сечоводу, яке розви�
вається з так званого первинного ниркового листка із первинною нирковою ло�
ханкою. Гістологічно у цих випадках знаходять короткий та вузький сегмент
нижче лоханки з переважанням повздовжніх м’язових волокон замість звичай�
них спіралеподібно розміщених. Це переважання повздовжніх волокон викли�
кає анатомічну перешкоду для збереженої систоло�діастолічної діяльності ми�
сково�сечовідного сегменту.

Описані випадки, коли в цій ділянці були повністю відсутні м’язові волокна.
Тому звуженню сечовідно�мискового сегменту слід відводити домінуюче місце
серед етіологічних факторів гідронефрозу. Затруднення відтоку викликає ек�
тазію ниркової миски та чашок, а підвищення внутрішньомискового тиску
відбивається на мікроциркуляції та функції ниркової паренхіми.

Інші етіологічні фактори, такі як високе відходження сечоводу, додаткові
нижньополярні судини, клапани мисково�сечовідного сегменту зустрічаються
знажно рідше.

Клінічна класифікація гідронефрозу
У клінічному перебігу гідронефротичного процесу визначається три стадії.
І стадія відповідає пієлоектазії (розширення тільки ниркової миски з

помірним порушенням функції нирки).
ІІ стадія – прегідронефроз (гідрокалікоз – розширення ниркової миски і нир�

кових чашечок, зменшення товщини паренхіми нирки з вираженим порушен�
ням її функції).

ІІІ стадія – гідронефроз (атонія ниркової миски, атрофія паренхіми).
Клінічна картина та протікання гідронефрозу
У більшості випадків гідронефроз протікає безсимптомно, ось чому спос�

терігається пізня його діагностика з високою частотою виконання органовида�
ляючих операцій.

Клінічні прояви гідронефрозу різноманітні та залежать від тривалості захво�
рювання, наявності інфекції, конкрементоутворення, ретенції сечі у лоханці, а
також від наявності одно� або двобічного ураження нирок.

Характер больових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони бува�
ють тупими, постійними, розпираючими, які проявляються у вигляді кольок.
Між вираженістю больового синдрому та ступенем анатомічних змін прямої за�
лежності не прослідковується. На висоті приступу може спостерігатися нудота,
блювота, підвищення температури тіла, що вказує на ускладнення протікання
гідронефрозу.
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Часте приєднання інфекції викликає підвищення температури, інколи – з ли�
хоманкою. Хронічна піурія є ознакою інфікованого гідронефрозу. Пієлонефрит
є ускладненням гідронефрозу. Порушення пасажу сечі, постійний її застій у
нирковій мисці, мисково�ниркові рефлюкси сприяють проникненню інфекції в
інтерстиційну тканину нирки. Наявність інфекції в нирці при гідронефрозі на�
кладають відбиток на клінічну картину та протікання патологічного процесу,
вибір передопераційної підготовки та подальше лікування.

Гематурія є другим по частоті симптомом гідронефрозу. Вона виникає у ре�
зультаті підвищення внутрішньомискового тиску та розриву форнікальних зон
на початкових стадіях гідронефрозу. У більш пізніх стадіях гідронефрозу, коли
порушення прохідності мисково�сечовідного сегменту призводить до глибоких
структурних змін в нирці, порушення і рубцювання форнікального апарату, ге�
матурія може бути пояснена кровотечею із збільшених венозних судин
внаслідок стазу сечі. Ось чому у хворих на гідронефроз завжди спостерігають�
ся симптоми, які дозволяють запідозрити ниркову патологію та піддати їх уро�
логічному обстеженню.

Діагностика
Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть дати підвалини

для попереднього діагнозу. Функція нирок повинна оцінюватись комплексно, з
метою повнішої уяви про зміни паренхіми ураженої та контрлатеральної нирки.
Дослідження обов’язково повинно проводитись у незагостреному періоді,
особливо при ускладненому гідронефрозі.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом. З його допомогою визначають: розмір нирки, товщину паренхіми та ха�
рактеристику її структури, розміри чашок та миски, стан внутрішньониркової
гемодинаміки за даними визначення індексу резистентності внутрішньонирко�
вих артерій (ІР), норма – не менше 0,70. 

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці
гідронефрозу.

Оглядовий знімок сечовивідної системи, у більшості випадків, виявляє рент�
генконтрастні конкременти. Збільшена тінь нирки вказує на порушення відто�
ку сечі з неї. 

Екскреторна (інфузійна) урографія займає головне місце у діагностиці гідро�
нефрозу для отримання об’єктивної інформації про стан функції нирки, уроди�
наміку та анатомічні особливості верхніх сечових шляхів. Для її проведення ви�
користовують рентгенконтрастні препарати: тріомбраст, урографін, верог�
рафін, ультравіст 300, з розрахунку 1 мл препарату на 1 кг маси тіла. Перед
внутрішньовенним введенням рентгенконтрасної речовини проводять пробу на
її індивідуальне перенесення організмом хворого. Екскреторну урографію ви�
конують за наступною методикою: після внутрішньовенного введення
відповідної кількості рентгенконтрастної речовини першу рентгенографію нир�
ки виконують через 7�10 хвилин, як орієнтир для первинного визначення ана�
томо�функціонального стану обох нирок. Вибір часу виконання чергових
знімків визначається з урахуванням клініки, даних УЗД та рентгенологічних
досліджень на попередніх етапах. Екскреторна урографія дозволяє отримати
найбільш повну інформацію не тільки про анатомічніий стан верхніх сечових
шляхів, але й вивчити їх функціональний стан. Велике значення необхідно на�
давати відстроченим урограмам при гідронефрозі. На відстрочених урограмах
через 40, 60, 90, 120 хвилин є можливість робити висновок про час появи кон�
трастної речовини у порожнинній системі нирок, про заповнення нею миски та
появу її у сечоводі. За даними інфузійної урографії можливо визначити про�
тяжність стриктури мисково�сечовідного сегменту та ступінь порушення уроди�
наміки.
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Діурезна урограма є обов’язковим методом обстеження при виконанні екс�
креторної урографії у хворих на гідронефроз і дозволяє провести дифе�
ренціальну діагностику між ідиопатичним розширенням ниркової миски без по�
рушення прохідності мисково�сечовідного сегмента та гідронефрозом. Діурез�
на урографія проводиться за наступною методикою: після виконання класич�
ної екскреторної урографії на 60 хвилині внутрішньовенно вводять 1,0 мл ла�
зиксу та виконують рентгенограму нирок через 5 хвилин. Повна евакуація
рентгенконтрастної речовини з чашок і миски після діурезного навантаження є
ознакою відсутності обструкції мисково�сечовідного сегмента; відсутність ева�
куації або часткова евакуація рентгенконтрастної речовини є ознакою об�
струкції.

Ретроградну пієлографію необхідно виконувати тільки в день операції за су�
ворими показаннями, у зв’язку з можливістю інфікування сечовивідних шляхів.
Виконують ретроградну пієлографію лише у випадках, коли за даними екскре�
торної урографії неможливо зробити висновок про величину порожнинної сис�
теми нирки, про рівень обструкції та діаметр просвіту сечоводу. Для контрас�
тування верхньої третини сечоводу та мисково�сечовідного сегменту катетер
вводять на 10�15 см та виповнюють сечові шляхи контрастною речовиною. Для
запобігання виникнення рефлюксу дослідження проводиться пуд контролем
ЕОП, що дозволяє обрати найбільш зручний момент для рентгенографії.

Радіоізотопна ренографія, динамічна реносцинтіграфія, сканування нирок є
додатковими методами обстеження, що уточнюють анатомо�функціональний
стан ураженої та контрлатеральної нирки, кількість функціонуючої паренхіми
нирки, ниркову гемодинаміку, секреторно�екскреторну функцію нирки.

Лабораторні методи обстеження. Основними лабораторними тестами є за�
гальний аналіз сечі, аналіз сечі на приховану лейкоцитурію (проба Нечипорен�
ка), визначення мікрофлори сечі та її чутливість до антибіотиків та уросептиків,
визначення концентрації креатиніну в сироватці крові, проба за Зимницьким (у
випадку двобічної патології нирок). Загальноклінічні біохімічні дослідження
крові.

Комплексний підхід до діагностики гідронефрозу дає можливість точного
встановлення діагнозу, визначення стадії захворювання, функціонального ста�
ну контрлатеральної нирки та визначення методу лікування відповідно до
функціональних та анатомо�морфологічних змін нирки.

Лікування гідронефрозу
При І стадії гідронефрозу без виражених суб’єктивних та функціональних

розладів встановлюється диспансерний нагляд з проведенням повторного
комплексного обстеження не рідше одного разу на рік. Консервативне лікуван�
ня базується на прискіпливому проведенні дієтично�гігієнічних заходів у бо�
ротьбі проти інфекції, які, передусім, спрямовані на попередження її виникнен�
ня. При незадовільній фармакофункції нирки, за даними діурезної орографії,
виконується оперативне втручання на мисково�сечовідному сегменті. 

Лікування другої та третьої стадії – виключно хірургічне. Існує два принципо�
во різні методи хірургічного лікування: нефректомія та органозберігаючі опе�
рації з висіченням звуженої ділянки мисково�сечовідного сегменту та форму�
ванням мисково�сечовідного анастомозу. Найбільше розповсюдження набула
операція за методикою Андерсон�Хайнса.

Нефректомія при термінальному гідронефрозі (IІІ стадія) повинна бути суво�
ро обґрунтована з урахуванням функціонального стану контрлатеральної нир�
ки. При вираженій нирковій недостатності (інтермітуюча стадія) питання про
нефректомію повинно прийматись конкретно у кожного хворого, особливо у
осіб похилого віку. У таких випадках необхідно спочатку виконувати корегую�
чу операцію на краще функціонуючій нирці. 

Показання до нефректомії при двобічному гідронефрозі поділяють на абсо�
лютні та вимушені. Гнійний гідронефроз у термінальній стадії, що загрожує
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післяопераційною кровотечею, є абсолютним показанням до нефректомії. Не�
задовільні результати повторних пластичних операцій, тривало не загоювані
гнійні та сечові нориці, виражена гіпертензія вимушують видалити нирку, не
дивлячись на наявність патології контр латеральної нирки. Разом з цим, ре�
тельне співставлення результатів комплексного обстеження, макроскопічний
стан нирки під час операції у деяких випадках дозволяють зберегти нирку, не
дивлячись на гранично низькі її функціональні можливості, з розрахунком на
рідинно�видільну функцію, що має значення у підтриманні гомеостазу ор�
ганізму в умовах вираженої ниркової недостатності. 

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає в підви�
щенні якості надання допомоги хворим на гідронефроз з обструкцією мисково�
сечовідного з’єднання та забезпеченні її доступності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ З
ОБСТРУКЦІЄЮ МИСКОВО�СЕЧОВІДНОГО З’ЄДНАННЯ І ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідронефроз з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання І ст.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
І стадія характеризується гіперкінезією чашково�мискової системи, нормаль�

ними або незначно зниженими показниками діяльності нефронів та відсутністю
інфекції. На екскреторних урограмах контрастна речовина з’являється у ло�
ханці з незначним запізненням, при цьому визначається її збільшення. Миско�
во�сечовідний сегмент не прослідковується. Функціональні дослідження
свідчать про нормальні або незначно знижені показники клубочкової фільтрації
та ниркового плазмотоку.

У більшості випадків гідронефроз І ст. протікає безсимптомно. Характер бо�
льових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони бувають тупими,
постійними, розпираючими. 

Гематурія є другим по частоті симптомом гідронефрозу. Вона виникає у ре�
зультаті підвищення внутрішньомискового тиску та розриву форнікальних зон
на початкових стадіях гідронефрозу. 

Діагностика
Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть дати підвалини

для попереднього діагнозу. Функція нирок повинна оцінюватись комплексно з ме�
тою більш повної уяви про зміни паренхіми ураженої та контрлатеральної нирки. 

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження та
рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим методом.
З його допомогою визначається нормальний або незначно збільшений розмір нир�
ки з розширенням порожнинної системи, товщина паренхіми не зменшена, стан
внутрішньониркової гемодинаміки, за даними визначення індексу резистентності
внутрішньониркових артерій (ІР), в межах норми або незначно знижений. 

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці
гідронефрозу. 

Екскреторна (інфузійна) урографія проводиться через 7 та 15 хвилин після
введення рентгенконтрастної речовини. На знімках визначається задовільна
або незначно знижена функція нирки, незначне розширення ниркової миски
при не розширених чашках. Мисково�сечовідний сегмент не прослідковується,
сечовід прослідковується фрагментарно, не розширений. При виконанні
діурезної урографії фармакологічна функція нирки може бути задовільною або
незначно зниженою. 

За даними радіоізотопної ренографії, динамічної реносцинтіграфії, скану�
вання нирок визначається незначне зниження клубочкової фільтрації та ефек�
тивного ниркового плазмотоку на боці ураження, що свідчить про збереження
основної маси діючих нефронів при достатній гемодинаміці нирки.
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Дані лабораторних методів обстеження знаходяться в межах норми.
3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворювання

та визначення лікувальної тактики. 
Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія;
� діурезна орографія.

Лікування при задовільній фармакофункції нирки консервативне, базується
на прискіпливому проведенні дієтично�гігієнічних заходів у боротьбі проти
інфекції які передусім спрямовані на попередження її виникнення. Хворі підля�
гають диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних об�
стежень 1 раз на рік. 

При незадовільній фармакофункції проводиться оперативне лікування. «Зо�
лотим стандартом» до цього часу залишається пластика мисково�сечовідного
сегменту за методикою Андерсон�Хайнеса. Оперативне втручання проводить�
ся під інтубаційним наркозом. Суть оперативного втручання полягає у резекції
розширеної атонічної миски і звуженого мисково�сечовідного сегменту з на�
кладанням широкого мисково�сечовідного анастомозу.

4. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: � радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� аналіз сечі за Зімницьким (при двобічному ураженні);
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням 
чутливості збудників до антибактеріальних препаратів.

5. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, макрогематурії,
хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи.
При виникненні підозри на наявність гідронефрозу І ст. проводиться рентген�
урологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія. У випадку
непідтвердження діагнозу гідронефрозу виконуються діагностичні заходи,
спрямовані на встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адек�
ватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. 

При встановленні діагнозу гідронефрозу І ст. при задовільній фармако�
функції нирки хворому рекомендується провести контрольне обстеження че�
рез 1 рік. При відсутності даних за прогресування гідронефрозу – динамічне
спостереження. У випадку зниження функції нирки, прогресування ре�
тенційних явищ чашково�мискової системи – оперативне лікування за згоди:
пластика мисково�сечовідного сегменту (алгоритм надання медичної допомо�
ги представлений у графічному вигляді (рис. 1)). 

При встановленні діагнозу гідронефрозу І ст. при незадовільній фармако�
функції нирки хворому за згоди виконується оперативне втручання: пластика
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мисково�сечовідного сегменту. При досягненні очікуваних результатів (віднов�
лення адекватної прохідності мисково�сечовідного сегменту) хворим проводять�
ся реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування прово�
диться лікування виниклих ускладнень або диспансерний нагляд та у разі не�
обхідності – повторне оперативне лікування. Контрольне обстеження проводить�
ся через 3 місяці після операції, через один рік та щорічно в подальшому (алго�
ритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді (рис. 2)). 

Можливі ускладнення: � прогресування гідронефрозу;
� інфікування сечових шляхів, розвиток пієлонефриту;
� рецидивування гідронефрозу;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечоводно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
6. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостереження. Про�
гресування гідронефрозу – пропонується проведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання гідронефрозу.

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в оперо�
ваній нирці. Повне відновлення уродинаміки, наближення секреторно�екскре�
торної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.
Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�
менти з позитивною динамікою виведення ізотопу оперованою ниркою. Пра�
цездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�
топній ренограмі висхідний тип кривої. Кліренс тести без суттєвих змін, у
порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена з епізодичним прохо�
дженням лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонефри�
ту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний тип ре�
нограми оперованої нирки. Діагностується рецидивний гідронефроз, що потребує
повторної органозберігаючої операції. Працездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –
«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик мисково�сечовідного
сегменту або ускладнення, що призводять до розвитку термінального гідроне�
фрозу з необхідністю виконання нефректомії.

7. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
8. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
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9. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
10. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на гідронефроз І ст. спеціальні вимоги до режиму праці, відпо�
чинку, лікування, реабілітації не передбачені. У разі виконання оперативного
втручання необхідне обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці
після операції, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).

11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�
помоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання І ст.»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроне�
фрозу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення ліку�
вання.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднан�
ня І ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного
з’єднання» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання», про що підписа�
вся власноручно ,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія гідронефрозу. Гідронефроз – вроджене або набуте захворюван�

ня, що характеризується дилятацією лоханки та чашок, порушенням функції
нирки внаслідок функціонального або органічного звуження мисково�се�
човідного сегменту. 

2. Прогресування гідронефрозу призводить до поступового погіршення
функції нирки, аж до повної її втрати.

3. При встановленому діагнозі гідронефрозу І ст. без порушення фармако�
функції лікувальна тактика полягає у динамічному спостереженні за хворим з
проведенням контрольного обстеження в умовах стаціонару або поліклініки 1
раз на рік. 

4. При встановленому діагнозі гідронефрозу І ст. з порушенням фармако�
функції лікувальна тактика полягає у проведенні оперативного лікування (пла�
стика мисково�сечовідного сегменту). Суть операції полягає у відновленні
прохідності мисково�сечовідного сегменту.
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5. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата
функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостатності –
уросепсису.

6. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� рецидивування гідронефрозу; 
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
13. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідронефрозу з об�
струкцією мисково�сечовідного з’єднання. 

14. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних документів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання І ст. без порушення
фармакофункції нирки.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, загальний аналіз крові, сечі,

креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Гідронефроз I ст. без

порушення фармакофункції нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Диспансерний нагляд:

контрольне обстеження щорічно

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Оперативне лікування – пластика

мисково�сечовідного сегменту

Ні

Так
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Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання І ст. з порушенням
фармакофункції нирки. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ З
ОБСТРУКЦІЄЮ МИСКОВО�СЕЧОВІДНОГО З’ЄДНАННЯ ІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідронефроз з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання ІІ ст. 
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
ІІ стадія – прегідронефроз, характеризується розширенням ниркової миски і

ниркових чашечок, зменшенням товщини паренхіми нирки з вираженим пору�
шенням її функції.

Клінічні прояви гідронефрозу ІІ ст. залежать від ступеня порушення уроди�
наміки, вірулентності інфекції та наявності ускладнень. Найбільш постійним симп�
томокомплексом є біль у поперековій ділянці, який носить тупий або нападо�
подібний характер; підвищення температури тіла; лихоманка; можлива макроге�
матурія, зумовлена наявністю конкрементів у порожнинній системі нирки. Нирка
не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у підребер’ї. При уск�
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ладненому гідронефрозі у фазі активного запалення визначається позитивний
симптом Пастернацького на боці ураження. Сеча інфікована, можлива гематурія. 

За допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений
розмір нирки зі значним розширенням порожнинної системи, товщина па�
ренхіми зменшена, стан внутрішньониркової гемодинаміки, за даними визна�
чення індексу резистентності внутрішньониркових артерій (ІР), знижений. 

При проведенні внутрішньовенної урографії задовільне контрастування ми�
ски та чашок визначається лише на 60�90 хвилині. Ниркові чашки збільшені,
округлої форми, шийки згладжені, миска розтягнута, кулеподібної форми. При
виконанні діурезної урографії фармакологічна функція нирки незадовільна,
визначається збільшення ретенційних проявів порожнинної системи нирки. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 30 мл/хв, що свідчить про зменшен�
ня кількості функціонуючої паренхіми у 2 рази, в порівнянні зі здоровою нир�
кою. Ефективний нирковий плазмотік зменшується до 150�200 мл/хв. Відзна�
чається помірне зниження натрійуретичної функції нирки. Це співставляється з
даними ренографії – ренографічна крива знижується на 40�50%, її секретор�
ний сегмент уплощується. 

Незалежно від величини клубочкової фільтрації, у цій стадії захворювання
завжди порушується концентраційна спроможність нирки (зменшується макси�
мальна осмолярність сечі та індекс осмотичного концентрування). 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 
Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.
4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія;
� діурезна урографія;

Лікування: оперативне. «Золотим стандартом» до цього часу залишається
пластика мисково�сечовідного сегменту за методикою Андерсон�Хайнеса.
Оперативне втручання проводиться під інтубаційним наркозом. Суть оператив�
ного втручання полягає в резекції розширеної атонічної миски і звуженого ми�
сково�сечовідного сегменту з накладанням широкого мисково�сечовідного
анастомозу. При наявності конкрементів оперативне втручання доповнюється
пієло�, уретеро�, або нефролітотомією. 

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: � радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;
� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія (при відсутності
функції нирки або недостатньому контрастуванні по�
рожнинної системи на екскреторних урограмах);

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефро�
стоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�
вості збудників до антибактеріальних препаратів.
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6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг
при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернативних тех�
нологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, економічних особливо�
стей, наукової доказовості очікуваних результатів діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, макрогематурії,
хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи.
При виникненні підозри на наявність гідронефрозу ІІ ст. проводиться рентген�уро�
логічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями –
ретроградна або антеградна пієлоуретерографія. У випадку непідтвердження
діагнозу гідронефрозу виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встанов�
лення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у
профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу гідронефро�
зу ІІ ст. хворому за згоди виконується оперативне втручання: пластика мисково�
сечовідного сегменту, при наявності конкрементів оперативне втручання допо�
внюється пієло�, уретеро�, або нефролітотомією. При досягненні очікуваних ре�
зультатів (відновлення адекватної прохідності мисково�сечовідного сегменту) хво�
рим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів ліку�
вання проводиться лікування виниклих ускладнень або диспансерний нагляд та у
разі необхідності – повторне оперативне лікування. Контрольне обстеження про�
водиться через 3 місяці після операції, через один рік та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений в графічному вигляді. 
Можливі ускладнення: � рецидивування гідронефрозу;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання гідронефрозу: 

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в оперо�
ваній нирці. Повне відновлення уродинаміки, наближення секреторно�екскре�
торної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично – лейкоцитурія.
Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�
менти з позитивною динамікою виведення ізотопу оперованою ниркою. Пра�
цездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�
топній ренограмі – висхідний тип кривої. Кліренс�тести без суттєвих змін, в
порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена, з епізодичним прохо�
дженням лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонефри�
ту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний тип ре�
нограми оперованої нирки. Діагностується рецидивний гідронефроз, що потребує
повторної органозберігаючої операції. Працездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –
«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик мисково�сечовідного
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сегменту, або ускладнення, що призводять до розвитку термінального гідроне�
фрозу з необхідністю виконання нефректомії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або повторного оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після оперативного

втручання, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�
помоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання ІІ ст.»
Пацієнт
(Прізвище, ім’я, по батькові)
отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування гідронеф�

розу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення опера�
тивного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного
з’єднання» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання», про що підписа�
вся власноручно ,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)
«____»__________________ 200__р.
13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія гідронефрозу – вроджене або набуте захворювання, що характе�

ризується дилятацією лоханки та чашок, порушенням функції нирки внаслідок
функціонального чи органічного звуження мисково�сечовідного сегменту. 

2. Прогресування гідронефрозу призводить до поступового погіршення
функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – оперативний (пластика мисково�сечовідного сегменту).
Суть операції полягає у відновленні прохідності мисково�сечовідного сегменту.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата
функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�
ності; уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� рецидивування гідронефрозу; 
� нагноєння післяопераційної рани;
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� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідронефрозу з об�
струкцією мисково�сечовідного з’єднання. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання ІІ ст.
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результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ З
ОБСТРУКЦІЄЮ МИСКОВО�СЕЧОВІДНОГО З’ЄДНАННЯ ІІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідронефроз з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання ІІІ ст. 
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
ІІІ стадія – гідронефроз характеризується атонією чашково�мискової систе�

ми та повною або практично повною втратою функції нирки. Дана стадія
клінічно може не проявлятися, але при загострені інфекції іноді переважають
ознаки сепсису та бактеріємічного шоку.

Клінічні прояви гідронефрозу ІІІ ст. залежать від наявності чи відсутності
інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції та наявності
ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій
ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; лихоманка.
Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації в підребер’ї.
При ускладненому гідронефрозі у фазі активного запалення визначається по�
зитивний симптом Пастернацького на боці ураження. Сеча інфікована. 

З допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений розмір
нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншенням па�
ренхіми нирки (до 1�5 мм). 

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки не визначається.
Контрастування порожнинної системи можливе лише за умови проведення ан�
теградної або ретроградної уретеропієлографії. Ниркова миска та чашки явля�
ють собою множинні атонічні порожнини. При виконанні діурезної урографії
функція нирки не визначається. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 10 мл/хв і менше, що свідчить про
термінальне зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 
Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.
4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія;
� діурезна урографія;

Лікування: оперативне – нефректомія. 
5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: � радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;
� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� аналіз сечі за Зімницьким (при двобічному ураженні);
� ретроградна уретеропієлографія;
� антеградна пієлоуретерографія (при наявноності неф�

ростоми);
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів.
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6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних послуг
при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтернативних тех�
нологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, економічних особливо�
стей, наукової доказовості очікуваних результатів діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви у попереку, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виник�

ненні підозри на наявність гідронефрозу ІІІ ст. проводиться рентген�урологічне

обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями – ре�

троградна, або антеградна пієлоуретерографія. У випадку непідтвердження

діагнозу гідронефрозу ІІІ ст. виконуються діагностичні заходи, спрямовані на

встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування

у профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу гідроне�

фрозу ІІІ ст. хворому за згоди виконується оперативне втручання – нефрек�

томія. При досягненні очікуваних результатів хворим проводяться ре�

абілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування проводить�

ся лікування виниклих ускладнень або диспансерний нагляд та у разі не�

обхідності – повторне оперативне лікування. Диспансерний нагляд проводить�

ся через 3 місяці після операції, через один рік та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді

(рис. 4). 

Можливі ускладнення: � рецидивування гідронефрозу;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі
клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�

явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�
ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання ІІІ ст.»

Пацієнт
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроне�

фрозу ІІІ ст., отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

оперативного лікування.
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Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднан�

ня ІІІ ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного

з’єднання ІІІ ст.» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання ІІІ ст.», про що

підписався власноручно ,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія гідронефрозу. Гідронефроз – вроджене або набуте захворюван�

ня, що характеризується ділятацією лоханки та чашок, порушенням функції

нирки внаслідок функціонального чи органічного звуження мисково�сечовідно�

го сегменту. 

2. Прогресування гідронефрозу призводить до поступового погіршення

функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – оперативний (нефректомія). 

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�

ності; уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання: 

� рецидивування гідронефрозу; 

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідронефрозу з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів. 
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання IІІ ст. 

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу гідронефрозу з обструкцією мисково�сечовідного
з’єднання у спеціалізованому урологічному відділенні обласної лікарні,
профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України протя�
гом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на гідронефроз, госпіталізованих у відділення

протягом року _______.
2. Кількість хворих на гідронефроз, яким проведене оперативне втручання

________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих на гідронефроз, яким проведені пластичні операції на

мисково�сечовідному сегменті ________, (_________) % до прооперованих.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, загальний аналіз

крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз: гідронефроз ІІІ ст.

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування –

нефректомія

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Б) Кількість хворих на гідронефроз, яким проведена нефректомія ________,
(_________) % до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих на гідронефроз, у яких виникли усклад�
нення, що потребують повторного оперативного втручання ________,
(_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих на гідронефроз, яким виконане контрольне обсте�
ження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на гідронефроз, при контрольному обстеженні у яких кон�
статоване погіршення функції оперованої нирки _________, (_________) %.

Б) Кількість хворих на гідронефроз, при контрольному обстеженні у яких
відзначений позитивний результат оперативного втручання ________,
(_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому враховується функція
гідронефротичної та патологічної нирки, наявність гнійного виділення з післяо�
пераційної рани, сечової нориці. 

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (екскретор�
на урографія, антеградна чи ретроградна пієлоуретерографія, фістулографія)
та лабораторними методами.

Ускладнення, які розвинулись у стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Гідронефроз з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання» проводиться у випадку отримання
інформації:

а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,
які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;

б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових
вимог протоколу.

Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін у
цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони
здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз з обструкцією мисково�сечовідного з’єднання» проводиться за
міжнародним індексом QOL.

Quality of life due to urinary symptoms
Оцінка Дуже Задово� В основ�Між задо� В основ� Не Не�
хворим задо� лений ному, волений ному, задо� сте
якості воле� задово� та не за� не задо� воле� рпно 
життя в ний лений доволе� волений ний
відношенні ний
стану нирок
1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
віднеслись 
до того, що 
Вам до кінця 
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життя дове�
деться мати 
такі проблеми 
з нирками, як 
в цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ГІДРОНЕФРОЗ ІЗ СТЕНОЗОМ СЕЧОВОДУ, 

НЕ КЛАСИФІКОВАНИЙ В ІНШИХ РУБРИКАХ МКХ�10: N 13.1

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Доктор мед. наук, професор, Е.О.Стаховський тел: (044)219�3976
завідувач відділу пластичної 
та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, старший П.С.Вукалович тел: (044)213�8564
науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології І
нституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, молодший О.А.Войленко тел: (044)213�8564
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат мед. наук, старший В.А.Котов тел: (044)213�8564
лаборант з вищою освітою 
відділу пластичної та відновної
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат біол. наук, Л.І.Немирович  
керівник ГНМІ, літ. редактор, 
нститут урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на гідронефроз із стенозом сечоводу.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики гідронефрозу із стенозом

сечоводу з урахуванням ступеня порушення секреторної та еваку�
аторної функції нирки.

• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдя�
ки оптимізації показань та протипоказань до оперативного ліку�
вання.

• Підвищення якості життя хворих на гідронефроз із стенозом сечо�
воду.
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• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на гідроне�
фроз залежно від результатів оперативного лікування.

Сфера застосування протоколу лікування хворих на гідронефроз:
спеціалізовані урологічні відділення обласних лікарень, профільні клініки ме�
дичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Гідронефроз – вроджене або набуте захворювання, що характеризується
дилятацією лоханки та чашок, порушенням функції нирки внаслідок органічно�
го звуження мисково�сечовідного сегменту. 

Гідронефроз буває двох видів: а) первинний, або вроджений, що розви�
вається внаслідок природженої перешкоди в ділянці мисково�сечовідного сег�
менту або за ходом сечоводу; б) вторинний або набутий, який є ускладненням
будь�якої хвороби (каменя нирки чи сечоводу, педункуліту, пухлини нирки та
ін.). 

Етіологія і патогенез. Етіологія гідронефрозу має різноманітний характер і
може бути зумовлена: нейром’язовою дисплазією мисково�сечовідного сег�
менту, стриктурою мисково�сечовідного сегменту, високим відходженням се�
човоду, стисканням його кровоносними судинами, ембріональними тяжами,
спайками. Найбільший відсоток (68%) становлять вроджені стриктури миско�
во�сечовідного сегменту. 

Гідронефроз буває одно� і двобічним, асептичним та інфікованим, первин�
ним і рецидивним. 

Причиною ретенції сечі частіше за все є перешкода до відтоку сечі у ділянці
мисково�сечовідного сегменту. Ця типова локалізація пояснюється
ембріологічно: сечовий міхур, сечовивідні шляхи та нирки виходять з одного
зародкового листка. Однак розвиваються та ідуть до з’єднання вони з трьох
різних топографічних центрів. Найнезначніші відхилення у часі або направ�
ленні руху клітинних груп призводять до значних зміщень нирок та виникнення
вад розвитку. Найбільш частим з них є недостатнє з’єднання сечоводу, який
розвивається з так званого первинного ниркового листка з первинною нирко�
вою лоханкою. Гістологічно в цих випадках знаходять короткий та вузький сег�
мент нижче лоханки з переважанням поздовжніх м’язових волокон замість
звичайних спіралеподібно розміщених. Це переважання поздовжніх волокон
викликає анатомічну перешкоду для збереженої систоло�діастолічної діяль�
ності мисково�сечовідного сегменту.

Описані випадки, коли в цій ділянці були повністю відсутні м’язові волокна.
Тому звуженню сечовідно�мискового сегменту слід відводити домінуюче місце
серед етіологічних факторів гідронефрозу. Затруднення відтоку викликає ек�
тазію ниркової миски та чашок, а підвищення внутрішньомискового тиску
відбивається на мікроциркуляції та функції ниркової паренхіми.

Інші етіологічні фактори, такі як високе відходження сечоводу, додаткові
нижньополярні судини, клапани мисково�сечовідного сегменту зустрічаються
значно рідше.

Клінічна класифікація гідронефрозу
У клінічному перебігу гідронефротичного процесу визначається три стадії.
І стадія відповідає пієлоектазії (розширення тільки ниркової миски з

помірним порушенням функції нирки).
ІІ стадія – прегідронефроз (гідрокалікоз – розширення ниркової миски і нир�

кових чашечок, зменшення товщини паренхіми нирки з вираженим порушен�
ням її функції).

ІІІ стадія – гідронефроз (атонія ниркової миски, атрофія паренхіми).
Клінічна картина та протікання гідронефрозу
У більшості випадків гідронефроз протікає безсимптомно, ось чому спос�

терігається пізня його діагностика з високою частотою виконання органовида�
ляючих операцій.

Клінічні прояви гідронефрозу різноманітні та залежать від тривалості захво�
рювання, наявності інфекції, конкрементоутворення, ретенції сечі в лоханці, а
також від наявності одно� чи двобічного ураження нирок.

Характер больових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони бува�
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ють тупими, постійними, розпираючими, які проявляються у вигляді колік. Між
вираженістю больового синдрому та ступенем анатомічних змін прямої залеж�
ності не прослідковується. На висоті нападу може спостерігатися нудота, блю�
вота, підвищення температури тіла, що вказує на ускладнення протікання
гідронефрозу.

Часте приєднання інфекції викликає підвищення температури, інколи – з ли�
хоманкою. Хронічна піурія є ознакою інфікованого гідронефрозу. Пієлонефрит
є ускладненням гідронефрозу. Порушення пасажу сечі, постійний її застій у
нирковій мисці, мисково�ниркові рефлюкси сприяють проникненню інфекції в
інтерстиційну тканину нирки. Наявність інфекції у нирці при гідронефрозі на�
кладає відбиток на клінічну картину та протікання патологічного процесу, вибір
передопераційної підготовки та подальше лікування.

Гематурія є другим за частотою симптомом гідронефрозу. Вона виникає у
результаті підвищення внутрішньолоханочного тиску та розриву форнікальних
зон на початкових стадіях гідронефрозу. У більш пізніх стадіях гідронефрозу,
коли порушення прохідності мисково�сечовідного сегменту призводить до гли�
боких структурних змін в нирці, порушення і рубцювання форнікального апара�
ту, гематурія може бути пояснена кровотечею зі збільшених венозних судин
внаслідок стазу сечі. Ось чому у хворих на гідронефроз завжди спостерігають�
ся симптоми, що дозволяють запідозрити ниркову патологію та підвергнути їх
урологічному обстеженню.

Діагностика
Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть дати підвалини

для попереднього діагнозу. Функція нирок повинна оцінюватись комплексно з
метою більш повної уяви про зміни паренхіми ураженої та контрлатеральної
нирки. Дослідження обов’язково повинно проводитись у незагостреному
періоді, особливо при ускладненому гідронефрозі.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом. З його допомогою визначають розмір нирки, товщину паренхіми та ха�
рактеристику її структури, розміри чашок та миски, стан внутрішньониркової
гемодинаміки за даними визначення індексу резистентності внутрішньонирко�
вих артерій (ІР), норма не менше за 0,70. 

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці
гідронефрозу.

Оглядовий знімок сечовивідної системи у більшості випадків виявляє рент�
генконтрастні конкременти. Збільшена тінь нирки вказує на порушення відто�
ку сечі з неї. 

Екскреторна (інфузійна) урографія займає головне місце у діагностиці гідро�
нефрозу. Для отримання об’єктивної інформації про стан функції нирки, уроди�
наміку та анатомічні особливості верхніх сечових шляхів. Для її проведення ви�
користовують рентгенконтрастні препарати: тріомбраст, урографін, верог�
рафін, ультравіст 300, з розрахунку 1 мл препарату на 1 кг маси тіла. Перед
внутрішньовенним введенням рентгенконтрасної речовини проводять пробу на
її індивідуальне перенесення організмом хворого. Екскреторну урографію ви�
конують за наступною методикою: після внутрішньовенного введення
відповідної кількості рентгенконтрастної речовини, першу рентгенографію нир�
ки виконують через 7�10 хвилин, як орієнтир для первинного визначення ана�
томо�функціонального стану обох нирок. Вибір часу виконання чергових
знімків визначається з урахуванням клініки, даних УЗД та рентгенологічних
досліджень на попередніх етапах. Екскреторна урографія дозволяє отримати
найбільш повну інформацію не тільки про анатомічніий стан верхніх сечових
шляхів, але й вивчити їх функціональний стан. Велике значення необхідно на�
давати відстроченим урограмам при гідронефрозі. На відстрочених урограмах
через 40, 60, 90, 120 хвилин є можливість судити про час появи контрастної ре�
човини в порожнинній системі нирок, про заповнення нею миски та появу її в
сечоводі. За даними інфузійної урографії можливо визначити протяжність
стриктури мисково�сечовідного сегменту та ступінь порушення уродинаміки.
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Діурезна урограма є обов’язковим методом обстеження при виконанні екс�
креторної урографії у хворих на гідронефроз і дозволяє провести дифе�
ренціальну діагностику між ідіопатичним розширенням ниркової миски без по�
рушення прохідності мисково�сечовідного сегмента та гідронефрозом. Діурез�
на урографія проводиться за наступною методикою: після виконання класич�
ної екскреторної урографії на 60 хвилині внутрішньовенно вводять 1,0 мл ла�
зиксу та виконують рентгенограму нирок через 5 хвилин. Повна евакуація
рентгенконтрастної речовини з чашок і миски після діурезного навантаження є
ознакою відсутності обструкції мисково�сечовідного сегмента; відсутність ева�
куації або часткова евакуація рентгенконтрастної речовини є ознакою об�
струкції.

Ретроградну пієлографію необхідно виконувати тільки в день операції за су�
ворими показаннями, у зв’язку з можливістю інфікування сечовивідних шляхів.
Виконують ретроградну пієлографію лише у випадках, коли за даними екскре�
торної урографії неможливо судити про величину порожнинної системи нирки,
про рівень обструкції та діаметр просвіту сечоводу. Для контрастування верх�
ньої третини сечоводу та мисково�сечовідного сегменту катетер вводять на 
10�15 см та заповнюють сечові шляхи контрастною речовиною. Для запобіган�
ня виникнення рефлюксу дослідження проводиться під контролем ЕОП, що до�
зволяє обрати найбільш зручний момент для рентгенографії.

Радіоізотопна ренографія, динамічна реносцинтіграфія, сканування нирок є
додатковими методами обстеження, що уточнюють анатомо�функціональний
стан ураженої та контрлатеральної нирки, кількість функціонуючої паренхіми
нирки, ниркову гемодинаміку, секреторно�екскреторну функцію нирки.

Лабораторні методи обстеження. Основними лабораторними тестами є за�
гальний аналіз сечі, аналіз сечі на приховану лейкоцитурію (проба Нечипорен�
ка), визначення мікрофлори сечі і її чутливість до антибіотиків та уросептиків,
визначення концентрації креатиніну в сироватці крові, проба за Зимницьким (у
випадку двобічної патології нирок). Загальноклінічні та біохімічні дослідження
крові.

Комплексний підхід до діагностики гідронефрозу дає можливість точного
встановлення діагнозу, визначення стадії захворювання, функціонального ста�
ну контрлатеральної нирки та визначення методу лікування відповідно до
функціональних та анатомо�морфологічних змін нирки.

Лікування гідронефрозу
При І стадії гідронефрозу без виражених суб’єктивних та функціональних

розладів встановлюється диспансерний нагляд з проведенням повторного
комплексного обстеження не рідше одного разу на рік. Консервативне лікуван�
ня базується на прискіпливому проведенні дієтично�гігієнічних заходів у бо�
ротьбі проти інфекції, які передусім спрямовані на попередження її виникнен�
ня. При незадовільній фармакофункції нирки за даними діурезної урографії ви�
конується оперативне втручання на мисково�сечовідному сегменті. 

Лікування другої та третьої стадії – виключно хірургічне. Існує два принципо�
во різних методи хірургічного лікування: нефректомія та органозберігаючі опе�
рації з висіченням звуженої ділянки мисково�сечовідного сегменту та форму�
ванням мисково�сечовідного анастомозу. Найбільше розповсюдження набула
операція за методикою Андерсон�Хайнса.

Нефректомія при термінальному гідронефрозі (IІІ стадія) повинна бути суво�
ро обґрунтована з урахуванням функціонального стану контрлатеральної нир�
ки. При вираженій нирковій недостатності (інтермітуюча стадія) питання про
нефректомію повинно прийматись конкретно у кожного хворого, особливо у
осіб похилого віку. У таких випадках необхідно спочатку виконувати корегую�
чу операцію на краще функціонуючій нирці. 

Показання до нефректомії при двобічному гідронефрозі поділяють на абсо�
лютні та вимушені. Гнійний гідронефроз у термінальній стадії, що загрожує
післяопераційною кровотечею, є абсолютним показанням до нефректомії. Не�
задовільні результати повторних пластичних операцій, гнійні та сечові нориці,
які довго не загоюються, виражена гіпертензія змушують видалити нирку, не
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дивлячись на наявність патології контрлатеральної. Разом з цим, ретельне
співставлення результатів комплексного обстеження, макроскопічний стан
нирки під час операції у деяких випадках дозволяє зберегти нирку, не дивля�
чись на гранично низькі її функціональні можливості з розрахунком на рідин�
но�видільну функцію, що має значення у підтриманні гомеостазу організму в
умовах вираженої ниркової недостатності. 

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�
щенні якості надання допомоги хворим на гідронефроз із стенозом сечоводу та
забезпеченні її доступності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ ІЗ
СТЕНОЗОМ СЕЧОВОДУ І ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідронефроз із стено�

зом сечоводу І ст.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
І стадія характеризується гіперкінезією чашково�мискової системи, нормаль�

ними або незначно зниженими показниками діяльності нефронів та відсутністю
інфекції. На екскреторних урограмах контрастна речовина з’являється у ло�
ханці з незначним запізненням, при цьому визначається її збільшення. Миско�
во�сечовідний сегмент не прослідковується. Функціональні дослідження
свідчать про нормальні або незначно знижені показники клубочкової фільтрації
та ниркового плазмотоку.

У більшості випадків гідронефроз І ст. протікає безсимптомно. Характер бо�
льових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони бувають тупими,
постійними, розпираючими. 

Гематурія є другим за частотою симптомом гідронефрозу. Вона виникає у
результаті підвищення внутрішньомискового тиску та розриву форнікальних
зон на початкових стадіях гідронефрозу. 

Діагностика
Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть дати підвалини

для попереднього діагнозу. Функція нирок повинна оцінюватись комплексно з ме�
тою більш повної уяви про зміни паренхіми ураженої та контрлатеральної нирки. 

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом. З його допомогою визначається нормальний або незначно збільшений
розмір нирки з розширенням порожнинної системи, товщина паренхіми не
зменшена, стан внутрішньониркової гемодинаміки, за даними визначення
індексу резистентності внутрішньониркових артерій (ІР), в межах норми або
незначно знижений. 

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці
гідронефрозу. 

Екскреторна (інфузійна) урографія проводиться через 7 та 15 хвилин після
введення рентгенконтрастної речовини. На знімках визначається задовільна
або незначно знижена функція нирки, незначне розширення ниркової миски
при нерозширених чашках. Мисково�сечовідний сегмент не прослідковується,
сечовід прослідковується фрагментарно, не розширений. При виконанні
діурезної урографії фармакологічна функція нирки може бути задовільною або
незначно зниженою. 

За даними радіоізотопної ренографії, динамічної реносцинтіграфії, скану�
вання нирок визначається незначне зниження клубочкової фільтрації та ефек�
тивного ниркового плазмотоку на боці ураження, що свідчить про збереження
основної маси діючих нефронів при достатній гемодинаміці нирки.

Дані лабораторних методів обстеження знаходяться в межах норми.
3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
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Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних
лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворювання
та визначення лікувальної тактики.

Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія;
� діурезна урографія.

Лікування при задовільній фармакофункції нирки консервативне, базується
на прискіпливому проведенні дієтично�гігієнічних заходів у боротьбі проти
інфекції, які передусім спрямовані на попередження її виникнення. Хворі підля�
гають диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних об�
стежень 1 раз на рік. 

При незадовільній фармакофункції проводиться оперативне лікування. «Зо�
лотим стандартом» до цього часу залишається пластика мисково�сечовідного
сегменту за методикою Андерсон�Хайнеса. Оперативне втручання проводить�
ся під інтубаційним наркозом. Суть оперативного втручання полягає в резекції
розширеної атонічної миски і звуженого мисково�сечовідного сегменту з на�
кладанням широкого мисково�сечовідного анастомозу.

4. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: � радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів.
5. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, макрогематурії,
хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи.
При виникненні підозри на наявність гідронефрозу І ст. проводиться рентген�
урологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія. У випадку
непідтвердження діагнозу гідронефрозу виконуються діагностичні заходи,
спрямовані на встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адек�
ватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. 

При встановленні діагнозу гідронефрозу І ст. при задовільній фармако�
функції нирки хворому рекомендується провести контрольне обстеження че�
рез 1 рік. При відсутності даних за прогресування гідронефрозу – динамічне
спостереження. У випадку зниження функції нирки, прогресування ре�
тенційних явищ чашково�мискової системи – оперативне лікування за згоди:
пластика мисково�сечовідного сегменту (алгоритм надання медичної допомо�
ги представлений у графічному вигляді (рис. 1)). 

При встановленні діагнозу гідронефрозу І ст. при незадовільній фармако�
функції нирки хворому за згоди виконується оперативне втручання – пластика
мисково�сечовідного сегменту. При досягненні очікуваних результатів (віднов�
лення адекватної прохідності мисково�сечовідного сегменту) хворим прово�
дяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування
проводиться лікування ускладнень, які виникли, або диспансерний нагляд та, у
разі необхідності, – повторне оперативне лікування. Контрольне обстеження
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проводиться через 3 місяці після операції, через один рік та щорічно в подаль�
шому (алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному виг�
ляді (рис. 2)). 

Можливі ускладнення: � прогресування гідронефрозу;
� інфікування сечових шляхів, розвиток пієлонефриту;
� рецидивування гідронефрозу;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
6. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостереження.
Прогресування гідронефрозу – пропонується проведення оперативного ліку�
вання.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання гідронефрозу: 

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в оперо�
ваній нирці. Повне відновлення уродинаміки, наближення секреторно�екскре�
торної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.
Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�
менти з позитивною динамікою виведення ізотопу оперованою ниркою. Пра�
цездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�
топній ренограмі висхідний тип кривої. Кліренс�тести без суттєвих змін, у
порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена з епізодичним прохо�
дженням лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападопоподібні, атаки пієлоне�
фриту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний
тип ренограми оперованої нирки. Діагностується рецидивний гідронефроз,
який потребує повторної органозберігаючої операції. Працездатність втрачена
тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –
«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик мисково�сечовідного
сегменту або ускладнення, що призводять до розвитку термінального гідроне�
фрозу з необхідністю виконання нефректомії.

7. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу, не визначається.
8. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
9. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

169



10. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на гідронефроз І ст. спеціальні вимоги до режиму праці, відпо�
чинку, лікування, реабілітації не передбачені. У разі виконання оперативного
втручання необхідне обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці
після операції, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).

11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу І ст.»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроне�
фрозу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення ліку�
вання.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу І ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу» і отримав на
них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз із стенозом сечоводу», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

„____”__________________ 200__р.

12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія гідронефрозу. Гідронефроз – вроджене або набуте захворюван�

ня, що характеризується дилятацією лоханки та чашок, порушенням функції
нирки внаслідок функціонального чи органічного звуження мисково�сечовідно�
го сегменту. 

2. Прогресування гідронефрозу призводить до поступового погіршення
функції нирки, аж до повної її втрати.

3. При встановленому діагнозі гідронефрозу І ст. без порушення фармако�
функції лікувальна тактика полягає у динамічному спостереженні за хворим з
проведенням контрольного обстеження в умовах стаціонару чи поліклініки 
1 раз на рік. 

4. При встановленому діагнозі гідронефрозу І ст. з порушенням фармако�
функції лікувальна тактика полягає у проведенні оперативного лікування (пла�
стика мисково�сечовідного сегменту). Суть операції полягає у відновленні
прохідності мисково�сечовідного сегменту.

5. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата
функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�
ності; уросепсису.
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6. Можливі ускладнення оперативного втручання:
� рецидивування гідронефрозу; 
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
13. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідронефрозу з об�
струкцією мисково�сечовідного з’єднання. 

14. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз із стенозом сечоводу І ст. без порушення фармакофункції нирки.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, загальний аналіз крові, сечі,

креатинін плазми крові

Встановлено діагноз: гідронефроз I ст. без

порушення фармакофункції нирки

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Диспансерний нагляд:

контрольне обстеження щорічно

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Оперативне лікування –

пластика мисково�сечовідного

сегменту 

Ні

Так
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Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз із стенозом сечоводу І ст. з порушенням фармакофункції нирки. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ ІЗ
СТЕНОЗОМ СЕЧОВОДУ ІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідронефроз із стено�

зом сечоводу ІІ ст. 
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
ІІ стадія – прегідронефроз характеризується розширенням ниркової миски і

ниркових чашечок, зменшенням товщини паренхіми нирки з вираженим пору�
шенням її функції.

Клінічні прояви гідронефрозу ІІ ст. залежать від ступеня порушення уроди�
наміки, вірулентності інфекції та наявності ускладнень. Найбільш постійним
симптомокомплексом є біль у поперековій ділянці, який має тупий або нападо�
подібний характер; підвищення температури тіла; лихоманка; можлива макро�
гематурія, зумовлена наявністю конкрементів у порожнинній системі нирки.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, загальний аналіз

крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Гідронефроз I ст. з

порушенням фармакофункції нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування: пластика

мисково�сечовідного сегменту

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у підребер'ї.
При ускладненому гідронефрозі у фазі активного запалення визначається по�
зитивний симптом Пастернацького на боці ураження. Сеча інфікована, можли�
ва гематурія. 

За допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений
розмір нирки зі значним розширенням порожнинної системи, товщина па�
ренхіми зменшена, стан внутрішньониркової гемодинаміки за даними визна�
чення індексу резистентності внутрішньониркових артерій (ІР) знижений. 

При проведенні внутрішньовенної урографії задовільне контрастування ми�
ски та чашок визначається лише на 60�90 хвилині. Ниркові чашки збільшені,
округлої форми, шийки згладжені, миска розтягнута, кулеподібної форми. При
виконанні діурезної урографії фармакологічна функція нирки незадовільна,
визначається збільшення ретенційних проявів порожнинної системи нирки. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 30 мл/хв, що свідчить про зменшен�
ня кількості функціонуючої паренхіми в 2 рази, у порівнянні зі здоровою нир�
кою. Ефективний нирковий плазмотік зменшується до 150�200 мл/хв. Відзна�
чається помірне зниження натрійуретичної функції нирки. Це співставляється з
даними ренографії – ренографічна крива знижується на 40�50%, її секретор�
ний сегмент уплощується. 

Незалежно від величини клубочкової фільтрації, на цій стадії захворювання
завжди порушується концентраційна спроможність нирки (зменшується макси�
мальна осмолярність сечі та індекс осмотичного концентрування). 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись в стаціонарних умовах. 
Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.
4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту
Обстеження: � загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія;
� діурезна урографія.

Лікування – оперативне. «Золотим стандартом» до цього часу залишається
пластика мисково�сечовідного сегменту за методикою Андерсон�Хайнеса.
Оперативне втручання проводиться під інтубаційним наркозом. Суть оператив�
ного втручання полягає у резекції розширеної атонічної миски і звуженого ми�
сково�сечовідного сегменту з накладанням широкого мисково�сечовідного
анастомозу. При наявності конкрементів оперативне втручання доповнюється
пієло�, уретеро�, або нефролітотомією. 

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту
Обстеження: � радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;
� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);
� ретроградна уретеропієлографія (при відсутності

функції нирки або недостатньому контрастуванні по�
рожнинної системи на екскреторних урограмах);

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефро�
стоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�
вості збудників до антибактеріальних препаратів.
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6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, макрогематурії,
хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи.
При виникненні підозри на наявність гідронефрозу ІІ ст. проводиться рентген�
урологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за пока�
заннями – ретроградна, або антеградна пієлоуретерографія. У випадку
непідтвердження діагнозу гідронефрозу виконуються діагностичні заходи,
спрямовані на встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адек�
ватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні
діагнозу гідронефрозу ІІ ст. хворому за згоди виконується оперативне втручан�
ня: пластика мисково�сечовідного сегменту, при наявності конкрементів опе�
ративне втручання доповнюється пієло�, уретеро�, або нефролітотомією. При
досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної прохідності миско�
во�сечовідного сегменту) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку
незадовільних результатів лікування проводиться лікування виниклих усклад�
нень або диспансерний нагляд та в разі необхідності – повторне оперативне
лікування. Контрольне обстеження проводиться через 3 місяці після операції,
через один рік та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді. 
Можливі ускладнення: � рецидивування гідронефрозу;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання гідронефрозу.

Відмінні (5) – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в оперо�
ваній нирці. Повне відновлення уродинаміки, наближення секреторно�екскре�
торної функції нирки до нормальних величин за даними РРГ.

Добрі (4) – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія.
Відновлення уродинаміки часткове. На ренограмі чітко виражені всі три сег�
менти з позитивною динамікою виведення ізотопу оперованою ниркою. Пра�
цездатність збережена.

Задовільні (3) – періодичні болі ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що піддається антибактеріальній терапії. Стабілізація уродинаміки. На ізо�
топній ренограмі висхідний тип кривої. Кліренс тести без суттєвих змін в
порівнянні з доопераційними. Працездатність збережена з епізодичним прохо�
дження лікування пієлонефриту.

Незадовільні (2) – часті тупі болі, періодично нападоподібні, атаки пієлонефри�
ту, постійна піурія та бактеріурія. Погіршення уродинаміки. Ізостенуричний тип ре�
нограми оперованої нирки. Діагностується рецидивний гідронефроз, що потребує
повторної органозберігаючої операції. Працездатність втрачена тимчасово. 

Погані (1) – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці –
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«незадовільні». Випадки невдалих повторних пластик мисково�сечовідного
сегменту або ускладнення, що призводять до розвитку термінального гідроне�
фрозу з необхідністю виконання нефректомії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або повторного оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після оперативного

втручання, санаторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу ІІ ст.»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроне�
фрозу, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення опера�
тивного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу» і отримав на
них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз із стенозом сечоводу», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.
13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія гідронефрозу. Гідронефроз – вроджене або набуте захворювання, що

характеризується дилятацією лоханки та чашок, порушенням функції нирки
внаслідок функціонального чи органічного звуження мисково�сечовідного сегменту. 

2. Прогресування гідронефрозу призводить до поступового погіршення
функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – оперативний (пластика мисково�сечовідного сегменту).
Суть операції полягає в відновленні прохідності мисково�сечовідного сегменту.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата
функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�
ності; уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� рецидивування гідронефрозу; 
� нагноєння післяопераційної рани;
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� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідронефрозу з об�
струкцією мисково�сечовідного з’єднання. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз із стенозом сечоводу ІІ ст.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, загальний аналіз

крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз: гідронефроз ІI ст.

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування: пластика мисково�

сечовідного сегменту, при наявності

конкрементів оперативне втручання

доповнюється пієло�, уретеро�, або

нефролітотомією

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОНЕФРОЗ ІЗ
СТЕНОЗОМ СЕЧОВОДУ ІІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідронефроз із стено�

зом сечоводу ІІІ ст. 
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
ІІІ стадія – гідронефроз характеризується атонією чашково�мискової систе�

ми та повною або практично повною втратою функції нирки. Дана стадія
клінічно може не проявлятися, але при загострені інфекції іноді переважають
ознаки сепсису та бактеріємічного шоку.

Клінічні прояви гідронефрозу ІІІ ст. залежать від наявності чи відсутності
інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції та наявності
ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій
ділянці, який носить тупий характер; підвищення температури тіла; лихоманка.
Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації в підребер'ї.
При ускладненому гідронефрозі у фазі активного запалення визначається по�
зитивний симптом Пастернацького на боці ураження. Сеча інфікована. 

З допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений розмір
нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншенням па�
ренхіми нирки (до 1�5 мм). 

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки не визначається.
Контрастування порожнинної системи можливе лише за умови проведення ан�
теградної або ретроградної уретеропієлографії. Ниркова миска та чашки явля�
ють собою множинні атонічні порожнини. При виконанні діурезної урографії
функція нирки не визначається. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 10 мл/хв і менше, що свідчить про
термінальне зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись устаціонарних умовах. 
Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.
4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження: � загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія;
� діурезна урографія;

Лікування: оперативне – нефректомія. 
5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження: � радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;
� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);
� ретроградна уретеропієлографія;
� антеградна пієлоуретерографія (при наявноності неф�

ростоми);
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів.
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6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, хворим прово�
диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виник�
ненні підозри на наявність гідронефрозу ІІІ ст. проводиться рентген�урологічне
обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями – ре�
троградна, або антеградна пієлоуретерографія. У випадку непідтвердження
діагнозу гідронефрозу ІІІ ст. виконуються діагностичні заходи, спрямовані на
встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування
у профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу гідроне�
фрозу ІІІ ст. хворому за згоди виконується оперативне втручання: нефрек�
томія. При досягненні очікуваних результатів хворим проводяться ре�
абілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування проводится
лікування виниклих ускладнень або диспансерний нагляд та в разі необхідності
– повторне оперативне лікування. Диспансерний нагляд проводиться через 
3 місяці після операції, через один рік, та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений в графічному вигляді
(рис. 4). 

Можливі ускладнення: � рецидивування гідронефрозу;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�
явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.
9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (Трускавець, Моршин).
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу ІІІ ст.»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроне�
фрозу ІІІ ст., отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення
оперативного лікування.
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Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу ІІІ ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідронефроз із стенозом сечоводу ІІІ ст.» і отримав
на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз із стенозом сечоводу ІІІ ст.», про що підписався власноручно 
,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія гідронефрозу. Гідронефроз – вроджене або набуте захворюван�

ня, що характеризується дилятацією лоханки та чашок, порушенням функції
нирки внаслідок функціонального чи органічного звуження мисково�сечовідно�
го сегменту. 

2. Прогресування гідронефрозу призводить до поступового погіршення
функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – оперативний (нефректомія). 
4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�
ності; уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� рецидивування гідронефрозу; 
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідронефрозу з об�
струкцією мисково�сечовідного з’єднання. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідронефроз із стенозом сечоводу IІІ ст.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведено оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу гідронефрозу з обструкцією мисково�сечовідного
з’єднання у спеціалізованому урологічному відділенні обласної лікарні,
профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН України протя�
гом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на гідронефроз, госпіталізованих у відділення

протягом року _______.
2. Кількість хворих на гідронефроз, яким проведене оперативне втручання

________, (_________)% до усіх.
А) Кількість хворих на гідронефроз, яким проведені пластичні операції на

мисково�сечовідному сегменті ________, (_________) % до прооперованих.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, загальний аналіз крові,

сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз: гідронефроз ІІІ ст.

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування:

нефректомія

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Б) Кількість хворих на гідронефроз, яким проведена нефректомія ________,
(_________) % до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих на гідронефроз, у яких виникли усклад�
нення, що потребують повторного оперативного втручання ________,
(_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих на гідронефроз, яким виконане контрольне обстеження
__________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на гідронефроз, при контрольному обстеженні у яких кон�
статоване погіршення функції оперованої нирки _________, (_________) %.

Б) Кількість хворих на гідронефроз, при контрольному обстеженні у яких
відзначений позитивний результат оперативного втручання ________,
(_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому враховується функція
гідронефротичної та патологічної нирки, наявність гнійного виділення з післяо�
пераційної рани, сечової нориці. 

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (екскретор�
на урографія, антеградна чи ретроградна пієлоуретерографія, фістулографія)
та лабораторними методами.

Ускладнення, що розвинулись у стаціонарі реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Гідронефроз із

стенозом сечоводу» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін

в цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охоро�
ни здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Гідронефроз із стенозом сечоводу, не класифікований в інших рубриках»
проводиться за міжнародним індексом QOL.

Quality of life due to urinary symptoms
Оцінка Дуже Задо� В основ�Між В основ�Не за� Нестер�
хворим якості задо� воле� ному задо� ному доволе� пно 
життя в відно� воле� ний задо� воле� не за� ний
шенні стану ний воле� ний та доволе
нирок ний не за� ний

дово�
лений

1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
віднеслись до 
того, що Вам 
до кінця 
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життя доведе�
ться мати такі 
проблеми з 
ниркими, як в 
цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ГІДРОУРЕТЕР МКХ�10: N13.4

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Академік АН та О.Ф.Возіанов тел: (044)216�6731
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
директор Інституту 
урології АМН України, 
м.Київ, 
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Доктор мед. наук, професор, Е.О.Стаховський тел: (044)219�3976
завідувач відділу пластичної 
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Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
на гідроуретер.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики гідроуретеру з урахуванням

ступеня порушення секреторно�видільної функції нирки.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки

оптимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.
• Підвищення якості життя хворих на гідроуретер.
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на гідроуре�

тер залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на гідроуретер:

спеціалізовані урологічні відділення обласних лікарень, профільні клініки ме�
дичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Гідроуретер – вроджене або набуте захворювання, що характеризується
дилятацією сечоводу, миски та чашок, порушенням функції нирки внаслідок
функціонального чи органічного звуження сечовідно�міхурового сегменту або
нейром’язової дисплазії стінки сечоводу.

Гідроуретер буває двох видів: а) первинний, чи уроджений, що розвивається
внаслідок природженої перешкоди в сечовідно�міхуровому сегменті, рефлюк�
су сечі або нейром’язової дисплазії стінки сечоводу; б) вторинний або набутий,
який є ускладненням будь�якої хвороби малого тазу й заочеревинного просто�
ру (ретроперітонеальний фіброз, стиснення сечовода пухлиною та ін.). 

Етіологія і патогенез. Більша кількість захворювань нирок пов’язана з по�
рушенням уродинаміки в сечовому тракті. Верхні сечові шляхи забезпечують
евакуаторну функцію сечі з нирки в сечовий міхур. У свою чергу, нижні сечові
шляхи накопичують, утримують та виводять її назовні. Тісний зв’язок верхніх
та нижніх сечових шляхів у багатьох випадках підтверджується наявністю па�
тології у міхурово�сечівниковому сегменті при порушенні уродинаміки в сечо�
воді. Даний факт пояснюється ембріологічною єдністю окремих ділянок сечо�
вого тракту, близькістю їх анатомічного розташування.

Завдяки роботам, присвяченим патології верхніх сечових шляхів, вивчення
етіології мегауретеру розвивалося у напрямах уроджених та набутих причин.
Уроджені вади – розташовані у стінці сечоводу (нейром’язова дисплазія, уро�
джена стриктура сечоводу та інші), зумовлюють виникнення первинного мега�
уретеру. Вторинна природа мегауретеру пов’язується з наявністю патології
нижнього сечового тракту та набутими змінами у стінці сечоводу (стриктури
травматичного, запального, променевого характеру, ретроперітонеальний
фіброз та інші). Нейрофізіологічні дослідження доказали, що причиною вторин�
ного мегауретеру можуть бути нейрогенні зміни сечового міхура.

Як правило, первинний гідроуретер зустрічається у дитячому та юнацькому віці.
Найчастіше його причина – звуження інтрамурального відділу сечоводу. Звуже�
ний сегмент може бути довжиною від декількох міліметрів до 3�4 см. Первинний
обструктивний мегауретер може бути результатом конфлікту між сечоводом і ка�
налом Вольфового протоку. На думку інших авторів, причиною розширення сечо�
воду вище місця перешкоди пасажу сечі є гіпертрофія циркулярних м’язових во�
локон і розростання фіброзної тканини в інтрамуральному відділі сечоводу. 

Виникнення обструкції сечоводу інколи супроводжується наявністю уродже�
них клапанів, що підтверджується морфологічно. Утворення клапанів зумовле�
не надлишком слизової оболонки сечоводу, іноді клапаноподібні складки буду�
ються з всіх шарів сечоводу. У немовлят вони зустрічаються досить часто,
особливо у нижньому відділі сечоводу. У зв’язку з відносно широким його
просвітом дані утворення не заважають відтоку сечі з верхніх сечових шляхів.
Як правило, клапани до 4�місячного віку редукуються, а порушення цієї ре�
дукції супроводжується збереженням клапанів, які у старшому віці можуть по�
рушувати пасаж сечі від нирки до міхура.
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Особливим видом первинного обструктивного мегауретеру є ектопія вічка
сечоводу. Причина її виникнення полягає у ембріональній затримці міграції се�
човоду з Вольфового протоку, що обумовлює відсутність інтрамурального
відділу сечоводу. Обструкція дистальної частини сечоводу виникає за рахунок
неповного розриву мембрани Хвала. Клінічно цей механізм може спостерігати�
ся при генезі уретероцеле, для якого характерно виражена дисплазія інтраму�
рального та юкставезикального відділів сечоводу і звуження його вічка. Крім
ембріональної теорії неповного розриву мембрани Хвала існують теорії, які
розглядають виникнення уретероцеле, як результат стенозу вічка сечоводу,
зміну кута уретеровезікального сегменту та функціонального стану оболонки
Вальдер’єра. Дані обставини зумовлені порушенням анатомічного співвідно�
шення юкставезикального та інтрамурального відділів сечоводу разом з
стінкою сечового міхура. Механізм обструкції неоперованого уретероцеле по�
яснюється двома моментами: по�перше, збільшенням інтрамурального відділу
сечоводу; по�друге, сегментарною дисплазією його стінки.

Нейром’язову дисплазію сечоводу пов’язують з невідповідністю між рано ви�
никаючою на другому місяці ембріонального розвитку секрецією сечі мезо� і
метонефрогенними нефронами та ще неоформленою в цей час повною
прохідністю сечоводу. У результаті сеча розширює і подовжує ті ділянки сечо�
воду, в які вона проникає. Таким чином пояснюється м’язова гіпертрофія і
збільшення сечоводу, а також дилатація його окремих сегментів.

На противагу теорії уродженої дисплазії інтрамуральних нервових гангліїв та
м’язової оболонки сечоводу, існує теорія виникнення мегауретеру на ґрунті се�
чової інфекції, а також за рахунок дефіциту фолієвої та пантотенової кислот, а
також гіпотези нейрогенних порушень у стінці сечоводу, де ведучим ме�
ханізмом у розвитку мегауретера є порушення балансу між «J»� і «В»�рецепто�
рами.

Другим провідним чинником порушення уродинаміки у верхніх сечових шля�
хах є МСР, який зумовлює підвищення інтралюмінального тиску у верхньому
сечовому тракті, що порушує мікроциркуляцію в стінці сечоводу та нирки, ком�
пресійно пошкоджує її паренхіму та механічно розповсюджує патогенну мікро�
флору нижнього сечового тракту у верхні сечові шляхи. Первинний МСР спос�
терігається при незавершеному ембріологічному формуванні замикаючого
апарату інтрамурального відділу сечоводу. У більшості випадків, після завер�
шення розвитку дистального відділу сечоводу МСР зникає. Це пов’язано з
особливостями ембріонального генезу сечових шляхів. Дослідження показали,
що чим менша довжина інрамурального відділу сечоводу, тим більша
вірогідність виникнення МСР.

В останні десятиріччя МСР все більше пов’язують з наявністю патології на
двох рівнях (міхурово�сечоводного сегменту та нижніх сечових шляхів). Так
клапан задньої уретри багатьма авторами трактується, як ізольована патологія
нижніх сечових шляхів, а мегауретер при даному захворюванні вважають вто�
ринним. Зараз існує багато доказів, які свідчать про наявність патології у хво�
рих на клапан сечівника на міхурово�сечівниковому та міхурово�сечовідному
рівнях. Ці патологічні зміни сечового тракту підтверджуються морфологічними
дослідженнями. Ведучими компонентами структурних порушень сечоводу є
надмірний розвиток колагенових волокон, дезорієнтація м’язових пучків, змен�
шення еластичних волокон у поєднанні з гіпоплазією оболонок його дисталь�
ного відділу, проксимальної уретри та трикутника сечового міхура. Підтверд�
женням сказаного є секційні знахідки. Так, на 1000 мертвонароджених немов�
лят виявляється троє з клапанами задньої частини сечівника та двобічним ура�
женням сечоводів. Якщо вважати, що причино�наслідковий зв’язок розвитку
мегауретеру у хворих з клапаном сечівника є підвищення внутриміхурового ти�
ску, тоді швидше повинна спостерігатися міхурово�пупкова нориця внаслідок
неповної облітерації урахусу, тому що він не має замикаючих механізмів, на
противагу сечоводу. Відповідно для порушення облітерації урахусу необхідний
набагато менший гідростатичний тиск, ніж для руйнування нормально сформо�
ваного вічка сечоводу. Отже причину, яка зумовлює виникнення рефлюксую�
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чого мегауретеру при клапанах задньої уретри, дослідники вбачають у ди�
сплазії дистального відділу сечоводу, яка зумовлена дисбалансом формуван�
ня мезенхімальних тканин, що полягає у локальному надмірному розвитку
строми та дезорганізації м’язового апарату вічка й стінки сечоводу.

Вторинна природа мегауретеру зумовлена наявністю патології розташова�
ної у нижніх сечових шляхах та набутих змін у сечоводі (стриктура травматич�
ної етіології, ретроперитонеальний фіброз та інші). При вторинному мегауре�
тері структурна будова стінки сечоводу з самого початку не має патологічних
змін. Вони виникають внаслідок травми, СКХ, екстраорганного стиснення се�
човоду та інших. Кінцеві стадії вторинного мегауретеру також характеризують�
ся глибокими структурними змінами стінки сечоводу. Клінічно відрізнити вто�
ринний характер мегауретеру від первинного можливо не завжди.

У результаті морфологічного вивчення стінки дилятованого сечоводу вста�
новлено, що в основі патологічних змін лежить сполучнотканинне заміщення
м’язового та підслизового шарів. Ступінь цих змін – прямо пропорційна ектазії
сечоводу. Що стосується порушення скоротливої здатності сечоводу, головне
значення при цьому мають склеротичні зміни. Вони полягають у порушенні
синцітіоподібної будови лейоміоцитів шляхом їх відокремлювання волокнами
сполучної тканини. Цей процес лежить в основі порушення трофіки, мікроцир�
куляції, інервації стінки мегауретеру.

Гіпертрофічні зміни м’язової оболонки виявлено переважно у хворих з трав�
матичними пошкодженнями стінки сечоводу. Для них характерне збереження
м’язової оболонки або деяке збільшення її розмірів на фоні розростання навко�
ло неї пучків колагенових муфт. У хворих цієї групи м’язова оболонка складає
біля 50% всієї товщини стінки. Слід зазначити, що, не дивлячись на збережен�
ня товщини м’язової оболонки, порушення скорочувальної спроможності сечо�
воду виникає за рахунок склеротичного процесу та потовщення підслизового
шару. Основну масу підслизового шару складає грубоволокниста сполучна
тканина, до того, у частині спостережень відзначається проліферація фіброб�
ластів, що свідчить про активний процес фіброзу.

При морфологічному аналізі змін сечоводу у хворих з уродженим мегаурете�
ром виявляються значні зменшення об’єму гладком’язових шарів, на відміну
від норми. М’язові пучки зменшені у розмірах і, як правило, замуровані в гру�
боволокнисту сполучну тканину. Частка м’язової тканини знижується і складає
біля 20% усієї товщини стінки. Підслизовий шар у цих випадках навпаки різко
розширений та потовщений і складає 40% товщини всієї стінки, а ретикулярні
волокна заміщуються колагеновими структурами. Проведені гістологічні
дослідження у хворих з уродженим мегауретером показали, що найбільш час�
тою причиною стриктури сечоводу є дефіцит м’язових волокон на ізольовано�
му сегменті сечоводу з одночасним потоншенням м’язового шару та еластич�
ного каркасу.

Дослідження показують, що у хворих на обструктивний мегауретер виника�
ють складні внутрішньосудинні та позасудинні перебудови функціональних
структур мікрогеморусла сечоводів. Вони полягають у зменшенні об’єму цир�
кулюючої крові в судинах сечоводів, що зумовлено гіпоксією та склеротично�
дистрофічними їх змінами. Перебудова мікрорусла сечоводів залежить від три�
валості обструктивного процесу. На ультраструктурному рівні обструкція сечо�
водів характеризується порушенням структури м’язових волокон, процесами
гіпертрофії і атрофії лейоміоцитів з наступною заміною їх грубоволокнистою
сполучною тканиною.

Клінічна класифікація гідроуретеру:
У клінічному перебігу гідроуретеру визначається п’ять стадій.
І стадія – зниження тонусу й розширення тазового відділу сечовода;
ІІ стадія – зниження тонусу сечовода і його здатності скорочуватись, пору�

шення екскреторної функції нирки;
ІІІ стадія – зниження тонусу ниркових миски і чашечок, порушення секретор�

но�екскреторної функції нирок;
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ІV стадія – зниження тонусу й моторно�евакуаторної функції верхніх відділів
сечових шляхів, підвищення інтралюмінального тиску й різке порушення
функції нирок;

V стадія – втрата функції нирки.
Клінічна картина та протікання гідроуретеру
Клінічний перебіг гідроуретеру залежить від ступеня порушення уродинаміки

у сечовому тракті, тривалості захворювання, одно� чи двобічного ураження ни�
рок та наявності ускладнень: інфекції, конкрементоутворення та інші. Клінічна
картина гідроуретеру різноманітна і, в більшості випадків, у компенсованій
стадії асимптоматична. Це, в свою чергу, зумовлює пізню його діагностику.

Характер больових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони бува�
ють тупими, постійними, розпираючими, які проявляються у вигляді ниркової
кольки. Між виразністю больових відчуттів та ступенем анатомічних змін пря�
мої залежності не існує. На висоті нападу може спостерігатися нудота, блюво�
та, підвищення температури тіла, що вказує на ускладнення протікання гідро�
уретеру.

Приєднання інфекції в верхніх сечових шляхах частіше зустрічається у хво�
рих з рефлюксуючим гідроуретером. Це викликає підвищення температури
тіла, інколи з лихоманкою. Транзиторна або постійна піурія є ознакою інфікова�
ного гідроуретеру. Підвищення інтралюмінального тиску у верхніх сечових
шляхах, викликає мисково�ниркові рефлюкси, проникнення інфекції в інтер�
стиційну тканину нирки. Наявність інфекції в нирці при гідроуретері накладає
специфічні зміни на клінічну картину, протікання патологічного процесу та
вибір лікувальної тактики. Клінічні прояви при враженні нижніх сечових шляхів
характеризуються і наявністю дизуричних скарг.

Гематурія при гідроуретері виникає в результаті підвищення внутрішньомис�
кового тиску та розриву форнікальних зон. У більш пізніх стадіях гідроуретеру,
коли порушення прохідності сечовідно�міхурового сегменту призводить до гли�
боких структурних змін у нирці, порушення і рубцювання форнікального апара�
ту, гематурія може бути пояснена кровотечею зі збільшених венозних судин
внаслідок стазу сечі. 

Діагностика
Діагностичні заходи у хворих на гідроуретер повинні передбачати вивчення

уродинаміки верхніх і нижніх сечових шляхів, секреторно�видільної функції па�
ренхіми нирки, яка повинна оцінюватись комплексно з метою більш повної уя�
ви про зміни паренхіми з боку ураженої та контрлатеральної нирки.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом. З його допомогою визначають: розмір нирки, товщину паренхіми та ха�
рактеристику її структури, розміри чашок та миски, стан внутрішньониркової
гемодинаміки за даними визначення індексу резистентності внутрішньонирко�
вих артерій (ІР), норма не менше за 0,70. 

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці
гідроуретеру.

Оглядовий знімок сечовивідної системи, у більшості випадків, виявляє рент�
генконтрастні конкременти. Збільшена тінь нирки вказує на порушення відто�
ку сечі з неї. 

Екскреторна (інфузійна) урографія займає головне місце в діагностиці гідро�
уретеру. Для отримання об’єктивної інформації про стан функції нирки, уроди�
наміку та анатомічні особливості верхніх сечових шляхів. Для її проведення ви�
користовують йодовмісні препарати (тріомбраст, урографін, верографін, ульт�
равіст та інші). Перед внутрішньовенним введенням рентгенконтрасної речови�
ни проводять пробу на її індивідуальне перенесення організмом хворого.

Методика в/в екскреторної урографії
Після внутрішньовенного введення відповідної кількості рентгенконтрасної

речовини перший знімок виконують через 3�5 хвилин, що дозволяє спостеріга�
ти за нефрофазою. Вибір часу виконання чергових знімків визначається з вра�
хуванням клініки, даних УЗД та рентгенологічних досліджень на попередніх
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етапах. Екскреторна урографія дозволяє отримати найбільш повну інформацію
не тільки про анатомічний стан верхніх сечових шляхів, але й вивчити їх секре�
торно�видільну функцію. Велике значення необхідно придавати відстроченим
урограмам. За даними екскреторної урографії можливо визначити верхній
рівень обструкції та ступінь порушення уродинаміки.

Діурезна урограма є обов’язковим методом обстеження у хворих з визначе�
ною ектазією верхніх сечових шляхів. Вона дозволяє в режимі максимального
навантаження виявити резервну функцію нирки, функціональні порушення в
верхніх сечових шляхах, а затримка в них контрастованої рідини після стиму�
ляції діурезу, свідчить про наявність обструкції. Слід зауважити, що даний ме�
тод обстеження слід виконувати після випорожнення сечового міхура. Діурез�
на урографія проводиться за наступною методикою: після виконання класич�
ної екскреторної урографії, після виповнення верхніх сечових шляхів контрас�
том, внутрішньовенно вводять 20,0 мг лазиксу та виконують рентгенограму ни�
рок через 5 хвилин. При наявності міхурово�сечовідного рефлюксу або інфра�
везікальної обструкції діурезну урографію необхідно виконувати на фоні тим�
часового дренування сечового міхура (катетеризація, троакарна цистостомія).

Визначення інфравезікальної обструкції і міхурово�сечовідного рефлюксу
проводиться за допомогою висхідної та мікційної уретроцистограми. Ступінь
порушення уродинаміки в нижніх сечових шляхах оцінюється шляхом визна�
чення урофлуометричного індексу й визначення кількості залишкової сечі.

Ретроградна пієлографія показана лише в день операції за суворими пока�
заннями у зв’язку з можливістю інфікування сечовивідних шляхів. Виконують
ретроградну пієлографію у випадках, коли за даними екскреторної урографії
неможливо судити про анатомо�функціональні зміни у верхніх сечових шляхах.
Для запобігання виникнення пієловенозного рефлюксу, дослідження прово�
диться під контролем ЕОП, що дозволяє обрати найбільш зручний момент для
рентгенографії.

Радіоізотопна ренографія, динамічна реносцинтіграфія, сканування нирок є
додатковими методами обстеження, які уточнюють анатомо�функціональний
стан ураженої та контрлатеральної нирки, кількість функціонуючої паренхіми
нирки, ниркову гемодинаміку, секреторно�екскреторну функцію нирки.

Лабораторні методи обстеження. Основними лабораторними тестами є за�
гальний аналіз сечі, аналіз сечі на приховану лейкоцитурію (проба Нечипорен�
ка), визначення мікрофлори сечі та її чутливість до антибіотиків, визначення
креатиніну в сироватці крові. Кліренс�тести за ендогенним креатиніном до�
стовірні лише при визначенні окремо діурезу кожної нирки.

Комплексний підхід до діагностики гідроуретеру дає можливість встановлен�
ня діагнозу, визначення стадії захворювання, функціонального стану контрла�
теральної нирки та визначення методу лікування в відповідності з
функціональними та анатомо�морфологічними змінами нирки.

Лікування гідроуретеру
Різноманіття поглядів у термінології, етіології, патогенезі, класифікації, існує

й в оперативному лікуванні гідроуретеру. Хірургія дилатованого сечоводу важ�
ка і не завжди дає задовільні результати. Лікуванню таких хворих присвячена
значна кількість літератури, а питання дилатації сечоводів розглядаються
практично на кожному науковому форумі урологів, однак в хірургічній тактиці
мегауретеру залишається багато нерозкритих питань.

Існує два методи хірургічного лікування: органовидаляючий (нефректомія)
та органозберігаючі операції (пластичні, реконструктивні та інші). Технічні
варіанти пересадки сечоводу в сечовий міхур відрізняються: по�перше, за ти�
пом анастомозу («бік в бік», «кінець в бік», або «латеро�латеральний»); по�дру�
ге, залежно від варіантів створення механізмів антирефлюксного захисту
ВСШ. У випадках, коли втрачений тонус та скорочувальна функція сечоводу, а
секреторна функція нирки збережена, виконується кишкова пластика сечово�
ду при відсутності абсолютних протипоказань. 

Мета хірургічного лікування хворих на гідроуретер – збереження
функціональної спроможності паренхіми нирки та профілактика ХНН шляхом
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відновлення пасажу сечі по сечовому тракту. Етапність хірургічних втручань
повинна враховувати індивідуальні зміни сечоводів, паренхіми нирки. При на�
явності патології в міхурово�сечівниковому сегменті відновлення уродинаміки
починають з нижніх сечових шляхів.

При І стадії гідроуретеру без виражених суб’єктивних та функціональних роз�
ладів встановлюється диспансерний нагляд з проведенням повторного комплек�
сного обстеження не рідше одного разу на рік. Консервативне лікування перед�
бачає профілактику ускладнень інфекційно�запального характеру, відновлення
нейром’язової активності сечового міхура і покращення якості життя хворого.

Лікування другої, третьої та четвертої стадій – виключно хірургічне. П’ята
стадія гідроуретеру вимагає видалення нирки. Нефректомія при двобічному
гідроуретері повинна бути обґрунтована з урахуванням функціонального стану
контрлатеральної нирки і застосовується лише за життєвими показаннями.
При двобічній патології спочатку виконується корегуюча операція на боці нир�
ки, яка краще функціонує. Термінальний інфікований гідроуретер, що загрожує
бактеріємічним станом, є абсолютним показанням до нефректомії.

Разом з цим, ретельне співставлення результатів комплексного обстеження,
макроскопічний стан нирки під час операції у деяких випадках дозволяє збе�
регти нирку, не дивлячись на гранично низькі її функціональні можливості з
розрахунком на рідинно�видільну функцію, що має значення у підтриманні го�
меостазу організму в умовах вираженої ниркової недостатності. 

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає в підвищенні
якості надання допомоги хворим на гідроуретер та забезпеченні її доступності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОУРЕТЕР І СТ. 
1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідроуретер І ст.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
І стадія гідроуретеру характеризується стазом сечі в сечоводі, його

гіперкінезією, нормальними показниками діяльності нефронів та відсутністю
інфекції. На екскреторних урограмах контрастна речовина з’являється у
верхніх сечових шляхах своєчасно, при цьому визначається помірна ектазія
дистального відділу сечоводу. Діурезна урографія свідчить про спроможність
паренхіми нирки збільшувати виділення сечі після стимуляції й затримку конт�
расту у верхніх сечових шляхах вище рівня обструкції. Функціональні
дослідження свідчать про нормальні або незначно знижені показники клубоч�
кової фільтрації та ниркового плазмотоку.

У більшості випадків гідроуретер І ст. протікає безсимптомно. Характер бо�
льових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони бувають тупими,
постійними, розпираючими й носять переміжний характер. 

Діагностика
Анамнестичні дані та фізикальні методи діагностики можуть дати підвалини

для попереднього діагнозу. Функція нирок повинна оцінюватись комплексно, з
метою більш повної уяви про зміни паренхіми ураженої та контрлатеральної
нирки й верхніх сечових шляхів. 

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження
та рентген�радіологічні методи. Ультразвукове дослідження є скринінговим ме�
тодом. З його допомогою визначаються розміри нирки, ступінь ектазії її порож�
нинної системи, товщина паренхіми, стан внутрішньониркової гемодинаміки за
даними визначення індексу резистентності внутрішньониркових артерій (ІР). 

Рентгенологічні методи дослідження займають провідне місце у діагностиці
гідроуретеру. Екскреторна (інфузійна) урографія проводиться через 5 хвилин
після введення рентгенконтрастної речовини. На знімках визначається за�
довільна або незначно знижена функція нирки, незначне або сегментарне роз�
ширення сечоводу при нерозширеній порожнинній системі нирки. Діурезна
урографія свідчить про задовільну або помірно�знижену секреторну функцію
нирки і затримку контрасту у верхніх сечових шляхах. 
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За даними радіоізотопної ренографії, динамічної реносцинтіграфії визна�
чається незначне зниження клубочкової фільтрації та ефективного ниркового
плазмотоку на боці ураження, що свідчить про збереження основної маси
діючих нефронів при достатній гемодинаміці нирки.

Дані лабораторних методів обстеження знаходяться в межах норми.
3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічний. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення, профільні

клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.
Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворювання

та визначення лікувальної тактики.
4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:

� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок;
� оглядова урографія;
� екскреторна урографія;
� висхідна і мікційна уретроцистограма;
� діурезна урографія.

Лікування при задовільній фармакофункції нирки консервативне, базується
на прискіпливому проведенні дієтично�гігієнічних заходів у боротьбі проти
інфекції які передусім спрямовані на попередження її виникнення. Хворі підля�
гають диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних об�
стежень 1 раз на рік. 

Прогресування хвороби, уродинамічних порушень у верхніх сечових шляхах,
зменшення секреторно�видільної функції нирки в динаміці повинне передбача�
ти оперативне лікування. Вибір методу і етапність хірургічної корекції залежить
від рівня ураження сечового тракту та евакуаторної функції сечоводу.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;
� динамічна нефросцинтіграфія;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�
вості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності скарг на больові прояви в попереку, макрогематурії, хворим
проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При
визначенні ектазії порожнинної системи нирки або дистальних відділів сечово�
ду проводиться рентгенологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна
урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма. У випадку не підтверджен�
ня діагнозу гідроуретеру виконуються діагностичні заходи, спрямовані на вста�
новлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у
профільному відділенні або амбулаторно. 

При встановленні діагнозу гідроуретер І ст. при задовільній фармакофункції
нирки, хворому рекомендується диспансерний нагляд за місцем проживання й
провести контрольне обстеження через 1 рік. При відсутності даних за прогре�
сування гідроуретеру – динамічне спостереження. У випадку зниження функції
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нирки, прогресування ретенційних явищ в верхніх сечових шляхах – оператив�
не лікування за згоди (алгоритм надання медичної допомоги представлений у
графічному вигляді (рис. 1)). 

При визначенні негативної динаміки протягом диспансерного нагляду, про�
гресуванні ектазії верхніх сечових шляхів хворому за згоди виконується
хірургічна корекція ушкоджених ділянок сечового тракту. При досягненні очіку�
ваних результатів (відновлення адекватної прохідності мисково�сечовідного
сегменту) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних
результатів лікування проводиться лікування виниклих ускладнень або диспан�
серний нагляд та в разі необхідності – повторне оперативне лікування. Конт�
рольне обстеження проводиться через 3 місяці після операції, через один рік,
та щорічно в подальшому (алгоритм надання медичної допомоги представле�
ний у графічному вигляді (рис. 2)). 

Можливі ускладнення:
� прогресування гідроуретеру;
� інфікування сечових шляхів, пієлонефрит;
� рецидивування гідроуретеру;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність анастомозів;
� міхурово�сечовідні рефлюкси;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія легеневої артерії;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу та інші.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостереження. Про�
гресування гідроуретеру – пропонується проведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання гідроуретеру.

Відмінні – відсутність суб’єктивних скарг та запального процесу в оперованій
нирці. Повне відновлення уродинаміки верхніх сечових шляхів та наближення
секреторно�екскреторної функції нирки до нормальних показників, працез�
датність збережена або відновлена.

Добрі – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія, яка коре�
гується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. У ди�
намічному спостереженні відзначається стабілізація патологічного процесу. На
ренограмі чітко виражені всі три сегменти з позитивною динамікою виведення
ізотопу оперованою ниркою. Працездатність збережена.

Задовільні – періодично больові прояви, лейкоцитурія (транзиторна), яка ко�
регується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. Секре�
торна функція нирки стабільно не погіршується. Видільна функція сечоводу й
миски збережена. 

Незадовільні – больові прояви ниючого характеру, загострення пієлонефри�
ту, що не корегується застосуванням антибактеріальних препаратів. Погіршен�
ня уродинаміки у верхніх сечових шляхах, що супроводжується прогресуючою
їх ектазією і втратою секреторно�видільної функції. На ізотопній ренограмі –
висхідний або ізостенурічний тип кривої. Працездатність знижена або втраче�
на.
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Погані – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці – «не�
задовільні». Випадки невдалих повторних пластик мисково�сечовідного сег�
менту або ускладнення, що призводять до розвитку термінального гідроурете�
ру з необхідністю виконання нефректомії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на гідроуретер І ст. спеціальні вимоги до режиму праці, відпо�
чинку, лікування, реабілітації не передбачені. У разі виконання оперативного
втручання необхідне обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці
після операції, санаторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідроуретер І ст.»
Пацієнт 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�
ретеру, інформацію про причини виникнення, мету проведення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Гідроуретер І ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідроуретер» і отримав на них вичерпні відповіді.
Бесіду провів лікар  

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідроуретер І ст.», про що підписався власноручно  
, 

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді  

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія гідроуретеру. Гідроуретер – вроджене або набуте захворювання,

що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і функції нир�
ки. Причиною його може бути: нейром’язова дисплазія сечоводу, стриктура
міхурово�сечовідного сегменту, міхурово�сечовідний рефлюкс, нейрогенний
сечовий міхур або інфравезікальна обструкція.

2. Прогресування гідроуретеру призводить до поступового погіршення
функції нирки та повної її втрати.

3. При встановленому діагнозі гідроуретер І ст. без порушення фармако�
функції лікувальна тактика полягає у динамічному спостереженні за хворим з
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проведенням контрольного обстеження в умовах стаціонару чи поліклініки 
1 раз на рік. 

4. При встановленому діагнозі гідроуретер І ст. з порушенням фармако�
функції лікувальна тактика полягає у проведенні хірургічної корекції.

5. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата
функції нирки, розвиток гнійно�запальних захворювань нирок, ниркової недо�
статності, уросепсису.

6. Можливі ускладнення оперативного втручання: рецидивування основного
захворювання, активізація гнійно�запальних процесів у паренхімі нирки, на�
гноєння післяопераційної рани, стриктура анастомозу, міхурово�сечовідний ре�
флюкс, сечова нориця, загострення супутніх захворювань, тромбоемболія, по�
рушення мозкового та коронарного кровообігу та інші.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідроуретер І ст. без порушення фармакофункції нирки.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, висхідна та мікційна

уретроцистограма, цистограма, залишкова сеча,

загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми

крові

Встановлено діагноз «Гідроуретер I ст. без

порушення фармакофункції нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Диспансерний нагляд:
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Досягнуто очікуваних
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Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідроуретер І ст. з порушенням фармакофункції нирки. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОУРЕТЕР ІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідроуретер ІІ ст. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

ІІ стадія гідроуретеру характеризується зниженням тонусу сечовода і його

здатності скорочуватись, порушенням або задовільною екскреторною

функцією нирки, погіршенням секреторно�видільної функції нирки, прогресу�

ванням ектазії верхніх сечових шляхів. Клінічні прояви гідроуретеру ІІ ст. зале�

жать від ступеня порушення уродинаміки, вірулентності інфекції та наявності

ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій

ділянці, який має тупий або нападоподібний характер; підвищення температу�

ри тіла; лихоманка; можлива макрогематурія. Нирка не пальпується, можлива

болючість при глибокій пальпації у підребер’ї.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, висхідна та мікційна

уретроцистограма, залишкова сеча, загальний

аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові.

Встановлено діагноз «Гідроуретер I ст. з

порушенням фармакофункції нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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За допомогою ультразвукового дослідження визначаються розміри нирки, по�

рожнинної системи, товщина паренхіми, стан внутрішньониркової гемодинаміки

за даними визначення індексу резистентності внутрішньониркових артерій (ІР). 

Екскреторна урографія підтверджує, що контрастування миски та чашок, як

правило, визначається своєчасно. Сечовід тотально розширений. Діурезна

урографія показує спроможність паренхіми нирки збільшувати діурез після йо�

го стимуляції і затримку контрасту у верхніх сечових шляхах. 

За рахунок зменшення кількості функціонуючої паренхіми клубочкова

фільтрація зменшується до 35 мл/хв. Ефективний нирковий плазмотік не пере�

вищує 250�300 мл/хв. Відзначається помірне зниження натрійуретичної функції

нирки. Це співставляється з даними реографії, яка знижується на 40�50%, її се�

креторний сегмент уплощується.

Незалежно від показника клубочкової фільтрації, у цій стадії захворювання

завжди порушується концентраційна спроможність нирки (зменшується макси�

мальна осмолярність сечі та індекс осмотичного концентрування). 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� висхідна та мікційна уретроцистограма;

� об’єм залишкової сечі (у чоловіків – УФІ);

� діурезна урографія.

Лікування – динамічне спостереження, а при зниженні секреторно�видільної

функції нирки – оперативне. Хірургічна тактика залежить від рівня ушкодження се�

чового тракту і повинна передбачати одностайне відновлення його уродинаміки. 

Оперативне лікування гідроуретеру ІІ ст. при стриктурі міхурово�сечовідного

сегменту, або його рефлюксу передбачає виконання уретероцистонеостомії з

формуванням механізмів антирефлюксного захисту.

У хворих з нейром’язовою дисплазією стінки сечоводу, крім УЦНС, бажано

застосовувати інтрауретральну пластику сечоводу (методика О.Ф. Возіанова,

Е.О. Стаховського). Вона передбачає зменшення діаметру розширеного сечо�

воду без редукції його стінки шляхом створення двох каналів. Співвідношення

довжини каналів до діаметру сечоводу дорівнює 1:3. 

Комбінація патології на рівні міхурово�сечовідного сегменту з нейром’язо�

вою дисплазією стінки сечоводу також повинна передбачати моделювання йо�

го дистального відділу. Уретероцеле повинно розглядатися, як комбінація ви�

щевказаних етіологічних чинників. Чим вищий рівень ураження сечоводу, тим

більше цим хворим показана резекція уретероцеле з пластикою його дисталь�

ного відділу. Ендоскопічне розсічення уретероцеле рекомендовано хворим з

рівнем ураження сечоводу не вище юкставезікального відділу.
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Лікування гідроуретеру, зумовленого інфравезікальною обструкцією, повин�

но передбачати відновлення уродинаміки на рівні нижніх сечових шляхів.

Комбінація інфравезікальної обструкції з вище переліченими етіологічними

чинниками зумовлює необхідність одностайної хірургічної корекції уражених

ділянок сечового тракту.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� тест Вітакера (при наявності нефростоми);

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія;

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефро�

стоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової обґрунтованості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого специфічних скарг йому проводиться фізикальне

обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виникненні підозри на на�

явність гідроуретеру виконується урографія (оглядова, екскреторна, діурезна),

за показаннями – ретроградна або антеградна пієлоуретерографія. З метою

виявлення міхурово�сечовідного рефлюксу або перешкоди відтоку сечі у

нижніх сечових шляхах виконується висхідна та мікційна уретероцистографія.

У випадку не підтвердження діагнозу гідроуретеру ІІ ст. виконуються діагно�

стичні заходи, яки спрямовані на встановлення основного захворювання та

адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. При встанов�

ленні діагнозу гідроуретеру ІІ ст. хворому за згоди виконується оперативне

втручання – хірургічна корекція уродинаміки на уражених ділянках сечової си�

стеми. При досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватного паса�

жу сечі) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних

результатів лікування проводиться лікування виниклих ускладнень або диспан�

серний нагляд та в разі необхідності – повторне оперативне лікування. Конт�

рольне обстеження проводиться через 3 місяці після операції, через один рік та

щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді. 

Можливі ускладнення:

� рецидування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність анастомозів;

� рецидивна інфравезикальна обструкція;

� активізація гострих запальних процесів у нирці;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;
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� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,

функціонального стану нирок.

Існує трьохбальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�

вання гідроуретеру.

Задовільні результати: суб’єктивні скарги на переміжний біль ниючого ха�

рактеру в поперековій ділянці, можливе загострення пієлонефриту, що усу�

вається прийомом антибактеріальних засобів, анатомо�функціональні показни�

ки відповідають доопераційному рівню, контрольні спостереження показують

стійку стабілізацію гідроуретера. За відсутності ХНН працездатність збережена.

Незадовільні результати: біль у поперековій ділянці, атаки загострення

пієлонефриту, ХНН, рентген�радіонуклідні дослідження свідчать про прогресу�

вання дилатації верхніх сечових шляхів, погіршення секреторно�видільної

функції нирки, фармакостимуляція діурезу не сприяє виведенню рентген�конт�

растної речовини з верхнього сечового тракту, а навпаки, спостерігається

збільшення ектазії, утворення коліноподібних вигинів, тобто спостерігається

рецидивна обструкція сечоводу.

Погані результати: оперативне втручання призвело до незворотньої втрати

секреторно�видільної функції нирки, що потребує видалення нирки.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, прогресування пато�

логічного процесу не визначається.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворих потребує їх консервативного лікуван�

ня або повторного оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після оперативного

втручання, санаторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги хворим на Гідроуретер ІІ ст.

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�

ретеру, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення опера�

тивного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Гідроуретер ІІ ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
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Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідроуретер ІІ ст.» і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідроуретер ІІ ст. «, про що підписався власноручно 

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія гідроуретеру. Гідроуретер – вроджене або набуте захворювання,

що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і функції нир�

ки. Причиною його може бути: нейром’язова дисплазія сечоводу, стриктура

міхурово�сечовідного сегменту, міхурово�сечовідний рефлюкс, нейрогений се�

човий міхур, інфравезикальна обструкція або травматичне пошкодження сечо�

вого тракту на різному його рівні.

2. Прогресування гідроуретеру призводить до поступового погіршення

функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – оперативний (залежно від рівня ураження сечового

тракту). Суть операції полягає у відновленні уродинаміки.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки; розвиток гнійно�септичних ускладнень.

5. Ниркова недостатність.

6. Уросепсис.

7. Можливі ускладнення оперативного втручання:

• рецидивування гідроуретеру;

• нагноєння післяопераційної рани;

• неспроможність анастомозів;

• гострий пієлонефрит;

• сечова нориця;

• ускладнення супутніх захворювань;

• тромбоемболія;

• порушення мозкового кровообігу;

• порушення коронарного кровообігу та інші.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру.

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідроуретер ІІ ст.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОУРЕТЕР ІІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідроуретер ІІІ ст. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

ІІІ стадія характеризується зниженням тонусу сечоводу, ниркової миски і ча�

шечок, порушенням секреторно�екскреторної функції нирок. Дана стадія

клінічно може не проявлятися, але при загострені інфекції іноді переважають

ознаки сепсису та бактеріємічного шоку.

Клінічні прояви гідроуретеру ІІІ ст. залежать від наявності чи відсутності

інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції та наявності

ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій

ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; лихоманка.

Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у підребер’ї.

При ускладненому гідроуретері у фазі активного запалення визначається по�

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна

урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма,

об’єм залишкової сечі, загальний аналіз крові, сечі,

креатинін плазми крові.

Встановлено діагноз: гідроуретер ІI ст.

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування залежно від

рівня ураження сечового тракту і

функціонального стану паренхіми

нирки

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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зитивний симптом Пастернацького на боці ураження. У загальному аналізі сечі

може спостерігатися лейкоцитурія. 

З допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений розмір

нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншенням па�

ренхіми нирки. 

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки знижена. Контра�

стування порожнинної системи свідчить про зниження секреторно�видільної

функції нирки. Ниркова миска та сечовід являють собою атонічні порожнини.

При виконанні діурезної урографії стимуляція діурезу не визначає спро�

можність нирки збільшувати діурез. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 35 мл/хв і менше, що свідчить про

зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� діурезна урографія.

Лікування: оперативне – відновлення пасажу сечі на всіх рівнях сечових

шляхів. 

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія;

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефро�

стоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з вказанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виник�

ненні підозри на наявність гідроуретеру ІІІ ст. проводиться рентгенологічне об�

стеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями – ретро�

градна, або антеградна пієлоуретерографія. У випадку непідтвердження діаг�
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нозу гідроуретеру ІІІ ст. виконуються діагностичні заходи для встановлення ос�

новного захворювання, що є причиною скарг, та адекватне лікування у

профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу гідроуре�

теру ІІІ ст. хворому за згоди виконується оперативне втручання: відновлення

уродинаміки на всіх рівнях сечового тракту. При досягненні очікуваних резуль�

татів хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних ре�

зультатів лікування проводиться лікування виниклих ускладнень або диспан�

серний нагляд та в разі необхідності – повторне оперативне лікування. Диспан�

серний нагляд проводиться через 3 місяці після операції, через один рік, та

щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді

(рис. 4). 

Можливі ускладнення:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�

явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень, хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідроуретер ІІІ ст.»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�

ретеру ІІІ ст., отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

оперативного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Гідроуретер ІІІ ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря мо�

жуть призвести до ускладнень.
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Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідроуретер ІІІ ст.» і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідроуретер ІІІ ст.», про що підписався власноручно 

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія гідроуретеру. Гідроуретер – вроджене або набуте захворювання,

що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і функції нир�

ки. Причиною його може бути: нейром’язова дисплазія сечоводу, стриктура

міхурово�сечовідного сегменту, міхурово�сечовідний рефлюкс, нейрогений се�

човий міхур, інфравезікальна обструкція або травматичне пошкодження сечо�

вого тракту на різному його рівні.

2. Прогресування гідроуретеру призводить до поступового погіршення

функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – пластичні, реконструктивні операціі.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�

ності; уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія;

�тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково�обгрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідроуретер IІІ ст.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОУРЕТЕР ІV ст. 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідроуретер ІV ст. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

ІV стадія – характеризується зниженням тонусу ниркових миски і чашечок,

порушення секреторно�екскреторної функції нирок Дана стадія клінічно прояв�

ляється лише при загострені інфекції іноді переважають ознаки сепсису та

бактеріємічного шоку.

Клінічні прояви гідроуретеру ІV ст. залежать від наявності чи відсутності

інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції та наявності

ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій

ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; лихоманка.

Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації в підребер’ї.

Скарги

Так

Обстеження: : УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна

урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма,

загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз: гідроуретер ІІІ ст.

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування:

нефректомія

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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При ускладненому гідроуретері у фазі активного запалення визначається по�

зитивний симптом Пастернацького на боці ураження. Сеча інфікована. 

За допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений

розмір нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншен�

ням паренхіми нирки. 

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки знижена. Контра�

стування порожнинної системи свідчить про зниження секреторно�видільної

функції нирки. Ниркова миска та сечовід являють собою атонічні порожнини.

При виконанні діурезної урографії стимуляція діурезу не визначає спро�

можність нирки збільшувати діурез. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 25 мл/хв і менше, що свідчить про

значне зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі повинна надаватись

в стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� діурезна урографія;

Лікування: оперативне – відновлення пасажу сечі на всіх рівнях сечових

шляхів. 

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія;

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефро�

стоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з вказанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви у попереку, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виник�

ненні підозри на наявність гідроуретеру ІV ст. проводиться рентгенологічне об�

стеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями – ретро�

градна, або антеградна пієлоуретерографія. У випадку непідтвердження діаг�
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нозу гідроуретеру ІV ст. виконуються діагностичні заходи для встановлення ос�

новного захворювання, що є причиною скарг, та адекватне лікування у

профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу гідроуре�

теру ІV ст. хворому за згоди виконується оперативне втручання: відновлення

уродинаміки на всіх рівнях сечового тракту. При досягненні очікуваних резуль�

татів хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних ре�

зультатів лікування проводиться лікування виниклих ускладнень або диспан�

серний нагляд та в разі необхідності – повторне оперативне лікування. Диспан�

серний нагляд проводиться через 3 місяці після операції, через один рік, та

щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді

(рис. 4). 

Можливі ускладнення:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�

явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідроуретер ІV ст.»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�

ретеру ІV ст., отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

оперативного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Гідроуретер ІV ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря мо�

жуть призвести до ускладнень.
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Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідроуретер ІV ст.» і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідроуретер ІV ст.», про що підписався власноручно 

                                                                                                                     ,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

11. Етіологія гідроуретеру. Гідроуретер – вроджене або набуте захворюван�

ня, що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і функції

нирки. Причиною його може бути: нейром’язова дисплазія сечоводу, стрикту�

ра міхурово�сечовідного сегменту, міхурово�сечовідний рефлюкс, нейрогений

сечовий міхур, інфравезікальна обструкція або травматичне пошкодження се�

чового тракту на різному його рівні.

2. Прогресування гідроуретеру призводить до поступового погіршення

функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – пластичні, реконструктивні операції.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�

ності; уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідроуретер ІV ст.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ГІДРОУРЕТЕР V ст. 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на гідроуретер V ст. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

Гідроуретер V стадії характеризується незворотньою втратою секреторно�

екскреторної функції нирок. Клінічно вона визначається лише при виникненні

інфекційно�запальних захворювань в нирці, іноді – септичним станом та бак�

теріємічним шоком.

Клінічні прояви гідроуретеру V ст. залежать від наявності чи відсутності

інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції та наявності

ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій

ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; лихоманка.

Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у підребер’ї.

За допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна

урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма,

загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз: гідроуретер ІV ст.

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування:

нефректомія

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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розмір нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншен�

ням паренхіми нирки. 

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки втрачена. Конт�

растування порожнинної системи не спостерігається на відстрочених знімках.

Ниркова миска та сечовід атонічні. Діурезна урографія не виконується.

Клубочкова фільтрація зменшується до 10 мл/хв і менше, що свідчить про

термінальне зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись в стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові,

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� діурезна орографія.

Лікування: оперативне – відновлення пасажу сечі на всіх рівнях сечових

шляхів. 

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія;

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефро�

стоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з вказанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. Уточнення

діагнозу гідроуретер V ст. проводиться за допомогою рентгенологічних методів

обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за показаннями – ре�

троградна або антеградна пієлоуретерографія. У випадку непідтвердження

діагнозу гідроуретеру V ст. виконуються діагностичні заходи для встановлення

основного захворювання, що є причиною скарг, та адекватне лікування у

профільному відділенні або амбулаторно.
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При встановленні діагнозу гідроуретеру V ст. хворому за згоди виконується

оперативне втручання – нефруретеректомія. При досягненні очікуваних ре�

зультатів хворим проводяться реабілітаційні заходи. Диспансерний нагляд про�

водиться через 3 місяці після операції, через один рік та щорічно в подальшо�

му.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді

(рис. 4). 

Можливі ускладнення:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�

явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідроуретер V ст.»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�

ретеру V ст., отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

оперативного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Гідроуретер V ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря мо�

жуть призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Гідроуретер V ст.» і отримав на них вичерпні

відповіді.
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Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Гідроуретер V ст.», про що підписався власноручно 

,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія гідроуретеру. Гідроуретер – вроджене або набуте захворювання,

що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і функції нир�

ки. Причиною його може бути: нейром’язова дисплазія сечоводу, стриктура

міхурово�сечовідного сегменту, міхурово�сечовідний рефлюкс, нейрогений се�

човий міхур, інфравезікальна обструкція або травматичне пошкодження сечо�

вого тракту на різному його рівні.

2. Прогресування гідроуретеру призводить до поступового погіршення

функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – пластичні, реконструктивні операції.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостат�

ності; уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання.

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
гідроуретер V ст.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоколу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу гідроуретеру з обструкцією мисково�сечовідного
з’єднання в спеціалізованому урологічному відділенні, профільній клініці ме�
дичного інституту, Інституті урології АМН України протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на гідроуретер, які госпіталізовані у відділення

протягом року _______.
2. Кількість хворих на гідроуретер, яким проведено оперативне втручання

________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих на гідроуретер, яким проведені пластичні операції на ми�

сково�сечовідному сегменті ________, (_________) % до прооперованих.
Б) Кількість хворих на гідроуретер, яким проведено нефректомію ________,

(_________) % до прооперованих.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна

урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма,

загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз: гідроуретер V ст.

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування:

нефректомія

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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В) Кількість прооперованих хворих на гідроуретер, у яких виникли усклад�
нення, що потребують повторного оперативного втручання ________,
(_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих на гідроуретер, яким виконано контрольне обстеження
__________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на гідроуретер, при контрольному обстеженні у яких кон�
статовано погіршення функції оперованої нирки _________, (_________) %.

Б) Кількість хворих на гідроуретер, при контрольному обстеженні у яких
відмічено позитивний результат оперативного втручання ________,
(_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні спеціалісти,
завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів направляють голо�
вному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня наступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому враховується функція
ураженої та контрлатеральної нирок, наявність гнійного виділення з післяопе�
раційної рани, сечової нориці.

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (екскретор�
на урографія, антеградна чи ретроградна пієлоуретерографія, фістулографія)
та лабораторними методами.

Ускладнення, що розвинулись в стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Гідроуретер» про�

водиться в випадку отримання інформації:
а) про наявність в наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни в наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін в

цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони
здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Гідроуретер» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка Дуже Задо� В основ� Між за� В основ� Не за� Нестер�
хворим задово� воле� ному, доволе� ному, дово� пно
якості життя лений ний задово� ний та не задо� лений
відносно лений не задо� воле�
стану нирок волений ний

1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
поставились до 
того, що Вам 
до кінця життя 
доведеться 
мати такі 
проблеми з 
ниркими, як в 
цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =
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5. Оцінка вартості протоколу
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 

ГОСТРИЙ ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНИЙ НЕФРИТ МКХ�10: N10

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Гострий тубулоінтер�

стиціальний нефрит» призначений для застосування в системі охорони здо�
ров’я України.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У стандарті використані посилання на доручення Президента України від

06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).
IІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Гострий тубулоінтер�

стиціальний нефрит» створений для нормативного забезпечення реалізації до�
ручення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2) з метою упоряд�
кування надання та поліпшення якості медичної допомоги населенню в закла�
дах охорони здоров’я, забезпечення її доступності, впровадження сучасної ме�
тодології та нових методів діагностики і лікування в клінічну практику.

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Гострий тубулоінтер�
стиціальний нефрит» розроблений для вирішення наступних завдань:

• встановлення єдиних науково обґрунтованих, чітко регламентова�
них у певному порядку, економічно доцільних вимог до профілакти�
ки, діагностики і лікування хворих на гострий тубулоінтерстиціаль�
ний нефрит і попередження необґрунтованих дій;

• здійснення контролю за обсягами і якістю медичної допомоги
пацієнтам на гострий тубулоінтерстиціальний нефрит;

• уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного стра�
хування та оптимізації медичної допомоги пацієнтам на гострий ту�
булоінтерстиціальний нефрит;

• забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної
допомоги, що надається пацієнту в медичному закладі в межах дер�
жавних гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною
допомогою;

• підвищення якості та зниження собівартості лікування, ефективне
використання матеріальних і кадрових ресурсів охорони здоров’я;

• дотримання вимог протоколу забезпечує юридичний захист медичних
працівників за відсутності у хворого бажаного результату лікування.

Сфера застосування дійсного стандарту – спеціалізовані лікувально�
профілактичні заклади урологічного профілю всіх рівнів.

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до дорослих пацієнтів,
хворих на гострий тубулоінтерстиціальний нефрит.

ІV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «Протокол ведення хворих. Го�
стрий тубулоінтерстиціальний нефрит».

Ведення Галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Гострий тубу�
лоінтерстиціальний нефрит» здійснюється Інститутом урології АМН України,
відділом запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих ста�
тевих органів:

� завідуючий відділом – доктор медичних наук, професор Пасєчніков Сергій
Петрович, тел. 227 70 39;

� старший науковий співробітник – канд. мед. наук Мітченко Микола Вікторо�
вич, тел. 235 62 05.
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Система ведення передбачає взаємодію Інституту урології АМН України з
усіма зацікавленими організаціями.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Гострий пієлонефрит (ГП) – ряд станів, для яких характерна наявність гос�

трого запального процесу в інтерстиціальній тканині нирки, чашках і нирковій
мисці, які відрізняються один від одного ступенем і поширеністю морфо�
логічних змін і які є різними стадіями одного захворювання. За частотою ГП
займає друге місце серед інфекційних захворювань після гострих респіратор�
них інфекцій і складає 16 % всіх захворювань нирок. Гнійні його форми розви�
ваються у 1/3 хворих. Летальність при ГП і його ускладненнях займає перше
місце у структурі смертності урологічних стаціонарів. Гострий пієлонефрит мо�
же бути самостійним захворюванням, але частіше він ускладнює перебіг сечо�
кам’яної хвороби, гіперплазії передміхурової залози, цукрового діабету, за�
пальних захворювань жіночих статевих органів.

Неускладнений ГП виникає за відсутності структурних змін та серйозних су�
путніх захворювань. Ускладнений ГП виникає у хворих з обструктивними уро�
патіями, на тлі катетеризації сечового міхура, а також у хворих із супутньою па�
тологією (цукровий діабет, серцево�судинна недостатність, імуносупресивна
терапія та ін.). У хворих похилого віку ГП завжди вважається ускладненим.

Виділяють гострий серозний пієлонефрит (I стадія захворювання) і гострий
гнійний пієлонефрит (II стадія), до якого відносять апостематозний пієлонеф�
рит, карбункул нирки (поодинокий, множинні) та абсцес нирки. Особливі риси
перебігу дозволили виділити як окрему форму емфізематозний пієлонефрит.

Важливий поділ гострого пієлонефриту на первинний і вторинний. Принци�
пова різниця між ними полягає у тому, що первинний ГП виникає без попе�
редніх морфологічних або метаболічних змін у нирках, при нормальній уроди�
наміці. 

Сучасними методами досліджень не вдається виявити фактори і умови, що
сприяють фіксації мікроорганізмів та розвитку запалення у тубулоінтер�
стиціальній тканині нирок.

Вторинний пієлонефрит розвивається на тлі органічних порушень уроди�
наміки (обструктивний): вроджених аномалій, набутих порушень уродинаміки
(сечокам’яна хвороба, стриктури сечовода) та функціональних – нейрогенна
дисфункція сечового міхура. Також враховуються дизембріогенез ниркової
тканини і метаболічні порушення.

Крім гематогенного, при вторинному гострому пієлонефриті можливий ури�
ногенний (висхідний) шлях проникнення патогенної мікрофлори у нирку – по
сечоводу (просвіт або по стінці).

Поєднання інфікування нирок і порушення евакуаторної та скорочувальної
функцій верхніх сечовивідних шляхів являється вирішальним фактором у пато�
генезі деструктивної стадії захворювання (гнійно�некротичної).

Найбільш частими збудниками ГП являються кишкова паличка, стафілокок,
ентерокок, протей, синьогнійна паличка, клебсієла. У 15�30 % хворих виявити
збудник не вдається, що може бути пов’язане з наявністю L�форм бактерій,
мікоплазм або вірусів.

Гострий пієлонефрит у амбулаторних хворих практично виключно викли�
кається кишковою паличкою (90% і більше). При повторних атаках захворю�
вання, а також для госпітальних випадків ГП, збільшується значення інших ен�
теробактерій та інших грампозитивних бактерій (S.saprophyticus, E.faecalis).
Зараз збережена висока чутливість позалікарняних штамів E.coli до фторхіно�
лонів, захищених пеніцилінів, цефалоспоринів, аміноглікозидів. Невисока чут�
ливість відмічається до бісептолу, ампіциліну, нітроксоліну.
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Клінічна картина
У клінічній картині ГП виділяють загальні та місцеві симптоми.
Загальні симптоми гострого пієлонефриту:
� підвищення температури тіла (частіше інтермітуючого характеру);
� озноб;
� тахікардія;
� головний біль;
� біль у м’язах і суглобах;
� нудота, блювання;
� загальна недуга.
Місцеві симптоми гострого пієлонефриту:
� біль у поперековій ділянці з поширенням за ходом сечовода;
� пальпаторна болючість у проекції нирки;
� напруження м’язів;
� пальпується збільшена болюча нирка;
� позитивний симптом Пастернацького.
Нерідко місцева симптоматика буває настільки стерта, що діагноз встанов�

люють за наявності тільки симптомів загальної інтоксикації і лабораторних
змін.

Клінічна картина ГП, залежно від статі пацієнта, має певні особливості. Так,
у жінок захворювання часто розвивається на тлі симптомів гострого циститу.
Через 2�5 діб, особливо за відсутності лікування, з’являються ознаки гострого
пієлонефриту. Для жінок характерні більш легкі форми ГП з переважним запа�
ленням миски.

Також певні особливості має клінічна картина гострого обструктивного
пієлонефриту, яка характеризується більшою вираженістю місцевих симп�
томів: різко виражений больовий синдром, який нерідко починається типовим
нападом ниркової кольки, гіпертермія гектичного характеру, озноб. Звертають
на себе увагу зафіксовані в анамнезі ниркові кольки, самостійне відходження
каменів, перенесені травми органів сечовивідної системи.

Важкість захворювання не завжди відповідає ступеню морфологічних змін у
нирці. Гнійна форма ГП може проявлятись стертою клінічною картиною, і, на�
впаки, нерізкі морфологічні зміни у нирках при серозній стадії ГП можуть суп�
роводжуватись різко вираженою симптоматикою (виражений больовий синд�
ром, висока гектичного типу температура, різкі струси, пальпація різко болю�
чої нирки, позитивний симптом Пастернацького, лейкоцитурія, макрогема�
турія, бактеріурія).

Діагностика
Характерні наступні зміни загального аналізу крові: помірне зниження гемо�

глобіну, лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ, ток�
сична зернистість нейтрофілів. Окремі показники загального аналізу крові з
успіхом використовують для розмежування серозної та гнійної стадій гострого
пієлонефриту. Особливе значення має зміщення нейтрофільного ряду вліво у
лейкоцитарній формулі, що вказує на зміни в осередку запалення. Лейкоци�
тарний показник (Р) інтегрально відображає патологічні зміни загального
аналізу крові і розраховується як добуток кількості лейкоцитів та суми незрілих
нейтрофільних лейкоцитів:

Л х Л
незріл Р =  ,

109

де Л – загальна кількість лейкоцитів у 1 л,
Л

незріл.
– сума незрілих нейтрофільних лейкоцитів у %. 

При значенні діагностичного показника > 120 діагностується гнійна стадія го�
строго пієлонефриту, а при значеннях < 120 – серозна стадія.
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Для загального аналізу сечі характерні: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна
протеінурія, еритроцитурія, крім випадків повного виключення нирки. Важли�
вою ознакою ГП є бактеріурія. Для правильної її інтерпретації необхідний посів
не тільки міхурової, а й мискової сечі, отриманої за допомогою катетера, а та�
кож шляхом пункції миски під час операції. Крім того, мікробіологічному
дослідженню повинні підлягати тканина коркового шару нирки, жирова клітко�
вина воріт нирки та видалені під час операції камені нирки. Важливо, що
нерідко із різних джерел виділяють різну мікрофлору.

Традиційний стандарт для діагностично значимої бактеріурії > 105 КУО/мл
встановлений більше сорока років тому. Більш пізні дослідження показали, що
такий стандарт не відповідає практичним вимогам, якщо його застосовувать у
випадках гострого інфекційно�запального процесу. Так, майже від однієї тре�
тини до половини випадків гострого пієлонефриту демонструють бактеріурію
менше 105 КУО/мл. Для практичних цілей необхідно використовувати кількість
колоній > 103 КУО/мл для діагностики гострого пієлонефриту.

При тяжких формах захворювання при біохімічному дослідженні сироватки
крові може бути підвищений вміст креатиніну та білірубіну за рахунок тимчасо�
вого порушення функції нирок і печінки або дегідратації.

Для діагностики гострого пієлонефриту застосовують:
� УЗД нирок, паранефральної клітковини, сечоводів, сечового міхура та про�

стати. На ехограмах можуть відмічатись збільшення нирки, її обмежена ру�
хомість при дихальній екскурсії діафрагми, камені нирки і сечоводів, потов�
щення паренхіми нирки, яка стає гіпоехогенною, дифузно або вогнищево неод�
норідною. Інколи навкруги нирки спостерігається ореол розряження, обумовле�
ний набряком навколониркової клітковини. 

Перспективним методом ранньої діагностики гострого пієлонефриту шля�
хом візуалізації ділянок гіпер� та гіповаскуляризації являється доплер�ультра�
сонографія. Дані, отримані із застосуванням доплерографії, повністю корелю�
ють з результатами комп’ютерної томографії і дозволяють виявити вогнища зі
зниженою перфузією.

Рентгенологічні дослідження включають оглядову та екскреторну урог�
рафію. За даними оглядової урографії може спостерігатись нечіткість контуру
поперекового м’яза, сколіоз у бік ураженої нирки, тіні конкрементів у місцях
проекції нирок і сечоводів. Чіткі контури нирки та ободок розрідження навкру�
ги тіні нирки свідчать, що в запальний процес задіяна навколониркова клітко�
вина. На екскреторних урограмах спостерігається збільшення розмірів нирки,
деформація порожнин нирки, пов’язана з утворенням інфільтратів у паренхімі
нирки та атонією верхніх сечовивідних шляхів, пізнє заповнення порожнини
нирки за рахунок зниження секреції й екскреції рентгеноконтрастної речовини.

При гострому обструктивному пієлонефриті контрастна речовина з’яв�
ляється пізніше, ніж на здоровому боці, і виповнює поширені вище перепони
сечовід, миску і чашки. У випадках повної оклюзії або масивного ураження па�
ренхіми функція нирки відсутня.

Цистоскопія з катетеризацією сечоводу забезпечує можливість досягти двох
ефектів. Перший – діагностичний (встановлення рівня обструкції), другий –
лікувальний (ліквідація блока нирки), а також може завершитися ретроград�
ною уретеропієлографією. Остання виконується дуже рідко – при рентгеннега�
тивних камнях та інших причинах порушення відтоку сечі з нирки, коли їх не
вдається виявити за допомогою ехографії та екскреторної урографії.

Сцинтиграфія нирок дозволяє дослідити стан функції нирок та виявити зони
гнійно�деструктивного процесу, які характеризуються ділянками зниженого
включення радіофармпрепарату та деформацією контура нирки.

Комп’ютерна томографія з внутрішньовенним введенням контрасту дозво�
ляє виявити генералізовані або вогнищеві деструктивні зміни, провести дифе�
ренційну діагностику з пухлиною нирки.
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Гострий пієлонефрит диференцюють із загальними інфекційними захворю�
ваннями, піддіафрагмальним абсцесом, гострими холецистопанкреатитом, хо�
лангітом, апендицитом, гострим плевритом.

Загальні підходи до лікування гострого пієлонефриту
Лікування гострого пієлонефриту проводиться тільки в умовах стаціонару.

Для вибору тактики лікування конкретного хворого важливо визначити форму
пієлонефриту – первинну або вторинну.

Лікування гострого первинного пієлонефриту, у більшості випадків, консер�
вативне.

Найважливіше завдання діагностики – виключити наявність порушень паса�
жу сечі у сечовивідних шляхах. При наявності обструктивних змін терміново
виконують катетеризацію або стентування сечовода, черезшкірну нефро�
стомію, катетеризацію сечового міхура чи троакарну епіцистостомію.

Успішна антибактеріальна терапія ГП у найближчому періоді після
госпіталізації багато у чому визначає прогноз захворювання, дає змогу ліквіду�
вати активність мікробно�запального процесу в нирках, запобігти розвиткові
гнійно�деструктивних форм гострого пієлонефриту та ускладнень. Інтенсивну
антибактеріальну терапію доводиться починати негайно, часто за життєвими
показаннями ще до одержання результатів бактеріологічного дослідження.
Емпірична антибактеріальна терапія грунтується на нагромаджених даних про
мікробних збудників та їхню чутливість до дії антибіотиків. Спектр дії антибіот�
иків, які можуть бути застосовані для екстреної антибіотикотерапії, повинен
охоплювати не менше як 90�95% ймовірних збудників. Перевагу віддають «но�
вим» антибіотикам. Після отримання результатів антибіотикограми призначену
терапію корегують згідно чутливості виділених збудників до антибіотиків. Вра�
ховується також ефект від раніше призначеного препарату. Найбільш
раціональна монотерапія сучасними антибіотиками широкого спектру дії
фторхінолонового ряду, цефалоспоринами III�IV поколінь, карбапенемами та
амінопеніцилінами. Застосування аміноглікозидів на сучасному етапі обмеже�
не внаслідок їх нефро� та ототоксичності. У тяжких випадках застосовують
комбіновану терапію двома антибіотиками, шлях введення – внутрішньовен�
ний.

Для лікування ГП показане комбіноване парентеральне та пероральне вве�
дення антибіотиків протягом щонайменше 2�2,5 тижнів. Важкі гнійні форми
пієлонефриту вимагають збільшення цього терміну до 6 тижнів.

При неефективності антибактеріальної терапії протягом 2�3 діб необхідно
повторити урологічне обстеження (УЗО, загальний аналіз крові), щоб упевни�
тися у відсутності вогнища, що потребує термінового втручання.

Ефективність лікування вторинного пієлонефриту повністю залежить від за�
безпечення дренування нирки. Призначення антибактеріальних препаратів до
відновлення пасажу сечі являється грубою помилкою, яка може привести до
розвитку масивної ендотоксемії та ятрогенного бактеріємічного шоку. При
відсутності протягом доби ефекта від консервативної терапії з відновленим па�
сажем сечі показане термінове оперативне втручання (видалення і дренуван�
ня вогнища нагноєння, видалення каменів, нефростомія). З клінічної точки зо�
ру, ГП належить розглядати як гострий гнійний процес. Такий підхід дозволяє
запобігти вибору помилкової консервативної тактики ведення хворого та роз�
витку важких ускладнень.

Оперативне втручання при гострому гнійному пієлонефриті включає нефро�
стомію у випадках обструктивного пієлонефриту, декапсуляцію нирки, розти�
нання і видалення гнійних вогнищ та дренування заочеревинного простору.
Важливим являється взяття фрагменту паренхіми нирки та сечі з миски для
бактеріологічного дослідження. При прогресуванні процесу, незважаючи на
проведені терапевтичні та хірургічні заходи, а також у випадках розвитку сеп�
тикопіємії, при однобічному ураженні нирки показана нефректомія.
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Своєчасні діагностика і рано розпочате лікування ГП у більшості випадків яв�
ляються профілактикою апостематозного нефриту, карбункула нирки, в
більшості випадків призводять до виліковування й дозволяють уникнути опе�
рації. Але як первинний, так і вторинний гострий пієлонефрит часто набуває
хронічного перебігу з багаторазовими загостреннями. Динамічне довготрива�
ле спостереження за хворими, які перенесли операцію з приводу ГП, показує,
що у 45% з них має місце хронічний пієлонефрит. Останній може ускладнити�
ся утворенням каменів, нефрогенною гіпертензією та нирковою недостатністю.

При обструктивному гострому пієлонефриті характер оклюзії не завжди до�
зволяє дренувати ниркову миску шляхом її катетеризації або стентування. У
таких випадках, а також при важкому загальному стані хворого застосовують
черезшкірну пункційну нефростомію під ехографічним контролем як тимчасо�
вий засіб дренування нирки і підготовки хворого до радикальної операції.

Дезінтоксикаційна терапія включає внутрішньовенне введення сольових
розчинів, сечогінних препаратів (фуросемід), препаратів, що збільшують нир�
ковий кровотік (еуфілін, пентоксифілін, курантил).

Широко застосовують нестероїдні протизапальні засоби (диклофенак
натрію, ацетилсаліцилову кислоту, індометацин), які пригнічують реактивність
медіаторів запалення та інгібують синтез простагландинів.

При гнійному пієлонефриті також використовують антикоагулянти прямої дії
(гепарин) та інгібітор протеолізу (контрікал, гордокс). 

Хворий, що переніс гострий пієлонефрит, підлягає диспансерному нагляду
протягом 3 років. Після оперативного втручання цей термін збільшується до 5
років. Критерії зняття з диспансерного обліку: стійка клініко�лабораторна
ремісія за даними загального аналізу сечі, аналізу за Нечипоренком та бак�
теріологічного дослідження сечі, УЗО, РСГ. Кратність обстеження – 1 раз на
рік.

Загальні підходи до профілактики гострого пієлонефриту:
� рання діагностика, своєчасне і ефективне лікування гострого пієлоне�

фриту запобігає рецидивам захворювання (одужують близько 90 %
хворих);

� своєчасне лікування запальних захворювань сечового міхура, пе�
редміхурової залози, жіночих статевих органів;

� своєчасне виявлення і лікування вроджених аномалій нирок і сечо�
водів, сечокам’яної хвороби, обструктивних захворювань сечо�
вивідних шляхів, нейрогенних порушень;

� лікування цукрового діабету.
Наукова достовірність використаних методів діагностики і клінічна ефек�

тивність методів лікування викладена у наведених в переліку посилань літера�
турних працях.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку:

Хвороба – гострий тубулоінтерстиціальний нефрит. Серозна стадія.
Код за МКХ�10: N10

6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла,

озноб, загальна недуга, нудота, позитивний симптом Пастернацького, бо�
лючість при пальпації у проекції нирки, дизурія.

6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з гострим пієлонефритом;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної

моделі пацієнта.
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6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:
Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово
Фізикальне обстеження Одноразово
Вимір артеріального тиску Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД Одноразово

Факультативні
Креатинін сироватки крові Одноразово
Посів сечі Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає: вимір артеріального тиску, пальпація
ділянок нирок, перевірка симптому Пастернацького, у чоловіків – паль�
пація яєчок, пальцеве ректальне обстеження передміхурової залози і
сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per vaginаm з пальпацією
сечівника і оглядом його зовнішнього отвору, а також огляд гінеколо�
га;

� загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеїнурія
(при обструкції сечовода або локалізації запалення тільки у паренхімі
нирки – можуть бути відсутні);

� загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зсув формули крові вліво, підви�
щення ШОЕ, помірна анемія;

� креатинін сироватки крові;
� УЗД: визначається обструкція сечовивідних шляхів, збільшення нирки,

локальне або дифузне потовщення паренхіми, її неоднорідність
(структурні зміни паренхіми) та наявність конкрементів.

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування: не проводиться,
всі хворі потребують невідкладної госпіталізації до стаціонару (хірургічне
відділення ЦРБ із залученням уролога, спеціалізовані урологічні
відділення).
6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики:

Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово
Фізикальне обстеження За потребою, в динаміці
Вимір артеріального тиску За потребою, в динаміці
Загальний аналіз крові За потребою, в динаміці
Загальний аналіз сечі За потребою, в динаміці
Креатинін, загальний білірубін, трансамінази, За потребою, в динаміці
глюкоза сироватки крові
Бактеріологічне дослідження сечі Як мінімум, два рази – при 
з антибіотикограмою поступленні та через 10�

14 діб після закінчення 
курсу антибактеріальної 
терапії

Група крові, резус�фактор Одноразово
УЗД За потребою, в динаміці
ЕКГ За потребою, в динаміці
Рентгенографія органів грудної клітки Одноразово
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Факультативні
Оглядова і екскреторна урографія Одноразово
Комп’ютерна томографія Одноразово

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� фізикальне обстеження включає: вимір артеріального тиску, пальпація
ділянок нирок, перевірка симптому Пастернацького, у чоловіків – паль�
пація яєчок, пальцеве ректальне обстеження передміхурової залози і
сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per vaginаm з пальпацією
сечівника та оглядом його зовнішнього отвору, огляд гінеколога;

� загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеінурія
(при обструкції сечовода або локалізації запалення тільки у паренхімі
нирки – можуть бути відсутні);

� загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зсув формули крові вліво, підви�
щення ШОЕ, помірна анемія;

� креатинін сироватки крові;
� УЗД: визначається обструкція сечовивідних шляхів, збільшення нирки,

локальне або дифузне потовщення паренхіми, її неоднорідність
(структурні зміни паренхіми) та наявність конкрементів;

� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;
� за даними оглядової урографії може спостерігатись сколіоз у бік ура�

женої нирки, тіні конкрементів у місцях проекції нирок і сечоводів,
збільшення розмірів нирки. На екскреторних урограмах може спос�
терігатися деформація порожнин нирки, пов’язана з утворенням
інфільтратів у паренхімі нирки та атонією сечовивідних шляхів, пізнє і
нечітке заповнення порожнин нирки за рахунок зниження секреції й
екскреції рентгеноконтрастної речовини. При гострому обструктив�
ному пієлонефриті контрастна речовина з’являється пізніше, ніж на
здоровому боці, і виповнює поширені вище перепони сечовід, миску
і чашки. У випадках повної оклюзії функція нирки відсутня;

� цистоскопія з катетеризацією сечовода забезпечує можливість досяг�
ти двох ефектів. Перший – діагностичний (встановлення рівня об�
струкції), другий – лікувальний (ліквідація блока нирки), а також мо�
же завершитися ретроградною уретеропієлографією. Остання вико�
нується дуже рідко – при рентгеннегативних каменях та інших причи�
нах порушення відтоку сечі з нирки, коли їх не вдається виявити за
допомогою ехографії та екскреторної урографії.

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування:

Назва групи Кратність (термін лікування)
Антибактеріальна терапія 14�21 доба
Ненаркотичні аналгетики та нестероїдні За необхідності
протизапальні засоби
Дезінтоксикаційна терапія За необхідності
Відновлення уродинаміки шляхом За необхідності
катетеризації сечовода (сечового міхура) 
або черезшкірною нефростомією (троакарною 
епіцистостомією)

6.1.9. Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медика�
ментів і виконання немедикаментозної допомоги.

Лікування гострого серозного пієлонефриту, у більшості випадків, консерва�
тивне. При наявності обструктивних змін терміново виконують катетеризацію
або стентування сечовода, черезшкірну нефростомію, катетеризацію сечового
міхура чи троакарну епіцистостомію.
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Негайно розпочинають емпіричну антибактеріальну терапію антибіотиком
широкого спектру дії (фторхінолонового ряду, цефалоспоринами III покоління
або амінопеніцилінами). Застосування аміноглікозидів на сучасному етапі де�
що обмежене внаслідок їх нефро� та ототоксичності. Доказана ефективність
оральної терапії у випадках неускладненого гострого пієлонефриту. Більш
важкі хворі з гострим неускладненим пієлонефритом, які не можуть приймати
антибіотик орально, отримують парентерально фторхінолони, цефалоспорини,
амінопеніциліни або аміноглікозиди. Після отримання результатів антибіотико�
грами терапію коригують згідно її результатів.

При покращенні загального стану хворий може бути переведений на ораль�
ний прийом одного з вищенаведених препаратів для завершення 2�3�тижнево�
го курсу терапії.

Із фторхінолонів ефективні норфлоксацин 0,4 г 2 рази на добу, офлоксацин
0,2�0,4 г 2 рази на добу, ципрофлоксацин 0,5 г 2 рази на добу або ципрофлок�
сацин пролонгованої дії 1,0 г 1 раз на добу, левофлоксацин 0,5 г 1 раз на до�
бу. 

Високоактивним антибіотиком щодо більшості збудників пієлонефриту є фу�
рамаг (0,05 г 3 рази на добу перорально), який призначається як другий анти�
бактеріальний препарат у гострому періоді захворювання, або у вигляді моно�
терапії після вщухання гострих проявів пієлонефрита згідно даних антибіотико�
грами сечі.

Широко використовують цефалоспорини: цефтриаксон 1,0 г 1�2 рази на до�
бу, цефотаксим 1,0 г 2 рази на добу, цефтазідім 1,0 г 2 рази на добу та цефо�
перазон 1,0 г 2�3 рази на добу. Також є ефективним амоксицилін/клавуланова
кислота 0,375 г 3 рази на добу або 1,0 г 2 рази на добу.

Необхідність застосування амінопеніцилінів та цефалоспоринів набуває ак�
туальності у випадках резистентності мікробного чинника запалення до
фторхінолонів та в ситуаціях, коли останні протипоказані (наприклад,
вагітність, період лактації, пубертатний період).

ГП є показанням для призначення антибіотиків протягом щонайменше 
2�3 тижнів. При неефективності антибактеріальної терапії протягом 2�3 діб не�
обхідно повторити урологічне обстеження (УЗО, загальний аналіз крові), щоб
упевнитись у відсутності вогнища, що потребує термінового втручання.

При обструктивному пієлонефриті відсутність протягом доби ефекту від кон�
сервативної терапії з відновленим пасажем сечі являється показанням для
термінового оперативного втручання (видалення каменів, нефростомія, пошук
вогнищ нагноєння та їх дренування).

При обструктивному гострому пієлонефриті характер оклюзії не завжди до�
зволяє дренувати ниркову миску шляхом її катетеризації або стентування. У
таких випадках, а також при важкому загальному стані хворого застосовують
черезшкірну пункційну нефростомію під ехографічним контролем, як тимчасо�
вий засіб дренування нирки і підготовки хворого до радикальної операції.

У деяких випадках (частіше у хворих на цукровий діабет або з обструкцією
сечоводів) розвивається емфізематозний пієлонефрит. Газ, що утворився,
інфільтрує сполучну тканину нирки, а потім, у результаті прориву через нирко�
вий синус, газова інфільтрація розповсюджується на навколониркову кліткови�
ну. Процес буває переважно однобічним і характеризується важким перебігом
з порушенням функції нирок та інтоксикацією.

Алгоритми діагностики та лікування емфізематозного пієлонефриту ана�
логічні вищенаведеним. Діагноз ставиться за даними рентгенологічного та уль�
тразвукового досліджень, що вказують на наявність газу в ділянці нирки або
навколониркової клітковини та суттєве збільшення нирки за рахунок потов�
щення паренхіми.

Методом вибору в лікуванні емфізематозного пієлонефриту повинна бути
консервативна терапія. Застосовують моно� або комбіновану терапію високи�
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ми дозами антибіотиків широкого спектра дії, з введенням їх переважно парен�
терально. При відсутності ефективності консервативного лікування виконують
оперативне втручання з декапсуляцією нирки, дренуванням заочеревинного
простору, при необхідності – нефростомією.

Дезінтоксикаційна терапія включає внутрішньовенне введення сольових
розчинів, сечогінних препаратів (фурасемід), препаратів, збільшуючих нирко�
вий кровоток (еуфілін, пентоксифілін, курантил).

Широко застосовують нестероїдні протизапальні засоби (діклофенак натрію,
ацетилсаліцилову кислоту, індометацин), які пригнічують реактивність
медіаторів запалення та інгібують синтез простагландинів.

6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації:
� хворий вважається непрацездатним до ліквідації ознак активного за�

пального процесу;
� виключення переохолоджень, великих фізичних навантажень,

своєчасне лікування екстраренальних інфекційно�запальних вогнищ;
� показане санаторно�курортне лікування;
� диспансеризація – загальний аналіз крові, загальний аналіз та посів

сечі 1 раз на 6 місяців, УЗД нирок – за потребою, але не менше 1 ра�
зу на рік.

6.1.11. Вимоги з догляду за пацієнтом і допоміжні процедури.
Спеціальних вимог немає.

6.1.12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.

6.1.13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.

6.1.14. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при переході серозної стадії ГП в гнійну формується нова діагностич�

на концепція (за схемою гострого гнійного пієлонефриту);
� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення

діагностично�лікувальних заходів, при відсутності симптомів гострого
серозного пієлонефриту пацієнт переходить до Протоколу ведення
хворих з відповідним (виявленим) захворюванням.

6.1.15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність 
результату розвитку, ознаки час надання 

% досягнення медичної 
результату допомоги

Одужання 80 Зникнення 3�7 діб Профілактика, 
гіпертермії, диспансери�
болю і дизурії зація
Нормалізація 
аналізів сечі 
та крові

Затяжний 10 Відсутність 2�3 тижні Повторне 
перебіг або регресу обстеження
рецидив симптомів Надання 
гострого допомоги за 
пієлонефриту моделлю 

загострення 
хронічного 
пієлонефриту

Перехід в 10 Приєднання 2�3 тижні Надання 
гнійну стадію симптомів допомоги за 
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гострого гострого моделлю 
пієлонефриту гнійного гострого 

пієлонефриту гнійного 
пієлонефриту

Летальний � � � �
результат

6.1.16. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
6.2. Модель клінічного випадку:

Хвороба – гострий тубулоінтерстиціальний нефрит. Гнійна стадія.
Гострий апостематозний пієлонефрит.
Ускладнення: без ускладнень.
Код по МКХ�10: N10.

6.2.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Апостематозний нефрит – це гнійно�запальний процес з утворенням мно�

жинних мілких абсцесів (апостем) переважно у паренхімі нирки під фіброзною
капсулою.

Клінічні симптоми: біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла,
озноб, загальна недуга, нудота, позитивний симптом Пастернацького, бо�
лючість при пальпації у проекції нирки, дизурія. Температура тіла сягає 41 оС
(гектичний тип кривої), швидко наступає важка інтоксикація: різка загальна
слабкість, тахікардія, спрага, головний біль, нудота, блювання, адинамія, часте
дихання, зниження артеріального тиску, гостра ниркова недостатність, ікте�
ричність склер і шкіри (печінкова недостатність). Нерідко загальні симптоми
превалюють над місцевими, що ускладнює діагностику. При обструкції сечових
шляхів симптоматика виражена більш чітко. Первинний апостематозний не�
фрит частіше буває двобічним, але не завжди він виникає одночасно з обох
боків, зміни в аналізах сечі можуть бути відсутні на початку захворювання.

6.2.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з гострим апостематозним пієлонефритом;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної

моделі пацієнта.
6.2.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:

Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово
Фізикальне обстеження Одноразово
Вимір артеріального тиску Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД Одноразово

Факультативні
Креатинін сироватки крові Одноразово
Посів сечі Одноразово

6.2.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає: вимір артеріального тиску, пальпація
ділянок нирок, перевірка симптому Пастернацького, у чоловіків –
пальпація яєчок, пальцеве ректальне обстеження передміхурової за�
лози і сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per vaginаm з паль�
пацією сечівника і оглядом його зовнішнього отвору, огляд гінеколога;
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� загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеінурія
(при обструкції сечовода або локалізації запалення тільки у паренхімі
нирки – можуть бути відсутні);

� загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зсув формули крові вліво, підви�
щення ШОЕ, помірна анемія;

� креатинін сироватки крові;
� УЗД: визначається обструкція сечовивідних шляхів, збільшення нирки,

локальне або дифузне потовщення паренхіми, її неоднорідність
(структурні зміни паренхіми) та наявність конкрементів. Різке знижен�
ня дихальної екскурсії нирки свідчить про запалення і набряк навко�
лониркової жирової клітковини.

6.2.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування: не проводиться,
всі хворі потребують невідкладної госпіталізації до стаціонару (хірургічне
відділення ЦРЛ із залученням уролога, спеціалізовані урологічні
відділення).
6.2.6. Вимоги до стаціонарної діагностики:

Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово
Фізикальне обстеження За потребою, в динаміці
Вимір артеріального тиску За потребою, в динаміці
Загальний аналіз крові За потребою, в динаміці
Загальний аналіз сечі За потребою, в динаміці
Креатинін, загальний білірубін, трансамінази, За потребою, в динаміці
глюкоза сироватки крові
Бактеріологічне дослідження сечі Як мінімум, два рази: при 
з антибіотикограмою поступленні та через 10�

14 діб після закінчення 
курсу антибактеріальної 
терапії

Бактеріологічне дослідження Триразово протягом 
крові на стерильність трьох діб
Коагулограма
Оглядова і екскреторна урографія Одноразово 
Група крові, резус�фактор Одноразово
УЗД За потребою, в динаміці
ЕКГ За потребою, в динаміці
Рентгенографія органів грудної клітки Одноразово
Факультативні:
Комп’ютерна томографія Одноразово
Ретроградна пієлографія
Ренографія (сцинтіграфія) Одноразово 

6.2.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� фізикальне обстеження включає: вимір артеріального тиску, пальпація
ділянок нирок, перевірка симптому Пастернацького, у чоловіків – паль�
пація яєчок, пальцеве ректальне обстеження передміхурової залози і
сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per vaginаm з пальпацією
сечівника та оглядом його зовнішнього отвору, огляд гінеколога;

� загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеінурія
(при обструкції сечовода або локалізації запалення тільки у паренхімі
нирки – можуть бути відсутні);
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� загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зсув формули крові вліво, підви�
щення ШОЕ, помірна анемія;

� креатинін сироватки крові;
� УЗД: визначається обструкція сечовивідних шляхів, збільшення нирки,

локальне або дифузне потовщення паренхіми, її неоднорідність, гіпо�
ехогенність (структурні зміни паренхіми) та наявність конкрементів;

� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;
� за даними оглядової урографії може спостерігатись сколіоз у бік ура�

женої нирки, тіні конкрементів у місцях проекції нирок і сечоводів,
збільшення розмірів нирок, зникнення контура поперекового м’яза.
На екскреторних урограмах спостерігається деформація порожнин
нирки, пов’язана з утворенням інфільтратів у паренхімі нирки та
атонією сечовивідних шляхів, пізнє і нечітке заповнення порожнин
нирки за рахунок зниження секреції й екскреції рентгеноконтрастної
речовини. При гострому обструктивному пієлонефриті контрастна
речовина з’являється пізніше, ніж на здоровому боці, і виповнює по�
ширені вище перепони сечовід, миску і чашки. У випадках повної ок�
люзії або масивного ураження паренхіми функція нирки відсутня;

� цистоскопія з катетеризацією сечовода забезпечує можливість досяг�
ти двох ефектів. Перший – діагностичний (встановлення рівня об�
струкції), другий – лікувальний (ліквідація блока нирки), а також мо�
же завершитися ретроградною уретеропієлографією. Остання вико�
нується дуже рідко – при рентгеннегативних каменях та інших причи�
нах порушення відтоку сечі з нирки, коли їх не вдається виявити за
допомогою ехографії та екскреторної урографії.

На ренограмах виявляється порушення васкуляризації, секреції й екскреції.
6.2.8. Вимоги до стаціонарного лікування:

Назва групи Кратність (термін лікування)
Антибактеріальна терапія 14�21 доба
Ненаркотичні аналгетики та не стероїдні За необхідності
протизапальні засоби
Дезінтоксикаційна терапія За необхідності
Відновлення уродинаміки шляхом За необхідності
катетеризації сечовода (сечового міхура) 
або черезшкірною нефростомією 
(троакарною епіцистостомією)
Оперативне втручання За необхідності

6.2.9. Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медика�
ментів і виконання немедикаментозної допомоги.

Лікування апостематозного пієлонефриту розпочинають з консервативних
заходів. При наявності обструктивних змін терміново виконують катетеризацію
або стентування сечовода, черезшкірну нефростомію, катетеризацію сечового
міхура чи троакарну епіцистостомію.

Негайно розпочинають емпіричну антибактеріальну терапію антибіотиком
широкого спектру дії (фторхінолонового ряду, цефалоспоринами III�IV поколінь
або амінопеніцилінами). Призначається також комбінована АБТ двома ан�
тибіотиками одночасно. Ефективні комбінації фторхінолонів та цефалоспо�
ринів. Шлях введення – парентеральний (внутрішньовенно).

Вибір антимікробних препаратів. Препарати вибору: парентеральні
фторхінолони (ципрофлоксацин 0,2 г 2 рази на добу, офлоксацин 0,2 г 2 рази
на добу, пефлоксацин 0,4 г 2 рази на добу, левофлоксацин 0,5 г 1 раз на добу,
максифлоксацин 0,4 г 1 раз на добу); амоксицилін/клавуланат 1,2 г 3 рази на
добу.

224



Альтернативні препарати: цефалоспорини III�IV покоління (цефотаксим 1�2 г
2�3 рази на добу, цефтріаксон 1�2 г 2 рази на добу, цефоперазон 1�2 г 3 рази
на добу, цефтазидим 1�2 г 3 рази на добу, цефепім 0,5�2 г 2�3 рази на добу). 

Для монотерапії найбільш ефективні карбапенеми: іміпенем 0,5�1,0 г 2 рази
на добу та меропенем 0,5 г 3�4 рази на добу. Для комбінованої терапії викори�
стовують також аміноглікозиди, причому добова доза вводиться одномомент�
но: гентаміцин із розрахунку 3�5 мг/кг, амікацин 15 мг/кг.

Парентеральне введення антибіотиків продовжується ще 24�48 годин після
ліквідації гіпертермії. Тривалість перорального прийому АБП залежить від
клініко�лабораторної картини захворювання і становить 4�8 тижнів (проводить�
ся за схемою лікування гострого серозного пієлонефриту).

Дезінтоксикаційна терапія включає внутрішньовенне введення сольових
розчинів, сечогінних препаратів (фурасемід), препаратів, збільшуючих нирко�
вий кровоток (еуфілін, пентоксифілін, курантил).

Широко застосовують нестероїдні протизапальні засоби (діклофенак натрію,
ацетилсаліцилову кислоту, індометацин), які пригнічують реактивність
медіаторів запалення та інгібують синтез простагландинів. Диклофенак засто�
совують парентерально 2,5% розчин 3 мл 1�2 рази на добу, або ректально у
свічках по 50�100 мг.

При гнійному пієлонефриті також використовують гепарин, як антикоагулянт
прямої дії, та інгібітор протеолізу – контрікал. Епсилон�амінокапронова кисло�
та інгібує активність кінінів та підвищує детоксикаційну функцію печінки. Гепа�
рин вводять підшкірно по 5�10 тис. ОД 2�4 рази на добу під контролем часу
згортання крові; контрикал – по 20�60 тис. ОД внутрішньовенно крапельно у
250�500 мл фізіологічного розчину; епсилон�амінокапронова кислота 5% – 
100 мл 1�2 рази на добу внутрішньовенно.

При неефективності консервативної терапії виконують оперативне втручан�
ня, яке включає нефростомію у випадках обструктивного пієлонефриту, декап�
суляцію нирки, розтинання і видалення гнійних вогнищ та дренування заочере�
винного простору. Важливим являється взяття фрагменту паренхіми нирки та
сечі з миски для бактеріологічного дослідження. При прогресуванні процесу,
незважаючи на проведені терапевтичні та хірургічні заходи, а також у випад�
ках розвитку септикопіємії, при однобічному ураженні нирки показана нефрек�
томія.

6.2.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації:
� хворий вважається непрацездатним до ліквідації ознак активного за�

пального процесу;
� виключення переохолоджень, великих фізичних навантажень,

своєчасне лікування екстраренальних інфекційно�запальних вогнищ;
� показане санаторно�курортне лікування;
� диспансеризація – загальний аналіз крові, загальний аналіз та посів

сечі 1 раз на 6 місяців, УЗД нирок – за потребою, але не менше 1 ра�
зу на рік.

6.2.11. Вимоги з догляду за пацієнтом і допоміжні процедури.
Спеціальних вимог немає.

6.2.12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.

6.2.13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.
6.2.14. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення
діагностично�лікувальних заходів, при відсутності симптомів гострого
серозного пієлонефриту пацієнт переходить до Протоколу ведення
хворих з відповідним (виявленим) захворюванням.
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6.2.15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність 
результату розвитку, ознаки час досягнен надання 

% ня результату медичної 
допомоги

Одужання після 70 Зникнення 7�14 діб Профілактика,
консерватив� гіпертермії, диспансери�
ного лікування болю і дизурії. зація

Нормалізація 
аналізів сечі 
та крові

Одужання 15 Зникнення 2�4 тижні Профілактика,
після гіпертермії, диспансери�
оперативного болю і дизурії зація
лікування Нормалізація 

аналізів сечі 
та крові

Затяжний 13 Відсутність 3�6 тижнів Повторне
перебіг або регресу обстеження, 
рецидив симптомів зміна тактики 

лікування
Летальний 
результат

6.2.16. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
6.3. Модель клінічного випадку:

Хвороба – гострий тубулоінтерстиціальний нефрит. Гнійна стадія.
Карбункул нирки.
Ускладнення: без ускладнень.
Код за МКХ�10: N10.

6.3.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Карбункул нирки – гнійно�некротичне ураження нирки з утворенням обмеже�

ного інфільтрату у паренхімі нирки.
Клінічні симптоми: біль у поперековій ділянці, підвищення температури тіла,

озноб, загальна недуга, нудота, позитивний симптом Пастернацького, бо�
лючість при пальпації у проекції нирки, дизурія. Температура тіла сягає 41 оС
(гектичний тип кривої), швидко наступає важка інтоксикація: різка загальна
слабкість, тахікардія, спрага, головний біль, нудота, блювання, адинамія, часте
дихання, зниження артеріального тиску, гостра ниркова недостатність, ікте�
ричність склер і шкіри (печінкова недостатність). Нерідко загальні симптоми
превалюють над місцевими, що ускладнює діагностику. При обструкції сечових
шляхів симптоматика виражена більш чітко. 

У 30�40% випадків карбункул нирки розвивається разом з апостематозним
пієлонефритом. У 2% випадків спостерігається тотальне ураження паренхіми
нирки множинними карбункулами. Місцева симптоматика більш виражена, ніж
при апостематозному пієлонефриті і залежить від локалізації карбункула.

З боку інших органів може виникати така вторинна симптоматика:
1. Нижньодольова пневмонія, плеврит (зниження дихальної екскурсії діаф�

рагми, випіт у діафрагмальний синус).
2. Подразнення очеревини (біль у животі, напруження м’язів, блювання, пе�

ритонеальні симптоми, часта болюча дефекація) може симулювати гострий
апендицит, дивертикуліт, панкреатит, холецистит, сальпінгіт.
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3. Токсичний гепатит (збільшення печінки, жовтяниця).
4. Серцево�судинна недостатність.

6.3.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з карбункулом нирки;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.3.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:

Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово
Фізикальне обстеження Одноразово
Вимір артеріального тиску Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД Одноразово

Факультативні
Креатинін сироватки крові Одноразово
Посів сечі Одноразово

6.3.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає: вимір артеріального тиску, паль�
пація ділянок нирок, перевірка симптому Пастернацького, у чоловіків
– пальпація яєчок, пальцеве ректальне обстеження передміхурової
залози і сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per vaginаm з паль�
пацією сечівника і оглядом його зовнішнього отвору, огляд гінеколо�
га;

� загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеінурія
(при обструкції сечовода або локалізації запалення тільки у паренхімі
нирки – можуть бути відсутні);

� загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зсув формули крові вліво, підви�
щення ШОЕ; помірна анемія;

� креатинін сироватки крові;
� УЗД: визначається обструкція сечовивідних шляхів, збільшення нирки,

локальне або дифузне потовщення паренхіми, її неоднорідність
(структурні зміни паренхіми) та наявність конкрементів. Різке знижен�
ня дихальної екскурсії нирки свідчить про запалення і набряк навко�
лониркової жирової клітковини.

6.3.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування: 
� не проводиться, всі хворі потребують невідкладної госпіталізації до

стаціонару (хірургічне відділення ЦРБ із залученням уролога,
спеціалізовані урологічні відділення).

6.3.6. Вимоги до стаціонарної діагностики:

Назва Кратність виконання
Обов’язкові
Збір анамнезу і скарг Одноразово
Фізикальне обстеження За потребою, в динаміці
Вимір артеріального тиску За потребою, в динаміці
Загальний аналіз крові За потребою, в динаміці
Загальний аналіз сечі За потребою, в динаміці
Креатинін, загальний білірубін, трансамінази, За потребою, в динаміці
глюкоза сироватки крові
Бактеріологічне дослідження сечі Як мінімум, два рази: при 
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з антибіотикограмою поступлення та через 10�
14 діб після закінчення 
курсу антибактеріальної 
терапії

Бактеріологічне дослідження крові на стерільність Триразово
Коагулограма
Оглядова і екскреторна урографія Одноразово 
Група крові, резус�фактор Одноразово
УЗД За потребою, в динаміці
ЕКГ За потребою, в динаміці
Рентгенографія органів грудної клітки Одноразово
Факультативні
Комп’ютерна томографія Одноразово
Ретроградна пієлографія
Ренографія (сцинтіграфія) Одноразово 
Доплерультрасонографія Одноразово 

6.3.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� фізикальне обстеження включає: вимір артеріального тиску, пальпація
ділянок нирок, перевірка симптому Пастернацького, у чоловіків –
пальпація яєчок, пальцеве ректальне обстеження передміхурової за�
лози і сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per vaginаm з паль�
пацією сечівника та огляду його зовнішнього отвору, огляд гінеколога;

� загальний аналіз сечі: лейкоцитурія, бактеріурія, помірна протеїнурія
(при обструкції сечоводу або локалізації запалення тільки у паренхімі
нирки – можуть бути відсутні);

� загальний аналіз крові: лейкоцитоз, зсув формули крові вліво, підви�
щення ШОЕ, помірна анемія;

� креатинін сироватки крові;
� УЗД: визначається обструкція сечовивідних шляхів, збільшення нирки,

локальне або дифузне потовщення паренхіми, її неоднорідність
(структурні зміни паренхіми) та наявність конкрементів; ехографічно
можуть виявлятись: осередок зміненої ехогенності, зміни у прилегло�
му до карбункула паранефрії, зниження дихальної екскурсії діафраг�
ми, випіт у діафрагмальному синусі. Доплерсонографія констатує де�
фект васкуляризації паренхіми нирки;

� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;
� за даними оглядової урографії може спостерігатись сколіоз у бік ура�

женої нирки, тіні конкрементів у місцях проекції нирок і сечоводів,
збільшення розмірів нирки, зникнення контура поперекового м’язу.
На екскреторних урограмах спостерігається деформація порожнин
нирки, пов’язана з утворенням інфільтратів у паренхімі нирки та
атонією сечовивідних шляхів, пізнє і нечітке заповнення порожнин
нирки за рахунок зниження секреції й екскреції рентгеноконтрастної
речовини. При гострому обструктивному пієлонефриті контрастна
речовина з’являється пізніше, ніж на здоровому боці, і виповнює по�
ширені вище перепони сечовід, миску і чашки. У випадках повної ок�
люзії або масивному ураженні паренхіми функція нирки відсутня;

� цистоскопія з катетеризацією сечовода забезпечує можливість досяг�
ти двох ефектів. Перший – діагностичний (встановлення рівня об�
струкції), другий – лікувальний (ліквідація блока нирки), а також мо�
же завершитися ретроградною уретеропієлографією. Остання вико�
нується дуже рідко – при рентгеннегативних каменях та інших причи�
нах порушення відтоку сечі з нирки, коли їх не вдається виявити за
допомогою ехографії та екскреторної урографії.
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На динамічних сцинтіграмах виявляється порушення васкуляризації, сек�
реції й екскреції, дефекти накопичення радіофармпрепарата у ділянці па�
ренхіми нирки, збільшення та/або деформація її контура.

На комп’ютерній томограмі карбункул нирки має вигляд утворення овальної
форми з чіткими, не завжди рівними краями.

Карбункул нирки диференціюють з інфекційними захворюваннями, пухлина�
ми нирки, нагноєнням солітарної кісти нирки, гострим холециститом, піддіаф�
рагмальним абсцесом, панкреатитом, туберкульозом нирки.

6.3.8. Вимоги до стаціонарного лікування.

Назва групи Кратність (термін лікування)
Антибактеріальна терапія 14�21 доба
Ненаркотичні аналгетики та не За необхідності
стероїдні протизапальні засоби
Дезінтоксикаційна терапія За необхідності
Відновлення уродинаміки шляхом За необхідності
катетеризації сечовода (сечового міхура) 
або черезшкірною нефростомією (троакарною 
епіцистостомією)
Оперативне втручання За необхідності

6.3.9. Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медика�
ментів і виконання немедикаментозної допомоги.

Консервативна антибактеріальна терапія проводиться тільки у початковій
стадії захворювання із застосуванням масивних доз найновіших антибіотиків
широкого спектра дії парентерально (внутрішньовенно) і потребує щоденного
лабораторного та УЗД�моніторингу. При порушенні уродинаміки терміново
дренують сечові шляхи. Принципи антибактеріальної, дезінтоксикаційної, анти�
агрегантної та протизапальної терапії такі ж, як і при апостематозному пієло�
нефриті.

Основним методом лікування карбункула нирок являється хірургічний. Ха�
рактер операції визначають стан уродинаміки, локалізація процеса, кількість
гнійних осередків, ступінь ураження нирки, загальний стан хворого і стан кон�
тралатеральної нирки.

Втручання розпочинають з нефростомії, якщо причиною гнійного запалення
слугували обструктивні зміни, та декапсуляції нирки. Виявлений карбункул
(або карбункули) крестоподібно розтинають. Більш ефективною є методика
конусоподібного вирізування або кюретажу карбункула, але цей метод більш
небезпечний. У разі виникнення кровотечі з септичних зон паренхіми нирки зу�
пинити її не завжди можливо навіть методом тугої тампонади і хірургу зали�
шається виконати нефректомію.

Тотальний карбункульоз із значною деструкцією нирки і втратою її функції
при задовільній функції протилежної нирки, особливо у хворих на цукровий
діабет та віком після 60 років, є показанням для нефректомії. Незалежно від
характеру операції проводять забір шматочка карбункула для бактеріологічно�
го посіву та патогістологічного дослідження.

Принципи терапії у післяопераційному періоді такі ж, як і при апостематозно�
му пієлонефриті.

Прогноз при множинних карбункулах несприятливий. Формування великих
зон склерозу в паренхімі нирки призводить до зморщування нирки, артеріаль�
ної гіпертензії, а в разі двобічного процесу – хронічної ниркової недостатності.
У хворих з пооодинокими карбункулами і непорушеною уродинамікою при
ефективному і своєчасному лікуванні (у тому числі хірургічному), прогноз спри�
ятливий.
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Хворі, яких госпіталізовано у тяжкому загальному стані, з явищами інтокси�
кації і бактеріотоксичного шоку, потребують, насамперед, інтенсивної кардіот�
онічної, вазопресорної, гормональної і дезінтоксикаційної терапії. Після
стабілізації гемодинаміки виконують оперативне втручання.

6.3.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації:
� хворий вважається непрацездатним до ліквідації ознак активного за�

пального процесу;
� виключення переохолоджень, великих фізичних навантажень,

своєчасне лікування екстраренальних інфекційно�запальних вогнищ;
� показане санаторно�курортне лікування не раніше 6 місяців після опе�

рації;
� диспансеризація – загальний аналіз крові, загальний аналіз та посів

сечі 1 раз на 6 місяців, УЗД нирок – за потребою, але не менше 1 ра�
зу на рік.

6.3.11. Вимоги по догляду за пацієнтом і допоміжним процедурам.
Спеціальних вимог немає.

6.3.12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.

6.3.13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.

6.3.14. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення

діагностично�лікувальних заходів, при відсутності симптомів гострого
серозного пієлонефриту пацієнт переходить до Протоколу ведення
хворих з відповідним (виявленим) захворюванням.

6.3.15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність 
результату розвитку, ознаки час досягнен� надання 

% ня результату медичної 
допомоги

Одужання 70 Зникнення 7�14 діб Профілактика,
після консер� гіпертермії, диспансери�
вативного болю зація
лікування Нормалізація 

аналізів сечі 
та крові

Одужання 15 Зникнення 2�4 тижні Профілактика, 
після опера� гіпертермії, диспансеризація
тивного болю
лікування Нормалізація 

аналізів сечі 
та крові

Затяжний 13 Відсутність 3�6 тижнів Повторне 
перебіг або регресу обстеження, 
рецидив симптомів зміна тактики 

лікування
Летальний 
результат

6.3.16. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
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Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на го�
стрий пієлонефрит.

VI. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу.
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, в яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніто�
рування ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з гострим тубулоінтерстиціаль�

ним нефритом у лікувально�профілактичних закладах усіх рівнів,
включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розробників Протоколу в Український інсти�

тут громадського здоров’я МОЗ України.

Гострий пієлонефрит

Необструктивний Обструктивний

Ультрасонографія

Оглядова та екскреторна урографія

Серозний Гнійний

Консервативне Операція

Одужання Неефективне

лікування

Серозний Гнійний

Цистоскопія та

катетеризація

сечовода

Черезшкірна

пункційна

нефростомія

Операція

Сечовід не

закатетери�

зований

Сечовід

закатетеризо�

ваний

Операція Консервативне

лікування

Прогресування

симптоматики

Причини

обструкції

усунені

Операція Планова ліквідація

обструкції

Причина обструкції не

усунена
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Вихідними даними при моніторуванні є:
� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні карти пацієнтів з гострим тубулоінтерстиціальним нефритом
та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються в медичних закладах, визначених переліком
по моніторуванню, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади
кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються
в заклад, відповідальний за моніторування, не пізніше чим через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинне бути не менше 500 на рік. 

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення і
виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатково�
го асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асор�
тименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги за
Протоколом та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, які виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього Кар�

ти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості
продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом).

У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України в установленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з гострим тубулоінтерстиціальним нефри�

том при виконанні Протоколу використовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів виконан�

ня вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від гост�
рого тубулоінтерстиціального нефриту), показників діяльності медичних за�
кладів (ліжко�день, летальність хворих з гострим тубулоінтерстиціальним не�
фритом).
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Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції по актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

VIІ. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я та містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надан�
ня медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но враховувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті,
які відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

Додаток 1
Додаток до медичної карти № ______

Згода пацієнта на запропонований план лікування
Я, , одер�

жав роз’яснення з приводу діагнозу «Гострий пієлонефрит», одержав інфор�
мацію про особливості перебігу захворювання, ймовірну тривалість лікування,
про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№ ____, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість, можливих не�
сприятливих ефектах діагностичних процедур, а також у тім, що я маю робити
під час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримувати режим у ході лікування, регуляр�
но приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про будь�яке
погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не прописа�
них препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмовленні від ліку�
вання.

Я мав можливість задати будь�які питання, що мене цікавлять стосовно ста�
ну мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість.

Бесіду провів лікар  
(підпис лікаря).

«_____»_____________ 200___ р.
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Пацієнт погодився з запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно 

(підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник 
(підпис законного представника),

чи що засвідчують присутні при бесіді 
(підпис лікаря), 

(підпис свідка).

Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому
розписався власноручно

(підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник
(підпис законного представника),

чи що засвідчують присутні при бесіді 
(підпис лікаря),

_____________ 
(підпис свідка).

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ДИВЕРТИКУЛ СЕЧОВОГО МІХУРА МКХ�10: N32.3

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Академік АН та О.Ф.Возіанов тел: (044)216�6731
АМН України, доктор 
мед. наук, професор, 
директор Інституту 
урології АМН України, 
м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Доктор мед. наук, професор, Е.О.Стаховський тел: (044)219�3976
завідувач відділу пластичної 
та відновної урології 
Інституту урології 
АМН України, м.Київ,
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, П.С.Вукалович тел: (044)213�8564
старший науковий 
співробітник, провідний 
науковий співробітник 
відділу пластичної та 
відновної урології 
Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, О.А.Войленко тел: (044)213�8564
молодший науковий 
співробітник відділу 
пластичної та відновної 
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
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Кандидат мед. наук, В.А.Котов тел: (044)213�8564
старший лаборант з 
вищою освітою відділу 
пластичної та відновної 
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат біол. наук, Л.І.Немирович  
керівник ГНМІ, 
літ. редактор, Інститут 
урології АМН України, 
м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики та лікування хворих з дивертикулом сечового
міхура.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики дивертикула сечового міхура

з урахуванням ступеня порушення уродинаміки.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів з дивер�

тикулом сечового міхура завдяки оптимізації показань та протипока�
зань щодо оперативного лікування.

• Підвищення якості життя хворих на дивертикул сечового міхура.
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на дивертикул

сечового міхура залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на дивертикул сечо�

вого міхура: урологічні кабінети поліклінік, спеціалізовані урологічні відділен�
ня районих та обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інсти�
тут урології АМН України.

Дивертикул сечового міхура – це сліпе мішкоподібне випинання стінки се�
чового міхура. Анатомічно дивертикул має шийку, тіло та дно.

Дивертикул сечового міхура буває двох видів: а) первинний, чи істиний, що
розвивається внаслідок аномалії розвитку сечової системи; б) вторинний або
хибний, який є ускладненням інфравезикальної обструкції. Набутий та уродже�
ний дивертикули сечового міхура поділяються на ускладнений і без ускладнень.

Етіологія і патогенез. Істинні дивертикули відносяться до аномалій розвит�
ку сечової системи, але чинники цього захворювання і досі не встановлені.
Більшість дослідників вважають, що це є проявом дізонтогенезу.

Стінка істинного дивертикула складається з всіх шарів сечового міхура, а
хибний дивертикул – тільки з слизової та підслизової оболонок, які випинають�
ся через дефект міхурових м’язів, тому у хибного дивертикула відсутнє
сфінктеро�подібне утворення, що має місце у первинного дивертикула. Істинні
дивертикули зазвичай є одиничними, рідко трапляються два�три дивертикули,
хибні, як правило, множинні.

Істинні дивертикули зустрічаються в різних ділянках сечового міхура, але
більш за все на задній та задньо�боковій стінці. Нерідко вони розташовані біля
вічка сечоводу, а інколи вічка сечоводів знаходяться безпосередньо в дивер�
тикулі. Істинні дивертикули на відміну від хибних з’єднуються з сечовим міху�
ром довгою шийкою, що пояснюється наявністю сфінктероподібного утворен�
ня з м’язового шару сечового міхура.

Розміри дивертикулів залежать від ступеня порушення уродинаміки в ниж�
ньому сечовому тракті та морфологічних змінах у його стінці. 

Хибні дивертикули, як правило, розвиваються в результаті тривалого підви�
щення інтралюмінального тиску в сечовому міхурі внаслідок утрудненого сечо�
випускання (інфравезікалька обструкція), наприклад при аденомі передміхуро�
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вої залози, звуженнях сечівника та інших причин, що порушують уродинаміку
нижніх сечових шляхів.

Клінічна картина дивертикула сечового міхура
Клінічний перебіг дивертикула сечового міхура залежить від тривалості за�

хворювання, етіологічних чинників, локалізації та наявності ускладнень:
інфекції, конкременто� і пухлиноутворення. Клінічна картина при цьому захво�
рюванні різноманітна і, у більшості випадків, асимптоматична. Це, в свою чер�
гу, зумовлює пізню його діагностику. Дивертикули можуть тривалий час зали�
шатися невиявленими.

Больові прояви виникають, як правило, у хворих з ускладненнями основно�
го захворювання. Локалізація їх залежить від розташування дивертикула в се�
човому міхурі. У деяких випадках дивертикули, що розташовані безпосеред�
ньо з вічком сечоводу спроможні порушувати уродинаміку верхніх сечових
шляхів за рахунок уростазу або рефлюксу. В ділянці нирки вони бувають тупи�
ми, постійними, розпираючими, які проявляються у вигляді ниркової кольки.

При великих розмірах первинних дивертикулів відзначається порушення се�
човипускання: струмінь сечі стає слабким, частина сечі замість того, щоб ви�
водитися назовні, потрапляє у дивертикул, а після завершення сечовипускан�
ня вміст розтягненого дивертикула повертається у сечовий міхур, виникає но�
вий поклик і повторне спорожнення сечового міхура (багатоетапне сечовипус�
кання).

В умовах застою сечі в дивертикулі нерідко утворюються камені, а інколи і
пухлини, що може зумовлювати гематурію, запальний процес слизової.
Приєднання інфекції інколи зумовлює піурію та лихоманку. Транзиторна або
постійна піурія є ознакою інфікованого дивертикулу сечового міхура. Наявність
інфекції в сечових шляхах значно змінює клінічну картину захворювання та
вибір лікувальної тактики.

Діагностика
Діагностичні заходи у хворих з дивертикулом сечового міхура повинні перед�

бачати вивчення анатомо�функціонального стану нижніх та верхніх сечових
шляхів, наявність ускладнень захворювання.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове, рентген�
радіологічне обстеження, цистоскопія, лабораторні методи дослідження.

Ультразвукове дослідження інформативно у випадках, коли розміри дивер�
тикула перевищують 0,5 см. З його допомогою визначають: наявність диверти�
кула, локалізацію, розміри, товщину стінки сечового міхура й дивертикула та
його вміст. Вивчення анатомії верхніх сечових шляхів передбачає виявлення
ускладнень, які найчастіше пов’язані з уростазом або міхурово�сечовідним ре�
флюксом. Враховуючи те, що дивертикули сечового міхура найчастіше розта�
шовані на боковій та задній стінці міхура, ультразвукове сканування бажано
виконувати з використанням ректального датчика. 

Рентгенологічні методи дослідження передбачають встановити анатомо�
функціональні зміни в сечовому тракті, наявність рентгенконтрастних конкре�
ментів та залишку сечі після сечовипускання.

Оглядова урограма передбачає визначити тіні конкрементів та зміни в м’язо�
во�кістковому апараті.

Екскреторна (інфузійна) урографія дає можливість отримання об’єктивної
інформації про стан секреторно�видільної функції нирки, уродинаміку та ана�
томічні особливості верхніх сечових шляхів. Для її проведення використовують
йодовмісні препарати (тріомбраст, урографін, верографін, ультравіст та інші).
За добу до обстеження виконується внутрішньовенна проба (1 мл) рентгенкон�
трастної речовини для визначення індивідуального перенесення організмом
хворого контрастної речовини, але деякі автори відмічають, що ризик та інтен�
сивність алергічної реакції однаковий як під час проби, так й під час повнодоз�
ного введення контрасту.
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Методика в/в екскреторної урографії
Після внутрішньовенного введення відповідної кількості рентгенконтрастної

речовини, перший знімок виконують через 3�5 хвилин, що дозволяє спос�
терігати за нефрофазою. Вибір часу виконання чергових знімків визначається
з врахуванням клініки, даних УЗД та рентгенологічних досліджень на попе�
редніх етапах. Екскреторна урографія дозволяє отримати найбільш повну
інформацію не тільки про анатомічний стан верхніх сечових шляхів, але й вив�
чити їх секреторно�видільну функцію. Велике значення необхідно надавати
відстроченим урограмам. За даними екскреторної урографії можливо визначи�
ти верхній рівень обструкції та ступінь порушення уродинаміки.

Діурезна урограма є обов’язковим методом обстеження у хворих з визначе�
ною ектазією верхніх сечових шляхів. Вона дозволяє в режимі максимального
навантаження виявити резервну функцію нирки, функціональні порушення в
верхніх сечових шляхах, а затримка в них контрастованої рідини після стиму�
ляції діурезу, свідчить про наявність обструкції у сечоводі. Слід зауважити, що
даний метод обстеження слід виконувати після випорожнення сечового міхура.
У хворих із залишком сечі більше 150,0 мл діурезна урографія виконується
після дренування сечового міхура (троакарна цистостомія або катетерізація
сечового міхура й встановлення катетера а’demeure).

Діурезна урографія проводиться за наступною методикою: після виконання
класичної екскреторної урографії, після виповнення верхніх сечових шляхів
контрастом, внутрішньовенно вводять 20,0 мг лазиксу та виконують рентгено�
граму нирок через 5 хвилин.

Анатомо�функцiональнi змiни нижнiх сечовивiдних шляхiв, а також наявнiсть
сечомiхурно�сечовідного рефлексу, вивчали за допомогою цистографiї,
висхiдної та мiкцiйної уретроцистографiї. У рядi випадкiв, цi методи дiагности�
ки були провідними в оцiнцi патологiчного процесу та встановлення дiагнозу.

Уретероцистографiю проводили пiд електронно�оптичним перетворювачем.
З метою зменшення рефлекторного спазму зовнiшнього сфiнктеру сечівника
при висхiднiй уретроцистографiї у сечовипускний канал вводили 10 мл розчи�
ну місцевого анестетика, що дозволяло оцінити стан простатичної частини
уретри та шийки сечового мiхура при змiнi тиску та швидкості введення рент�
генконтрастної рiдини. Вищепереліченi обстеження виконували за загальноп�
рийнятою методикою.

Для контролю за тиском рідини, яка вводиться, зменшення впливу промене�
вого навантаження на медперсонал, який виконує дане обстеження, Н.В. Зе�
ляк (1991) пропонував пристрій для висхідної уретроцистографії у чоловіків,
що сприяло зниженню вірогідності виникнення уретральної лихоманки та нега�
тивному впливу рентген�опромінення.

Ступінь порушення уродинаміки в нижніх сечових шляхах оцінюється шля�
хом визначення урофлуометричного індексу й визначення кількості залишкової
сечі.

Визначення ступеня порушення уродинаміки слід виконувати за допомогою
радіоізотопної ренографії. Сканування нирок є додатковими методами обсте�
ження, які уточнюють анатомофункціональний стан ураженої та контрлате�
ральної нирки, кількість функціонуючої паренхіми нирки, ниркову гемоди�
наміку, секреторно�екскреторну функцію нирки. Слід зауважити, що інформа�
тивність показників залишку сечі не поступається ультразвуковому методу.

Цистоскопія використовується у всіх жінок з підозрою на дивертикул сечово�
го міхура. У чоловіків даний метод обстеження використовується з особливи�
ми показаннями. Це пов’язано з інвазивністю дослідження та вірогідністю
інфікування нижніх сечових шляхів. У хворих чоловіків з інфравезикальною об�
струкцією цистоскопія є протипоказанням.

При ендоскопічному обстеженні сечового міхура можна побачити вхід у ди�
вертикул у вигляді темного отвору, навколо якого є складчаста слизова обо�
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лонка. Ця складчастість, а також періодичне замикання шийки, відрізняє істин�
ний дивертикул від хибного. При первинному дивертикулі можливо спостеріга�
ти скорочення його «сфінктеру». Цистоскопія при використанні сучасних ендо�
скопів дозволяє провести ревізію слизової оболонки дивертикула, а при не�
обхідності – й біопсію патологічної ділянки.

Чітке уявлення про форму і розмір дивертикула можна одержати лише за до�
помогою комплексного вивчення нижніх сечових шляхів.

Уродинамічне обстеження хворих на дивертикул сечового міхура дозволяє
встановити уродинамічні порушення нижнього сечового тракту. Найпростішим
методом вивчення швидкості потоку сечі є урофлуометрія. Цистометрія дозво�
ляє вивчити скорочувальну фунцію детрузора сечового міхура, його інтра�
люмінальний тиск залежно від об’єму сечі.

Основними лабораторними тестами є загальний аналіз сечі, аналіз сечі на
приховану лейкоцитурію (проба Нечипоренко), визначення мікрофлори сечі та
її чутливість до антибіотиків, визначення креатиніну в сироватці крові.

Комплексний підхід до діагностики дивертикула сечового міхура дає мож�
ливість встановлення точного діагнозу, ускладнень захворювання та визначи�
ти лікувальну тактику відповідно до функціональних та анатомо�морфо�
логічних змін сечових шляхів.

Лікування дивертикула сечового міхура
� Лікувальна тактика у хворих з дивертикулом сечового міхура буває очіку�

вальна (динамічне спостереження або консервативна терапія) та хірургічна.
� Консервативне лікування дозволяє не видаляючи дивертикула та його

етіологічних чинників, зменшити ризик, або уникнути ймовірних ускладнень ос�
новного захворювання та покращити якість життя хворого. У свою чергу,
хірургічне лікування повинно передбачати видалення етіологічних чинників ос�
новного захворювання, дивертикула і покращити уродинаміку.

� Вибір лікувальної тактики залежить від функціонального стану сечових
шляхів, нирок, ступеня порушення уродинаміки, наявності супутніх захворювань.

Показання до вибору очікувальної тактики:
• наявність неускладненого  дивертикула сечового міхура.

Показання до хірургічного втручання:
• наявність ускладненного дивертикула сечового міхура (уростаз у

верхніх сечових шляхах, хронічна затримка сечі та інші).
Вибір методу хірургічної корекції дивертикула сечового міхура залежить від

рівня та глибини ураження сечових шляхів, функціонального стану паренхіми
нирок та наявності супутніх захворювань.

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�
щенні якості надання допомоги хворим на дивертикул сечового міхура та за�
безпеченні її доступності й ефективності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ПЕРВИННИЙ,
НЕУСКЛАДНЕНИЙ ДИВЕРТИКУЛ СЕЧОВОГО МІХУРА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на первинний неускладне�

ний дивертикул сечового міхура.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Первинний неускладнений дивертикул сечового міхура характеризується

кульовидним випинанням всієї стінки сечового міхура з формуванням шийки,
тіла та дна й відсутністю ускладнень, що можуть бути зумовлені дивертикулом
(уретерогідронефроз, пухлино� і каменеутворення та інші). Враховуючи уро�
джений характер захворювання, ця патологія зустрічається частіше у пацієнтів
молодого віку. Клінічний перебіг неускладненого дивертикула сечового міхура,
як правило, характеризується відсутністю симптоматики. Хворіють як чоловіки,
так і жінки.
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Діагностика
Вивчення скарг хворого, анамнезу захворювання можуть встановити на�

прямки діагностичного пошуку.
До основних методів діагностики неускладненого дивертикула сечового

міхура слід віднести ультразвукове дослідження (УЗД), цистографію (висхідна
та мікційна з визначенням кількості залишкової сечі), цистоскопію.

Ультразвукове дослідження є скринінговим методом, але у хворих з дивер�
тикулом сечового міхура УЗД досить ефективно встановлює наявність дивер�
тикула, локалізацію та його вміст. При ультразвуковому скануванні відзна�
чається наявність додаткової гідрофільної структури (або декілька), яка
з’єднується з сечовим міхуром шийкою. Стінки істинного дивертикула мають
всі три шари сечового міхура. Слід зауважити, що з терміном хвороби та
збільшенням розмірів дивертикула сонографічні дані не завжди спроможні
відмітити аналогію структури стінки дивертикула з сечовим міхуром, тому що
в стінці дивертикула відбуваються патоморфологічні зміни, які характеризу�
ються збільшенням сполучної тканини та зменшенням прошарку м’язів. По�
рожнинна система нирок не розширена.

Рентген�діагностика передбачає виконання цистографії (висхідної та
мікційної). Дане обстеження закінчується визначенням залишкової сечі після
сечовипускання.

На цистограмі відзначається додаткове контрастування кульовидної форми.
При локалізації дивертикула на задній стінці сечового міхура цистографію ба�
жано виконувати у боковій проекції для більш детального визначення розмірів
дивертикула. Кількість залишкової сечі знаходиться в межах норми.

Цистоскопічно виявляється вхідний отвір дивертикула. При достатньому
діаметрі його шийки можливе обстеження слизової. Враховуючи наявність
м’язового шару в шийці дивертикула, інколи спостерігаються сфінктероподібні
скорочення його внутрішнього отвору, що є патогномонічною ознакою первин�
ного дивертикула. Уроджені дивертикули, як правило, зустрічаються по одно�
му.

Урофлуометричні та лабораторні дані знаходяться в межах норми.
3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись в амбулаторних умовах.
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні кабінети та урологічні

відділення, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН Ук�
раїни.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворювання
та визначення лікувальної тактики.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:

� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� аналіз сечі за Нечипоренком;
� рівень креатиніну плазми крові;
� УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози,

кількість залишкової сечі;
� висхідна і мікційна уретроцистограма;
� урофлуометричні дослідження.

Лікування хворих на первинний дивертикул без ускладнень з боку сечової
системи – консервативне. Воно полягає у прискіпливому проведенні ди�
намічного спостереження з використанням заходів, спрямованих на боротьбу
з сечовою інфекцією й попередження виникнення ускладнень. Хворі підляга�
ють диспансерному нагляду, який передбачає проведення контрольних обсте�
жень 1 раз на рік.
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Прогресування хвороби, уродинамічних порушень у сечових шляхах, змен�
шення секреторно�видільної функції нирки в динаміці, зниження якості життя
хворого повинне передбачати оперативне лікування. Вибір методу і етапність
хірургічної корекції залежить від ступеня інфікованості сечі, уродинамічних по�
рушень та функціональних змін у сечових шляхах й паренхімі нирки.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:

� урографія та її модифікації;
� радіоізотопна ренографія;
� динамічна нефросцинтіграфія;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості та резистентності збудників до антибактеріаль�
них препаратів;

� цистоскопія.
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з вказанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

Як правило, неускладнений первинний дивертикул протікає безсимптомно,
тому ця патологія, частіше за все, встановлюється при скринінгових методах
обстеження (УЗД, лабораторних дослідженнях сечі).

Хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД нирок, малого тазу, лабо�
раторні аналізи. При визначенні додаткової гідрофільної структури біля стінки
сечового міхура виконується висхідна та мікційна уретроцистограма з обов’яз�
ковою цистограмою після сечовипускання й визначенням кількості залишкової
сечі. У випадку непідтвердження діагнозу «Дивертикул сечового міхура» вико�
нуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому точного
діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному
відділенні або амбулаторно.

При встановленні діагнозу первинний, неускладнений дивертикул сечового
міхура, хворому рекомендується диспансерний нагляд за місцем проживання й
проведення контрольного обстеження через 1 рік, після чого визначається по�
дальша лікувальна тактика. При відсутності даних за прогресування основного
захворювання – динамічне спостереження. У випадку прогресування хвороби
або наявності ускладнень, зниження секреторно�видільної функції нирки вибір
лікувальної тактики схиляється до оперативного, за згоди пацієнта (алгоритм
надання медичної допомоги представлений в графічному вигляді (рис. 1)). 

При визначенні негативної динаміки протягом диспансерного нагляду, хво�
рому за згоди виконується хірургічна корекція ушкоджених ділянок сечового
тракту. При досягненні очікуваних результатів (відсутність рецидиву захворю�
вання, відновлення уродинаміки) хворим проводяться реабілітаційні заходи.

У випадку незадовільних результатів лікування проводиться корекція уск�
ладнень, які виникли, або диспансерний нагляд та в разі необхідності – повтор�
не оперативне лікування. Контрольне обстеження проводиться через 3 місяці
після операції, через один рік та щорічно в подальшому. 

Можливі ускладнення:
� рецидив дивертикулу сечового міхура;
� інфікування сечових шляхів, пієлонефрит;
� нагноєння післяопераційної рани;
� обструкція міхурово�сечовідного сегменту;
� міхурово�сечовідні рефлюкси;
� сечова нориця;
� прогресування супутніх захворювань;
� тромбоемболія легеневої артерії;
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� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу та інші.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостереження.
Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів лікування диверти�
кула сечового міхура:

Відмінні – відсутність прогресування дивертикулу сечового міхура,
суб’єктивних скарг та запального процесу в сечових шляхах. Повне відновлен�
ня уродинаміки, працездатність збережена або відновлена.

Добрі – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія, яка коре�
гується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. У ди�
намічному спостереженні відзначається стабілізація патологічного процесу.
Працездатність збережена.

Задовільні – періодично больові прояви, лейкоцитурія (транзиторна), яка ко�
регується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. Секре�
торно�видільна функція паренхіми нирки й сечових шляхів задовільна. 

Незадовільні – больові прояви, що значно погіршують якість життя хворого,
загострення циститу, пієлонефриту, що не корегується застосуванням анти�
бактеріальних препаратів. Погіршення уродинаміки, що супроводжується
погіршенням секреторно�видільної функції нирок та сечових шляхів. Працез�
датність знижена або втрачена.

Погані – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці – «не�
задовільні». Випадки невдалих повторних оперативних втручань, або усклад�
нення, що призводять до втрати евакуаторної спроможності сечових шляхів та
секреторної фунції нирки.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються.
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими на первинний неускладнений дивертикул сечового міхура
спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації не пе�
редбачені. У разі виникнення запальних процесів, які коригуються антибак�
теріальними препаратами, – санаторно�курортне лікування (м.Трускавець,
м.Моршин та інші профільні заклади).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Первинний неускладнений дивертикул сечового міхура»
Пацієнт______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)
отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування дивер�

тикулу сечового міхура, інформацію про причини виникнення, мету проведен�
ня лікування.
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Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Первинний неускладнений дивертикул сечового міхура».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Первинний неускладнений дивертикул сечового
міхура» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Первинний, неускладнений дивертикул сечового міхура», про що підписався
власноручно , 

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія. Первинний дивертикул сечового міхура – вроджене захворю�

вання, що характеризується наявністю кульовидного випинання всіх шарів
стінки сечового міхура з утворенням додаткової порожнини, яка з’єднується з
сечовим міхуром. Причиною його можуть бути будь�які елементи дизембріоге�
незу сечової системи.

2. Прогресування первинного дивертикулу призводить до поступового
погіршення функції нижніх та верхніх сечових шляхів, паренхіми нирки й змен�
шує якість життя хворого.

3. При встановленому діагнозі «Первинний неускладнений дивертикул сечо�
вого міхура» лікувальна тактика полягає у динамічному спостереженні за хво�
рим з проведенням контрольного обстеження в умовах стаціонару чи
поліклініки 1 раз на рік. 

4. Можливі наслідки відмови від динамічного спостереження: прогресування
дивертикулу, розвиток інфекційно�запальних захворювань нирок, підви�
щується ризик камене� та пухлиноутворення в дивертикулі, порушення уроди�
наміки нижніх та верхніх сечових шляхів, розвитку ниркової недостатності, уро�
сепсису.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації в фахових ви�

даннях науково� обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку дивертикула сечово�
го міхура. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
первинний неускладнений дивертикул сечового міхура.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА УСКЛАДНЕНИЙ
ПЕРВИНИЙ ДИВЕРТИКУЛ СЕЧОВОГО МІХУРА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на первинний ускладнений

дивертикул сечового міхура.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Первинний ускладнений дивертикул сечового міхура характеризується уро�

дженим кульовидним випинанням всієї стінки сечового міхура, що зумовлює
виникнення інших патологічних змін у сечових шляхах (пієлонефрит, урете�
рогідронефроз, пухлино� і каменеутворення та інші). Враховуючи вроджений
характер захворювання, ця патологія зустрічається частіше у хворих молодого
віку.

Клінічний перебіг ускладненного дивертикула сечового міхура характери�
зується поліморфною симптоматикою. Збільшення дивертикула призводить до
багатоетапного сечовипускання, погіршення струменя сечі, підвищення
кількості залишкової сечі. У разі безпосереднього розташування дивертикулу
з вічком сечовода або його термінальним відділом спостерігається обструкція
верхніх сечових шляхів, міхурово�сечовідний рефлюкс, що, у свою чергу, зу�
мовлює симптоматику патології не тільки нижніх сечових шляхів, але й верхніх.
Найбільш постійним симптомокомплексом є дізуричні прояви (полакіурія, бага�
тоетапне сечовипускання та інші), а також больові прояви в попереку, запальні
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процеси у верхніх та нижніх сечових шляхах. Біль має тупий або нападо�
подібний характер, підвищення температури тіла, лихоманка, можлива макро�
гематурія. Останній симптом частіше спостерігається у випадках пухлино� та
каменеутворення.

Діагностика
Вивчення анамнезу захворювання, дані фізикальних методів дослідження

можуть встановити напрямки діагностичного пошуку.
До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження,

урографію та її модифікації, низхідної, висхідної та мікційної цистографії з виз�
наченням кількості залишкової сечі, урофлуометричне дослідження та цисто�
скопію.

Ультразвукове дослідження є скринінговим методом, але у хворих з дивер�
тикулом сечового міхура цей метод досить ефективно встановлює наявність
основного захворювання, локалізацію дивертикула та його вміст. При ультра�
звуковому скануванні відзначається наявність додаткової гідрофільної струк�
тури (або декілька), яка з’єднується з сечовим міхуром шийкою. Стінки істин�
ного дивертикула мають всі три шари сечового міхура. Слід зауважити, що з
терміном хвороби та збільшенням розмірів дивертикула сонографічні дані не
завжди спроможні відмітити аналогію структури стінки дивертикула з сечовим
міхуром, тому що в стінці дивертикула відбуваються патоморфологічні зміни,
які характеризуються збільшенням сполучної тканини та зменшенням прошар�
ку м’язів, що призводить до потоншення стінки дивертикула. Порожнинна сис�
тема нирок й сечовода при ускладненні з боку верхніх сечових шляхів може бу�
ти розширена.

Рентгенодіагностика передбачає виконання оглядової та екскреторної урог�
рафії, низхідної, висхідної та мікційної цистографії з визначенням залишку сечі
після сечовипускання. У випадках, коли спостерігається ектазія сечових
шляхів, виконується діурезна урографія на спорожненому сечовому міхурі (се�
човипускання, катетеризація, троакарна цистостомія). Затримка контрасту в
верхніх сечових шляхах після стимуляції діурезу лазиксом свідчить про на�
явність обструкції в них. На цистограмі відзначається додаткове контрастуван�
ня кульовидної форми. При локалізації дивертикула на задній стінці сечового
міхура цистографію бажано виконувати в боковій проекції для більш детально�
го визначення розмірів та форми дивертикула.

Цистоскопічно виявляється вхідний отвір дивертикула. При достатньому
діаметрі його шийки можливе обстеження слизової. Враховуючи наявність
м’язового шару в шийці дивертикула, інколи спостерігаються сфінктероподібні
скорочення його внутрішнього отвору, що є патогномонічною ознакою первин�
ного дивертикула. Ускладнення, що зустрічаються у хворих з первинним ди�
вертикулом сечового міхура, пов’язані з порушенням сечовипускання, запаль�
ними процесами у сечових шляхах, обструкцією сечоводів, пухлино� та каме�
неутворенням.

Дані урофлуометричного обстеження залежать від розміру дивертикула,
скорочувальної спроможності сечового міхура й наявності запальних процесів
у нижніх сечових шляхах. Лабораторні дані знаходяться в межах норми або
свідчать про наявність запального процесу.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись в урологічних стаціонарах.
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення, профільні

клініки медичних та науково�дослідних інститутів (Інститут урології АМН Ук�
раїни).

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�
ня, визначення методу хірургічної корекції та післяопераційного спостережен�
ня.
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4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:
1. Загальний аналіз крові, група крові, резус�приналежність, креатинін та се�

човина сироватки крові, коагулограма.
2. Загальний аналіз сечі.
3. Бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості та резистент�

ності збудників до антибактеріальних препаратів.
4. УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози, кількість залишкової

сечі.
5. Урографія (та її модифікації), низхідна цистографія.
6. Висхідна і мікційна уретроцистограма з визначенням кількості залишкової

сечі.
7. Цистоскопія.
Лікування хворих на первиний ускладненний дивертикул сечового міхура –

оперативне. Воно полягає у видаленні дивертикула, відновленні уродинаміки
та усунення ускладнень, що виникли внаслідок первинного дивертикула. У ви�
падках, коли первинний дивертикул сечового міхура зумовив уретерогідроне�
фроз термінального ступеня – видалення нирки.

Після оперативного лікування пропонується динамічне спостереження, спря�
моване на визначення ступеня відновлення уродинаміки, боротьбу з інфекцією
сечового тракту й попередження її виникнення. Хворі підлягають щорічному
обстеженню протягом 3�х років (алгоритм надання медичної допомоги пред�
ставлений у графічному вигляді (рис. 2)).

При позитивній оцінці хірургічного лікування пропонується подальше спосте�
реження кожні 3 роки.

Вибір методу і етапність хірургічної корекції залежить від ступеня інфікова�
ності сечі, уродинамічних порушень та функціональних змін у сечових шляхах
й паренхімі нирки.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;
� динамічна нефросцинтіграфія;
� комп’ютерна томографія.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з вказанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

Ускладнений первиний дивертикул сечового міхура протікає з поліморфною
клінікою, яка залежить від рівня ураження сечових шляхів, ступеня інфікова�
ності сечового тракту та втягнення в патологічний процес суміжних органів.
Хворим з вищевказаною патологією проводиться фізикальне обстеження,
УЗД, урографія, цистографія з визначенням залишкової сечі, лабораторні
аналізи.

При визначенні додаткової гідрофільної структури біля стінки сечового міху�
ра за даними УЗД виконується висхідна та мікційна уретроцистограма з
обов’язковим визначенням кількості залишкової сечі. У випадку непідтверд�
ження діагнозу «Дивертикул сечового міхура» виконуються діагностичні захо�
ди, спрямовані на встановлення хворому точного діагнозу, що є причиною
скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно.

При встановленні діагнозу «Первинний ускладнений дивертикул сечового
міхура» хворому пропонується оперативне лікування за згоди у спеціалізова�
ному закладі (алгоритм надання медичної допомоги представлений у
графічному вигляді (рис. 2)). 
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При визначенні негативної динаміки протягом післяопераційного періоду,
хворому за згоди виконується повторна корекція виявленої патології та її уск�
ладнень. При досягненні очікуваних результатів (відсутність рецидиву захво�
рювання, відновлення уродинаміки) хворим проводяться реабілітаційні заходи.

Можливі ускладнення:
� рецидив дивертикула сечового міхура;
� вторинні нейрогенні зміни сечового міхура;
� прогресування інфекції сечового тракту;
� нагноєння післяопераційної рани;
� обструкція міхурово�сечовідного сегменту;
� міхурово�сечовідні рефлюкси;
� сечова нориця;
� прогресування супутніх захворювань;
� тромбоемболія легеневої артерії;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу та інші.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостереження.
Прогресування первинного дивертикула сечового міхура – пропонується про�
ведення оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів лікування диверти�
кула сечового міхура.

Відмінні – відсутність прогресування дивертикулу сечового міхура,
суб’єктивних скарг та запального процесу в сечових шляхах. Повне відновлен�
ня уродинаміки, працездатність збережена або відновлена.

Добрі – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія, яка коре�
гується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. У ди�
намічному спостереженні відзначається стабілізація патологічного процесу.
Працездатність збережена.

Задовільні – періодично больові прояви, лейкоцитурія (транзиторна), яка ко�
регується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. Секре�
торно�видільна функція паренхіми нирки й сечових шляхів задовільна. 

Незадовільні – больові прояви, що значно погіршують якість життя хворого,
загострення циститу, пієлонефриту, що не корегується застосуванням анти�
бактеріальних препаратів. Погіршення уродинаміки, що супроводжується
погіршенням секреторно�видільної функції нирок та сечових шляхів. Працез�
датність знижена або втрачена.

Погані – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці – «не�
задовільні». Випадки невдалих повторних оперативних втручань або усклад�
нення, що призводять до втрати евакуаторної спроможності сечових шляхів та
секреторної фунції нирки.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворий потребує консервативного лікування

або повторного оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
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11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Після проведення хірургічного втручання з приводу первинного дивертикула

сечового міхура в ранньому післяопераційному періоді всі хворі підлягають ре�
тельному нагляду фахівця. Подальша працездатність вирішується окремо в
кожному випадку. У разі позитивного результату лікування режим праці та
відпочинку не передбачений, але подальше лікування передбачає антибак�
теріальну терапію під постійним лабораторним контролем. 

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Первинний ускладнений дивертикул сечового міхура»
Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування дивер�
тикулу сечового міхура, інформацію про причини виникнення, мету проведен�
ня лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Первинний ускладнений дивертикул сечового міхура».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Первинний ускладнений дивертикул сечового міху�
ра» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Первинний ускладнений дивертикул сечового міхура», про що підписався
власноручно , 

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія. Первинний дивертикул сечового міхура – вроджене захворю�

вання, що характеризується наявністю кульовидного випинання всіх шарів
стінки сечового міхура з створенням додаткової порожнини, яка з’єднується з
сечовим міхуром. Причиною його можуть бути будь�які елементи дизембріоге�
незу сечової системи.

2. Прогресування первинного дивертикулу призводить до поступового
погіршення функції нижніх та верхніх сечових шляхів, паренхіми нирки.

3. При встановленому діагнозі «Первинний ускладнений дивертикул сечово�
го міхура» лікувальна тактика полягає у видаленні дивертикула та його уск�
ладнень.

4. Можливі наслідки відмови від хірургічного лікування: прогресування ди�
вертикулу, розвиток інфекційно�запальних захворювань нирок, порушення
уродинаміки нижніх та верхніх сечових шляхів, розвитку ниркової недостат�
ності, уросепсису, пухлино� та каменеутворення.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку дивертикула сечово�
го міхура.
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15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів. 
ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
первинний ускладнений дивертикул сечового міхура.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВТОРИННИЙ
НЕУСКЛАДНЕНИЙ ДИВЕРТИКУЛ СЕЧОВОГО МІХУРА 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на вторинний неускладне�

ний дивертикул сечового міхура.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

Вторинний неускладнений дивертикул сечового міхура характеризується на�

явністю мішкоподібного випинання внутрішнього шару сечового міхура (слизо�

вої) між м’язами сечового міхура, що зумовлено тривалим підвищенням в ньо�

му інтралюмінального тиску. У більшості випадків вторинні дивертикули сечо�

вого міхура множинні. Вони є ускладненням інфравезикальної обструкції (доб�

роякісна гіперплазія, рак передміхурової залози, стриктура сечівника та інші),

тому інтенсивність клінічних проявів залежить від ступеня обструкції в нижніх

сечових шляхах, тривалості захворювання, наявності чи відсутності сечової

інфекції та її вірулентності. Враховуючи вторинний характер набутого диверти�

кула сечового міхура, ця патологія частіше за все зустрічається у хворих похи�

лого віку.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, урографія, висхідна та мікційна

уретроцистограма, залишкова сеча, загальний аналіз крові,

сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Первинний

ускладненний дивертикул сечового міхура»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Оперативне лікування

Ні

Так

Спостереження
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За даними фізикальних методів обстеження патогномонічних симптомів вто�

ринного неускладненого дивертикула сечового міхура не існує. Вивчення анамне�

зу захворювання, дані фізикальних та об’єктивних методів дослідження можуть

встановити напрямки подальшого діагностичного пошуку. Вторинні неускладнені

дивертикули сечового міхура, як правило, діагностуються під час обстеження

(ультрасонографія, урографія та інші) хворого з інфравезикальною обструкцією.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження,

висхідну та мікційну цистографію з визначенням кількості залишкової сечі, уро�

флуометричні, цистометричні дослідження та цистоскопію. Слід зауважити, що

ендоскопічне обстеження у чоловіків із вторинним дивертикулом виконується

лише з метою виключення об’ємної патології сечового міхура.

За даними ультразвукового дослідження можливо встановити наявність до�

датної гідрофільної структури (або декількох), що з’єднується із сечовим міху�

ром шийкою. Стінки вторинного дивертикула мають лише слизовий та підсли�

зовий шари.

Рентген�діагностика передбачає виконання цистографії (висхідної та

мікційної). На цистограмі відзначається додаткове контрастування кульовидної

форми, що з’єднується із сечовим міхуром. При локалізації дивертикула на

задній стінці сечового міхура цистографію бажано виконувати у фронтальній

та боковій проекціях для більш детального визначення розмірів дивертикула та

їх кількості. Залишкова сеча залежить від ступеня порушення уродинаміки

нижніх сечових шляхів.

Цистоскопічно виявляється вхідний отвір дивертикула. При достатньому

діаметрі його шийки можливе обстеження слизової. Враховуючи відсутність

м’язового шару в шийці дивертикула, сфінктероподібні скорочення його

внутрішнього отвору не спостерігаються, що також є патогномонічною ендос�

копічною ознакою вторинного дивертикула.

Уродинамічні дослідження підтверджують порушення пасажу сечі нижніми

сечовими шляхами, про що свідчить зниження показників урофлуометрії. За�

лишкова сеча – більше 50,0 мл.

Цистометрія у хворих з інфравезикальною обструкцією є найбільш об’єктив�

ним методом визначення інтралюмінального тиску в сечовому міхурі, але інва�

зивність цієї методики не дозволяє широко використовувати її у всіх хворих з

обструкцією нижніх сечових шляхів.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись в амбулаторних умовах. 

Профіль ліжок – урологічний. 

Рівень надання допомоги – урологічні кабінети, профільні консультативні

кабінети клінік медичних та науково�дослідних інститутів (Інститут урології

АМН України).

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз сечі;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� УЗД нирок;

� цистографія (висхідна, мікційна);

� кількість залишкової сечі;

� уродинамічні дослідження.
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Лікування – динамічне спостереження, профілактика імовірних ускладнень.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� рівень креатиніну плазми крові;

� цистоскопія;

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів;

� урографія та її модифікації;

� комп’ютерна томографія.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з вказанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики та лікування.

При наявності у хворого скарг на порушення сечовипускання, больові про�

яви внизу живота, відчуття залишку сечі після сечовипускання, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД сечового міхура, передміхурової залози,

нирок, урофлуометричні дослідження та лабораторні аналізи.

У випадках непідтвердження діагнозу «Вторинний неускладнений дивертикул

сечового міхура» виконуються діагностичні заходи для встановлення основного

захворювання, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному

відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу «Вторинний неускладне�

ний дивертикул сечового міхура» хворому за згоди виконується корекція інфра�

везикальної обструкції, яка зумовила виникнення вторинного дивертикулу.

При досягненні очікуваних результатів хворим проводяться реабілітаційні за�

ходи. У випадку незадовільних результатів лікування показано лікування ви�

никлих ускладнень або диспансерний нагляд та в разі необхідності – повторне

оперативне лікування. Хірургічне лікування неускладненого вторинного дивер�

тикула сечового міхура не проводиться.

Диспансерний нагляд передбачає контрольне дослідження через 3 місяці

після операції, через один рік та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений в графічному вигляді

(рис. 3).

Можливі ускладнення:

� загострення інфекціно�запальних процесів у сечових шляхах;

� рецидивування інфравезикальної обструкції та прогресування дивертикула

сечового міхура;

� нагноєння післяопераційної рани;

� нориця;

� загострення супутніх захворювань (пневмонія, серцево�судиної системи);

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних скарг, даних

об’єктивного обстеження, уродинамічних показників та оцінки якості життя

хворого. Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостере�

ження. Прогресування дивертикула сечового міхура – пропонується проведен�

ня оперативного лікування.
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Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функціонального стану нирок. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів лікування диверти�

кула сечового міхура.

Відмінні – відсутність прогресування дивертикулу сечового міхура,

суб’єктивних скарг та запального процесу в сечових шляхах. Повне відновлен�

ня уродинаміки, працездатність збережена або відновлена.

Добрі – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія, яка коре�

гується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. У ди�

намічному спостереженні відзначається стабілізація патологічного процесу.

Працездатність збережена.

Задовільні – періодично больові прояви, лейкоцитурія (транзиторна), яка ко�

регується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. Секре�

торно�видільна функція паренхіми нирки й сечових шляхів задовільна. 

Незадовільні – больові прояви, що значно погіршують якість життя хворого,

загострення циститу, пієлонефриту, що не корегується застосуванням анти�

бактеріальних препаратів. Погіршення уродинаміки, що супроводжується

погіршенням секреторно�видільної функції нирок та сечових шляхів. Працез�

датність знижена або втрачена.

Погані – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці «неза�

довільні». Випадки невдалих повторних оперативних втручань або ускладнен�

ня, що приводять до втрати евакуаторної спроможності сечових шляхів та се�

креторної фунції нирки.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження задовільні показники

уродинаміки сечових шляхів, нормальні показники лабораторних методів

дослідження.

9. Рекомендації щодо подальшого в разі необхідності надання медичної

допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує консервативне або опера�

тивне їх усунення.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні рекомендації передбачають мінімальне вживання продуктів харчу�

вання та напоїв, які спричиняють венозний застій в органах малого тазу (тер�

пени, прянощі, алкогольні напої та інші). 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Вторинний неускладнений дивертикул сечового міхура»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування вторин�

ного неускладненого дивертикула сечового міхура й отримав інформацію про

причини виникнення дивертикула, мету проведення лікування інфравезикаль�

ної обструкції.

Пацієнту запропоноване проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Вторинний неускладнений дивертикул сечового міхура».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.
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Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Вторинного неускладненого дивертикула сечового

міхура» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Вторинний неускладнений дивертикул сечового міхура», про що підписався

власноручно ,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія. Вторинний неускладнений дивертикул сечового міхура – набуте

захворювання, характеризується порушенням уродинаміки в нижніх сечових

шляхах, що сприяло підвищенню інтралюмінального тиску в сечовому міхурі й

пролапсу його слизового та підслизового шарів. Причиною його може бути

інфравезикальна обструкція (стриктура сечівника, гіперплазія або рак пе�

редміхурової залози та інші).

2. Прогресування вторинного дивертикула призводить до поступового

погіршення уродинаміки в нижніх сечових шляхах, активізації інфекційно�за�

пальних процесів у сечових шляхах, підвищення ризику пухлино� та каменеут�

ворення.

3. Метод лікування – оперативний (відновлення акту сечовипускання).

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання:

• прогресування інфравезикальної обструкції;

• збільшення кількості дивертикулів та їх розмірів;

• ризик пухлино� та каменеутворення;

• активізація інфекційно�запальних процесів у сечових шляхах;

• загострення супутніх захворювань;

• хронічна ниркова недостатність;

• погіршення якості життя.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання:

• рецидивування інфравезикальної обструкції;

• нагноєння післяопераційної рани;

• активізація гострих запальних процесів сечостатевих органів;

• сечова нориця;

• загострення супутніх захворювань.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку набутого неусклад�

неного дивертикула сечового міхура. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
вторинний, неускладненний дивертикул сечового міхура.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ВТОРИННИЙ
УСКЛАДНЕНИЙ ДИВЕРТИКУЛ СЕЧОВОГО МІХУРА 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на вторинний ускладнений

дивертикул сечового міхура.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

Вторинний ускладнений дивертикул сечового міхура – це патологічний стан,

який характеризується мішкоподібним випинанням слизової між м’язами сечо�

вого міхура, внаслідок інфравезикальної обструкції, що зумовило виникнення

ускладнення, пов’язаного з дивертикулом (пухлино� та каменеутворення, об�

струкція верхніх сечових шляхів, стиснення навколишніх органів та інші). Вра�

ховуючи вторинний характер набутого дивертикула сечового міхура, ця пато�

логія частіше за все зустрічається у хворих похилого віку. 

Скарги

Так

Обстеження: загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові,

УЗД, висхідна та мікційна уретроцистограма, урофлуометричні

дослідження, визначення кількості залишкової сечі.

Встановлено діагноз «Вторинний, неускладнений дивертикул

сечового міхура»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Лікування – усунення

інфравезикальної обструкції,

антибактеріальна терапія

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Інтенсивність клінічних проявів цього захворювання залежить від ускладнен�

ня, яке виникло (піурія, гематурія, больові прояви, прогресування дизурії та

інші) та ступеня порушення уродинаміки.

Хворі скаржаться на біль ниючого характеру в надлобковій ділянці. За дани�

ми фізикальних методів обстеження, патогномонічних симптомів вторинного

ускладненного дивертикула сечового міхура не існує. Вивчення анамнезу за�

хворювання, дані фізикальних методів дослідження можуть встановити на�

прямки діагностичного пошуку. Вторинні ускладненні дивертикули сечового

міхура, як правило, діагностуються під час обстеження хворого з інфравези�

кальною обструкцією.

До основних методів діагностики слід віднести ультразвукове дослідження,

висхідну та мікційну цистографію з визначенням кількості залишкової сечі, уро�

графію, урофлуометричні дослідження та цистоскопію. За даними ультразвуко�

вого дослідження можливо встановити наявність додатної гідрофільної структу�

ри (або декілька), яка з’єднується з сечовим міхуром шийкою. Стінки вторинно�

го дивертикула мають лише слизовий шар. Додаткові гіперехогенні структури у

порожнині дивертикула небхідно диференціювати з каменем або з пухлиною. 

Рентген�діагностика передбачає виконання оглядової та екскреторної урог�

рафії, низхідної та мікційної цистографії з визначенням кількості залишкової

сечі. При рентгенконтрастних камінцях на оглядовій урографії визначаються

тіні конкрементів. Пухлини дивертикула можуть формувати дефекти виповнен�

ня контрасту. На цистограмі відзначається додаткове контрастування кульо�

видної форми (або декілька), що з’єднується з сечовим міхуром. При ло�

калізації дивертикула на задній стінці сечового міхура цистографію бажано ви�

конувати у фронтальній та боковій проекціях для більш детального визначен�

ня розмірів дивертикула та їх кількості. Залишкова сеча залежить від ступеня

порушення уродинаміки в нижніх сечових шляхах та об’єму дивертикулів.

Цистоскопічно виявляється вхідний отвір дивертикула. При достатньому

діаметрі його шийки можливе обстеження слизової. Враховуючи відсутність

м’язового шару в шийці дивертикула, сфінктероподібне скорочення його

внутрішнього отвору не спостерігаються, що також є патогномонічною ендос�

копічною ознакою вторинного дивертикула.

Уродинамічні дослідження свідчать про порушення пасажу сечі нижніми се�

човими шляхами, про що свідчить зниження показників урофлуометрії.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись в умовах урологічного стаціонару. 

Профіль ліжок – урологічний. 

Рівень надання допомоги – урологічні відділення, профільні клініки медичних

та науково�дослідних інститутів.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові, сечі;

� креатинін та сечовина сироватки крові, група і резус

крові;

� коагулограма;

� УЗД нирок сечового міхура, передміхурової залози, за�

лишкова сеча;

� цистографія (висхідна, мікційна);

� кількість залишкової сечі.
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Лікування – усунення інфравезикальної обструкції, дивертикула та його уск�

ладнень (пухлина, камінь та інші), профілактика імовірних ускладнень.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� цистоскопія,

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�

вості збудників до антибактеріальних препаратів,

� комп’ютерна томографія,

� радіоізотопні методи дослідження функціонального ста�

ну нирок.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з вказанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на порушення сечовипускання, больові про�

яви внизу живота, відчуття залишку сечі після сечовипускання, странгурію, ба�

гатоетапне сечовипускання, хворим проводиться фізикальне обстеження, УЗД

сечового міхура, передміхурової залози, кількість залишкової сечі, нирок, уро�

флуометричні дослідження та лабораторні аналізи. У випадку непідтверджен�

ня діагнозу «Вторинний ускладнений дивертикул сечового міхура» виконують�

ся діагностичні заходи для встановлення основного захворювання, що є при�

чиною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулатор�

но. При встановленні діагнозу «Вторинний ускладнений дивертикул сечового

міхура» хворому за згоди виконується корекція інфравезикальної обструкції,

дивертикула сечового міхура. При досягненні очікуваних результатів хворим

проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів опера�

тивного втручання, проводиться лікування виниклих ускладнень або диспан�

серний нагляд та в разі необхідності – повторне оперативне лікування.

Диспансерний нагляд передбачає контрольне дослідження через 3 місяці

після операції, через один рік та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді (рис. 4). 

Можливі ускладнення:

� Загострення інфекційно�запальних процесів у сечових шляхах;

� рецидивування інфравезикальної обструкції та прогресування дивертикула

сечового міхура;

� нагноєння післяопераційної рани;

� нориця;

� загострення супутніх захворювань (пневмонія, серцево�судиної системи);

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних скарг, даних

об’єктивного обстеження, уродинамічних показників та оцінки якості життя

хворого. Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостере�

ження. Прогресування дивертикула сечового міхура – пропонується проведен�

ня оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функціонального стану нирок. 
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Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів лікування диверти�

кула сечового міхура:

Відмінні – відсутність прогресування дивертикулу сечового міхура,

суб’єктивних скарг та запального процесу в сечових шляхах. Повне відновлен�

ня уродинаміки, працездатність збережена або відновлена.

Добрі – мінімальні больові прояви, в сечі періодично лейкоцитурія, яка коре�

гується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. В ди�

намічному спостереженні відзначається стабілізація патологічного процесу.

Працездатність збережена.

Задовільні – періодично больові прояви, лейкоцитурія (транзиторна), яка ко�

регується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. Секре�

торно�видільна функція паренхіми нирки й сечових шляхів задовільна. 

Незадовільні – больові прояви, що значно погіршують якість життя хворого,

загострення циститу, пієлонефриту, що не корегується застосуванням анти�

бактеріальних препаратів. Погіршення уродинаміки, що супроводжується

погіршенням секреторно�видільної функції нирок та сечових шляхів. Працез�

датність знижена або втрачена.

Погані – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці – «не�

задовільні». Випадки невдалих повторних оперативних втручань, або усклад�

нення, що призводять до втрати евакуаторної спроможності сечових шляхів та

секреторної функції нирки.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, задовільні показники

уродинаміки сечових шляхів, нормальні показники лабораторних методів

дослідження.

9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує консервативного або опера�

тивного лікування.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні рекомендації передбачають мінімальне вживання продуктів харчу�

вання та напоїв, що спричиняють венозний стаз в органах малого тазу (терпе�

ни, прянощі, алкогольні напої та інші). 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Вторинний ускладнений дивертикул сечового міхура»

Пацієнт

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування вторин�

ного ускладненого дивертикула сечового міхура й отримав інформацію про

причини виникнення дивертикула, мету проведення лікування інфравезикаль�

ної обструкції.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Вторинний ускладнений дивертикул сечового міхура».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
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Пацієнт мав нагоду задати будь�які запитання, що стосуються протоколу на�

дання медичної допомоги «Вторинного ускладненого дивертикула сечового

міхура» і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар 

(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Вторинний ускладнений дивертикул сечового міхура», про що підписався

власноручно ,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

Етіологія. Вторинний ускладнений дивертикул сечового міхура – набуте за�

хворювання, яке виникло в результаті підвищеного інтралюмінального тиску в

сечовому міхурі, що призвело до пролапсу слизової та ускладнилось пухлино�

та каменеутворенням, порушенням уродинаміки в сечових шляхах, ак�

тивізацією сечової інфекції та іншим. Причиною підвищення інтралюмінально�

го тиску може бути інфравезикальна обструкція (стриктура сечівника, гіперп�

лазія або рак передміхурової залози та інші).

Прогресування дивертикула призводить до поступового погіршення уроди�

наміки в сечових шляхах, активізації сечової інфекції, підвищення ризику пух�

лино� та каменеутворення.

Метод лікування – відновлення пасажу сечі нижніми сечовими шляхами, ви�

далення дивертикулу та усунення ускладнень.

6. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання:

• прогресування інфравезикальної обструкції;

• збільшення кількості дивертикулів та їх розмірів;

• ризик пухлино� та каменеутворення;

• активізація інфекційно�запальних процесів у сечових шляхах;

• загострення супутніх захворювань;

• хронічна ниркова недостатність;

• погіршення якості життя.

7. Можливі ускладнення оперативного втручання:

• рецидивування інфравезикальної обструкції;

• нагноєння післяопераційної рани;

• активізація гострих запальних процесів сечостатевих органів;

• сечова нориця;

• загострення супутніх захворювань.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку набутого неусклад�

неного дивертикула сечового міхура. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
вторинний ускладнений дивертикул сечового міхура.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу дивертикула сечового міхура у спеціалізованому уро�
логічному відділенні обласної лікарні, профільній клініці медичного інституту,
Інституті урології АМН України протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на дивертикул сечового міхура, госпіталізова�

них у відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на дивертикул сечового міхура, яким проведене опера�

тивне втручання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих на дивертикул сечового міхура, яким проведені операції

на сечових шляхах________, (_________) % до прооперованих.

Скарги

Так

Обстеження: загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові,

УЗД, урографія, нисхідна, висхідна та мікційна уретроцистограми,

урофлуометричні дослідження, визначення кількості залишкової сечі

Встановлено діагноз «Вторинний ускладнений

дивертикул сечового міхура»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Лікування – усунення

інфравезикальної обструкції,

дивертикула та його ускладнень 

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Б) Кількість хворих на дивертикул сечового міхура, яким проведене вида�
лення дивертикула або інфравезикальної обструкції ________, (_________) %
до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих на дивертикул сечового міхура, у яких
виникли ускладнення, що потребують повторного оперативного втручання
________, (_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих на дивертикул сечового міхура, яким виконане контроль�
не обстеження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на дивертикул сечового міхура, при контрольному обсте�
женні у яких констатоване погіршення уродинаміки або функції нирки
_________, (_________) %.

Б) Кількість хворих на дивертикул сечового міхура, при контрольному обсте�
женні у яких відзначений позитивний результат оперативного втручання
________, (_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на підставі скарг хворого, даних об’єктивного огляду та лаборатор�
них методів досліджень, УЗД, рентгенологічних методів й уродинамічних по�
казників. При цьому враховується скорочувальна, накопичувальна та евакуа�
торна функція сечового міхура й нижніх сечових шляхів.

Діагноз підтверджується даними об’єктивних методів обстеження.
Ускладнення, що розвинулись у стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Дивертикул сечо�

вого міхура» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни до наведеного протоколу готуються групою розробників. Внесення

змін до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністер�
ством охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Дивертикул сечового міхура» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка Дуже Задо� В основ� Між за� В основ� Не за� Нестер�
хворим задо� воле� ному, дово� ному, дово� пно 
якості воле� ний задо� лений не за� лений
життя в ний воле� та не дово�
відношенні ний задо� лений
стану нирок воле�

ний
1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
поставились 
до того, що
Вам до кінця 

життя 
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доведеться 
мати такі 
урологічні 
проблеми, 
як в цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ІНШЕ УТОЧНЕНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ 

ЕНУРЕЗ МКХ�10: N39.4

Мета розробки протоколу: поліпшення якості надання медичної допомоги
хворим на енурез завдяки впровадженню нових методів діагностики та ліку�
вання.

Енурез – мимовільне сечовипускання під час сну. На нічне нетримання сечі
страждають від 5 до 28% людей.

Етіологія і патогенез
Головною причиною енурезу необхідно вважати відсутність або зниження

охоронної функції кори головного мозку, яка не сприймає подразнення, що
ідуть від сечового міхура. Мимовільному сечовипусканню у нічний час можуть
сприяти рефлекторні впливи, що йдуть із окремих органів, уражених пато�
логічним процесом (наприклад, аденоїди, бронхіальна астма, гельмінти і т.д.),
які у корі головного мозку можуть ставати домінантними і таким чином послаб�
люють або повністю знищують сигнали покликів до сечовипускання від напо�
вненого сечового міхура. Сприяти нічному нетриманню сечі можуть також
стреси, хронічні інтоксикації, різноманітні інфекційні захворювання, що призво�
дять до послаблення охоронного впливу кори головного мозку на акт сечови�
пускання під час сну.

Діагностичні критерії
1. Скарги – мимовільне сечовипускання під час сну.
2. Анамнез.
3. Клінічне обстеження: 
а) загальний аналіз крові та сечі (обов’язково),
б) біохімічний аналіз крові (обов’язково),
в) посів сечі на мікрофлору (при необхідності).
4. Цистоскопія (при необхідності).
5. Висхідна цистограма, мікційна цистограма (при необхідності).
6. Ведення щоденника сечовипускань (відзначається кількість, наявність

епізодів неутримання сечі вночі – важливо, щоб дитина самостійно кожного
ранку заповнювала щоденник) – обов’язково.

7. УЗД нирок, сечового міхура з дослідженням залишкової сечі (обов’язко�
во).

8. Уродинамічне обстеження: урофлоуметрія, цистотонометрія (обов’язково).
9. Електроміографія (при необхідності).
10. Спондилографія (обов’язково).
Лікування
1. Режим сечовипускання: для дорослих – через 2�2,5 години, для дітей – че�

рез 1,5 години.
1. Антибактеріальна терапія (при необхідності).
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2. Лікувальна фізкультура для укріплення м’язів промежини та тазового дна
(постійно).

3. Зміна режиму харчування (виключення кофеїну, кислих овочів та фруктів,
обмеження молочних продуктів перед сном) – постійно.

4. М�холіноблокатори:
а) Дриптан 1 табл. (5 мг) за 1 годину до сну , індивідуально (від 2 тижнів до

9 місяців з перервою 1 місяць);
б) Детрузитол (хворі після 18 р.) 1 табл. (2 мг) за годину до сну, індивідуаль�

но (від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць).
5. Електростимуляція сечового міхура та м’язів промежини, індивідуально

(від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць). Електростимуляція сечового
міхура апаратом «Ампліпульс». Режим роботи 1, рід робіт 2, 70 Гц, модуляція
100%, посилка�пауза: 4�6 сек., час 15 хв., електроди: крижовий відділ – над ло�
ном. Електростимуляцію проводити на порожній сечовий міхур.

1. Лазеротерапія, індивідуально (від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 
1 місяць). Курс лазеротерапії на початку лікування має 5 щоденних сеансів,
потім 5 сеансів через день, час впливу на 1 корпоральну точку – 30 секунд, су�
марний час впливу під час сеансу – 4 хвилини.

Ускладнення. У зв’язку з порушенням уродинаміки, в тому числі й
функціонального характеру, можливі наступні ускладнення:

� цистит.
Профілактичні заходи
Покращення соціально�економічних умов життя матері та дитини; відсутність

конфліктів у сім’ї та дитячому колективі; дотримання режиму дня; навчання ди�
тини гігієнічним звичкам.

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога
Лікування в амбулаторних умовах районних, обласних, міських лікарень.
Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
Відсутність нічного нетримання сечі, нормалізація аналізів сечі та крові, нор�

малізація уродинамічних показників, покращення якості життя.
Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Шановний пацієнте!
Ви будете проходити лікування нічного нетримання сечі. Вам буде запропо�

новано 4�5 разів відвідати Вашого лікаря протягом 9 місяців для проведення
діагностики та контролю результатів призначеного лікування. Вам також за�
пропонують заповнити анкету. Це буде зроблено для початкової оцінки Вашої
якості життя та стану здоров’я, щоб в наступному спостерігати, чи підвищують�
ся вони на тлі лікування. Під час першого візиту до лікаря Вам буде виданий
щоденник сечовипускань. Його потрібно буде заповнювати протягом всього
лікування. У щоденнику потрібно буде відмічати дату та випадки нетримання
сечі під час сну.

В окремих випадках можуть виникнути побічні ефекти, такі як сухість у роті,
головний біль, неприємне відчуття в області живота, сухість очей.

З будь�якими питаннями та проблемами стосовно лікування Ви завжди мо�
жете звернутись до Вашого лікаря:

Ім’я
Адреса:
Телефон:
Я прочитав(ла) та зрозумів(ла) вищевикладений текст і пояснення мого лікаря.

Дата Підпис пацієнта

Дата Підпис законного представника (при необхідності) 
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Я підтверджую, що пацієнт(ка) ознайомлений(на) і підписав(ла) форму
інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Дата Підпис лікаря

Правила зміни вимог до виконання протоколу
Вносяться при наявності нових науково доведених даних про наявність 

ускладнень та побічних ефектів.

Приклад щоденника сечовипускання та якості життя
Дата Мимовільне сечовипускання під час сну
1.06.2004
2.06.2004
3.06.2004 X
4.06.2004
5.06.2004

Дата: 30.10.03

Як Ви оцінюєте Ваш Дуже Доб� Серед� Пога� Дуже 
теперішній стан здоров’я? добрий рий ній ний поганий

О О О О
Чи почуваєте Ви себе Зовсім Злегка Помірно Дуже 
пригніченим у зв’язку з ні О сильно
проблемою з Вашим O О
сечовим міхуром?
Чи порушує проблема з Ніколи Інколи Часто Завжди
Вашим сечовим міхуром О О О
Ваш сон?
Чи стежите Ви за тим, Ніколи Інколи Часто Завжди
скільки рідини Ви п’єте? О O О

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

КАМЕНІ У СЕЧОВИВІДНОМУ 

КАНАЛІ (СЕЧІВНИКОВІ) МКХ�10: N21.1

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Камені в сечовивідному ка�

налі» призначений для застосування в системі охорони здоров’я України.
II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. 
Галузевий стандарт підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. А 2) щодо розробки
клінічних протоколів. 

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Камені в сечовивідному ка�

налі» створений з метою нормативного забезпечення реалізації Доручення
Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).

Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Камені в сечовивідному ка�
налі» розроблений для вирішення наступних завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із каменями в сечовивідному каналі;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страхуван�

O

O

O

O
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ня й оптимізації медичної допомоги пацієнтам із каменями в сечовивідному ка�
налі;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості мед. допомоги,
яка пропонується пацієнту в мед. закладах і на території у рамках державних
гарантій забезпечення громадян безкоштовною мед. допомогою.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із каменя�
ми в сечовому міхурі.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «Протоколи ведення хворих. Ка�
мені в сечовивідному каналі».

Ведення галузевого стандарту «Протоколи ведення хворих. Камені в сечо�
вивідному каналі» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом се�
чокам’яної хвороби.

Завідуючий відділом СКХ – доктор медичних наук, професор Дзюрак Ва�
лерій Семенович, тел. 216�89�36, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.

Головний науковий співробітник відділу СКХ – д.мед.н. Черненко Василь Ва�
сильович, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.

Провідний науковий співробітник відділу СКХ – к.б.н. Желтовська Наталія
Ігорівна, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.

Старший науковий співробітник відділу СКХ – к.мед.н. Савчук Володимир
Йосипович, тел. 216�57�59; тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського
9а.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. 
Камені сечівника можуть бути первинними, які утворилися в ньому, і вторин�

ними, які опустилися з нирок, сечоводів, сечового міхура.
Первинні конкременти сечівника утворюються в його дивертикулах позаду

стриктури, норицях сечовивідного каналу. Цьому сприяє накопичення гною,
слизу, лужна реакція сечі.

Вторинні камені зупиняються, в основному, у пацієнтів з вузьким зовнішнім
отвором сечовивідного каналу на рівні ладьєвидної ямки, рідше – у проста�
тичній або перепончастій частині. 

Клінічна картина
Клінічно камені сечівника проявляються труднощами при сечовиділенні, бо�

лями в сечівнику та області промежини, гематурією та піурією. Нерідко симп�
томи виникають після ниркових колік або раптово, іноді – з виникненням гост�
рої затримки сечі. При затримці каменя у задній частині сечівника може спос�
терігатись нетримання сечі. Нерідко хворі вказують на наявність хронічних
стриктур сечівника різного походження ,нориць сечовивідного каналу (перене�
сена гонорея, туберкульоз, травми уретри та операції на ній).

Діагностика
Для діагностики каменів сечовивідного каналу застосовують: 
� пальпацію (у т.ч. і ректальну) сечівника, при якій виявляється камінь, його

локалізація та розмір, стан навколишніх тканин;
� введення металічного бужа в сечівник дає можливість діагностувати рівні

стриктур, локалізувати камінь та перемістити його в сечовий міхур;
� оглядову урограму в боковій проекції, на якій визначається місце знахо�

дження каменя та його розміри;
� висхідну уретроцистограму, на якій виявляють наявність стриктури сечівни�

ка, його дивертикули, а по тіні, або дефекту наповнення визначають розміри та
локалізацію каменя.

З лабораторних методів дослідження користуються усіма загальноприйняти�
ми методами для обстеження хворого:

� загальний аналіз крові,
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� загальний аналіз сечі,
� посів сечі,
� сечовина і креатинін крові,
� глюкоза крові,
� ЕКГ.
При відсутності запальних процесів аналіз крові без змін. У сечі спос�

терігається еритроцитурія та лейкоцитурія. Часто спостерігається бактеріурія.
У випадку гострої затримки сечі чи хронічній нирковій недостатності – підви�
щення рівня креатиніну та сечовини в сироватці крові.

Загальні підходи до лікування каменів сечовивідного каналу (сечівни+
ка)

Камені переднього відділу сечовивідного каналу видаляють спеціальними
щипцями, затискачами, пінцетом. При необхідності виконують меатотомію. Ці
маніпуляції можна виконати в амбулаторно�поліклінічних умовах. У випадку
локалізації каменя в проксимальному відділі сечівника металічним бужом його
можна перемістити у сечовий міхур з метою подальшого виконання цис�
толітотріпсії (ЕГЦЛТ). В умовах урологічного відділення під внутрішньовенним
наркозом можливе видалення каменя петлями Пашковського В.П. або Дорміа.
У випадку анурії та неможливості інструментального видалення і переміщення
каменя в сечовий міхур через наявність стриктур накладають епіцистостому та
виконують уретролітотомію. 

Загальні підходи до профілактики каменів сечового міхура:
� профогляди;
� диспансеризація; 
� патогенетичне лікування сечокам’яної хвороби;
� нормалізація прохідності сечівника;
� резекція дивертикулів сечовивідного каналу;
� адекватна а/б терапія, згідно посівів сечі.
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.

6.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – камені сечовивідного каналу (сечівника).
Ускладнення – 
Код за МКХ�10: N21.8.

6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта:
Клінічні симптоми: значні труднощі при сечовиділенні, болі в сечівнику та

промежині, гематурія, піурія. 
6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнти з каменями сечівника,
� стан хворого, що підпадає критеріям та ознакам діагностики даної моделі

пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики.

НАЗВА КРАТНІСТЬ ВИКОНАННЯ
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого Одноразово
ОУ Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Глюкоза крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
Сечовина та креатинін крові Одноразово
Вимірювання артеріального тиску Одноразово
Уретроцистограма висхідна Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого, включаючи
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пальпацію сечовивідного каналу на протязі та пальцеве ректальне обстежен�
ня, визначає локалізацію та розмір каменя, наявність нориць сечівника;

� алгоритм ОУ: визначається тінь каменя в проекції сечівника; 
� алгоритм висхідної уретроцистограми (пневмоцистограми) – наявність де�

фекту наповнення в сечівнику, визначення розміру каменя, наявність стрикту�
ри сечівника та нориць;

� катетеризація сечівника металічним бужом – визначає локалізацію каменя
та стриктур. У випадку гострої затримки сечі є лікувальною маніпуляцією
(зміщення каменя в сечовий міхур, евакуація сечі з сечового міхура).

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
У випадку неможливості видалення каменя із зовнішнього отвору уретри та

катетеризації сечового міхура при гострій затримці сечі – госпіталізація в уро�
логічний стаціонар. 

6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики.

НАЗВА КРАТНІСТЬ ВИКОНАННЯ
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого 1 раз
УЗД За потребою
Оглядова й екскреторна урографія За потребою
Уретроцистограма висхідна За потребою
Загальний аналіз крові 1 раз та за потребою
Рівень сечової кислоти та кальцію 1 раз
в крові та сечі
Загальний аналіз сечі 1 раз
Глюкоза крові 1 раз та за потребою
Сечовина та креатинін крові 1 раз та за потребою
Вимір АТ 1 раз та за потребою
Посів сечі на чутливість до антибіотиків 1 раз

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� фізикальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого, включаючи
пальпацію сечовивідного каналу на протязі та пальцеве ректальне обстежен�
ня, визначає локалізацію та розмір каменя, наявність нориць сечівника;

� алгоритм ОУ: визначається тінь каменя в проекції сечівника; 
� алгоритм висхідної уретроцистограми (пневмоцистограми) – наявність де�

фекту наповнення в сечівнику, визначення розміру каменя, наявність стрикту�
ри сечівника та нориць;

� катетеризація сечівника металічним бужом – визначає локалізацію каменя
та стриктур. У випадку гострої затримки сечі є лікувальною маніпуляцією
(зміщення каменя в сечовий міхур, евакуація сечі з сечового міхура).

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Після поступлення хворого в урологічний стаціонар проводиться необхідне

дообстеження, яке з певних причин не могло бути виконане на амбулаторно�
поліклінічному етапі. Вирішується питання про вид лікування, який показаний
кожному окремо взятому хворому. Під внутрішньовенним наркозом камені
сечівника видаляються спеціальними щипцями, затискачами чи петлями Паш�
ковського або Дорміа. Також можливе видалення каменя через сечівникову
норицю. При неможливості видалення каменя інструментально, його намага�
ються змістити в порожнину сечового міхура з метою проведення в подальшо�
му цистолітотрипсії. Якщо змістити у сечовий міхур чи видалити камінь інстру�
ментально не вдається, виконують хірургічне видалення каменя – уретроліто�
томію з попередньою епіцистостомією. У випадках, коли камінь локалізувався
в дивертикулі, одночасно проводять резекцію дивертикула. У разі локалізації
каменя в простатичному відділі сечовивідного каналу показане трансвезикаль�
не видалення каменя. 
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6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації:
� диспансеризація;
� виконання рекомендацій з метафілактики сечокам’яної хвороби;
� санаторно�курортне лікування;
� адекватна антибактеріальна терапія згідно посівів сечі;
� проведення заходів з відновлення прохідності сечівника та загоєння його

нориць.
6.1.10. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу. 

Див. додаток №1.
6.1.11. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини. 

Додаткової інформації немає.
6.1.12. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ознак каменів сечового міхура (за даними проведених діаг�
ностичних досліджень) формується нова діагностична концепція;

� при виявлені ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діагнос�
тично�лікувальних заходів, при відсутності каменів сечового міхура пацієнт пе�
реходить до Протоколу ведення хворих з відповідним виявленим захворюван�
ням чи синдромом. 

6.1.13. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування. 

Наймену� Частота Критерії Приблизний Етапність 
вання розвитку, й ознаки час досягне� надання мед. 
результату % ння резуль� допомоги

татів
Одужання 100% Відсутність 1�14 днів Контрольне 

дизурії, обстеження,
гематурії, заг. ан. сечі, 
дані лабо� посів сечі, УЗД 
раторних, двічі на рік
рентген�
обстежень

Ускладнення Не знайдено Уретральна 8�14 днів Консервативне 
даних лихоманка, медика�

гострі орхо� ментозне, а/б 
епідидиміт лікування
та простатит

Рецидив Не знайдено Обтяжене 6�18 місяців Повторне 
каменя даних сечовиді� поступлення в 

лення, урологічний 
дизурія, стаціонар
гематурія, 
піурія.

Летальний –––––––– –––––––� ––––––––– ––––––––
результат

6.1.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
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VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ.

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу і оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення у перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з каменями сечовивідного каналу в

лікувально�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані
урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український інститут

громадського здоров’я МОЗ України.

Труднощі при сечовиділенні, болі в сечівнику та промежині,

гематурія, піурія, які виникають, як правило, раптово 

Збір анамнезу, скарг, пальпація сечівника, оглядова

урограма, катетеризація сечівника металічним бужом,

уретроцистограма

Зміщення каменя в

сечовий міхур з

подальшою

цистолітотріпсією

Уретральна лихоманка, гострий

простатит, орхоепідидиміт

КАМЕНІ СЕЧІВНИКА

Видалення каменів

сечівника

інструментально

Диспансеризація,

метафілактика сечокам’яної

хвороби, санаторно�курортне

лікування, а/б терапія згідно

посівів сечі, відновлення

прохідності сечівника та

загоєння його нориць

Ускладнення

Хірургічне видалення

каменя з

дренуванням

сечового міхура 

Медикаментозна,

а/б терапія

ОдужанняОдужання
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Вихідними даними при моніторуванні є: 
� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.
При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використанні історії хвороби,

амбулаторні карти пацієнтів з каменями сечовивідного каналу та інші документи.
Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком з

моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються в за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 у рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення
й виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатко�
вого асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового
асортименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги
по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних установ, пацієнтів і т.д.) не пе�

редбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад+

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього Кар�

ти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості
продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом).

У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів. Введення змін вимог

ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з каменями сечівника при виконанні Прото�

колу використовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вимог

Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від каменів у се�
човивідному каналі), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, ле�
тальність хворих з каменями у сечовивідному каналі).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу.
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Звіт представляється в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ
України. 

IX. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но врахувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті, які
відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

КАМЕНІ В СЕЧОВОМУ МІХУРІ МКХ�10: N21.0

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Камені в сечовому міхурі»

призначений для застосування в системі охорони здоров’я України.
II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. 
Галузевий стандарт підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. А 2) щодо розробки
клінічних протоколів. 

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Камені в сечовому міхурі»

створений з метою нормативного забезпечення реалізації Доручення Прези�
дента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).

Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Камені в сечовому міхурі»
розроблений для вирішення наступних завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із каменями в сечовому міхурі;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання й оптимізації медичної допомоги пацієнтам із каменями в сечо�
вому міхурі;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості мед. допомоги,

яка пропонується пацієнту в мед. закладах і на території у рамках держав�

них гарантій забезпечення громадян безкоштовною мед. допомогою.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із каменя�
ми в сечовому міхурі.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «Протоколи ведення хворих. Ка�
мені в сечовому міхурі».

Ведення галузевого стандарту «Протоколи ведення хворих. Камені в сечо�
вому міхурі» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом сечо�
кам’яної хвороби.

Завідуючий відділом СКХ – доктор медичних наук, професор Дзюрак Ва�
лерій Семенович, тел. 216�89�36, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9а.
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Головний науковий співробітник відділу СКХ – д.м.н. Черненко Василь Васи�
льович, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9а.

Провідний науковий співробітник відділу СКХ – к.б.н. Желтовська Наталія
Ігорівна, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 9а.

Старший науковий співробітник відділу СКХ – к.м.н. Савчук Володимир Йо�
сипович, тел. 216�57�59; тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. 
Камені сечового міхура – досить часте захворювання у осіб чоловічої статі.

Первинні камені, ті, які утворилися в сечовому міхурі, спостерігаються, в основ�
ному, у дітей, які проживають в районах із сухим та жарким кліматом.

Патогенез каменів сечового міхура схожий із патогенезом сечокам’яної хво�
роби. Камені нирок і сечоводів відходять в сечовий міхур і, при їх довільному
невідходженні, мають можливість росту в ньому. Однією з умов каменеутво�
рення та росту каменя є стаз сечі в сечовому міхурі. Вроджені та набуті стрик�
тури уретри, аденома та рак передміхурової залози (15%), дивертикули, пух�
лини, травми та чужорідні тіла сечового міхура, його нейрогенна дисфункція,
особливо у спінальних хворих та після множинних травм кісток, є факторами,
що сприяють утворенню каменів у сечовому міхурі. Каменеутворення у жінок
спостерігається при захворюваннях шийки сечового міхура, внаслідок проме�
невих циститів, при міхурово�піхвинних норицях, на лігатурах стінки сечового
міхура після гінекологічних операціях. Ядром для каменеутворення можуть
стати чужорідні тіла, які були введені в сечовий міхур або проникли в нього. 

Клінічна картина
Основні симптоми каменю сечового міхура – біль, дизурія та гематурія. Болі

в сечовому міхурі у стані спокою виражені слабко, але при сечовиділенні, ак�
тивному русі, тряскій їзді вони значно посилюються. Біль віддає у головку прут�
ня, промежину, яєчка. Характерним є часті поклики до сечовиділення в денний
час при їх незначній кількості, або відсутності вночі. Під час сечовиділення ча�
сто спостерігається симптом перекривання («закладання») струменя сечі й акт
сечовиділення можливий тільки в горизонтальному положенні на одному з
боків. Приєднання інфекції призводить до розвитку циститу, який значно поси�
лює дизурію («лужний цистит»). Іноді спостерігається і повне порушення відто�
ку сечі в результаті вклинення каменя в шийку сечового міхура або явища не�
тримання сечі на фоні імперативних покликів до сечовиділення. 

Діагностика
Для діагностики каменів сечового міхура застосовують:

�  оглядову урографію, на якій можна виявити тінь каменя у проекції сечо�
вого міхура;

� УЗД наповненого сечового міхура, при якому виявляється щільна струк�
тура в його порожнині та визначається розмір, конфігурація та вогни�
щеві зміни передміхурової залози;

� контрастна цистографія (висхідна та низхідна) та пневмоцистографія,
при яких виявляють дефекти наповнення в сечовому міхурі;

� цистоскопія, яка дає можливість диференціювати камінь сечового міху�
ра з іншими захворюваннями, які супроводжуються гематурією та ди�
зурією;

� РРГ допомагає визначити функцію нирок, кількість залишкової сечі та
швидкість сечовиділення.

З лабораторних методів дослідження користуються всіма загальноприйняти�
ми методами для обстеження хворого:

� загальний аналіз крові,
� загальний аналіз сечі,
� посів сечі,
� сечовина і креатинін крові,
� глюкоза крові,
� ЕКГ.

270



При відсутності запальних процесів аналіз крові – без змін. У сечі спос�
терігається еритроцитурія та лейкоцитурія. Часто спостерігається бактеріурія.
У випадку наявності ниркової недостатності – підвищення рівня креатиніну та
сечовини у сироватці крові.

Загальні підходи до лікування каменів сечового міхура
Існують два основні способи лікування хворих з каменями сечового міхура:

� цистолітотрипсія;
� цистолітотомія.

Цистолітотрипсія може бути механічною та електрогідравлічною. Умовами
для виконання цистолітотрипсії є достатня для проведення інструменту в сечо�
вий міхур прохідність сечівника (уретри), відсутність гострих запальних захво�
рювань сечових шляхів та достатній об’єм сечового міхура.

Механічна цистолітотрипсія. Механічний цистоскоп�літотриптор вводять в се�
човий міхур і під візуальним контролем на наповненому сечовому міхурі вико�
нують руйнування каменя на дрібні уламки, які потім аспірують.

Під час ЕГЦЛТ використовують апарат «Урат�1». По робочому каналу цисто�
скопа вводять електрод. Під час контакту його з каменем імпульсний генера�
тор апарату в рідкому середовищі (кип’ячена вода) викликає потужні елек�
тричні розряди, які призводять до руйнування каменя на дрібні уламки. Після
цього уламки каменя аспірують і проводять контрольну цистоскопію. Усклад�
неннями цистолітотрипсії є уретральна лихоманка, гострий простатит, орхо�
епідидиміт, гостра затримка сечі. У зв’язку з цим хворі перед операцією потре�
бують профілактичного прийому уросептиків або антибіотиків.

У випадках, коли проведення цистолітотрипсії неможливе (виражені стрикту�
ри сечівника, великі розміри каменя, гострі запальні процеси сечостатевих ор�
ганів, або є необхідність хірургічної корекції інфравезикальної обструкції,
висічення дивертикулів та новоутворень сечового міхура), виконують цис�
толітотомію в поєднанні з іншими операціями. 

Загальні підходи до профілактики каменів сечового міхура:
� профогляди,
� диспансеризація, 
� патогенетичне лікування сечокам’яної хвороби,
� лікування захворювань, що сприяють хронічній затримці сечі в сечово�

му міхурі.
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.

6.1 Модель клінічного випадку:
Хвороба – камені сечового міхура.
Ускладнення – 
Код за МКХ�10: N21.0.

6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: біль у надлонній ділянці, часте болюче сечовиділення, яке

посилюється при фізичному навантаженні, симптом «закладування струменя
сечі». 

6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з каменями сечового міхура;
� стан хворого, що підпадає критеріям та ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:

НАЗВА КРАТНІСТЬ ВИКОНАННЯ
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого Одноразово
УЗД Одноразово
ОУ та ЕУ Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Глюкоза крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово

271



Сечовина та креатинін крові Одноразово
Вимір артеріального тиску Одноразово
Посів сечі на чутливість до антибіотиків Одноразово
Уретроцистограма висхідна Одноразово
Пневмоцистограма Одноразово
РРГ Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:
� фізикальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого, включа�

ючи пальцеве ректальне обстеження;
� алгоритм УЗД: виявляється щільна структура в порожнині сечового

міхура, визначається розмір, конфігурація та об’єм передміхурової за�
лози, об’єм сечового міхура та кількість залишкової сечі; 

� алгоритм ОУ: визначається тінь каменя у проекції сечового міхура; 
� алгоритм ЕУ: на низхідній цистограмі виявляється дефект наповнення в

сечовому міхурі, дається оцінка стану верхніх сечових шляхів та
функції нирок;

� алгоритм висхідної уретроцистограми (пневмоцистограми) – наявність
дефекту наповнення в порожнині сечового міхура, оцінка його об’єму,
визначається прохідність сечівника (уретри).

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
При встановленні діагнозу каменів сечового міхура пацієнта необхідно на�

правити в урологічний стаціонар для вибору тактики його подальшого лікуван�
ня. У випадку гострої затримки сечі – катетеризація сечового міхура з подаль�
шим призначенням уросептиків або антибіотиків і направленням в урологічний
стаціонар.

6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики.

НАЗВА КРАТНІСТЬ ВИКОНАННЯ
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого 1 раз
УЗД За потребою
Оглядова й екскреторна урографія За потребою
Уретроцистограма висхідна За потребою
Загальний аналіз крові 1 раз та за потребою
Рівень сечової кислоти та кальцію в крові та сечі 1 раз
Загальний аналіз сечі 1 раз
Глюкоза крові 1 раз та за потребою
Сечовина та креатинін крові 1 раз та за потребою
Вимір АТ 1 раз та за потребою
Посів сечі на чутливість до антибіотиків 1 раз
Пневмоцистограма За потребою
Цистоскопія За потребою

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:
� фізикальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого, включа�

ючи пальцеве ректальне обстеження;
� алгоритм УЗД: візуалізується щільне утворення у порожнині сечового

міхура. Оцінюються розміри, конфігурація та об’єм передміхурової за�
лози, об’єм сечового міхура та кількість залишкової сечі; 

� алгоритм ОУ: може візуалізуватися тінь каменя в проекції сечового міху�
ра;

� алгоритм ЕУ: на низхідних цистограмах виявляється дефект наповнен�
ня в сечовому міхурі, оцінюється стан верхніх сечових шляхів, функція
нирок; 
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� алгоритм висхідної уретроцистограми (пневмоцистограми) – наявність
дефекту наповнення в порожнині сечового міхура, оцінка його об’єму,
визначається прохідність сечівника (уретри);

� алгоритм РРГ – при неможливості виконання контрастних методів
дослідження (алергічні реакції) дає інформацію про функцію нирок, стан
уродинаміки верхніх та нижніх сечових шляхів, кількість залишкової сечі;

� алгоритм цистоскопії – виявляється камінь сечового міхура та отри�
мується інформація про наявність інших його захворювань.

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Після поступлення хворого в урологічний стаціонар проводиться необхідне

дообстеження, яке з певних причин не могло бути виконане на амбулаторно�
поліклінічному етапі. Вирішується питання про вид лікування, який показаний
кожному окремо взятому хворому – механічна цистолітотрипсія, ЕГЦЛТ, цис�
толітотомія, які можуть передувати іншим інструментальним чи хірургічним ме�
тодам лікування (ТУР, відкритій простатектомії, резекції стінки сечового міху�
ра та інші).

6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку та реабілітації:
� виконання рекомендацій з метафілактики сечокам’яної хвороби;
� санаторно�курортне лікування;
� адекватна антибактеріальна терапія, згідно посівів сечі;
� лікування захворювань, які сприяють хронічній затримці сечі в сечовому

міхурі.
6.1.10. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу. 

Див. додаток №1.
№.1.11. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини. 
Додаткової інформації немає.

6.1.12. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при відсутності ознак каменів сечового міхура (за даними проведених

діагностичних досліджень) формується нова діагностична концепція;
� при виявлені ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діаг�

ностично�лікувальних заходів, при відсутності каменів сечового міхура
пацієнт переходить до Протоколу ведення хворих з відповідним виявле�
ним захворюванням чи синдромом. 

6.1.13. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Найменуван� Частота Критерії й Приблизний Етапність 
ня результату розвитку ознаки час досягне� надання 

% ння резуль� мед. допомоги
татів

Одужання 100% Відсутність 5�20 днів Контроль 
дизурії, лабораторного 
гематурії, та УЗ
дані лабора� дослідження 
торних, через 
рентген� та 4�6 місяців
УЗ обстежень

Ускладнення Не знайдено Гостра 3 дні � Катетеризація, 
даних затримка 1 місяць медикаме�

сечі, нтозна
уретральна антибакте�
лихоманка, ріальна терапія
гострі 
орхоепідидиміт 
та простатит,
нагноєння п/о 
рани
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Рецидив Не знайдено Клінічні 6�24 місяці Цистоліто�
каменю даних симптоми, трипсія або 

дані лабора� цистолітотомія
торних, ре�
нтген та УЗ 
обстежень

Летальний –––––––– –––––––� ––––––––– ––––––––
результат

6.1.14. Вартісні характеристики протоколу
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ПРОТОКОЛУ.

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу і оцінки ефективності виконання

протоколу.
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�

Дизурія, гематурія, симптом закладування струменя сечі,

болі в надлонній ділянці, промежині.

Збір анамнезу і скарг, УЗД, ОУ, ЕУ, уретроцистографія,

цистоскопія, РРГ 

З простатектомією

КАМЕНІ СЕЧОВОГО МІХУРА

Цистолітотрипсія

(механічна та ЕГЦЛТ)

Диспансеризація,

патогенетичне лікування

сечокам’яної хвороби,

адекватна а/б терапія,

лікування захворювань

Цистолітотомія

ОдужанняОдужання

З ускладнен�

нями

Лікування 

ускладнень

З резекцією

стінки сечового

міхура

Чиста

Без

ускладнень

Гостра

затримка сечі

Гострий

орхоепідидиміт,

гострий

простатит,

уретральна

лихоманка

Медикаментозне,

антибактеріальне лікування

(при ГЗС – катетеризація

сечового міхура)
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но�профілактичний заклад інформується про включення в перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з каменями сечового міхура у

лікувально�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи
спеціалізовані урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є: 

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використанні історії
хвороби, амбулаторні карти пацієнтів з каменями сечового міхура та інші доку�
менти.

Карти пацієнта заповнюються в медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються в за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення
й виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатко�
вого асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового
асортименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги
по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних установ, пацієнтів і т.д.) не пе�

редбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад+

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли в процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться і випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом).

У цьому випадку Карта направляється у заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів. Введення змін вимог

ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з каменями у сечовому міхурі при виконанні

Протоколу використовують аналогову шкалу.
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Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вимог

Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від каменів у се�
човому міхурі), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, ле�
тальність хворих з каменями у сечовому міхурі).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ
України.

IX. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но врахувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті, які
відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності. 

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 

КІСТА НИРКИ НАБУТА МКХ�10: N 28.1

І. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Кіста нирки набута» призна�

чений для застосування в системі охорони здоров’я України. 
ІІ. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2) щодо розробки
клінічних протоколів.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Кіста нирки набута» створе�

ний з метою нормативного забезпечення реалізації Доручення Президента Ук�
раїни від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Кіста нирки набута» розроб�
лений для вирішення наступних завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із набутою кістою нирки; 

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання й оптимізації медичної допомоги пацієнтам із набутою кістою
нирки;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості мед. допомо�
ги, яка пропонується пацієнту в мед. закладах і на території у рамках
державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною мед. допо�
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могою.
Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади

загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із набутою
кістою нирки. 

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «Протокол ведення хворих. Кіста
нирки набута».

Ведення Галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Кіста нирки набу�
та» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом рентген�ендоуро�
логії та літотрипсії.

Завідуючий відділом – доктор мед. наук., професор Возіанов Сергій Олек�
сандрович, тел. 216�99�03.

Старший науковий співробітник – к.мед.н., Ладнюк Ростислав Євгенович,
тел. 216�97�05.

Мододший науковий співробітник – к.мед.н., Слободянюк Вадим Анатолійо�
вич, тел. 216�67�04.

Лаборант – Луцька Олена Миколаївна, тел. 216�55�57.
Система ведення передбачає взаємодію Інституту урології АМН України з

усіма зацікавленими організаціями.
V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. 
Кістозні захворювання нирок складають 3% урологічних захворювань.
Кіста нирки – це утворення округлої або овальної форми. Частіше виступає

над поверхнею нирки і може локалізуватися у різних її відділах. Вміст кіст, як
правило, серозний, рідко може бути геморагічним внаслідок крововиливу в по�
рожнину кісти.

Етіологія і патогенез
Існує кілька гіпотез утворення кіст нирок.
За однією з них обов’язковою умовою виникнення кісти є порушення крово�

обігу в нирковій паренхімі на обмеженій її ділянці з виникненням у цій зоні пе�
решкоди до відтоку сечі по збірним канальцям.

Більшість дослідників вважає, що кісти нирки є ретенційними і виникають
внаслідок несприятливих умов для відтоку сечі по збірним канальцям, викли�
каних обструкцією канальця й активної клубочкової секреції вище місця пере�
шкоди. Причиною утрудненого відтоку сечі по канальцям може бути перитубу�
лярний склероз.

Ріст кісти нирки поступово призводить до атрофії ниркової паренхіми. При
приєднанні інфекції розвивається межуточний нефрит і запалення кісти. Ве�
ликі кісти викликають також порушення гемодинаміки та уродинаміки нирки.

Клінічна картина
У багатьох випадках кісти нирок мають безсимптомний перебіг і діагносту�

ються лише при виникненні ускладнень, таких як порушення уродинаміки, за�
пальні процеси нирок, нефрогенна гіпертензія, ниркова недостатність.
Найбільш характерними ознаками у таких випадках є тупий біль у підреберній
чи поперековій ділянці, пухлина, що пальпується. При запаленні кісти захворю�
вання протікає гостро: з високою температурою, ознобом і посиленням болю в
області нирки.

Діагностика
Для діагностики кіст нирок застосовують:

� УЗД нирок, при якому візуалізується округле утворення зниженої ехо�
генності, однорідне, з чіткими контурами;

� екскреторна урографія, при якій визначається серповидний дефект ми�
ски чи чашок, а також картина розсовування чашок із гладкими рівни�
ми контурами;

� комп’ютерна томографія, при якій визначається округле утворення з
чіткими рівними контурами, зниженої ехогенності, з однорідним
вмістом;

� ядерно�магнітно�резонансна томографія – картина, схожа з комп’ютер�
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ною томографією, однак більш точна й достовірна;
� ниркова ангіографія: на ангіограмах кісти нирок мають характерний ма�

люнок – округла безсудинна зона з просвітленням.
З лабораторних методів дослідження користуються усіма загальноприйняти�

ми методами для обстеження хворого:
� загальний аналіз крові,
� загальний аналіз сечі,
� сечовина і креатинін крові,
� ЕКГ.

При неускладненій кісті нирки змін у лабораторних методах обстеження немає. 
При запаленні кісти у загальному аналізі крові – лейкоцитоз, зрушення лей�

коцитарної формули вліво, підвищення ШОЕ.
При нирковій недостатності – підвищення рівня креатиніну в сироватці крові.
Загальні підходи до лікування кіст нирки.
При розмірах кісти до 5 см, що не порушує уродинаміку, вона є клінічно без�

симптомною, таким хворим потрібне динамічне спостереження та контроль
УЗД 1 раз на рік.

При збільшенні кісти більш ніж 1 см за рік, із клінічними проявами, що пору�
шує уродинаміку та розміром більш ніж 5 см хворим потрібне хірургічне ліку�
вання.

Найбільш надійним і малотравматичним методом лікування кіст нирок є
пункція з дренуванням і поетапним склерозуванням.

Якщо пункційний канал проходить через ниркову паренхіму або будь�які
сусідні органи чи порожнини, то таким хворим повинно виконуватись тра�
диційне відкрите хірургічне втручання.

Загальні підходи до профілактики кіст нирки
� Профогляди.
� Диспансеризація.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку:

Хвороба – кіста нирки набута.
Ускладнення – 
Код за МКХ�10: N28.1.

6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: безсимптомне протікання або тупий біль у поперековій

ділянці.
6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з кістою нирки,
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики.

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Загальний аналіз крові За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Сечовина і креатинін крові За потребою
Вимірювання АТ За потребою

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:
� фізикальне обстеження включає: збір анамнезу і скарг, огляд хворого;
� алгоритм УЗД: візуалізується округле утворення зниженої ехогенності,

однорідної структури, з рівними і чіткими контурами.
6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.

При розмірах кісти до 5 см, що не порушує уродинаміку – динамічне спосте�
реження, контроль УЗД 1 раз на рік.
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При збільшенні кісти більш ніж 1 см на рік, з клінічними проявами, та
розміром більш ніж 5 см – госпіталізація в клініку.

1. Вимоги до стаціонарної діагностики.

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Оглядова і екскреторна урографія Одноразово
Комп’ютерна томографія Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
Сечовина і креатинін крові Одноразово
Вимірювання АТ Одноразово
Ядерно�магнітно�резонансна томографія За потребою
Ниркова ангіографія За потребою

2. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної діагно�
стики.

� Алгоритм УЗД: візуалізується округле утворення, зниженої ехогенності,
однорідної структури, з чіткими контурами;

� Алгоритм екскреторної урографії – визначається серпоподібний дефект
миски чи чашок;

� Алгоритм КТ і ЯМР: визначається округле утворення з чіткими рівними
контурами, зниженої ехогенності, з однорідним вмістом;

� Алгоритм ниркової ангіографії: визначається на ангіограмах округла
безсудинна зона з просвітленням.

3. Вимоги до стаціонарного лікування.
Якщо кіста нирки розміром більш ніж 5 см, або з клінічними проявами, що

порушує уродинаміку, то таким хворим потрібне хірургічне лікування.
Надійним і малотравматичним методом хірургічного лікування кіст нирок є

пункція з дренуванням і поетапним склерозуванням.
Неприпустиме виконання дренування кіст нирок, якщо пункційний канал

проходить через ниркову паренхіму або будь�які сусідні органи чи порожнини.
Цим хворим повинно виконуватись традиційне відкрите хірургічне втручання.
4. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.
Санаторно�курортне лікування.
5. Вимоги до догляду за пацієнтом і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.
6. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.
7. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.
8. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ознак кісти нирки (за даними проведених діагностичних
досліджень) формується нова діагностична концепція;

� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діаг�
ностично�лікувальних заходів, при відсутності кісти нирки пацієнт пере�
ходить до Протоколу ведення хворих з відповідним/виявленим захво�
рюванням чи синдромом.

9. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування

Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність
результату розвитку ознаки час досягнен�надання мед. 

% ня резу� допомоги
льтату

Одужання 95 Відсутність Через Контроль УЗД 
рецидивів 1�2 тижні 1 раз на рік
кісти
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Післяопераційні 1 Кровотеча, Через Відкрите 
ускладнення запалення 1�2 доби хірургічне 

оболонок лікування
кісти

Рецидив кісти 4 За допомо� До 3�х Динамічне
гою УЗД, КТ місяців спостережен�
та урографії ня, при 

прогресуванні – 
хірургічне 
лікування

Летальний ___ ___ ___ ___
результат

10. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.

VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.

Тупий біль у поперековій

ділянці

Збір анамнезу і скарг; УЗД,

КТ, ЯМР, урографія

Кіста нирки набута

Диспансеризація:

контроль УЗД

1 раз на рік

Диспансеризація:

контроль УЗД

1 раз на рік

Лікування: пункція кісти з

дренуванням;

відкрите хірургічне втручання

Лікування:

пункція кісти з

дренуванням;

відкрите хірургічне

втручання

Реабілітація

Так 

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні 
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Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,
визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніто�
рування ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з кістою нирки у лікувально�

профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні карти пацієнтів з кістою нирки та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються в за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинне бути не менш 500 на рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: 
� критерії включення і виключення з Протоколу, 
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту, 
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту, 
� наслідки захворювання,
� вартість виконання медичної допомоги за Протоколом та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних установ, пацієнтів і т.д.) не пе�

редбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом).

У цьому випадку Карта направляється у заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів,
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
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Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з кістою нирки при виконанні Протоколу ви�

користовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
кіст нирок), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, летальність
хворих з кістою нирки).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, і їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

IХ. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но враховувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті,
які відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

Додаток 1
Додаток до медичної карти №______

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я _____________________________________________________________
одержав роз’яснення з приводу діагнозу кісти нирки, одержав інформацію

про особливості перебігу захворювання, ймовіру тривалість лікування, про
ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№_____, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість, можливі не�
сприятливі ефекти діагностичних процедур, а також у тім, що маю я робити під
час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікування.
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Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість.

Бесіду провів лікар_______________ (підпис лікаря).
«___» ______20___р.
Пацієнт погодився з запропонованим планом лікування, у чому розписався

власноручно __________ (підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник __________ (підпис законного

представника),
чи що засвідчують присутні при бесіді_________ (підпис лікаря), __________

(підпис свідка).
Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому

розписався власноручно ___________(підпис пацієнта), 
чи розписався його законний представник__________(підпис законного

представника), 
чи що засвідчують присутні при бесіді __________(підпис лікаря),

__________ (підпис свідка). 

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

МИМОВІЛЬНЕ СЕЧОВИПУСКАННЯ МКХ�10: N39.3

Мета розробки протоколу: поліпшення якості надання медичної допомоги
хворим на мимовільне сечовипускання завдяки впровадженню нових методів
діагностики та лікування.

Під нетриманням сечі розуміють мимовільне, неконтрольоване волею люди�
ни, виділення сечі. Міжнародне товариство по утриманню сечі (JCS) у 1998 році
запропонувало класифікацію нетримання сечі, в якій виділено 5 видів:

I. Стресове нетримання.
II. Імперативне нетримання.
III. Рефлекторне нетримання.
IV. Нетримання від переповнення.
V. Екстрауринарне нетримання.
Деякі автори окремо виділяють енурез.
Імперативне нетримання сечі – виділення її більшого чи меншого об’єму че�

рез уретру на рівні імперативного (нагального) поклику до сечовипускання.
Приблизно 18% всіх хворих страждають на цей вид нетримання сечі.

Етіологія
Виникає у зв’язку з підвищеною рефлекторною збудливістю сечового міху�

ра. Патологія міхурового рефлексу зумовлена дефектами нейрогуморальної
регуляції функції сечового міхура.

Патогенез
Походження дисфункції зумовлене функціональною недостатністю супрас�

пинального гальмування сакрального центру сечового міхура внаслідок за�
тримки розвитку або ушкодження його вищих центрів і провідних шляхів. Важ�
ливу роль в патогенезі мають функціональні порушення вегетативної нервової
системи як на сегментарному, так і надсегментарному рівнях.

Діагностичні критерії
1. Скарги – почащене сечовипускання, сечовипускання до 10 та більше

разів, імперативний поклик до сечовипускання, нетримання сечі.
2. Анамнез.
3. Клінічне обстеження: 
а) загальний аналіз крові та сечі (обов’язково),
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б) біохімічний аналіз крові (обов’язково),
в) посів сечі на мікрофлору (при необхідності).
4. Цистоскопія (при необхідності).
5. Висхідна цистограма, мікційна цистограма (при необхідності).
6. Ведення щоденника сечовипускань: відмічається кількість сечовипускань,

наявність імперативних покликів, епізодів неутримання сечі (обов’язково).
7. УЗД нирок, сечового міхура з дослідженням залишкової сечі (обов’язково).
8. Уродинамічне обстеження: урофлоуметрія, цистотонометрія (обов’язково).
9. Електроміографія (при необхідності).
Лікування
1. Антибактеріальна терапія (при необхідності).
2. Лікувальна фізкультура для укріплення м’язів промежини та тазового дна

(постійно).
3. Зміна режиму харчування (виключення кофеїну, горілчаних напоїв, кислих

овочів та фруктів) (постійно).
4. М�холіноблокатори:
а) Дриптан (діти після 5 р.) 1 табл. (5 мг) 3 рази на день, індивідуально (від 

2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць).
б) Детрузитол (хворі після 18 р.) 1 табл. (2 мг) 2 рази на день, індивідуально

(від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць).
в) Везикар (дорослим) 1 табл. (5 мг) 1 раз на добу, за необхідності доза мо�

же бути збільшена до 10 мг 1 раз на добу.
5. Електростимуляція сечового міхура, індивідуально (від 2 тижнів до 

9 місяців з перервою 1 місяць). Електростимуляція сечового міхура апаратом
«Ампліпульс». Режим роботи 1, рід робіт 2,70 Гц, модуляція 100%, посилка�па�
уза: 4�6 сек., час 15 хв., електроди: крижовий відділ – над лоном. Електрости�
муляцію проводити на порожній сечовий міхур.

6. Лазеротерапія, індивідуально (від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 
1 місяць). Курс лазеротерапії на початку лікування має 5 щоденних сеансів,
потім 5 сеансів через день, час впливу на 1 корпоральну точку – 30 секунд, су�
марний час впливу під час сеансу – 4 хвилини.

Ускладнення
У зв’язку з порушенням уродинаміки, в тому числі і функціонального харак�

теру, можливі наступні ускладнення:
� цистит,
� міхурово�сечовідний рефлюкс,
� пієлонефрит.

Профілактичні заходи
Санітарно�просвітницька робота з населенням.
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога
Амбулаторні та стаціонарні урологічні відділення районних, обласних,

міських лікарень.
Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
Відсутність імперативних покликів; нормалізація частоти сечовипускання;

відсутність епізодів нетримання сечі; відсутність гіперскорочень детрузора на
цистотонограмі; покращення якості життя.

Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Шановний пацієнте!
Ви будете проходити лікування мимовільного сечовипускання. Вам буде за�

пропоновано 4�5 разів відвідати Вашого лікаря протягом 9 місяців для прове�
дення діагностики та контролю результатів призначеного лікування. Вам також
запропонують заповнити анкету. Це буде зроблено для початкової оцінки Вашої
якості життя та стану здоров’я, щоб в наступному спостерігати, чи підвищують�
ся вони на тлі лікування. Під час першого візиту до лікаря Вам буде виданий що�
денник сечовипускань. Його потрібно буде заповнювати протягом трьох днів
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безпосередньо перед наступним візитом. У щоденнику потрібно буде відмічати
час сечовипускань, кількість виділеної сечі та випадки нетримання сечі.

В окремих випадках можуть виникнути побічні ефекти, такі як сухість у роті,
головний біль, неприємне відчуття в області живота, сухість очей.

Якщо Ви – жінка дітородного віку, Ви повинні користуватися контрацептива�
ми в період лікування та протягом одного місяця після його завершення.

З будь�якими питаннями та проблемами стосовно лікування Ви завжди мо�
жете звернутись до Вашого лікаря:

Ім’я:_____________________________________________________________
Адреса:_________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________
Я прочитав(ла) та зрозумів(ла) вищевикладений текст і пояснення мого 

лікаря.
________________________ ___________________________
Дата Підпис пацієнта

________________________ ___________________________
Дата Підпис законного представника

(при необхідності) 

Я підтверджую, що пацієнт(ка) ознайомлений(на) і підписав(ла) форму
інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

_________________________ __________________________
Дата Підпис лікаря

Правила зміни вимог до виконання протоколу
Зміни вносяться за наявності нових науково доведених даних про наявність

ускладнень та побічних ефектів.

Приклад щоденника сечовипускання та якості життя
Дата: 23.10.03 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

О   О   О  О   О О
Години Об’єм Мимо� Сечови� Об’єм Імперати�

випитої вільне пускання сечі вний позив
рідини сечовипу� (мл) до сечови�
(мл) скання пускання

06:00�07:00 200 Х Х 250 Х
07:00�08:00 Х 100
08:00�09:00 200 Х Х 50 Х
09:00�10:00
10:00�11:00 300 Х 100
11:00�12:00 400 Х 50 Х
12:00�13:00 Х
13:00�14:00 300 Х Х 150
14:00�15:00 Х
15:00�16:00 Х 200
16:00�17:00
17:00�18:00 Х Х 100 Х
18:00�19:00 400
19:00�20:00 200 Х 100
20:00�24:00 300 Х Х 100 Х

Х Х 50
24:00�06:00 Х 100

Х 120

O
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Дата: 30.10.03
Як описали би Ви Ваш Дуже Доб� Сере� Пога� Дуже 
теперішній стан здоров’я? добрий рий дній ний поганий

О О О О
В якому обсязі проблема Не Трош� Помі� Сильно 
з Вашим сечовим обме� ки рно
міхуром обмежує жує О О
виконання Ваших О
обов’язків у домашньому
господарстві (наприклад, 
прибирання, покупки)?
Чи обмежує проблема з Не об� Трош� Помір� Сильно
Вашим сечовим міхуром межує ки но О
Вашу фізичну діяльність О О
(наприклад, 
прогулянки, спорт)?
Чи обмежує проблема Не від� Зовсім Трош� Помір� Сильно
з Вашим сечовим міхуром повідає ні ки но О
стосунки з Вашим дійсно О О
супутником життя? сті

О
Чи почуваєте Ви себе Зовсім� Злег� Помір� Дуже 
пригніченим у зв’язку з ні ка но сильно
проблемою з Вашим О О О
сечовим міхуром?
Чи порушує проблема з Ніколи Інколи Часто Завжди 
Вашим сечовим міхуром О O О
Ваш сон?
Чи відповідає це дійсності у 
Вашому випадку? Якщо так,
то в якому розмірі?

Чи носите Ви гігієнічні Ніколи Інколи Часто Завжди 
прокладки, щоб бути О О О
сухими?
Чи стежите Ви за тим, Ніколи Інколи Часто Завжди 
скільки рідини Ви п’єте? О О О

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

МІХУРОВО�ВАГІНАЛЬНА НОРИЦЯ МКХ�10: N82.0

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Академік АН та АМН України, О.Ф. Возіанов тел: (044)216�67�31
доктор медичних наук, професор, 
директор Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського 9 а. 
Доктор мед. наук, професор, Е.О. Стаховський тел: (044)219�39�76
завідувач відділу пластичної 
та відновної урології Інституту 
урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського 9 а.

O

O

O

O

O

O

O

O
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Кандидат мед. наук, старший П.С. Вукалович тел: (044)213�85�64
науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського 9 а. 
Кандидат мед. наук, молодший О.А. Войленко тел: (044)213�85�64
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського 9 а.
Кандидат мед. наук, старший В.А. Котов тел: (044)213�85�64
лаборант з вищою освітою відділу 
пластичної та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського 9 а. 
Кандидат біол. наук, керівник ГНМІ, Л.І. Немирович 
літ. редактор, Інститут урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського 9 а.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження сучас�
ної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень жінок, що
страждають на міхурово�вагінальну норицю.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики міхурово�вагінальної нориці

з урахуванням її локалізації та ступеня порушення евакуаторної
функції сечового міхура і нирок.

• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки роз�
робці методів передопераційної підготовки, вибору оперативного досту�
пу, оптимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.

• Підвищення якості життя хворих на міхурово�вагінальну норицю.
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на міхурово�

вагінальну норицю залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на міхурово�вагіна�

льну норицю: спеціалізовані урологічні відділення обласних лікарень,
профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Міхурово�вагінальна нориця – вроджене або набуте захворювання (уск�
ладнення), що характеризується постійним підтіканням сечі внаслідок наяв�
ності нориці між сечовим міхуром та вагіною. 

Міхурово�вагінальна нориця буває двох видів: а) уроджена; б) набута, яка є
ускладненням акушерських операцій чи патологічних пологів, гінекологічних
втручань, травматичних ушкоджень, променевих уражень та ін. 

Етіологія і патогенез
Причини виникнення міхурово�вагінальних нориць численні, але майже зав�

жди пов’язані з недостатністю кровообігу тканин. Уроджені сечостатеві нориці
спостерігаються дуже рідко. Найчастіше вони виникають внаслідок ускладне�
них пологів, акушерських операцій, абортів, операцій на органах тазу, статевих
органах, а також у зв’язку з проростанням пухлин гінекологічних органів у се�
човий міхур, радіаційним пошкодженням стінки сечового міхура при проме�
невій терапії з приводу пухлин органів малого тазу тощо. Спричинити утворен�
ня сечостатевих нориць можуть і запальні процеси у сечовому міхурі, матці при
прориванні абсцесів у сечовий міхур. Нориці можуть виникати при перфорації
стінки сечового міхура при гангренозному циститі, тривалому перебуванні сто�
ронніх тіл у піхві чи сечовому міхурі, великих конкрементів у сечовому міхурі. 
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Ускладнення у вигляді розвитку міхурово�вагінальних нориць виникають і че�
рез технічні недоліки при проведенні інструментальних досліджень, літотрипсії,
внутрішньоміхуровій біопсії, а також внаслідок грубої катетеризації сечівника у
жінок, комбінованих травм тазових кісток, сечових органів, кишок.

Міхурово�вагінальні нориці у 97% пов’язані з травмами під час пологів, аку�
шерських та гінекологічних операцій. Згідно із статистикою, 85% сечостатевих
нориць виникають після гінекологічних операцій, 11% – після пологів, 4% –
після опромінення.

Появі нориць внаслідок акушерських операцій сприяють вторинна слабкість
пологової діяльності, анатомічно та функціонально вузький таз. У таких випад�
ках пологи без акушерського втручання тривають від 2 до 8 діб і більше.
Нерідко вони відбуваються при ранньому відходженні вод і наповненому сечо�
вому міхурі, що значною мірою сприяє утворенню нориць.

У патогенезі нориць, які розвиваються під час затяжних пологів, основну
роль відіграють трофічні порушення, тривала ішемія стінки сечового міхура, зу�
мовлена стисканням м’яких тканин між головкою плоду і лобковими кістками.

Міхурово�вагінальні нориці з однаковою частотою виявляються при перших і
повторних пологах. При повторних пологах ризик утворення нориць підви�
щується при наявності запальної або рубцевої деформації тканин полового ка�
налу і клітковини, що оточує сечові органи.

Нориці виникають не одразу після пологів, а через 1�3 тижні або пізніше. Це
залежить від ступеня ішемії і розмірів пошкодженої ділянки сечового міхура та
швидкості секвестрації некротизованої тканини.

При гінекологічних операціях міхурово�вагінальні нориці утворюються
частіше, ніж при акушерських. Співвідношення між ними становить 9 до 1, при�
чому у разі вагінальних втручань пошкодження сечового міхура спос�
терігається частіше, ніж при абдомінальних.

Висока частота пошкоджень сечового міхура під час хірургічних втручань на
жіночих статевих органах пояснюється не лише анатомічними зв’язками піхви,
шийки матки і сечового міхура, але й змінами у стінці сечового міхура при
різних гінекологічних захворюваннях та змінами його розташування. Так, пух�
лини матки порушують відтік із сечового міхура, стискаючи його на рівні міжсе�
човідної зв’язки або вище. Хронічна затримка сечі може бути спричинена роз�
витком цистоцеле через виражену ретрофлексію матки, що має пухлинний ву�
зол. У цих випадках стінка сечового міхура стає тонкою. Хронічний цистит,
який часто супроводжує патологію матки та її придатків, зумовлює порушення
відтоку сечі та склероз стінки сечового міхура.

Клінічна класифікація міхурово�вагінальної нориці до теперішнього часу не
затверджена.

Клінічна картина та перебіг міхурово+вагінальної нориці
Основним симптомом сечостатевої нориці є мимовільне виділення сечі, ха�

рактер і особливості якого залежать від величини, форми, локалізації нориці. 
Кількість виділеної сечі залежить від величини нориці. При невеликій нориці

сечовипускання природним шляхом може бути збережене більшою мірою, але
одночасно спостерігається мимовільне виділення сечі через піхву. При значних
дефектах уся сеча витікає назовні. Якщо нориця має звивисту чи лійкоподібну
форму або форму клапана, хворі в певному положенні (горизонтальному чи
вертикальному) можуть частково утримувати сечу.

Має значення й локалізація нориці. У разі розташування її біля верхівки се�
чового міхура хворі утримують сечу у вертикальному положенні тіла, при ло�
калізації її в шийці сечового міхура – в горизонтальному. При порушенні
трофіки стінки сечового міхура нетримання сечі спостерігається пізніше. У
період між первинною травмою і закінченням формування нориці у більшості
випадків виявляються продромальні симптоми: часте сечовипускання з імпе�
ративними позивами, дизурія. Вони тривають доти, доки остаточно не сфор�
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мується нориця і з піхви не почне мимовільно виділятися сеча. Лише при нори�
цях, які виникають на тлі специфічного запалення сечових і статевих органів,
ці симптоми можуть спостерігатися протягом кількох місяців. У таких хворих
під час цистоскопії визначаються характерні для туберкульозу зміни слизової
оболонки сечового міхура або виявляються виразки у ділянці дна сечового
міхура з фіброзним та некротичним нальотом.

У хворих з великими норицями завжди бувають тяжкі запальні зміни сечово�
го міхура, піхви, зовнішніх статевих органів. Внаслідок хронічного подразнення
інфікованою сечею у багатьох жінок виявляються мацерація і навіть гнійне за�
палення внутрішніх поверхонь стегон.

У зоні нориць нерідко накопичуються солі і з часом утворюються камені. Три�
валість існування нориці і запального процесу в сечових органах теж відби�
вається на функції сечового міхура: порушуються функції м’язу, що виштовхує
сечу, регулювання пасажу сечі з верхніх сечових шляхів. Внаслідок цього у ба�
гатьох хворих розвивається одно� або двосторонній уретерогідронефроз, утво�
рюються камені в нирках.

Діагностика
Діагноз, у більшості випадків, встановлюють під час піхвового дослідження й

огляду піхви у дзеркалах. Проте лише комплексне дослідження, яке включає
клініко�лабораторні та рентгенологічні методи, дозволяє отримати достовірні
відомості щодо топографії нориці, локальних змін в її ділянці та стану сечоста�
тевої системи, що потрібно для визначення оптимальної схеми лікування.

Визначити кількість, розташування, форму, розмір і характер нориці дозво�
ляє лише піхвове дослідження. Найчастіше виявляються одиничні нориці, але
можуть бути й множинні. Форми їх різні: кругла, овальна, півмісяцева, зигзаго�
подібна тощо. Розмір варіює від найменшого до величезного, аж до руйнуван�
ня сечівника та міхурово�піхвової перетинки з випинанням слизової оболонки
сечового міхура. Під час піхвового дослідження виявляють такі патологічні
зміни, як гранулюючі та інкрустовані поверхні, виразки, залишки ниток, лійко�
подібні дефекти, рубцеві розростання.

При бімануальному піхвовому дослідженні визначають рухомість, ригідність,
болючість стінок піхви й сечового міхура. Якщо у піхві немає запального про�
цесу і вона не склерозована, розпізнати міхурово�піхвові нориці нескладно. У
більшості випадків вони локалізуються на передній стінці піхви або її кукси по
середній лінії або поблизу неї. При масивних дефектах слизова оболонка се�
чового міхура випинається в піхву. Інколи по краю нориці виявляється один або
два отвори сечоводів.

Після екстирпації матки нориці майже завжди містяться в куксі піхви, за лоб�
ковою дугою, і виявити їх під час піхвового дослідження не завжди вдається.

До найпростіших і найпоширеніших методів діагностики належить уведення
в сечовий міхур забарвлених розчинів з подальшим спостереженням за їх над�
ходженням через норицю у піхву. 

Для цього в піхву вводять піхвове дзеркало й підйомник, а в сечовий міхур –
забарвлену рідину. При наявності міхурово�піхвової нориці рідина буде надхо�
дити в піхву.

З метою виявлення точкової нориці сечовий міхур заповнюють рідиною, за�
барвленою метиленовим синім, а в піхву вкладають тампон, який у разі наяв�
ності нориці забарвлюється.

Для підтвердження діагнозу деякі автори рекомендують застосовувати анте�
і ретроградне введення металевих зондів. Через сечівник вводять у сечовий
міхур металевий катетер, а через норицю – зонд. При їх дотиканні чути мета�
левий звук.

Певну інформацію дають і ендоскопічні методи дослідження. При достатньо�
му наповнені сечового міхура під час цистоскопії вдається визначити розміри
нориці, її розташування, відношення до отворів сечоводів, внутрішнього отво�
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ру сечівника, а також оцінити стан слизової оболонки сечового міхура, викона�
ти хромоцистоскопію. Проте виконання цього дослідження вимагає певного
досвіду.

Для здійснення цистоскопії, особливо при норицях великого діаметру, засто�
совують різні способи тампонади піхви (марлевим тампоном, гумовим бало�
ном). Цистоскопію вдається виконати навіть при норицях, які локалізуються в
шийці сечового міхура, і повному руйнуванні сечівника. Певних труднощів зав�
дає виявлення точкових нориць. Деформація і рубцеві зміни дна сечового міху�
ра, близьке розташування нориці до отвору сечоводу, супутній цистит утруд�
нюють виявлення отвору при цистоскопії. У таких випадках цистоскопію треба
виконувати при одночасному наповненні піхви повітрям під тиском. Отвір но�
риці виявляється за бульбашками повітря, яке надходить у сечовий міхур.

Відомості щодо топографії нориць, а також стану і місткості сечового міхура,
наявності міхурово�сечовідних рефлюксів і втягнення у процес прилеглих ор�
ганів можна одержати за допомогою вагінографії. Цінність цього методу зрос�
тає при неможливості ендоскопічного дослідження (мікроцистис, непрохідність
сечівника тощо). Дослідження здійснюють за допомогою двоканального кате�
тера, влаштованого за принципом катетера�балона Фолея, але більшого
розміру.

У піхву вводять гумовий балон і заповнюють його ізотонічним розчином
натрію хлориду чи газом. Хвора набуває положення за Тренделенбургом, після
чого за допомогою катетера вводять у сечовий міхур від 100 до 250 мл 20�30%
рентгенконтрастного розчину, який проникає через норицю в органи, втягнуті
у патологічний процес.

Про стан і місткість сечового міхура, наявність міхурово�піхвової нориці да�
ють уявлення цистографія, вагіноскопія.

Цистоскоп вводять у спеціальний отвір у катетері Померанцева�Фолея. Се�
човий міхур заповнюють рідиною, забарвленою розчином метиленового синь�
ого, і в піхву вводять цистоскоп у катетері Фолея. Ізотонічним розчином натрію
хлориду чи повітрям наповнюють балон катетера, який щільно прилягає до
стінок піхви і перешкоджає витіканню з неї рідини. При натискуванні над лоб�
ком під час вагіноскопії можна виявити у піхві забарвлену рідину, що свідчить
про наявність нориці і дозволяє встановити її локалізацію.

Про функціональну здатність нирок і верхніх сечових шляхів можна робити
висновок за даними лабораторних і рентгенологічних методів дослідження. У
комплекс клінічного обстеження треба включити визначення біохімічних показ�
ників крові, мікробіологічне дослідження флори піхви і (при можливості) сечі з
сечового міхура.

Серед рентгенологічних методів найбільше значення має екскреторна урог�
рафія, серед радіонуклідних – динамічна сцинтиграфія. Дослідження розпочи�
нають з реографії чи сканування та інфузійної урографії. Ці методи особливо
інформативні, якщо один або обидва сечоводи втягнуті в патологічний процес,
а також при наявності комбінованих і складних нориць.

Екскреторна урографія і сцинтиграфія відіграють важливу роль не лише при
визначенні тактики лікування, а й при обстеженні хворих у період реабілітації
та диспансерного спостереження після операції.

Надзвичайно важливим та інформативним методом діагностики є динамічна
комп’ютерна гамма�сцинтиграфія, яка дозволяє навіть в амбулаторних умовах
виявити норицю, провести диференціальну діагностику міхурово� і сечовідно�
піхвових нориць, а також одержати відомості щодо функціонального і морфо�
логічного стану нирок і верхніх сечових шляхів.

Лікування
У рідкісних випадках невеликі нориці (близько 3 мм у діаметрі) закривають�

ся самостійно. Ефективність консервативного лікування досягає 2,5%. Тому
основним методом лікування хворих є оперативний.
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Для закриття сечостатевих нориць (фістулопластики) використовують три
основних методи – черезміхуровий, черезпіхвовий, черезочеревинний. Інколи
застосовують різні комбінації цих методів.

Незалежно від того, який метод закриття нориці, передусім треба ліквідува�
ти джерела запалення у сечостатевій системі. Для цього проводять протиза�
пальну терапію з урахуванням чутливості мікроорганізмів до антибіотиків і
хіміопрепаратів. Перед лікуванням потрібно: 1) виявити мікроорганізми в сечі і
визначити їх чутливість до антибіотиків; 2) усунути інкрустації; 3) ліквідувати
запальний процес у піхві і зовнішніх статевих органах; 4) відшарувати некро�
тичні маси в ділянці нориці. Цього досягають протягом 4�6 місяців. На той час
зникають місцеві запальні зміни у тканинах і можливе проведення пластики.
Залежно від конкретної ситуації, рекомендовані строки можуть бути змінені. 

При норицях, зумовлених впливом опромінення та хімічних речовин, опе�
рацію треба проводити не раніше як через 1 рік. Нориці, що утворюються при
пухлинах, оперативній корекції не підлягають.

Основними етапами закриття сечостатевої нориці є витинання рубцевої тка�
нини, яка оточує краї отвору, і розщеплення країв нориці (до повного відокрем�
лення стінки піхви від стінки сечового міхура).

Для забезпечення первинного загоювання потрібне співставлення країв без
натягу, щоб поверхні, які прилягають, складались із анатомічно однорідних
тканин, а лінії швів на стінці сечового міхура і піхви не збігалися.

Для усунення нориць із втягненням у рубцевий процес отворів сечоводів по�
казана уретероцистонеостомія.

При наявності двох (або більше) міхурово�піхвових нориць, розташованих в
одній площині та на одному рівні, містки між ними, які не перевищують за
розміром 0,5 х 0,5 см, розтинають. Після поновлення чи розщеплення країв цих
нориць утворюється ніби одна нориця, яку ушивають. Містки, які перевищують
за розміром 0,5 х 0,5 см, зберігають. Після цього нориці ушивають, захоплюю�
чи у шви й містки. У таких випадках доцільна інтерпозиція ділянки очеревини
між розрізненими краями стінки міхура й піхви.

При фістулорафії, яка виконується будь�яким доступом, важко виділити
стінку піхви від стінки сечового міхура у ділянці нориці. Ця маніпуляція тим
складніша, чим більш виражений у зоні нориці рубцевий процес.

Закриття сечостатевої нориці черезпіхвовим доступом. Хвора набуває на
операційному столі гінекологічного положення. Малі статеві губи пришивають
до шкіри стегон. За допомогою заднього піхвового дзеркала і спеціальних
підйомників обмежують операційне поле потрібної величини. При рубцевому
стенозі піхви для забезпечення широкого доступу до операційного поля роб�
лять поздовжню (по середній лінії) чи бічну перинеотомію.

Максимально зводять до низу шийку матки і, відступивши 0,5�1 см від краю
отвору нориці, роблять овальний розріз слизової оболонки піхви. Краї рани
відсепаровують, рубець висікають. При накладанні швів вкол і викол голки роб�
лять так, щоб забезпечити при зав’язуванні інвагінацію його в сечовий міхур.
Потім накладають другий ярус швів і рану передньої стінки піхви зашивають.

Закриття сечостатевої нориці позаочеревинним (черезміхуровим) доступом.
Серединним розрізом між лобком і пупком виділяють передню стінку сечового
міхура і поздовжнім чи дугоподібним розрізом між контрольними (провізорни�
ми) лігатурами розтинають його. Сечовий міхур максимально розтягують роз�
ширювачем, уточнюють форму і топографію нориці.

В обидва сечоводи вводять індивідуально підібрані трубки – катетери. При

глибоко розташованих норицях для наближення дна сечового міхура іноді вда�

ються до тампування піхви перед операцією. Можна мобілізувати краї нориці

за допомогою кетгутових петель: один ряд петель (кількість їх залежить від

розмірів нориці) накладають на піхвовий край нориці, другий – відступивши 
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1 см від нього, на стінку сечового міхура. При протягуванні за петлі край нориці

зміщується вгору. Спеціальним скальпелем (зігнутим під кутом) відділяють

стінку сечового міхура від піхви на глибину 1�1,5 см. За допомогою гумового

катетера перший ряд петель, накладений на піхвовий край нориці та зібраний

у пучок, виводять через піхву назовні й підтягують. При цьому стінка піхви у

ділянці нориці утворює поперечну складку. На ранову поверхню піхви (з боку

сечового міхура) накладають кетгутові шви.

Другий ряд швів накладають на краї міхурової частини нориці так, щоб між

стінкою піхви і сечовим міхуром не було порожнини. У піхві на добу залишають

тампон. Сечовий міхур дренують постійним катетером. Сечовідні катетери ви�

даляють під кінець операції. У тих випадках, коли нориця межує безпосеред�

ньо з отворами сечоводів, катетери залишаються на кілька діб.

У складних випадках при рецидивних міхурово�вагінальних норицях, які не

підлягають зашиванню з метою підвищення якості життя хворих, можливе про�

ведення трансректальної деривації сечі.

Прогноз

При своєчасно і технічно правильно виконаній операції повністю одужують

80�97% хворих.

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�

щенні якості надання допомоги хворим з міхурово�вагінальною норицею та за�

безпеченні її доступності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З МІХУРОВО�
ВАГІНАЛЬНОЮ НОРИЦЕЮ

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі з міхурово�вагінальною но�

рицею.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

Основним симптомом міхурово�вагінальної нориці є мимовільне виділення

сечі, характер і особливості якого залежать від величини, форми, локалізації

нориці. Кількість виділеної сечі залежить від величини нориці. При невеликій

нориці сечовипускання природним шляхом може бути збережене більшою

мірою, але одночасно спостерігається мимовільне виділення сечі через піхву.

При значних дефектах вся сеча витікає назовні. Якщо нориця має звивисту чи

лійкоподібну форму або форму клапана, хворі у певному положенні (горизон�

тальному чи вертикальному) можуть частково утримувати сечу.

Має значення й локалізація нориці. У разі розташування її біля верхівки се�

чового міхура хворі утримують сечу у вертикальному положенні тіла, при ло�

калізації її в шийці сечового міхура – в горизонтальному. При порушенні

трофіки стінки сечового міхура нетримання сечі спостерігається пізніше. У

період між первинною травмою і закінченням формування нориці у більшості

випадків виявляються продромальні симптоми – часте сечовипускання з імпе�

ративними позивами, дизурія. Вони тривають доти, доки остаточно не сфор�

мується нориця і з піхви не почне мимовільно виділятися сеча. Лише при нори�

цях, які виникають на тлі специфічного запалення сечових і статевих органів,

ці симптоми можуть спостерігатися протягом кількох місяців. 

У хворих з великими норицями завжди бувають тяжкі запальні зміни сечово�

го міхура, піхви, зовнішніх статевих органів. Внаслідок хронічного подразнення

інфікованою сечею у багатьох жінок виявляються мацерація і навіть гнійне за�

палення внутрішніх поверхонь стегон.
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У зоні нориць нерідко накопичуються солі та з часом утворюються камені.

Тривалість існування нориці і запального процесу в сечових органах теж відби�

вається на функції сечового міхура: порушуються функції м’яза, що виштовхує

сечу, регулювання пасажу сечі з верхніх сечових шляхів. Внаслідок цього у ба�

гатьох хворих розвивається одно� або двобічний уретерогідронефроз, утворю�

ються камені в нирках.

Визначити кількість, розташування, форму, розмір і характер нориці дозво�

ляє лише піхвове дослідження. Найчастіше виявляються одиничні нориці, але

можуть бути й множинні. Під час піхвового дослідження виявляють такі пато�

логічні зміни, як гранулюючі та інкрустовані поверхні, виразки, залишки ниток,

лійкоподібні дефекти, рубцеві розростання.

При бімануальному піхвовому дослідженні визначають рухомість, ригідність,

болючість стінок піхви й сечового міхура. Якщо у піхві немає запального про�

цесу і вона не склерозована, розпізнати міхурово�піхвові нориці не складно. 

До найпростіших і найпоширеніших методів діагностики належить уведення

в сечовий міхур забарвлених розчинів з подальшим спостереженням за їх над�

ходженням через норицю у піхву. Для цього в піхву вводять піхвове дзеркало

й підйомник, а в сечовий міхур – забарвлену рідину. При наявності міхурово�

піхвової нориці рідина буде надходити в піхву.

З метою виявлення точкової нориці сечовий міхур заповнюють рідиною, за�

барвленою метиленовим синім, а в піхву вкладають тампон, який у разі наяв�

ності нориці забарвлюється.

Для підтвердження діагнозу деякі автори рекомендують застосовувати анте�

і ретроградне введення металевих зондів. Через сечівник вводять у сечовий

міхур металевий катетер, а через норицю – зонд. При їх дотиканні чути мета�

левий звук.

Певну інформацію дають і ендоскопічні методи дослідження. При достатньо�

му наповнені сечового міхура під час цистоскопії вдається визначити розміри

нориці, її розташування, відношення до отворів сечоводів, внутрішнього отво�

ру сечівника, а також оцінити стан слизової оболонки сечового міхура, викона�

ти хромоцистоскопію. 

Для здійснення цистоскопії, особливо при норицях великого діаметру, засто�

совують різні способи тампонами піхви (марлевим тампоном, гумовим бало�

ном). У рідкісних випадках при масивних норицях, коли забарвлена рідина

повністю виводиться назовні, цистоскопію виконують у колінно�ліктьовому по�

ложенні хворої. У деяких випадках цистоскопію здійснюють через норицю. 

Відомості щодо топографії нориць, а також стану і місткості сечового міхура,

наявності міхурово�сечовідних рефлюксів і втягнення у процес прилеглих ор�

ганів можна одержати за допомогою вагінографії. Цінність цього методу зрос�

тає при неможливості ендоскопічного дослідження (мікроцистис, непрохідність

сечівника тощо). Дослідження здійснюють за допомогою двоканального кате�

тера, влаштованого за принципом катетера�балона Фолея, але більшого

розміру.

Про стан і місткість сечового міхура, наявність міхурово�піхвової нориці да�

ють уявлення цистографія, вагіноскопія.

Про функціональну здатність нирок і верхніх сечових шляхів можна робити

висновок за даними лабораторних і рентгенологічних методів дослідження. У

комплекс клінічного обстеження входять: визначення біохімічних показників

крові, мікробіологічне дослідження флори піхви та (при можливості) сечі з се�

чового міхура.

Серед рентгенологічних методів найбільше значення має екскреторна урог�

рафія, серед радіонуклідних – динамічна сцинтиграфія. Ці методи особливо
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інформативні, якщо один або обидва сечоводи втягнуті у патологічний процес,

а також при наявності комбінованих і складних нориць.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�

ня, визначення лікувальної тактики, оперативне лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� бімануальне піхвове дослідження;

� огляд піхви в дзеркалах із введенням забарвлених розчинів у сечовий

міхур;

� цистоскопія;

� бактеріологічне дослідження сечі (піхвого вмісту) з визначенням чутливості

збудників до антибактеріальних препаратів.

Лікування

У рідкісних випадках невеликі нориці (близько 3 мм у діаметрі) закривають�

ся при тривалому дренуванні сечового міхура уретральним катетером. Ефек�

тивність консервативного лікування досягає 2,5%. Тому основним методом

лікування хворих є оперативний – фістулопластика. Для цього використовують

три основних оперативних доступи – черехпіхвовий, черезміхуровий та чере�

зочеревинний. Інколи застосовують різні комбінації цих методів.

У плані передопераційної підготовки проводиться санація сечостатевої сис�

теми. Для цього проводять протизапальну терапію з урахуванням чутливості

мікроорганізмів до антибіотиків і хіміопрепаратів. Перед лікуванням потрібно:

1) виявити мікроорганізми в сечі та визначити їх чутливість до антибіотиків; 

2) усунути інкрустації; 3) ліквідувати запальний процес у піхві та зовнішніх ста�

тевих органах; 4) відшарувати некротичні маси в ділянці нориці. Цього досяга�

ють протягом 1�3 місяців. На той час зникають місцеві запальні зміни у ткани�

нах і можливе проведення пластики. Залежно від конкретної ситуації, рекомен�

довані строки можуть бути змінені. 

При норицях, зумовлених впливом опромінення та хімічних речовин, опе�

рацію треба проводити не раніше як через 1 рік. Нориці, що утворюються при

пухлинах, оперативній корекції не підлягають.

Основними етапами закриття сечостатевої нориці є витинання рубцевої тка�

нини, яка оточує краї отвору, і розщеплення країв нориці (до повного відокрем�

лення стінки піхви від стінки сечового міхура).

Для забезпечення первинного загоювання потрібне співставлення країв без

натягу, щоб поверхні, які прилягають, складались із анатомічно однорідних

тканин, а лінії швів на стінці сечового міхура і піхви не збігалися.

Для усунення нориць із втягненням у рубцевий процес отворів сечоводів по�

казана уретероцистонеостомія.

Закриття сечостатевої нориці черезпіхвовим доступом. Хвора перебуває у

гінекологічному положенні. Малі статеві губи пришивають до шкіри стегон. За

допомогою заднього піхвового дзеркала і спеціальних підйомників обмежують

операційне поле потрібної величини. При рубцевому стенозі піхви для забезпе�
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чення широкого доступу до операційного поля роблять поздовжню (по се�

редній лінії) або бічну перинеотомію.

Максимально зводять до низу шийку матки і, відступивши 0,5�1 см від краю

отвору нориці, роблять окаймляючий розріз слизової оболонки піхви. Краї ра�

ни відсепаровують, рубець висікають, виділяють стінку сечового міхура та

піхви. Перший ряд швів накладають на стінку сечового міхура так, щоб забез�

печити при зав’язуванні інвагінацію слизової оболонки в сечовий міхур. Другий

ряд швів накладають на рану передньої стінки піхви в напрямку, протилежно�

му швам сечового міхура.

Закриття сечостатевої нориці черезміхуровим доступом. Серединним

розрізом між лобком і пупком виділяють передню стінку сечового міхура і по�

здовжнім розрізом розтинають його. Сечовий міхур максимально розтягують

розширювачем, уточнюють форму і топографію нориці. При необхідності сечово�

ди дренують. Краї нориці висікають, відділяють стінку сечового міхура від піхви.

Перший ряд швів накладається на передню стінку піхви. Другий ряд швів накла�

дають на краї міхурової частини нориці так, щоб між стінкою піхви і сечовим міху�

ром не було порожнини. Сечовідні катетери видаляють під кінець операції. У тих

випадках, коли нориця межує безпосередньо з отворами сечоводів, катетери за�

лишаються на кілька діб. Передню стінку сечового міхура зашивають дворядни�

ми розсмоктуючими швами. У піхві на добу залишають тампон. Сечовий міхур

дренується по уретрі катетером Фолея, який видаляється через 12�21 добу. 

У складних випадках при рецидивних міхурово�вагінальних норицях, що не

підлягають зашиванню, з метою підвищення якості життя хворих можливе про�

ведення трансректальної деривації сечі.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження: 

� проба з барвником та тампоном;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� висхідна цистографія;

� вагінографія.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворої скарг на мимовільне витікання сечі проводиться фізи�

кальне обстеження, УЗД нирок, бімануальне піхвове дослідження, огляд піхви

у дзеркалах із введенням забарвлених розчинів у сечовий міхур, лабораторні

аналізи. При виникненні підозри на наявність міхурово�вагінальної нориці про�

водиться цистоскопія, бактеріологічне дослідження сечі (піхвого вмісту) з виз�

наченням чутливості збудників до антибактеріальних препаратів, за показан�

нями – проба з барвником та тампоном, оглядова та екскреторна урографія,

радіоізотопна ренографія, динамічна нефросцинтіграфія, висхідна цисто�

графія, вагінографія. У випадку непідтвердження діагнозу «Міхурово�вагіна�

льна нориця» виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення

хворій діагнозу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному

відділенні або амбулаторно. При встановленні діагнозу «Міхурово�вагінальна

нориця» хворій за згоди виконується оперативне втручання – фістулопласти�

ка, при наявності конкрементів оперативне втручання доповнюється цистоліто�
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томією. При досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної уроди�

наміки нижніх та верхніх сечовивідних шляхів) хворим проводяться ре�

абілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування проводить�

ся лікування ускладнень, які виникли, або санація сечостатевих органів та, при

необхідності, повторне оперативне лікування. Контрольне обстеження прово�

диться через 3 місяці після операції, через один рік та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді. 

Можливі ускладнення:

� рецидивування міхурово�вагінальної нориці;

� нагноєння післяопераційної рани;

� гострий пієлонефрит;

� гостра ниркова недостатність (обструктивна);

� гостра кровотеча;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функціонального стану нирок. Позитив�

ним вважається результат при відсутності скарг хворої, задовільному

функціонуванні сечового міхура, нирок та верхніх сечовивідних шляхів, відсут�

ності даних про рецидив міхурово�вагінальної нориці.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження рецидивування міху�

рово�вагінальної нориці не визначається, функція сечового міхура, нирок,

верхніх сечовивідних шляхів задовільна.

9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворі потребують їх консервативного лікуван�

ня або повторного оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Відсутність статевих контактів та обмеження фізичного навантаження стро�

ком на 3 місяці після оперативного втручання, санаторно�курортне лікування.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Міхурово�вагінальна нориця»

Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування міхуро�

во�вагінальної нориці, отримав інформацію про причини виникнення, мету про�

ведення оперативного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Міхурово�вагінальна нориця».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.
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Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які запитання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Міхурово�вагінальна нориця» і отримав на них

вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар __________________________«___»___________ 200_р.

(Прізвище, ім’я, по батькові)

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Міхурово�вагінальна нориця», про що підписався власноручно

_____________________________, що засвідчують присутні при бесіді

(підпис пацієнта)

________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

a. Міхурово�вагінальна нориця – вроджене або набуте захворювання, що ха�

рактеризується постійним підтіканням сечі внаслідок наявності нориці між се�

човим міхуром та вагіною. 

b. Метод лікування – оперативний (фістулопластика). Суть операції полягає

у висіченні нориці та відновленні цілісності сечового міхура та піхви.

c. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: інвалідизація,

соціальна дезадаптація, порушення фізичного та психічного стану хворої, не�

можливість жінки мати дітей, розвиток гнійно�запальних ускладнень, мацерації

шкіри.

d. Можливі ускладнення оперативного втручання: 

� рецидивування міхурово�вагінальної нориці;

� нагноєння післяопераційної рани;

� гострий пієлонефрит;

� гостра ниркова недостатність (обструктивна);

� гостра кровотеча;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку міхурово�вагінальної

нориці. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
міхурово�вагінальну норицю.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу міхурово�вагінальної нориці у спеціалізованому уро�
логічному відділенні обласної лікарні, профільній клініці медичного інституту,
Інституті урології АМН України протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на міхурово�вагінальну норицю, які госпіталізо�

вані у відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на міхурово�вагінальну норицю, яким проведене опера�

тивне втручання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих на міхурово�вагінальну норицю, яким проведена транс�

вагінальна фістулопластика ________, (_________) % до прооперованих.

Скарги на мимовільне підтікання сечі

Так

Обстеження: загальний аналіз крові, сечі; креатинін плазми крові; УЗД

нирок; бімануальне піхвове дослідження; огляд піхви в дзеркалах з

введенням забарвлених розчинів у сечовий міхур; цистоскопія;

бактеріологічне дослідження сечі; проба з барвником та тампоном;

оглядова урографія; екскреторна урографія

Встановлено діагноз 

«Міхурово�вагінальна нориця»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Лікування – фістулопластика. При

наявності конкрементів оперативне

втручання доповнюється цистолітотомією

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

санація сечостатевих органів та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

санація сечостатевих органів та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Б) Кількість хворих на міхурово�вагінальну норицю, яким проведена транс�
везикальна фістулопластика ________, (_________) % до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих на міхурово�вагінальну норицю, у яких
виник рецидив у ранньому післяопераційному періоді________, (_________) %
до прооперованих.

3. Кількість хворих на міхурово�вагінальну норицю, яким виконане контроль�
не обстеження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на міхурово�вагінальну норицю, при контрольному обсте�
женні у яких констатований задовільний результат ______, (______) %.

Б) Кількість хворих на міхурово�вагінальну норицю, при контрольному обсте�
женні у яких відзначений рецидив у віддаленому післяопераційному періоді
________, (_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних інструментальних та ла�
бораторних досліджень, УЗД, рентгенологічних методів. При цьому врахо�
вується рецидивування міхурово�вагінальної нориці, функція нирок, наявність
гнійного виділення з післяопераційної рани. 

Ускладнення, які розвинулись в стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Міхурово�вагіна�

льна нориця» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни до наведеного протоколу готуються групою розробників. Внесення

змін до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністер�
ством охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Міхурово�вагінальна нориця» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка хворим Дуже Задо� В основМіж за� В основ�Не за� Нестер�
якості життя задо� воле� ному, дово� ному, дово� пно
хворим відносно воле� ний задо� лений не за� лений
стану нирок ний воле� та не дово�

ний задо� лений
воле�
ний

1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
поставились до 
того, що Вам 
до кінця життя 
доведеться мати 
такі проблеми з 
сечовипусканням, 
як у цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =
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5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

МІХУРОВО�КИШКОВА НОРИЦЯ МКХ�10: N 32.1

ВСТУП.
Розробники протоколу:

Доктор мед. наук, професор, Е.О.Стаховський тел: (044)219�3976
завідувач відділу пластичної 
та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, старший П.С.Вукалович тел: (044)213�8564
науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, молодший О.А.Войленко тел: (044)213�8564
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат мед. наук, старший В.А.Котов тел: (044)213�8564
лаборант з вищою освітою 
відділу пластичної та відновної
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат біол. наук, Л.І.Немирович  
керівник ГНМІ, літ. редактор, 
Інститут урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих,
що страждають на міхурово�кишкову норицю.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики міхурово�кишкової нориці з

урахуванням її локалізації, ступеню порушення евакуаторної функції
нирок, сечового міхура та кишковика.

• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки
розробці методів передопераційної підготовки, вибору методу опе�
ративного втручання, оптимізації показань та протипоказань до йо�
го виконання.

• Підвищення якості життя хворих на міхурово�кишкову норицю.
• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими на міхурово�

кишкову норицю залежно від результатів оперативного лікування.
Сфера застосування протоколу лікування хворих на міхурово�кишкову

норицю: спеціалізовані урологічні, проктологічні відділення обласних лікарень,
профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Міхурово�кишкова нориця – вроджене захворювання або набуте усклад�
нення, що характеризується наявністю сполучення між сечовим міхуром та
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шлунково�кишковим трактом і призводить до розвитку гнійно�запальних уск�
ладнень нирок, сечовивідних шляхів, кишковика, конкрементоутворенню, по�
рушенню гомеостазу. 

Вроджена міхурово�кишкова нориця є вкрай рідкісною патологією, частіше
зустрічається у хлопчиків. При цій аномалії розвитку відсутній задньопрохідний
отвір та мається сполучення між прямою кишкою та сечовим міхуром. Основ�
ним клінічним симптомом атрезії прямої кишки з норицею є відходження ме�
конію та газів через зовнішній отвір сечовипускного каналу при акті сечовипу�
скання. При цьому сеча змішана з меконієм, має зеленуватий колір протягом
всього акту сечовипускання. Останні порції сечі найбільш забарвлені. Після ви�
ходу сечі з уретри виділяється велика кількість газів. Поза актом сечовипус�
кання з уретри гази та меконій не виділяються, вони утримуються сфінктером
сечового міхура. 

У цій групі вроджених вад розвитку частіше зустрічаються довгі нориці з не�
великим діаметром, випорожнення через них кишковика, як правило, утрудне�
не. У з’язку з цим, дуже швидко після народження у дитини виявляються симп�
томи кишкової непрохідності.

Вроджена міхурово�кишкова нориця може бути діагностована багатьма ме�
тодами. У деяких випадках її можна діагностувати за клінічними ознаками або
рентгенологічно. При останньому методі виявляється нориця, заповнена га�
зом, або виявляються кишкові гази, які проникли через норицю у сечовий
міхур. 

Уретроцистографія є основним діагностичним методом при виявленні мішу�
рово�кишкових нориць, при її виконанні контрастується сечовий міхур, нориця
та заплив контрасту в пряму кишку. За допомогою мікроскопічного досліджен�
ня в сечі визначаються складові частини меконію.

Лікування вродженої міхурово�кишкової нориці з атрезією прямої кишки –
оперативне. Операція показана у перші години після народження, незалежно
від його локалізації та ширини. Найбільш радикальним вважається первинне
переміщення нориці з місця впадіння у сечовий міхур в ділянку природного
розміщення задньопрохідного отвору. З цією метою через поздовжній розтин
на промежині розсікають у глибині норицю та зашивають її сечоміхуровий
просвіт. Кишковий відрізок нориці відсепаровують якомога вище та переміщу�
ють до операційної рани. Стінки його фіксують до оточуючих тканин, а краї
підшивають до шкіри заднього кута розтину. 

Промежинна проктопластика виконується лише в тих випадках, коли кінець
кишки опускається низько і нориця відкривається в уретру. В усіх інших випад�
ках перевагу слід віддавати черевинно�промежинній проктопластиці.

Набута міхурово�кишкова нориця 
Етіологія і патогенез
Причини виникнення міхурово�кишкових нориць численні, основними з яких

є механічні пошкодження, запальні захворювання та злоякісні новоутворення.
До механічних пошкоджень відносять: відкриті та закриті суміжні травми киш�
ковика та сечового міхура, неспроможність лінії швів кишкових анастомозів
при недіагностованій травмі сечового міхура під час операції, механічні ушко�
дження кишковика та сечового міхура під час оперативних втручань, діагнос�
тичних та лікувальних маніпуляціях. Найбільш часто виникають міхурово�сиг�
мовидні нориці, які з’являються після обширних операцій на тазових органах.
Патологічне сполучення між сечовим міхуром та кишкою утворюється або
внаслідок суміжних травм міхура та сегмента кишки під час виділення їх із
спайок, що з’єднують обидва органи безпосередньо, або шляхом запальної
генітальної формації між міхуром та кишкою. 

До причин утворення міхурово�кишкових нориць запального ґенезу відно�
сять прободіння виразок, дивертикулів. У теперішній час доволі часто оперу�
ють хворих з приводу неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона. У
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протіканні цього захворювання може виникнути в 1�2% випадків спайка кишко�
вика із сечовим міхуром з подальшим спонтанним розвитком міхурово�кишко�
вої нориці. Патологічне сполучення може бути простим та комплексним, з од�
ним або кількома норицями. 

Крім того, будь�які маніпуляції, виконані на ураженому запальним процесом
сегменті кишковика в разі його спайкового приєднання до сечового міхура мо�
же призвести до його травми та утворення міхурово�кишкової нориці.

Міхурово�кишкові нориці, які виникають внаслідок злоякісних новоутворень,
як, наприклад, сечового міхура, так і кишковика, обумовлені поступовим втя�
гуванням до пухлинного процесу суміжних органів з подальшим розвитком не�
крозу пухлини та утворенням нориці. Ця категорія хворих є вкрай тяжкою, і
найчастіше підлягає лише паліативному лікуванню (стомії). У рідкісних випад�
ках при відсутності регіонарного метастазування, локалізованій пухлині прово�
диться резекція кишковика з пухлиною, резекція стінки сечового міхура з по�
дальшою відновлюючою операцією. 

Як правило, міхурово�кишкові нориці знаходяться на верхівці сечового міху�
ра, задній його поверхні, рідше – у ділянці трикутника Льєто. 

Клінічна класифікація міхурово�кишкових нориць до цього часу не затверд�
жена.

Клінічна картина та перебіг міхурово+кишкових нориць
Виникнення сполучення між сечовим міхуром та будь�яким дистальним сег�

ментом кишково�травного каналу проявляється ознаками закидання кишково�
го вмісту в сечовий міхур. Це проявляється у вигляді пневматурії та фекалурії.
Часто у цих хворих утворюються конкременти сечового міхура. Характерною
клінічною ознакою також є наявність сечі у калових масах.

Наявність цих класичних симптомів визначається лише приблизно в поло�
вині випадків; на перший план може виходити лише симптоматика сечової
інфекції, особливо цистит, що погано піддається лікуванню. Клінічні прояви ци�
ститу можуть передувати появі патогномонічних симптомів внаслідок того, що
вони можуть бути обумовлені лише спаюванням сечоміхурової стінки із сег�
ментом кишки.

Інколи міхурово�кишкова нориця може протікати малосимптомно. При її на�
явності сечовипускання може бути нормальним. У цих випадках нориця діагно�
стується лише шляхом барієвого дослідження з метою уточнення причини
стійких порушень функції травного каналу (проноси).

Погіршення загального стану, часто дуже виражене, що проявляється втра�
тою ваги, астенією, виникає як наслідок захворювання травного каналу, а не
норицевого ураження сечового міхура.

Протікання міхурово�кишкової нориці залежить від дії сечі, інфікованої киш�
ковим вмістом, на верхні сечовивідні шляхи. Якщо патологічне сполучення за�
лишається тривалий час, не виключене виникнення міхурово�сечовідних реф�
люксів та розвиток як гострої, так і хронічної висхідної інфекції сечовідних
шляхів.

Діагностика
Встановлення наявності кишкового вмісту в сечі при нормальному сечовипу�

сканні, пневматурія або наявність сечі у фекаліях, являють собою патогно�
монічні ознаки, що вказують на наявність патологічного зв’язку сечового міху�
ра з кишковим трактом. Залишається визначити місце знаходження сполучен�
ня міхура з кишкою.

Для цього необхідно провести ряд додаткових досліджень. Одним з основ�
них серед них є дослідження пасажу барію кишковим трактом, що дозволяє
вказати на наявність нориці та визначити відділ кишки, який втягнутий до па�
тологічного процесу. 

Цистоскопія. Якщо розміри міхурового отвору нориці та особливо місцезна�
ходження його в міхурі допускають наповнення міхура хоча б мінімальною
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кількістю розчину, який необхідний для проведення цистоскопії, можливо вия�
вити отвір нориці та його характерні особливості, а при тривалій цистоскопії
можна спостерігати появу газових міхурців на рівні отвору нориці. Це є фено�
меном, характерним для міхурово�кишкової нориці. Однак визначаються ви�
падки, при яких проведення цистоскопії технічно неможливе через труднощі
добитися прозорості рідини, яка наповнює сечовий міхур, у зв’язку з малою
ємкістю сечового міхура, не стільки обумовленою наявністю фістули та
витіканням через неї рідини, скільки надмірною подразливістю слизового ре�
зервуару внаслідок вторинної інфекції. 

Колоноскопія виконується вкрай важко як з причини постійного витікання
сечі, що затруднює задовільну візуалізацію слизової кишки, так і з причини ма�
скування отвору нориці з кишкою за складками слизової, які не можуть бути
розправлені внаслідок потрапляння повітря у сечовий міхур, яке необхідне для
роздування кишки.

Висхідна або низхідна цистографія являє собою найбільш показовий та до�
стовірний метод дослідження, так як за його допомогою можлива візуалізація
не тільки ходу нориці, а й місце її сполучення з кишкою. Аналогічні дані можна
отримати при іригографії, якщо місце сполучення фістули з кишкою знаходить�
ся на рівні товстого кишковика. Виконання іригообстеження рекомендується зі
значним розведенням суміші барію. Введення розчину слід проводити дуже
повільно, оскільки при нориці невеликих розмірів суспензія барію може напо�
внювати просвіт товстої кишки, не виявляючи ходу фістули.

Оглядова та внутрішньовенна урографія показані для встановлення можли�
вої наявності вторинних конкрементів сечового міхура та визначення функції
нирок та верхніх сечовивідних шляхів.

Лікування
Основним методом лікування хворих на міхурово�кишкову норицю є опера�

тивний. Вид оперативного лікування залежить від рівня шлунково�кишкового
тракту, який залучений у патологічний процес, наявності сечового запливу,
функції верхніх сечовивідних шляхів, розмірів та місцерозташування фістули у
сечовому міхурі.

При виникненні тонкокишково�міхурової нориці оперативне втручання про�
водиться лапаротомним доступом. Проводиться ревізія органів черевної по�
рожнини, розсікаються спайки кишковика, що виникають внаслідок сечового
запливу, уточнюється місцезнаходження нориці. Ліквідація фістули проводить�
ся з виконанням резекції ураженої ділянки тонкого кишковика з накладанням
ентеро�ентероанастомозу в межах здорових тканин, висіченням фістули та
дворядним зашиванням дефекту сечового міхура розсмоктуючим шовним ма�
теріалом. Сечовий міхур дренується з допомогою уретрального катетеру або
цистостоми строком на 6�8 діб. При залученні до патологічного процесу
термінального відділу здухвинної кишки можливе виконання ілеоасцендоанас�
томозу. 

При виникненні товстокишково�міхурової нориці (найчастіше в патологічний
процес залучаються сигмоподібна та пряма кишки) оперативне втручання про�
водиться лапаротомним або промежинним доступом. Проводиться ревізія ор�
ганів черевної порожнини, розсікаються спайки кишковика, які виникли
внаслідок сечового запливу, уточнюється місцезнаходження нориці. Ліквідація
нориці можлива з висіченням фістули, двохрядним зашиванням стінки сечово�
го міхура та трьохрядним зашиванням стінки товстого кишковика. Основними
етапами закриття нориці є витинання рубцевої тканини, яка оточує краї отвору,
і розщеплення країв нориці (до повного відокремлення стінки кишки від стінки
сечового міхура). Для забезпечення первинного загоювання потрібне співстав�
лення країв без натягу, щоб поверхні, які прилягають, складались із анатомічно
однорідних тканин, а лінії швів на стінці сечового міхура і кишки не збігалися.
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У ряді випадків необхідне проведення резекції ділянки товстого кишковика з
накладанням товсто�товстокишкового анастомозу. Обов’язковою умовою
ліквідації товстокишково�міхурової нориці є дренування сечового міхура з до�
помогою уретрального катетеру або цистостоми строком на 6�8 діб та накла�
дання тимчасової двохствольної колоностоми вище рівня зашивання нориці
або кишкового анастомозу. 

Оперативне втручання при міхурово�кишкових норицях може доповнюва�
тись уретероцистонеостомією при залученні до патологічного процесу вічок се�
човодів або при неможливості зашивання нориці сечового міхура без їх ушко�
дження.

Нориці, що утворюються при злоякісних пухлинах, як правило, проявляють�
ся на пізніх стадіях захворювання і радикальній оперативній корекції не підля�
гають. Хворим проводиться накладання колоностоми вище рівня утворення
фістули, можливе виконання цистостомії. У рідкісних випадках при відсутності
регіонарного метастазування, локалізованій пухлині проводиться резекція
кишковика з пухлиною, резекція стінки сечового міхура з подальшою віднов�
люючою операцією. 

У комплекс загального лікування хворих з міхурово�кишковими норицями
входить: 

� обмеження та ліквідація запального процесу черевної порожнини внаслідок
сечового запливу;

� антибактеріальна та протизапальна терапія;
� корекція гомеостазу;
� дезінтоксикаційна терапія;
� стимуляція захисних сил організму та регенеративних процесів;
� раціональне харчування. 
Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�

щенні якості надання допомоги хворим з міхурово�кишковою норицею, забез�
печенні її доступності, підвищення якості життя хворих. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З МІХУРОВО�
КИШКОВОЮ НОРИЦЕЮ

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі з міхурово�кишковою но�

рицею.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Виникнення сполучення між сечовим міхуром та будь�яким дистальним сег�

ментом кишково�травного каналу проявляється ознаками закидання кишково�
го вмісту в сечовий міхур, тому патогномонічними симптомами є пневматурія
та фекалурія. Часто у цих хворих утворюються конкременти сечового міхура.
Характерною клінічною ознакою також є наявність сечі у калових масах.

Наявність цих класичних симптомів визначається лише приблизно в поло�
вині випадків; на перший план може виходити лише симптоматика сечової
інфекції, особливо цистит, що погано піддається лікуванню. Клінічні прояви ци�
ститу можуть бути передвісниками появи патогномонічних симптомів
внаслідок виникнення спайок сечоміхурової стінки із сегментом кишки.

Погіршення загального стану, що проявляється втратою ваги, астенією, ви�
никає як ефект захворювання травного каналу, а не норицевого ураження се�
чового міхура.

Протікання міхурово�кишкової нориці залежить від дії сечі, яка інфікована
кишковим вмістом, на верхні сечовивідні шляхи. Якщо патологічне сполучення
залишається тривалий час, не виключене виникнення міхурово�сечовідних ре�
флюксів та розвиток як гострої, так і хронічної висхідної інфекції сечовідних
шляхів.

Діагностика міхурово�кишкової нориці не представляє труднощів. Встанов�
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лення наявності кишкового вмісту в сечі при нормальному сечовипусканні,
пневматурія або наявність сечі у фекаліях, являють собою патогномонічні оз�
наки, що вказують на наявність патологічного зв’язку сечового міхура з киш�
ковим трактом. Залишається визначити місцезнаходження сполучення міхура
з кишкою.

Для цього необхідно провести ряд додаткових досліджень. Одним із основних
є дослідження пасажу барію по кишковому тракту, що дозволяє вказати на на�
явність нориці та визначити відділ кишки, втягнутий до патологічного процесу. 

Цистоскопія. Якщо розміри міхурового отвору нориці й особливо місцезнахо�
дження його в міхурі допускають наповнення міхура, при цистоскопії можливо
виявити отвір нориці та його характерні особливості, а при тривалій цистоскопії
можна спостерігати появу газових міхурців на рівні отвору нориці. Це є фено�
меном, який характерний для міхурово�кишкової нориці. Однак визначаються
випадки, при яких проведення цистоскопії технічно неможливе через труднощі
добитися прозорості рідини, яка наповнює сечовий міхур, у зв’язку з малою
ємкістю сечового міхура, не стільки обумовленою наявністю фістули та
витіканням через неї рідини, скільки надмірною подразливістю слизового ре�
зервуару внаслідок вторинної інфекції. 

Висхідна або низхідна цистографія являє собою найбільш показовий та до�
стовірний метод дослідження, оскільки за його допомогою можлива візу�
алізація не тільки ходу нориці, а й місце її сполучення з кишкою. Аналогічні дані
можна отримати при іригографії, якщо місце сполучення фістули з кишкою
знаходиться на рівні товстого кишковика. Виконання іригообстеження реко�
мендується зі значним розведенням суміші барію. Введення розчину повинно
проводитись дуже повільно, так як при нориці невеликих розмірів суспензія
барію може наповнювати просвіт товстої кишки, не виявляючи ходу фістули.

Колоноскопія виконується вкрай важко, як з причини постійного витікання
сечі, що затруднює задовільну візуалізацію слизової кишки, так і з причини ма�
скування отвору нориці з кишкою за складками слизової, які не можуть бути
розправлені внаслідок поступлення повітря у сечовий міхур, яке необхідне для
роздування кишки.

Про функціональну здатність нирок і верхніх сечових шляхів можна робити
висновок за даними лабораторних і рентгенологічних методів дослідження. У
комплекс клінічного обстеження входить: визначення біохімічних показників
крові, мікробіологічне дослідження флори сечі.

Оглядова та внутрішньовенна урографія показані для встановлення можли�
вої наявності вторинних конкрементів сечового міхура та визначення функції
нирок та верхніх сечовивідних шляхів. Цей метод особливо інформативний, як�
що один або обидва сечоводи втягнуті в патологічний процес, а також при на�
явності комбінованих і складних нориць.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні, проктологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні, проктологічні відділен�

ня обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології
АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворюван�
ня, визначення лікувальної тактики, оперативне лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:
� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� рівень креатиніну, електролітів, білкових фракцій плазми крові;
� цистоскопія;
� колоноскопія;
� іригообстеження;
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� оглядова, екскреторна урографія з низхідною цистографією;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів.
Лікування
Основним методом лікування хворих на міхурово�кишкову норицю є опера�

тивний. Вид оперативного лікування залежить від рівня шлунково�кишкового
тракту, що залученого в патологічний процес, наявності сечового запливу,
функції верхніх сечовивідних шляхів, розмірів та місцерозташування фістули у
сечовому міхурі.

При виникненні тонкокишково�міхурової нориці оперативне втручання про�
водиться лапаротомним доступом. Проводиться ревізія органів черевної дуп�
лини, розсікаються спайки кишковика, виниклі внаслідок сечового запливу,
уточнюється місцезнаходження нориці. Ліквідація фістули проводиться з вико�
нанням резекції ураженої ділянки тонкого кишковика з накладанням ентеро�
ентероанастомозу в межах здорових тканин, висіченням фістули та дворядним
зашиванням дефекту сечового міхура розсмоктуючим шовним матеріалом.
Сечовий міхур дренується за допомогою уретрального катетера або цистосто�
ми строком на 6�8 діб. У разі залучення до патологічного процесу термінально�
го відділу здухвинної кишки можливе виконання ілео�асцендоанастомозу. 

При виникненні товстокишково�міхурової нориці (найчастіше в патологічний
процес залучаються сигмоподібна та пряма кишки) оперативне втручання про�
водиться лапаротомним або промежинним доступом. Проводиться ревізія ор�
ганів черевної дуплини, розсікаються спайки кишковика, виниклі внаслідок се�
чового запливу, уточнюється місцезнаходження нориці. Ліквідація нориці про�
водиться із висіченням фістули, двохрядним зашиванням стінки сечового міху�
ра та трьохрядним зашиванням стінки товстого кишковика. Основними етапа�
ми закриття нориці є витинання рубцевої тканини, яка оточує краї отвору, і роз�
щеплення країв нориці (до повного відокремлення стінки кишки від стінки се�
чового міхура). Для забезпечення первинного загоювання потрібне співстав�
лення країв без натягу, щоб поверхні, які прилягають, складались із ана�
томічно однорідних тканин, а лінії швів на стінці сечового міхура і кишки не
збігалися.

У ряді випадків необхідне проведення резекції ділянки товстого кишковика з
накладанням товсто�товстокишкового анастомозу. Обов’язковою умовою
ліквідації товстокишково�міхурової нориці є дренування сечового міхура з до�
помогою уретрального катетеру або цистостоми строком на 6�8 діб та накла�
дання тимчасової двохствольної колоностоми вище рівня зашивання нориці чи
кишкового анастомозу. 

Оперативне втручання при міхурово�кишкових норицях може доповнюва�
тись уретероцистонеостомією при залученні до патологічного процесу вічок се�
човодів або при неможливості зашивання нориці сечового міхура без їх ушко�
дження.

Нориці, що утворюються при злоякісних пухлинах, як правило, проявляють�
ся на пізніх стадіях захворювання при розповсюджених пухлинах з реґіонар�
ним метастазуванням і радикальній оперативній корекції не підлягають. Хво�
рим проводиться накладання колоностоми вище рівня утворення фістули,
можливе виконання цистостомії. У рідкісних випадках при відсутності реґіонар�
ного метастазування, локалізованій пухлині проводиться резекція кишковика з
пухлиною, резекція стінки сечового міхура з подальшою відновлюючою опе�
рацією. 

У комплекс загального лікування хворих з міхурово�кишковими норицями
входять: 

� обмеження та ліквідація запального процесу черевної порожнини внаслідок
сечового запливу;

� антибактеріальна та протизапальна терапія;
� корекція гомеостазу;
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� дезінтоксикаційна терапія;
� стимуляція захисних сил організму та регенеративних процесів.
5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту
Обстеження: 
� висхідна цистографія;
� УЗД нирок, сечового міхура;
� радіоізотопна ренографія;
� динамічна нефросцинтіграфія;
� визначення пасажу барію по кишковику.
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на пневматурію, фекалурію або наявність сечі
у калових масах проводиться фізикальне обстеження, лабораторні аналізи, ци�
стоскопія, оглядова, екскреторна урографія з низхідною цистографією. При ви�
никненні підозри на наявність міхурово�кишкової нориці проводиться колонос�
копія, іригообстеження, бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутли�
вості збудників до антибактеріальних препаратів за показаннями: висхідна ци�
стографія, УЗД нирок, сечового міхура, радіоізотопна ренографія, динамічна
нефросцинтіграфія, визначення пасажу барію по кишковику. У випадку
непідтвердження діагнозу «Міхурово�кишкова нориця» виконуються діагнос�
тичні заходи, спрямовані на встановлення хворому діагнозу, що є причиною
скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. При
встановленні діагнозу «Міхурово�кишкова нориця» хворому за згоди вико�
нується оперативне втручання – ліквідація міхурово�кишкової нориці. При до�
сягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної уродинаміки нижніх та
верхніх сечовивідних шляхів, пасажу по кишковику) хворим проводяться ре�
абілітаційні заходи. При незадовільних результатах – лікування виниклих уск�
ладнень, тимчасове відведення сечі та кишкового вмісту, підготовка та, в разі
необхідності, повторне оперативне лікування. Контрольне обстеження прово�
диться через 3 місяці після операції, через один рік та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді.
Можливі ускладнення:
� рецидивування міхурово�кишкової нориці;
� нагноєння післяопераційної рани;
� гострий пієлонефрит;
� гостра ниркова недостатність (обструктивна);
� гостра кровотеча;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, функціонального стану нирок, кишкови�
ка. Позитивним вважається результат при відсутності скарг хворого, за�
довільному функціонуванні сечового міхура, нирок та верхніх сечовивідних
шляхів, кишковика, відсутності даних про рецидив міхурово�кишкової нориці.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, рецидивування міху�

рово�кишкової нориці не визначається, функція сечового міхура, нирок,
верхніх сечовивідних шляхів, кишковика задовільна.
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9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�
ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворі потребують їх консервативного лікуван�
ня або повторного оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після оперативного

втручання, санаторно�курортне лікування.
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Міхурово�кишкова нориця»
Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування міхуро�
во�кишкової нориці, отримав інформацію про причини виникнення, протікання,
можливі ускладнення патологічного процесу, мету та методи проведення опе�
ративного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Міхурово�кишкова нориця».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Міхурово�кишкова нориця» і отримав на них ви�
черпні відповіді.

Бесіду провів лікар __________________________«___»___________ 200_р.
(Прізвище, ім’я, по батькові)

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги
«Міхурово�кишкова нориця», про що підписався власноручно
_____________________________, що засвідчують присутні при бесіді

(підпис пацієнта)

________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«___»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
a. Міхурово�кишкова нориця – ускладнення, яке характеризується наявністю

сполучення між сечовим міхуром та шлунково�кишковим трактом і призводить
до розвитку гнійно�запальних ускладнень нирок, сечовивідних шляхів, кишко�
вика, конкрементоутворенню, порушенню гомеостазу. 

b. Метод лікування – оперативний. Суть операції полягає у висіченні нориці
та відновленні цілісності сечового міхура та кишковика.

c. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: інвалідизація,
соціальна дезадаптація, порушення фізичного та психічного стану хворого,
розвиток гнійно�запальних ускладнень.

d. Можливі ускладнення оперативного втручання: 
� рецидивування міхурово�кишкової нориці;
� нагноєння післяопераційної рани;
� гострий пієлонефрит;
� гостра ниркова недостатність (обструктивна);
� гостра кровотеча;
� пневмонія;
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� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.
14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку міхурово�кишкової
нориці. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
міхурово�кишкову норицю

Скарги на на пневматурію, фекалурію або

наявність сечі у калових масах 

Так

Обстеження: загальний аналіз крові, сечі; рівень креатиніну,

електролітів, білкових фракцій плазми крові; цистоскопія, оглядова,

екскреторна урографія з нисхідною цистографією; колоноскопія,

іригообстеження, бактеріологічне дослідження сечі; висхідна

цистографія, УЗД нирок, сечового міхура, радіоізотопна ренографія,

динамічна нефросцинтіграфія, визначення пасажу барію по кишковику

Встановлено діагноз «Міхурово�кишкова нориця»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Лікування – оперативне

втручання (ліквідація міхурово�

кишкової нориці)

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень,

тимчасове відведення сечі та

кишкового вмісту, підготовка

та, при необхідності, повторне

оперативне лікування 

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень,

тимчасове відведення сечі та

кишкового вмісту, підготовка

та, при необхідності, повторне

оперативне лікування 

Диспансеризація

Ні

Так
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МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоколу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу міхурово�кишкової нориці у спеціалізованому уро�
логічному відділенні обласної лікарні, профільній клініці медичного інституту,
Інституті урології АМН України протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на міхурово�кишкову норицю, які госпіталізовані

у відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на міхурово�кишкову норицю, яким проведене оператив�

не втручання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість прооперованих хворих на міхурово�кишкову норицю, у яких ви�

ник рецидив у ранньому післяопераційному періоді________, (_________) % до
прооперованих.

3. Кількість хворих на міхурово�кишкову норицю, яким виконане контрольне
обстеження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих на міхурово�кишкову норицю, при контрольному обсте�
женні у яких констатований задовільний результат ______, (______) %.

Б) Кількість хворих на міхурово�кишкову норицю, при контрольному обсте�
женні у яких відзначений рецидив у віддаленому післяопераційному періоді
________, (_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних інструментальних та ла�
бораторних досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому врахо�
вується рецидивування міхурово�кишкової нориці, функція нирок, наявність
гнійного виділення з післяопераційної рани. 

Ускладнення, які розвинулись у стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Міхурово�кишкова

нориця» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін

до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністерством
охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Міхурово�кишкова нориця» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка хворим Дуже Задо� В осно� Між за В осно� Не Несте
якості життя хворим задово� воле� вному, доволе� вному задо� рпно
в відношенні лений ний задо� ний та не за� воле
стану нирок воле� не задо доволе� ний

ний волений ний
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1. Як би Ви постави� 0 1 2 3 4 5 6
лись до того, що 
Вам до кінця життя 
доведеться мати такі 
проблеми з сечови�
пусканням, як 
в цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

НЕОБСТРУКТИВНИЙ ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ,

ПОВ’ЯЗАНИЙ З РЕФЛЮКСОМ МКХ�10: N11.0

ВСТУП.
1.1. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Необструктивний хронічний

пієлонефрит, пов’язаний з рефлюксом» призначений для застосування в сис�
темі охорони здоров’я України.

1.2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт, підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п.а2), щодо розробки
клінічних протоколів.

1.3. ПОЗНАЧЕННЯ Й СКОРОЧЕННЯ.
У дійсному стандарті використані наступні позначення й скорочення:
УЗД – ультразвукове дослідження
МСР – міхурово�сечовідний рефлюкс
1.4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Необструктивний хронічний

пієлонефрит, пов’язаний з рефлюксом» створений з метою нормативного за�
безпечення реалізації Доручення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152
(п.а2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Необструктивний хронічний
пієлонефрит, пов’язаний з рефлюксом» розроблений для вирішення наступних
завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із необструктивним хронічним пієлонефритом,
пов’язаним з рефлюксом;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання й оптимізації медичної допомоги пацієнтам із необструктивним
хронічним пієлонефритом, пов’язаним з рефлюксом;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, що пропонується пацієнту в медичних закладах і на території
у рамках державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною
медичною допомогою.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із необ�
структивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним з рефлюксом.
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1.5. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ.
«Протокол ведення хворих. Необструктивний хронічний пієлонефрит,

пов’язаний з рефлюксом»
Ведення Галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Необструктивний

хронічний пієлонефрит, пов’язаний з рефлюксом» здійснюється Харківським
обласним клінічним центром урології і нефрології:

Директор центру – д.мед.н., професор Лісовий Володимир Миколайович,
тел. (0572) 26�31�55.

Заступник директора – асистент Дубінін Микола Сергійович, 
тел. (0572) 26�10�55. 

Завідуючий дитячим урологічним відділенням ХОКЦУН – к.мед.н., асистент
Туренко Ігор Анатолійович, тел. (0572) 26�12�76.

Система ведення передбачає взаємодію Харківського обласного клінічного
центру урології і нефрології с усіма зацікавленими організаціями.

1.6. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Хронічний пієлонефрит – неспецифічне інфекційно�запальне захворювання

нирок, що вражає ниркову паренхіму, переважно інтерстиціальну тканину, ми�
ску та чашечки. Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов’язаний з реф�
лексом, може бути одно� або двобічним, мати два типи перебігу – латентний та
хвилеподібний.

Етіологія та патогенез
Основне значення у розвитку необструктивного хронічного пієлонефриту,

пов’язаного з рефлюксом, має уриногенний шлях розповсюдження інфекції.
Більшість збудників пієлонефриту – грамнегативні мікроби (ешерихії,

стафілококи, ентерококи, протей, синегнійна паличка), які здатні до адгезії
епітелію сечових шляхів, обумовленою наявністю спеціальних органел у цих
бактерій. Ендотоксини бактерій пригнічують перистальтику сечоводів
(«фізіологічна обструкція»), що підвищує внутрішньомисковий тиск, сприяючи
розповсюдженню інфекції. 

При морфологічному дослідженні визначаються зміни канальців (дистрофія
епітелію, розширення просвіту, лейкоцитарна інфільтрація, атрофія). Також
відзначається гіперплазія інтими судин, склероз ниркових артеріол. Можливий
розвиток некрозу сосочків нирки внаслідок тромбозу артерій.

Клінічна картина
Клініка визначається ступенем активності запального процесу, розповсю�

дженням, глибиною функціональних порушень, особливостями мікробного
агента. Загальні симптоми наступні: субфебрильна температура, озноб,
слабкість, швидка втома, відсутність апетиту, нудота, блювання, схуднення.
Типові скарги на болі у поперековій ділянці, порушення сечовиділення (поліурія
або олігурія) та сечовипускання (дизурія, полакіурія). Також виражений сечо�
вий синдром. Треба відмітити, що зі зменшенням віку хворого є тенденція до
більшої виразності загальних симптомів. 

Діагностика
Для діагностики хронічного пієлонефриту, пов’язаного з рефлюксом, засто�

совують:
� УЗД нирок, при якому визначають розміри нирок, товщину паренхіми,

наявність ретенції та ін.;
� екскреторну урографію, при якій визначається асиметрія розмірів ни�

рок, зменшення товщини паренхіми, деформація чашково�мискового
сегменту, нерівномірне виділення контрастної речовини;

� цистографія в спокої та мікційна, при якій визначається бік ураження,
характер рефлюксу (активний або пасивний), а також ступінь його; 

� термографія, при якій визначається термоасиметрія, дозволяючи вста�
новити локалізацію запального процесу в одній або обох нирках;

� лабораторні методи дослідження (кл. ан. крові, сечі, біохімія крові, про�
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ба Зимницького, Нечипоренко, Амбурже).
При пієлонефриті характерні лейкоцитурія, бактеріурія, зниження відносної

щільності сечі, нерідко – протеїнурія, гематурія. Відмічається нормохромна
анемія, лейкоцитоз, збільшення ШОЕ. При нирковій недостатності – підвищен�
ня показників залишкового азоту.

Загальні підходи до лікування необструктивного хронічного пієлонеф�
риту, пов’язаного з рефлюксом

Лікування повинно бути індивідуальним та комплексним, базуватись на
знаннях стану уродинаміки, виду збудника та його чутливості до антибак�
теріальних препаратів, ступеня активності запального процесу та функціональ�
них здатностей нирок.

У період загострення запального процесу призначаються антибіотики, уро�
антисептики, спазмолітики, імуномодулятори. Проводиться теплова та фізіот�
ерапія (діатермія, УВЧ, парафін, озокерит, лікувальна грязь). 

У періоді ремісії застосовується фітотерапія. Призначення антимікробних
препаратів проводиться курсами на протязі 3�6 місяців (10 днів 1 раз на
місяць).

Оперативне лікування полягає у проведенні уретероцистонеостомії з анти�
рефлюксним захистом. 

Також у період ремісії показане санаторно�курортне лікування (Трускавець,
Бермінводи, Миргород, Моршин). 

Хворі підлягають постійному диспансерному нагляду.
Загальні підходи до профілактики необструктивного хронічного пієло�

нефриту, пов’язаного з рефлюксом:
� проф. огляди;
� диспансеризація.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
2.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба � Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов’язаний з рефлюк�

сом.
Ускладнення:
Код за МКХ�10: N11.0.
2.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта:
Клінічні симптоми: тупий біль у поперековій ділянці під час сечовиділення,

підвищення температури тіла, дизурія.
2.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнти з необструктивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним із
рефлюксом,

� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�
делі пацієнта.

2.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики.
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Загальний аналіз крові За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Сечовина і креатинін крові За потребою
Вимір АТ За потребою

2.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає: збір анамнезу і скарг, огляд хворого,

� алгоритм УЗД: візуалізується розширення миски і сечоводу у верхній

третині.
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2.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.

При відсутності змін у ан. сечі та відсутності загострення пієлонефриту – ди�

намічне спостереження, контроль УЗД 1 раз на 6 міс., контроль ан. сечі 1 раз

на 3 міс., а також у період інтеркурентних захворювань. При загостренні пієло�

нефриту і змін в ан. сечі – госпіталізація у клініку.

2.6. Вимоги до стаціонарної діагностики.

Назва Кратність виконання

Збір анамнезу і скарг Одноразово

УЗД Одноразово

Оглядова і екскреторна урографія Одноразово

Мікційна цистографія Одноразово

Загальний аналіз крові Одноразово

Загальний аналіз сечі Одноразово

Сечовина і креатинін крові Одноразово

Вимір АТ Одноразово

2.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної

діагностики:

� алгоритм УЗД: візуалізується розширена миска та верхня третина сечо�

воду;

� алгоритм мікційної цистографії: на Ro�грамі визначається заповнення

сечоводу і миски контрастною речовиною у спокої та фікції;

� алгоритм екскреторної урографії: визначається розширення сечоводу

та чашково�мискової системи або відсутність функції нирки.

2.8. Вимоги до стаціонарного лікування.

Якщо є загострення необструктивного хронічного пієлонефриту, пов’язано�

го з рефлюксом, зміни в аналізах сечі (піурія), підвищення температури тіла,

симптоми інтоксикації, ці хворі обов’язково повинні госпіталізуватись до

стаціонару.

Таким хворим проводиться дезінтоксикаційна терапія, антибактеріальна те�

рапія (препарати широкого спектру дії).

Після стихання запального процесу проводиться хірургічне лікування – один з

видів антирефлюксної операції (позаміхуровим або внутрішньоміхуровим методом).

2.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.

На санаторно�курортне лікування хворі спрямовуються в періоді часткової

клініко�лабораторної ремісії для подовження комплексної терапії, а також у

стадії повної ремісії для проведення загальноукріплюючих заходів. Виражена

активність пієлонефриту та наявність ознак хронічної ниркової недостатності є

протипоказанням для санаторно�курортного лікування.

Санаторії: Трускавець, Миргород, Березовські мінеральні води.

2.10. Вимоги до підходу за пацієнтом і допоміжними процедурами.

Спеціальних вимог не має.

2.11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Див. додаток № 1.

2.12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

Додаткової інформації немає.

2.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ознак необструктивного хронічного пієлонефриту,

пов’язаного з рефлюксом (за даними проведених діагностичних

досліджень) формується нова діагностична концепція;
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� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діаг�

ностично�лікувальних заходів, при відсутності необструктивного

хронічного пієлонефриту, пов’язаного з рефлюксом, переходить до

Протоколу ведення хворих з відповідним/виявленим або захворюван�

ням синдромом.

2.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Найменуван� Частота Критерії Приблизний Етапність

ня  результаті розвитку, та ознаки час досягнен� надання мед.

% ня резуль� допомоги

тату

Одужання � � � �

Стійка клініко� 20�30% Відсутність 3 міс Контроль УЗД 

лабораторна рецидивів, 6 міс 1 раз в 6 міс., 

ремісія нормалізація контроль ан. 

ан. сечі, УЗД, сечі 1 раз в 

урографія, 10 днів

цистографія

Рецидив 70�80% Симптоми 1�2 тижні Госпіталізація в 

захворювання інтоксикації, стаціонар після 

піурія, біль, проведення 

дизуричні антибактеріаль�

прояви, УЗД, ного лікування  

урографія та та видалення

мікційна причин 

цистограція захворювання 

(хірургічна 

корекція)

Летальність � � � �

2.15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.

2.16. Диспансерний нагляд.

Діти, що страждають на хронічний пієлонефрит, потребують довгостроково�

го диспансерного нагляду, тому що виникнення рецидиву можливе через

кілька років від початку повної клініко�лабораторної ремісії. Такі діти знахо�

дяться на диспансерному обліку до переведення їх у підлітковий кабінет.

Критерії зняття з диспансерного нагляду:

� як що за період нагляду не відзначалось загострення хронічного пієло�

нефриту;

� не було змін в аналізах сечі.

При хронічному пієлонефриті лікарю у період диспансерного нагляду реко�

мендується оглядати хворого при неповній ремісії 1 раз на 1�3 місяці, а при

повній ремісії – 1 раз у 3�6 місяців (УЗД, контроль ан. сечі 1 раз в 10 днів), 1 раз

на 6�12 місяців (проба Зимницького, ан. крові – креатинін, сечовина).
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III. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ.

ІV. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніто�
рування ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації про ведення пацієнтів із необструктивним хронічним

пієлонефритом, пов’язаним із рефлюксом у лікувально�профілактич�
них закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення);

� аналіз отриманих даних;

Тупий біль у поперековій ділянці при сечовиділенні,

підвищення температури тіла, піурія

Збір анамнезу і скарг, УЗД, урографія,

цистографія

Необструктивний хронічний пієлонефрит, пов’язаний з

рефлюксом

Диспансеризація:

� контроль УЗД 1 раз на 3�6 міс., 

� контроль ан. сечі 1 раз на 

10 днів;

� ан. крові (креатинін, сечовина) 

1 раз на 6�12 міс.

Лікування:

1. Антибактеріальна терапія.

2. Дезінтоксикаційна терапія.

3. Хірургічне втручання

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування:

1. Антибактеріальна терапія.

2. Відкрите повторне хірургічне

втручання

Ні

Так

Реабілітація

Диспансеризація:

� контроль УЗД 1 раз на 6 міс., 

� ан. сечі 1 раз на 3 міс. 
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� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роб, амбулаторні карти пацієнтів із необструктивним хронічним пієлонефри�
том, пов’язаним з рефлюксом, та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 до 30 січня) і передаються у за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять:
� критерії включення і виключення з Протоколу, 
� перелік медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту, 
� перелік лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
� наслідки захворювання, 
� вартість виконання медичної допомоги по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський при�
йом). У цьому випадку Карта направляється до закладу, відповідального за
моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність у ГСТ вимог, які наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта із необструктивним хронічним пієлонефри�

том, пов’язаним з рефлюксом, при виконанні Протоколу використовують ана�
логову шкалу.

Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�
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нання вимог протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
необструктивного хронічного пієлонефриту, пов’язаного з рефлюксом), показ�
ників діяльності медичних закладів (ліжко�день, летальність хворих із необ�
структивним хронічним пієлонефритом, пов’язаним з рефлюксом).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється у робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я України.

Додаток № 1
Додаток до медичної карти № _____

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я, ___________________________________________________________
одержав роз’яснення з приводу діагнозу необструктивного хронічного пієло�

нефриту, пов’язаного з рефлюксом, одержав інформацію про особливості пе�
ребігу захворювання, ймовірну тривалість лікування, про ймовірний прогноз
захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№ _______, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість можливих
несприятливих ефектів діагностичних процедур, а також у тім, що маю я роби�
ти під час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмовленні від ліку�
вання.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять, стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість.

Бесіду провів лікар __________________(підпис лікаря)
«___»______ 200_ р.

Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно __________________ (підпис пацієнта),

або розписався його законний представник ____________ (підпис законного
представника),

або що засвідчують присутні при бесіді _____________ (підпис лікаря)
_____________ (підпис свідка).

Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому
розписався власноручно ________________ (підпис пацієнта),

або розписався його законний представник ____________ (підпис законного
представника),

або що засвідчують присутні при бесіді _____________ (підпис лікаря)
_____________ (підпис свідка).
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ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

НЕРВОВО�М’ЯЗОВА ДИСФУНКЦІЯ СЕЧОВОГО МІХУРА МКХ�10: N 31

Розробники протоколу:
Пирогов В.О. – д.м.н., проф., заступник директора з наукової роботи, завіду�

вач лабораторії нейроурології, Інститут урології АМН України м.Київ, 04053,
вул. Ю. Коцюбинського, 9а;

Севастьянова Н.А. – к.м.н., пров.н.с. лабораторії нейроурології, Інститут уро�
логії АМН України.

Мета розробки протоколу: поліпшення якості надання медичної допомоги
хворим на нервово�м’язову дисфункцію сечового міхура завдяки впроваджен�
ню нових методів діагностики та лікування.

До нейрогенних порушень функції сечового міхура неорганічного генезу
відносяться порушення сечовипускання, які з’являються внаслідок порушень
контролю з боку нервової системи за діяльністю сечового міхура та сфінктера
уретри при повному збереженні анатомічної цілостності її центрального та пе�
риферичного відділів і при відсутності анатомічних обструктивних змін сечових
шляхів.

Нервово�м’язова дисфункція сечового міхура спостерігається у 25�62% хво�
рих з порушенням сечовипускання. Треба виділити 2 основні форми цих роз�
ладів: 1) гіперрефлекторний (незагальмований) сечовий міхур; 2) гіпорефлек�
торний (нейрогенна слабкість) сечовий міхур.

Етіологія і патогенез
Вірогідними чинниками виникнення незагальмованого сечового міхура є ос�

лаблення гальмуючого контролю вищих нервових центрів за рефлексом скоро�
чення м’язу, який виштовхує сечу, та надмірне подразнення елементів рефлек�
торної дуги сечового міхура. При цьому порушення уродинаміки мають
функціонально�обструктивний характер, сутність якого складається в дискоор�
динації дії між виникаючими спонтанно скороченнями м’язу, який виштовхує
сечу, і розслабленням замикаючого апарату. Порушення функції сечового
міхура при його нейрогенній слабкості також пов’язані із збудливістю нервово�
рефлекторної дуги і стосуються переважно фази накопичування. Порушення
швидкості випорожнення є результатом низького тонусу детрузора. 

Діагностичні критерії
1. Скарги – почастілі сечовипускання малими порціями, неутримання сечі,

нічне нетримання сечі, утруднене сечовипускання, рідкісне сечовипускання ве�
ликими порціями, відчуття неповного випорожнення сечового міхура.

2. Анамнез.
3. Клінічне обстеження:
а) загальний аналіз сечі та крові (обов’язково),
б) біохімічний аналіз крові (обов’язково),
в) посів сечі на мікрофлору (при необхідності).
4. Уродинамічне обстеження:
а) урофлоуметрія (обов’язково),
б) цистотонометрія (при необхідності).
5. Цистографія та мікційна цистографія (обов’язково).
6. Оглядова та екскреторна урографія (обов’язково).
7. УЗД нирок, сечового міхура з дослідженням залишкової сечі (обов’язково).
8. Цистоскопія (при необхідності).
9. Електроміографія (при необхідності).
10. Ведення щоденника сечовипускань (відмічається кількість сечовипус�

кань, об’єм випитої рідини, об’єм сечовипускання, наявність утрудненого сечо�
випускання, наявність імперативних покликів, епізодів неутримання сечі)
(обов’язково).
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Лікування
1. Антибактеріальна терапія: а) норфлоксацин 0,8 г на добу, 3�7 діб;
б) ципрофлоксацин 0,2�0,5 г на добу, 3�7 діб; в) офлоксацин 0,4 г на добу, 

3�7 діб; г) пефлоксацин 0,8 г, 3�7 діб; д) амоксицилін 1,5 г на добу, 5�7 діб; 
е) фосфоміцин 3,0 г, 2 доби (при необхідності).

2. Лікувальна фізкультура для укріплення м’язів промежини та тазового дна
(постійно).

3. Режим сечовипускання: для дорослих – через 2�2,5 години, для дітей – че�
рез 1,5 години (постійно).

4. Зміна режиму харчування (виключення кофеїну, горілчаних напоїв, кислих
овочів та фруктів) – постійно.

5.1. При незагальмованому сечовому міхурі – М�холіноблокатори:
а) Дриптан (діти після 5 р.) 1 табл. (5 мг) 3 рази на день, індивідуально (від 

2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць);
б) Детрузитол (хворі після 18 р.) 1 табл. (2 мг) 2 рази на день, індивідуально

(від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць).
в) Везикар (дорослим) 1 табл. (5 мг) 1 раз на добу, за необхідності доза мо�

же бути збільшена до 10 мг 1 раз на добу.
5.2. При нейрогенній слабкості сечового міхура:
а) α�адреноблокатори:

� піроксан 1 табл. (0.015 мг) 3 р. на день, індивідуально (від 2 тижнів до
3 місяців з перервою 1 місяць);

� омнік 1 таб. (0,4 мг) 1 р. в день, індивідуально (від 2 тижнів до 3 місяців
з перервою 1 місяць);

б) похідні хлорфеніламінової кислоти:
� баклофен (0,15 мг) 3 р. на день, індивідуально (від 2 тижнів до 9 місяців

з перервою 1 місяць).
6. Електростимуляція сечового міхура, індивідуально (від 2 тижнів до 

9 місяців з перервою 1 місяць). Електростимуляція сечового міхура апаратом
«Ампліпульс». Режим роботи 1, рід робіт 2, 70 Гц, модуляція 100%, посилка�па�
уза: 4�6 сек., час 15 хв., електроди: крижовий відділ – над лоном. Електрости�
муляцію проводити на порожній сечовий міхур.

7. Лазеротерапія, індивідуально (від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 
1 місяць). Курс лазеротерапії на початку лікування має 5 щоденних сеансів,
потім 5 сеансів через день, час впливу на 1 корпоральну точку – 30 секунд, су�
марний час впливу під час сеансу – 4 хвилини.

Ускладнення. У зв’язку з порушенням уродинаміки, в тому числі й
функціонального характеру, можливі наступні ускладнення:

� цистит,
� міхурово�сечовідний рефлюкс,
� уретерогідронефроз,
� пієлонефрит.

Профілактичні заходи
Санітарно�просвітницька робота з населенням. У випадках рідкісних сечови�

пускань, утруднення під час сечовипускання, нетримання сечі, відчуття залиш�
кової сечі – звертатись до лікаря.

Умови, в яких повинна надаватись медична допомога
Хворі з ускладненнями (загострення пієлонефриту) та хворі, які потребують

оперативного втручання, лікуються у стаціонарах урологічних відділень облас�
них, районних та міських лікарень. Хворі без ускладнень лікуються амбулаторно.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
Вироблення рефлекторного сечовипускання, зменшення дизуричних роз�

ладів, нормалізація аналізів сечі та крові, нормалізація уродинамічних показ�
ників, зменшення або зникнення міхурово�сечовідних рефлюксів та урете�
рогідронефроза; покращення якості життя.
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Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Шановний пацієнте!
Ви будете проходити лікування нервово�м’язової дисфункції сечового міху�

ра. Вам буде запропоновано 4�5 разів відвідати Вашого лікаря протягом 
9 місяців для проведення діагностики та контролю результатів призначеного
лікування. Вам також запропонують заповнити анкету. Це буде зроблено для
початкової оцінки Вашої якості життя та стану здоров’я, щоб у подальшому
спостерігати, чи підвищуються вони на тлі лікування. Під час першого візиту до
лікаря Вам буде виданий щоденник сечовипускань. Його потрібно буде запо�
внювати протягом трьох днів безпосередньо перед наступним візитом. У що�
деннику потрібно буде відмічати кількість сечовипускань, об’єм випитої рідини,
об’єм сечовипускання, наявність утрудненого сечовипускання, наявність імпе�
ративних покликів, епізодів неутримання сечі. В окремих випадках можуть ви�
никнути побічні ефекти, такі як сухість у роті, головний біль, зниження АТ, бра�
дикардія, неприємне відчуття в області живота, нудота, сухість очей.

Якщо Ви – жінка дітородного віку, Ви повинні користуватися контрацептива�
ми у період лікування та одного місяця після його завершення.

З будь�якими питаннями та проблемами стосовно лікування Ви завжди мо�
жете звернутись до Вашого лікаря:

Ім’я:__________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________
Телефон:______________________________________________________
Я прочитав(ла) та зрозумів(ла) вищевикладений текст і пояснення мого лікаря.
________________________ ___________________________

Дата Підпис пацієнта

________________________                   ___________________________
Дата Підпис законного представника

(при необхідності) 

Я підтверджую, що пацієнт(ка) ознайомлений(на) і підписав(ла) форму
інформаваної згоди пацієнта на виконання протоколу.

_________________________                   __________________________
Дата                                                           Підпис лікаря

Правила зміни вимог до виконання протоколу
Зміни вносяться при наявності нових науково доведених даних про наявність

ускладнень та побічних ефектів.

Приклад щоденника сечовипускання та якості життя
Дата:   23.10.03                  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

О   О   О  О О    О
Години Об’єм Мимо� Сечо� Об’єм Імпера� Утруд�

випитої вільне випуска сечі тивний нене 
рідини сечови� ння (мл) позив сечови�
(мл) пуска� до сечо� пуска�

ння випу� ння
скання

06:00�07:00 200 Х Х 250 Х
07:00�08:00 Х 100 X
08:00�09:00 200 Х Х 50 Х
09:00�10:00
10:00�11:00 300 Х 100
11:00�12:00 400 Х 50 Х
12:00�13:00 Х
13:00�14:00 300 Х Х 150

O
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14:00�15:00 Х
15:00�16:00 Х 200
16:00�17:00
17:00�18:00 Х Х 100 Х
18:00�19:00 400
19:00�20:00 200 Х 100
20:00�24:00 300 Х Х 100 Х

Х Х 50
24:00�06:00 Х 100

Х 120

Дата: 30.10.03
Як Ви описали Ваш Дуже Доб� Сере� Пога� Дуже 
теперішній стан добрий рий дній ний п о г а н и й
здоров’я? О О О О
В якому обсязі проблема Не об� Трош� Помір� Силь�
з Вашим сечовим межує ки но но 
міхуром обмежує О О О
виконання Ваших 
обов’язків у домашньому 
господарстві (наприклад, 
прибирання, покупки)?
Чи обмежує проблема з Не об� Трош� Помір� Силь�
Вашим сечовим міхуром межує ки но но 
Вашу фізичну діяльність О О О
(наприклад, прогулянки, 
спорт)?
Чи обмежує проблема Не від� Зовсім Трош� Помір Сильно
з Вашим сечовим міхуром пові� ні ки но
стосунки з Вашим дає 
супутником життя? дійсності

О О О
Чи почуваєте Ви себе Зовсім Злег� Помір� Дуже 
пригніченим у зв’язку з ні ка но сильно
проблемою з Вашим О О О
сечовим міхуром?
Чи порушує проблема з Ніколи Інколи Часто Завжди
Вашим сечовим міхуром О О О
Ваш сон?
Чи відповідає це дійсності 
у Вашому випадку? Якщо 
так, то в якому розмірі?
Чи носите Ви гігієнічні Ніколи Інколи Часто Завжди 
прокладки, щоб бути О О О
сухими?
Чи стежите Ви за тим, Ніколи Інколи Часто Завжди 
скільки рідини Ви п’єте? О О ОO

O

O

O

O

O

O

O
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ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 

НЕСПЕЦИФІЧНИЙ УРЕТРИТ МКХ�10: N34.1

І. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Неспецифічний уретрит»,

призначений для застосування у системі охорони здоров’я України. 
ІІ. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт, підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2) щодо розробки
клінічних протоколів.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Неспецифічний уретрит»,

створений з метою нормативного забезпечення реалізації Доручення Прези�
дента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2). 

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Неспецифічний уретрит»
розроблений для вирішення наступних завдань: 

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики
та лікування хворих на неспецифічний уретрит;

� уніфікація розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання і оптимізації медичної допомоги пацієнтам із неспецифічним
уретритом;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, запропонованої пацієнту в медичних закладах та на території
у рамках державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною
медичною допомогою. 

Область поширення дійсного стандарту – урологічні та шкірно�венерологічні
заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із неспе�
цифічним уретритом. 

ІV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ. «Протокол ведення хворих. Не�
специфічний уретрит».

Ведення Галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Неспецифічний
уретрит» Запорізькою медичною академією післядипломної освіти, кафедрою
урології:

Завідуючий кафедрою – доктор мед. наук, професор Люлько Олексій
Олексійович, тел. 95�82�42.

Доцент – к.мед.н., Підлужний Георгій Олександрович, тел. 95�82�42.
Асистент – к.мед.н., Писаренко Ігор Анатолійович, тел. 95�82�42.
Старший лаборант – Нікітюк Ігор Миколайович, тел. 95�82�42.
Уретрит є запаленням оболонки сечівника. Хворі на неспецифічні уретрити

складають біля 10% усіх хворих на негонококкові уретрити. 
V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Етіологія і патогенез
Різноманітність клінічних форм неспецифічних уретритів обумовлена різни�

ми етіологічними факторами. Виникнення хвороби обумовлене інфекційними
факторами. Відповідно до сучасних концепцій, неспецифічні уретрити можуть
бути викликані як мікроорганізмами, що зазвичай існують у мікробній флорі
сечівника, так і тими, що потрапили до нього ззовні. У патогенезі неспе�
цифічних уретритів значну роль відіграє стан макроорганізму. Також причина�
ми виникнення неспецифічного уретриту можуть бути травматичні ушкоджен�
ня, у тому числі катетеризація, бужування, ендоскопічні маніпуляції. Крім того,
він може розвиватися на фоні загальних інфекційних захворювань, порушень
обміну речовин, конгестивних явищ, а також викликатися алергійними факто�
рами.
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Клінічна картина
Для гострого уретриту характерні рясні виділення з уретри, гіперемія і на�

бряк губок уретри. Різко виражені суб’єктивні розлади: печія, свербіж, різі по
ходу сечівника, можливі дизурія, порушення сечовипускання. Клінічна картина
торпідного і хронічного уретриту подібні, однак виражені меншою мірою.
Виділення незначні або можуть бути зовсім відсутніми.

Діагностика
Для діагностики уретритів використовують:

� мікроскопічне та бактеріоскопічне дослідження зішкрябів з уретри (на�
тивних і пофарбованих за Грамом або Романовським�Гімзою), дозво�
ляє провести кількісну і якісну оцінку клітинних елементів (лейкоцитів,
епітелію), а також виявити різні мікробні асоціації; 

� бактеріологічне дослідження (посів на живильні середовища) дозволяє
ідентифікувати мікробні організми, оцінити їх чутливість до антибак�
теріальних препаратів;

� клінічні дослідження: дослідження методом ІФА, МФА та ПЛР (для вик�
лючення хламідійної, уреаплазменної, вірусної та інших інфекцій),
трьохсклянкова проба сечі, аналіз простатичного соку, загальний
аналіз крові, глюкоза крові.

Для уретритів характерне збільшення кількості лейкоцитів у зішкрябах з уре�
три, поява епітеліальних клітин. У загальному аналізі крові, як правило, змін не
виявляється. У трьохсклянковій пробі сечі виявляються зміни в перших порціях,
які характеризуються підвищеною кількістю лейкоцитів. При ускладненні урет�
риту простатитом виявляються характерні зміни в аналізі простатичного соку. 

Загальні підходи до лікування неспецифічних уретритів
Основою етіотропної терапії є застосування антибіотиків широкого спектру

дії, а також антимікробних препаратів різних груп (сульфаніламіди, нітрофура�
ни та інші). Прийом антибактеріальних засобів поєднують із прийомом препа�
ратів, що потенціюють їхню дію: метилурацилом, пентоксилом. За показання�
ми можуть призначатися біостимулятори, імуномодулятори, полівітаміни та
інші. Місцеве лікування інстиляціями та зрошенням уретри при гострому за�
пальному процесі в уретрі протипоказане.

Загальні підходи до профілактики неспецифічних уретритів
� Санітарно�просвітня робота. 
� Дотримання принципів асептики та антисептики при проведенні діагно�

стичних і лікувальних маніпуляцій (катетеризація, бужування, ендос�
копічні втручання).

� Лікування запальних захворювань геніталій у статевих партнерів, хво�
рих на неспецифічний уретрит. 

VІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – неспецифічний уретрит.
Ускладнення – Код за МКХ�10: N34.1.
6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта. 
Клінічні симптоми: виділення з уретри; печія, свербіж, різі по ходу сечівника.
6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнти з неспецифічним уретритом;
� стан хворого, що відповідає критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта. 
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики 

Назва діагностичних заходів Кратність виконання
Обов’язкові заходи 

Збір анамнезу і скарг Одноразово при зверненні 
Бактеріоскопічні дослідження Одноразово при зверненні
Бактеріологічні дослідження Одноразово при зверненні
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ІФА або МФА Одноразово при зверненні
Трьохсклянкова проба сечі Одноразово при зверненні

Факультативні заходи 
ПЛР При потребі
Аналіз простатичного соку При потребі
Загальний аналіз крові При потребі
Глюкоза крові При потребі

ПЛР виконується, коли є підозра на наявність специфічної інфекції (хламідії,
уреаплазми, віруси та інші), для діагностики яких може бути недостатньо бак�
теріоскопічних, бактеріологічних, ІФА� або МФА�досліджень. 

Аналіз простатичного соку виконується у хворих, які тривало страждають на
уретрит, або у хворих, у яких є клінічні ознаки простатиту. 

Глюкоза крові визначається у хворих при підозрі на цукровий діабет, який
може сприяти виникненню неспецифічного уретриту та малій ефективності йо�
го лікування без корекції гіперглікемії. 

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно�
поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає: збір анамнезу і скарг, огляд хворого;
� визначення збудників неспецифічного уретриту та активності запального

процесу шляхом використання клінічних досліджень. 
6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
При задовільному загальному стані пацієнта – терапія з пероральним прий�

омом одного із наступних препаратів:
� доксициклін по 0,1 г х 2 рази на добу, 7 днів;
� еритроміцин по 0,5 г х 4 рази на добу, 7 днів;
� офлоксацин по 0,2 г х 2 рази на добу, 7 днів;
� ципрофлоксацин по 0,25 г х 2 рази на добу, 7 днів;
� бісептол по 0,48 г х 2 рази на добу, 7 днів.

Контроль виліковування – через 7�10 діб після закінчення лікування.
При неспецифічному уретриті із значними суб’єктивними розладами та вира�

женою дизурією – госпіталізація у стаціонар. 
6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики.

Назва діагностичних заходів Кратність виконання
Обов’язкові заходи

Збір анамнезу і скарг Одноразово при госпіталізації
Бактеріоскопічні дослідження Одноразово при госпіталізації
Бактеріологічні дослідження Одноразово при госпіталізації
ІФА або МФА Одноразово при госпіталізації
Трьохсклянкова проба сечі Одноразово при госпіталізації
Аналіз простатичного соку Одноразово при госпіталізації
Загальний аналіз крові Одноразово при госпіталізації
Глюкоза крові Одноразово при госпіталізації

Факультативні заходи
ПЛР При потребі
УЗД При потребі
Уретроскопія При потребі

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� алгоритм мікроскопії та бактеріоскопії зішкрябів з уретри: кількість лей�
коцитів у полі зору більш ніж 10, структурні зміни та підвищена
кількість клітин епітелію, різноманітні мікробні асоціації;

� алгоритм бактеріологічного дослідження: визначається ріст різних
мікроорганізмів при посіві на живильні середовища та їх чутливість до
антибіотиків;

325



� алгоритм ідентифікації збудників специфічних уретритів: ІФА, МФА або
ПЛР;

� алгоритм УЗД: визначення наявності залишкової сечі, збільшення
об’єму простати, конкрементів сечівника;

� алгоритм уретроскопії: визначення змін слизової, наявності
інфільтратів, стриктури та новоутворень уретри. 

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Стаціонарного лікування потребує гострий неспецифічний уретрит, який

протікає зі значною странгіурією та полакіурією, що відображається на загаль�
ному стані хворого, позбавляє його працездатності. 

При гострому неспецифічному уретриті, який потребує стаціонарного ліку�
вання, перевага надається антибактеріальним препаратам, які вводяться па�
рентерально (внутрішньом’язово, внутрішньовенно).

Для етіотропного лікування неспецифічних уретритів можливо використову�
вати наступні антибіотики широкого спектру дії різних груп: 

� ампіокс по 0,5 г х 4 рази на добу внутрішньом’язово, 5�7 днів;
� гентаміцин по 80 мг х 2 рази на добу внутрішньом’язово, 5�7 днів;
� цефтріаксон по 1,0 г х 1 раз на добу внутрішньом’язово, 5�7 днів;
� абактал по 0,2 г х 2 рази на добу внутрішньовенне, 5�7 днів;
� левоміцетин по 1,0 х 2 рази на добу внутрішньом’язово, 5�7 днів. 

Антибактеріальну терапію рекомендовано доповнити пероральним прийо�
мом уроантисептиків: 

� фурамаг по 0,1 г х 3 рази на добу, 7 днів;
� нітроксолін по 600�800 мг на добу у 3�4 прийоми, 7�10 днів;
� палін по 400 мг х 2 рази на добу, 7�10 днів.

При значних різях і дизурії доцільне використання у середніх терапевтичних
дозах анальгетиків (триган, стадол), спазмолітиків (баралгін, спазмалгон), не�
стероїдних протизапальних засобів (кеталонг, диклофенак, моваліс). У підгос�
трому періоді за показаннями використовуються інстиляції в уретру 1�2% роз�
чину коларголу; 10% розчину димексиду; 0,05% розчину хлоргексидину.

У цілому, період перебування у стаціонарі може складати від 5 до 10 діб, при
покращенні стану хворого він може закінчити лікування амбулаторно. 

Контроль виліковування здійснюється через 7�10 діб після закінчення курсу
терапії. 

6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.
Заборона статевих стосунків на час лікування. 
6.1.10. Вимоги до догляду за пацієнтом і допоміжних процедур.
Спеціальних вимог немає.
6.1.11. Форма поінформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Дивись додаток №1.
6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини
Додаткової інформації немає.
6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ознак неспецифічного уретриту (за даними проведених
діагностичних досліджень) формується нова діагностична концепція;

� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діаг�
ностично�лікувальних заходів, при відсутності неспецифічного уретри�
ту пацієнт переходить до Протоколу ведення хворих з відповідним/ви�
явленим захворюванням/синдромом.

6.1.14. Характеристика кінцевого можливого результату лікування.

Найменування Частота Критерії та Приблизний Етапність
результату розвитку, ознаки термін надання 

% досягнення медичної 
результату допомоги

Одужання 90 Відсутність 7�10 діб Контроль 
клінічних мікроскопії
проявів, зішкрябів з
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нормалізація уретри через 
кількості 7�10 діб після 
лейкоцитів при закінчення 
мікроскопії лікування
зішкрябів з 
уретри

Рецидив 10 Наявність Протягом Повторне 
захворювання клінічних місяця після обстеження та 

проявів та змін закінчення курс лікування
у препаратах курсу 
зішкрябів з лікування
уретри

6.1.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів. 
VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ ТА ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ПРОТОКОЛУ

Виділення з уретри, свербіж

та різі по ходу сечівника

Збір анамнезу і скарг, огляд; бактеріоскопічні та

бактеріологічні дослідження, ІФА 

Уретрит

Специфічний

Контрольне

обстеження: огляд,

мікроскопія

зішкрябів з уретри

через 7�10 діб після

лікування

Лікування: етіотропна та

патогенетична терапія

Лікування: зміна

антимікробних

препаратів

Так 

Досягнуто очікуваних

результатів 

Ні 

Перехід до протоколу

ведення хворих з

відповідним

захворюванням

Неспецифічний
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VIII. МОНІТОРИНГ.
Критерії і методологія моніторингу та оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторинг проводиться на всій території України. 
Перелік медичних закладів, в яких проводиться моніторинг даного ГСТ, виз�

начається щорічно закладом, відповідальним за моніторинг. Лікувально�
профілактичний заклад інформується про включення до переліку до моніто�
рингу ГСТ письмово.

Моніторинг ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів із неспецифічним уретритом у

лікувально�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи
спеціалізовані урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� надання звіту групі розроблювачів Протоколу в Український інститут

громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторингу є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторингу ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні карти пацієнтів із неспецифічним уретритом та інші доку�
менти.

Карти пацієнтів заповнюються в медичних закладах, визначених переліком
з моніторингу, щокварталу протягом наступних 10 днів третьої декади кожно�
го першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у за�
клад, що відповідає за моніторинг, не пізніше ніж через 2 тижні після закінчен�
ня зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Кількість аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять:
� критерії включення і виключення з Протоколу, 
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту, 
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту, 
� наслідки захворювання, 
� вартість виконання медичної допомоги за Протоколом та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація не передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта. 
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторинг при заповненні на нього Карти

пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості
продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом). 

У цьому випадку Карта направляється у заклад, що відповідає за моніто�
ринг, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу. 

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу да�

них, отриманих при моніторингу.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність у ГСТ вимог, що наносять шкоду здоров’ю пацієнтів, 
б) при одержані переконливих даних про необхідність змін вимог Протоколу

обов’язкового рівня.
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Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку. 
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з неспецифічним уретритом при виконанні

Протоколу ми пропонуємо наступну шкалу: 

Оцінка якості життя хворого Симптоми захворювання 
Добра Наявність мінімальних клінічних проявів 

захворювання (легкий свербіж або печія по 
ходу сечівника, незначні прозорі виділення з 
уретри) або повна їх відсутність

Задовільна Маються помірно виражені клінічні прояви 
захворювання (виділення з уретри, незначні 
різі при сечовипусканні)

Погана Має місце клініка гострого уретриту (різі при 
сечовипусканні, значні виділення з уретри, 
які супроводжуються частим 
сечовипусканням, можливо порушення 
сечовипускання) 

Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторингу ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів виконан�

ня вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності на неспецифічний
уретрит), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день). 

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, і їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу. 

Звіт надається у робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберігаються в
Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

Додаток 1

Додаток до медичної карти №_____

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ

Я,
одержав роз’яснення з приводу діагнозу неспецифічного уретриту, одержав

інформацію: про особливості перебігу захворювання, ймовірної тривалості
лікування, про імовірний діагноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№_____, отримав повні роз’яснення про характер, ціль і тривалість, можливих
несприятливих ефектах діагностичних процедур, а також у тім, що я маю роби�
ти під час їх проведення. 

Я проінформований про необхідність дотримування режиму у ході лікування,
регулярно приймати призначені препарати, вчасно повідомляти лікаря про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
призначених мені препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, голо�
вного болю і т.п.). 
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Я проінформований, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийо�
му препарату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити моє лікування
і негативне позначитися на стані здоров’я. 

Я проінформований про ймовірний перебіг захворювання при моїй відмові
від лікування. 

Я мав можливість поставити будь�які запитання, що мене цікавлять, стосов�
но стану мого здоров’я, захворювання і лікування і отримав на них задовільні
відповіді. 

Я отримав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню приблизну вартість. 

Бесіду провів лікар ______________(підпис лікаря).
«____»_______20______р.

Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно ______________(підпис пацієнта), 

або розписався його законний представник ___________(підпис законного
представника),

або засвідчують присутні при бесіді ________________(підпис лікаря),
_________________(підпис свідка).

Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому
розписався власноручно _____________(підпис пацієнта),

або розписався його законний представник ___________(підпис законного
представника),

або засвідчують присутні при бесіді ________________(підпис лікаря),
_________________(підпис свідка).

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

НЕУТОЧНЕНА НИРКОВА КОЛЬКА МКХ�10: N23

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Неуточнена ниркова коль�

ка». Призначений для застосування у системі охорони здоров’я України.
II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт, підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. А 2) щодо розробки
клінічних протоколів. 

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Неуточнена НК» створений

з метою нормативного забезпечення реалізації Доручення Президента України
від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).

Галузевий стандарт «Протоколи ведення хворих. Неуточнена НК» розробле�
ний для вирішення наступних завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із неуточненою НК;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання й оптимізації медичної допомоги пацієнтам із неуточненою НК;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості мед. допомо�
ги, яка пропонується пацієнту в мед. закладах і на території у рамках
державних гарантій забезпечення громадян безкоштовної мед. допо�
могою.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення).
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Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із неуточ�
неною НК.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «Протоколи ведення хворих. Не�
уточнена НК».

Ведення галузевого стандарту «Протоколи ведення хворих. Неуточнена
НК» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом сечокам’яної хво�
роби:

Завідуючий відділом СКХ – доктор медичних наук, професор Дзюрак Ва�
лерій Семенович, тел. 216�89�36, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.

Головний науковий співробітник відділу СКХ – д.мед.н. Черненко Василь Ва�
сильович, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.

Провідний науковий співробітник відділу СКХ – к.б.н. Желтовська Наталія
Ігорівна, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.

Старший науковий співробітник відділу СКХ – к.мед.н. Савчук Володимир
Йосипович, тел. 216�57�59; тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського
9а.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
У практиці ургентної медичної допомоги ниркова колька (НК) за частотою

займає 2�ге місце після гострого апендициту. До 25% хворих урологічних
стаціонарів складають хворі з нирковими кольками. НК характеризується як
виражений больовий синдром, який виникає внаслідок раптового порушення
відтоку сечі, підвищення внутрішнього тиску в порожнині нирки, порушення
внутрішньониркової гемодинаміки та набряку нирки.

Патогенез
НК може бути обумовлена: 
1. Механічною перешкодою яка гостро виникла і порушує пасаж сечі.
2. Запальним процесом у чашково�мисковій системі.
3. Гемодинамічними порушеннями у нирці, які викликають ішемію, артеріаль�

ну та венозну гіпертензію, тромбоемболічні процеси в ниркових судинах.
4. Алергічними реактивними явищами у слизовій оболонці верхніх сечових

шляхів.
5. Спастичними явищами у верхніх сечових шляхах, які виникають рефлек�

торно при холециститі, апендициті, інфаркті міокарда, під час менструального
циклу та інших.

Причинами НК можуть бути: сечокам’яна хвороба (у 57,5% хворих), пору�
шення мінерального обміну (у 14,5%), пієлонефрит (у 12%), нефроптоз (у 10%),
аномалії розвитку (у 3,5%), гідронефроз (у 2%), захворювання передміхурової
залози (у 2%), пухлини нирок та ниркової мисочки (у 1,5%), постпроменеві
стриктури сечоводів (у 1%), периуретерит (0,5%), туберкульоз сечостатевої си�
стеми, проростання пухлинами сечоводів, їх вічок, лейкози. Причину НК часто
встановити не вдається (до 38% випадків). 

У нирці на боці больового синдрому виникає внутрішньомисочкова гіпер�
тензія, пошкоджуються форнікси та виникають форнікальні рефлюкси, які вик�
ликають екстравазацію сечі за межі порожнинної системи у паренхіму нирко�
вий синус, паранефральну клітковину, крім того, виникає спазм судин нирки та
її ішемія, венозний та лімфатичний стаз в ній, знижується клубочкова
фільтрація та ефективний нирковий плазмотік. У конралатеральній нирці, за
рахунок рефлекторної реакції, також знижується клубочкова фільтрація та
ефективний нирковий плазмотік, пригнічуються діурез, іноді – аж до виникнен�
ня олігоанурії.

Анамнез та клінічна картина
Приступ НК виникає частіше всього після порушення дієти (переїдання),

стресових ситуацій, прийому сечогінних та білкових медпрепаратів, тряскої
їзди, фізичного навантаження, але може виникнути і в стані повного спокою
(вночі). Хворі скаржаться на сильний нападоподібний біль у поперековій
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ділянці, який може віддавати у здухвинну ділянку, статеві органи, стегно. Біль
має гострий та періодичний характер. Хворі поводяться збуджено, шукаючи в
постелі положення, яке б полегшило біль. Біль часто супроводжується нудо�
тою, блювотою, частими покликами до сечовиділення, різями в сечівнику, по�
вторними покликами на дефекацію. Внаслідок сильного болю може розвину�
тись шоковий стан (бліде обличчя, холодний піт, слабкий та частий пульс).
Інтенсивність НК залежить від фактора, який викликав її, та стану нервової си�
стеми пацієнта. Частота виявлення окремих симптомів при НК:

1. Больовий синдром – 100%:
а) біль у поперековій ділянці – 93%,
б) біль у черевній порожнині – 7%.

2. Позитивний симптом Пастернацького (постукування по XII ребру) – 87,8%:
а) різко позитивний – 65,3%,
б) слaбкопозитивний – 22,5%.
3. Біль у поперековій ділянці без іррадіації – 18%.
4. Біль з типовою іррадіацією – 36%.
5. Біль з атиповою іррадіацією – 46%:
а) у черевну порожнину – 39%,
б) у грудну порожнину та плече – 7%.

6. Дизурія – 45,4%.
7. Нудота – 56%.
8. Блювота – 41%.
9. Підвищення артеріального тиску – 92,6%.
10. Підвищення температури тіла в перші 2�3 дні (до 38 °С) – 38%.
Діагностика
Діагноз встановлюється на основі даних анамнезу та огляду хворого. Нирки

пальпують у положенні хворого на спині, на боку та у вертикальному положенні.
Визначають їх положення, рухливість, ступінь болючості. Постукування по XII ре�
бру виконують обережно. Визначають болючість у паравертебральних ділянках.
Уважно пальпується живіт та органи черевної порожнини (визначають наявність
напруження м’язів живота, симптому Щоткіна�Блюмберга та ін.). Виконуються
аналізи крові (загальний, розгорнутий, глюкози) та сечі (загальний та посів).
Лейкоцитурія спостерігається – у 40,2% випадків, гематурія – в 23% випадків,
лейкоцитоз крові підвищується в 47% випадків. Підвищення рівня креатинину та
сечовини в крові відмічається в 17,8% випадків. За допомогою УЗД вивчають
нирки, наповнений сечовий міхур (при можливості), органи черевної порожнини.
На боці больового симптому спостерігається розширення (часто незначне) по�
рожнинної системи нирки та початкового відділу сечоводу, ущільнення вмісту
порожнини нирки, іноді дифузна гідрофільність паренхіми нирки. В інтрамураль�
них відділах сечоводів при наповненому сечовому міхурі часто виявляють конг�
ломерати дрібних щільних включень, які не дають чіткої ехотіні. Особливу увагу
при УЗД необхідно приділити виявленню дистопій нирок та їх подвоєнню. Огля�
довий знімок та дані екскреторної урографії у більшості випадків дозволяють
встановити правильний діагноз. На оглядовому знімку при НК визначається
пневматоз кишок на боці больового симптому, нерідко виявляють сколіоз хреб�
та ввігнутістю в бік ураженої нирки, підсилення тіні поперекового м’язу на цій сто�
роні. Тінь враженої нирки нерідко більш щільна, ніж протилежної. При набряку
видно «ореол розрідження» навколо нирки. Іноді виявляється тінь, яка може
свідчити про наявність каменя у проекції сечових шляхів. Конкремент може не
виявлятися через пневматоз кишок, невеликі його розміри або локалізацію в
проекції ребер або кісток тазу. На екскреторних урограмах на боці Н К
відмічається зниження або відсутність рентгенконтрастної речовини в порожнині
нирки та сечоводі. Нефрограма на цьому боці підсилена («біла нирка»), що
свідчить про добру функцію форнікального апарату нирки. Важливо не пропус�
тити наявності подвоєння (повного чи неповного) та дистопії нирок. У випадку ту�
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гого контрастування сечоводу на всьому протязі на боці НК можна запідозрити
камінь інтрамурального відділу сечоводу або гіперкристалурію. Якщо добре кон�
трастується порожнинна система нирок і сечоводів із цистоїдною будовою з обох
сторін, то діагноз НК можна виключити. У сумнівних випадках виконують блока�
ду сім’яного канатика або круглої зв’язки матки за Лоріном�Епштейном (0,5%
розчином новокаїну). При НК блокада зніме біль, а при гострому апендициті та
інших захворюваннях вона не дасть ефекту. У неясних випадках у жінок викону�
ють хромоцистоскопію. Індигокармін не виділяється або затримує виділення з
вічка на боці НК, за виключенням випадків подвоєння нирки. 

При виконанні РРГ спостерігається асиметрія ренографічних кривих. 
В окремих випадках доцільно виконати КТ та ЯМР органів черевної порож�

нини та заочеревинного простору, так як їх захворювання можуть провокува�
ти виникнення НК. Особливо це необхідно у випадках НК, яка супрово�
джується гематурією.

У деяких хворих НК протікає атипово, з болем у животі. Таку клінічну карти�
ну може давати гострий апендицит, непрохідність кишковика, печінкова коль�
ка, гострий аднексит, позаматкова вагітність, радикуліт, гострий панкреатит,
перфоративна виразка шлунку. Відомо, що апендектомію випадково викону�
ють більш як в 30% випадків.

Загальні підходи до лікування неуточненої ниркової кольки
Хворим на різних етапах лікування проводять спазмолітичну та знеболюючу

терапію на фоні діагностичних заходів. У випадку рецидивування НК, гіпер�
термії, гематурії хворим показане стаціонарне лікування та дообстеження. 

Загальні підходи до профілактики неуточненої ниркової кольки
Диспансеризація пацієнтів, їх дообстеження для виявлення причин виник�

нення НК.
VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
6.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – неуточнена ниркова колька.
Ускладнення – 
Код за МКХ�10: N23.
6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: гострі періодичні болі у поперековій ділянці з можливою

іррадіацією за ходом сечоводу та в сечостатеві органи.
6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнти з неуточненою НК,
� стан хворого, що підпадає критеріям та ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики.

НАЗВА КРАТНІСТЬ ВИКОНАННЯ
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого Одноразово
УЗД Одноразово
ОУ та ЕУ Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Глюкоза крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
Сечовина та креатинін крові Одноразово
Вимір артеріального тиску Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно�
поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого;
� алгоритм УЗД: візуалізація розширеної порожнини нирки, ущільнення її

вмісту та дифузний набряк нирки; 
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� алгоритм ОУ: пневматоз кишковика на боці больового симптому,
збільшення щільності тіні ураженої нирки;

� алгоритм ЕУ: зниження або відсутність функції нирки на боці НК, підси�
лення її нефрограми («біла нирка»).

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
Лікування в амбулаторних умовах можливе за умови повного обстеження

пацієнта, відсутності гіпертермії, значного порушення уродинаміки сечових
шляхів, інтенсивного рецидивуючого болю. Хворим призначають спазмолітики
(но�шпу, папаверину гідрохлорид, платифіліну гідротартрат, галідор, буско�
пан), знеболюючі (анальгін, кетанов, кеталар), десенсибілізуючі (димедрол, су�
прастін, діазолін, хлористий кальцій), комбіновані (баралгін, баралгітекс,
максіган, тріган, спазмалгін, трамадол, ренальгін). З метою профілактики ви�
никнення гострого пієлонефриту призначають уроантисептики (нітроксолін, 
5�НОК, фурагін, фуразолідон). За відсутності блювоти та незначній інтенсив�
ності болю препарати приймають у таблетованому вигляді. При сильних болях
та блювоті з цих препаратів формують літичні суміші, які вводять
внутрішньом’язово, а при інтенсивних болях – внутрішньовенно. Доцільним є
застосування препаратів протизапальної дії у ректальних свічках (диклофенак,
диклоберл) при відсутності протипоказань (хронічний гастрит, виразкова хво�
роба шлунка та кишковика). 

6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики.
НАЗВА КРАТНІСТЬ ВИКОНАННЯ
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого 1 раз
УЗД 1 раз та за потребою
Оглядова й екскреторна урографія 1 раз та за потребою
Комп’ютерна томографія По потребі
Загальний аналіз крові 1 раз та за потребою
Рівень сечової кислоти та кальцію 1 раз
в крові та сечі
Загальний аналіз сечі 1 раз
Глюкоза крові 1 раз та за потребою
Сечовина та креатинін крові 1 раз та за потребою
Вимір АТ 1 раз та за потребою
Ядерно�магнітно�резонансна томографія По потребі
Ниркова ангіографія По потребі
Посів сечі на чутливість до антибіотиків 1 раз

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� фізикальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого;
� алгоритм УЗД: візуалізація розширеної порожнини нирки, ущільнення її

вмісту та дифузний набряк нирки;
� алгоритм ОУ: пневматоз кишковика на боці больового симптому,

збільшення щільності тіні враженої нирки;
� алгоритм ЕУ: зниження або відсутність функції нирки на боці НК, підси�

лення її нефрограми («біла нирка»);
� рецидування НК змушує застосовувати КТ, ЯМР та ниркову ангіографію

для можливого встановлення причин НК.
6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
У випадку рецидивуючої кольки, гіпертермії та неможливості чіткого вста�

новлення діагнозу необхідно направити хворого в міську, обласну лікарню або
в урологічні клініки вузів та НДІ. При неефективності спазмолітичної та знебо�
люючої терапії та значному емоційному збудженні пацієнта вводять наркотичні
(дроперидол, промедол) та седативні (седуксен, реланіум) препарати. З метою
профілактики розвитку гострого пієлонефриту показаний прийом уроантисеп�
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тиків (нітроксолін, 5�НОК, фурагін, фуразолідон). У випадках підйому темпера�
тури застосовують антибіотики. Показані теплові процедури – гаряча грілка,
мішечки з підігрітим піском, сидячі ванни (t = 37�38 оC протягом 15�20 хв.). Теп�
лові ванни протипоказані особам похилого віку, при наявності серцево�судин�
ної недостатності, гематурії, пухлин будь�якої локалізації. Рідше застосовують
новокаїнові блокади (сім’яного канатика, паранефральну, внутрішньо тазову).
Розповсюдження отримали голкорефлексотерапія, електропунктура. При
недієвості вищевказаних лікувальних заходів, підвищенні температури вище
38 °С, анурії виконують катетеризацію сечоводу або внутрішнє стентування ка�
тетером�стентом.

При неефективності консервативної терапії необхідне застосування
хірургічного лікування. Показаннями до операції (пункційної перкутанної неф�
ростомії, відкритих операцій нефростомії та навіть нефректомії) є:

а) ниркова колька з розвитком анурії;
б) ниркова колька з розвитком гострого гнійного деструктивного пієлонеф�

риту.
6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.
Після припинення НК хворі потребують подальшого обстеження, лікування

та нагляду уролога. Хворим визначають рівень кальцію та сечової кислоти в
крові, їх екскрецію у добовій сечі, рівень добової оксалатів, рH сечі, добовий
діурез, посів сечі. Залежно від характеру порушення обміну речовин, призна�
чається дієта, необхідне медикаментозне та санаторно�курортне лікування.

6.1.10. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу. 
Див. додаток №1.
6.1.11. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини. 
Додаткової інформації немає. 
6.1.12. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

� при виявлені ознак іншого захворювання пацієнт переходить до прото�
колу ведення хворих з відповідним захворюванням або виявленим син�
дромом.

6.1.13. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність
результату розвитку ознаки час надання мед. 

% досягнення допомоги
результатів

Одужання 100% Відсутність 1 день�1 місяць Контроль 
симптомів НК, лабораторного 
дані та УЗ 
лабораторних, дослідження 
рентген� та УЗ через 4�6 місяців
обстежень

Ускладнення Не Гострий 3 дні�1 місяць Катетеризація, 
знайдено пієлонефрит, перкутанна та
даних анурія відкрита 

нефростомії, 
нефректомія

Рецидив НК Не Клінічні Не Етапний повтор 
знайдено симптоми НК, знайдено всіх 
даних дані даних вищевказаних

лабораторних, досліджень
рентген� та 
УЗ обстежень

Летальний –––––� –––––� –––––� –––––�
результат
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6.1.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ПРОТОКОЛУ

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу і оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення в перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з НК у лікувально�профілактич�

них закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні закла�
ди(відділення);

Гострі нападоподібні болі у поперековій ділянці з

іррадіацією за ходом сечоводу та в сечостатеві органи

Збір анамнезу, скарг, фізікальне та лабораторне

обстеження, УЗД, ОУ, ЕУ (амбулаторно�клінічний етап)

Неуточнена ниркова колька

Вщухання симптомів

НК

Диспансеризація,

лабораторний та УЗД

контроль через 

4�6 місяців

Поетапне обстеження

(лабораторна діагностика, РРГ,

КТ,ЯМР, ангіографія та

консервативне лікування) –

стаціонарна діагностика

Перкутанна нефростомія,

хірургічне лікування –

нефростомія, нефректомія +

медикаментозна терапія 

Розвиток ускладненнь НК

гострий пієлонефрит, анурія

Рецидивна НК

Консервативне лікування

Катетеризація або стентування

сечоводу на фоні

медикаментозної терапії

Одужання
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� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є: 

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні карти пацієнтів з НК та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються до
закладу, відповідального за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинне бути не менше 500 у рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення
й виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатко�
вого асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового
асортименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги
по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад+

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, які виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться і випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом).

У цьому випадку Карта направляється до закладу, відповідального за
моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться і у випадку одержання інформації:
а) про наявність у ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів. Введення змін вимог

ГСТ і дію здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу

Для оцінки якості життя пацієнта з НК при виконанні Протоколу використо�
вують аналогову шкалу.

Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вимог

Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від НК), показ�
ників діяльності медичних закладів (ліжко�день, летальність хворих з НК).

337



Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ
України.

IХ. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но врахувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті, які
відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності. 

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

ОБСТРУКЦІЯ ШИЙКИ СЕЧОВОГО МІХУРА МКХ�10: N 32.0

ВСТУП.
Доктор мед. наук, професор, Е.О.Стаховський тел: (044)219�3976
завідувач відділу пластичної 
та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, старший П.С.Вукалович тел: (044)213�8564
науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, молодший О.А.Войленко тел: (044)213�8564
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат мед. наук, старший В.А.Котов тел: (044)213�8564
лаборант з вищою освітою 
відділу пластичної та відновної
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат біол. наук, Л.І.Немирович  
керівник ГНМІ, літ. редактор, 
Інститут урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
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Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
з обструкцією шийки сечового міхура.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики обструкції шийки сечового

міхура з урахуванням ступеня порушення уродинаміки в сечових шля�
хах.

• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки
оптимізації показань та протипоказань щодо оперативного лікування.

• Підвищення якості життя хворих з обструкцією шийки сечового міху�
ра.

• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими з обструкцією
шийки сечового міхура, залежно від результатів функціональних ме�
тодів обстеження.

Сфера застосування протоколу лікування хворих з обструкцією шийки
сечового міхура: спеціалізовані урологічні відділення обласних лікарень,
профільні клініки медичних та науково�дослідних інститутів (Інститут урології
АМН України).

Обструкція шийки сечового міхура характеризується обструктивним типом
порушення уродинаміки в нижньому сечового тракті, що зумовлено розвитком
фіброзної тканини у підслизовому та м’язовому шарах шийки сечового міхура.
Обструкція шийки сечового міхура – вроджене (контрактура шийки сечового
міхура, хвороба Моріона) або набуте захворювання (склероз передміхурової
залози та інші) [1, 3].

Обструкція шийки сечового міхура зустрічається як самостійне захворюван�
ня, так і як наслідок склеротичних змін у передміхуровій залозі, сім’яних пухир�
цях у чоловіків. На обструкцію шийки хворіють як чоловіки, так і жінки у
співвідношенні 1 : 12.

Первинний характер захворювання свідчить про наявність уродженої вади
на рівні міхурово�сечівникового сегменту. Набутий стеноз шийки сечового
міхура – це ускладнення, яке призвело до прогресуючого заміщення підслизо�
вого та м’язового шару шийки міхура сполучною тканиною, що зумовило ви�
никнення інфравезикальної обструкції.

Склероз передміхурової залози – це комплексне захворювання, зумовлене
сполучнотканинним заміщенням паренхіми та строми залози, а також морфо�
функціональними змінами у міхурово�сечівниковому сегменті. У жінок вторин�
ний стеноз може спостерігатися після запальних захворювань шийки сечового
міхура.

Анатомічна єдність передміхурової залози з шийкою сечового міхура пояс�
нює виникнення склеротичних змін в останній у разі склеротичного процесу в
залозі. Анатомо�функціональні дослідження дозволили виділити міхурово�
сечівниковий сегмент як «сечове перехрестя», де сходяться верхні, нижні се�
чові шляхи та статеві протоки.

Дослідженнями доведено, що м’язові волокна детрузору в ділянці шийки се�
чового міхура формуються у чіткі структури. Зовнішний шар проходить у виг�
ляді подвоєної спіралі від шийки до дна сечового міхура й назад. Цей шар є
структурним елементом капсули передміхурової залози. Середній детрузор�
ний шар закінчується у шийці сечового міхура у формі пластини, де окремі
м’язи розташовані концентрично навколо виходу з міхура. Внутрішній шар є
продовженням поздовжнього шару м’язових волокон з сечоводу. На рівні зад�
ньої губи шийки сечового міхура поздовжні волокна проходять через неї у виг�
ляді поздовжнього м’язового шару сечовипускного каналу й прикріплюються у
ділянці сім’яного горбика.

Анатомічна єдність дозволила виділити ділянку міхурово�сечівникового сег�
менту, яка відіграє головну роль у накопиченні та відведенні сечі назовні. Та�
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ким чином, морфологічні або функціональні порушення в міхурово�сечівнико�
вому сегменті призводять до патологічних змін у нижньому сечовому тракті, як
і у вищерозташованих відділах сечових шляхів.

Уроджена та набута обструкція шийки сечового міхура характеризується по�
рушенням сечовипускання обструктивного типу. Подальше прогресування
інфравезикальної обструкції зумовлює хронічну затримку сечі, сечову
інфекцію, набутий дивертикул сечового міхура, уретерогідронефроз, ХПН та
інші. Лікування цієї патології передбачає хірургічне відновлення уродинаміки з
подальшою медикаментозною корекцією.

Етіологія і патогенез
Уроджена обструкція шийки сечового міхура відноситься до аномалій роз�

витку сечової системи, але чинники цього захворювання і досі не встановлені.
Більшість дослідників вважають, що це є проявом дизонтогенезу на рівні міху�
рово�сечівникового сегменту. У деяких випадках уроджена обструкція шийки
сечового міхура супроводжується іншими аномаліями сечової системи (гіпо�
спадія, мегауретер та інші).

Етіологія набутої обструкції шийки сечового міхура в літературі недостатньо
висвітлена, хоча розвиток рубцево�склеротичної тканини в шийці може бути
пов’язаний з багатьма патологічними процесами (склероз передміхурової за�
лози, запальні захворювання шийки сечового міхура).

Причиною склерозу передміхурової залози у 42% хворих є хронічний про�
статит. На фоні тривалого запального процесу в передміхуровій залозі або
шийці сечового міхура починається розвиток репаративного фіброзу, який
проявляється новоутворенням колагенових волокон з частковим заміщенням і
деформацією внутрішнього отвору сечівника.

Рубцево�склеротичні зміни в передміхуровій залозі можуть бути внаслідок
гострого інфаркту залози та тканин шийки сечового міхура, порушення
регіонарного кровообігу (склероз здухвинних судин та інші), венозного стазу в
органах малого тазу. Склеротичні зміни, що відбуваються внаслідок склерозу
передміхурової залози, можуть бути пов’язані з гормональними порушеннями.

Патоморфологічні дослідження дозволили виявити характерні ознаки скле�
розу передміхурової залози. Вони полягають у гістохімічних змінах, що знахо�
дяться в корелятивному зв’язку з віком пацієнта, хронічними захворюваннями
залози та інші. Розроблена гістологічна класифікація склерозу передміхурової
залози (А.М. Романенко, 1980).

Стадія Характерні ознаки
I ст. Склероз передміхурової залози з вогнищевою гіперплазією 

паренхіми
II ст. Склероз передміхурової залози з атрофією паренхіми
III ст. Склероз передміхурової залози у поєднанні з нодозною 

аденоматозною гіперплазією
IV ст. Склероз передміхурової залози з кістозною 

трансформацією
V ст. Цирроз передміхурової залози

а) з явищами фолікулярного або паренхіматозного (інтерстиціального) про�
статиту;

б) з явищами алергічного простатиту;
в) без явищ простатиту: атрофічні, дистрофічні зміни, уроджені вади розвит�

ку передміхурової залози.
Анатомічне звуження вхідного отвору сечівника з ригідністю його підслизо�

вого та м’язового шарів зумовлює інфравезикальну обструкцію, яка, в свою
чергу, суттєво впливає на уродинаміку сечового тракту. Підвищений інтра�
люмінальний тиск у порожнині сечового міхура призводить порушення акту се�
човипускання, морфофункціональних змін у стінці сечового міхура та
погіршенню уродинаміки в сечоводах.
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Клінічна класифікація обструктивних процесів у нижніх сечових шляхах грун�
тується на уродинамічних показниках з урахуванням можливих ускладнень ос�
новного захворювання. Вона найбільш чітко встановлює ступінь порушення
уродинаміки нижніх сечових шляхів і дозволяє своєчасно ставити показання
щодо оперативного лікування та проводить об’єктивний контроль відновлення
акту сечовипускання у післяопераційному періоді.

I ст. – порушення акту сечовипускання (10 мл/хв < УФИ
мах

< 15 мл/хв), не�
значна кількість залишкової сечі (20,0 мл < V

залишкова сеча
< 50,0 мл).

II ст. – порушення акту сечовипускання (5 мл/хв < УФИ
мах

< 10 мл/хв),
хронічна затримка сечі (50,0 мл < V

залишкова сеча
< 100,0 мл).

III ст. – порушення акту сечовипускання (УФИ
мах

< 5 мл/хв), хронічна затрим�
ка сечі (V

залишкова сеча
> 100,0 мл), можливі ретенційні зміни в сечових шляхах

(уретерогідронефроз, набутий дивертикул сечового міхура та інші).
IV ст. – гостра затримка сечі, парадоксальне сечовипускання, уретерогідро�

нефроз, ХПН.
Клінічний перебіг обструкції шийки сечового міхура
Клінічний перебіг обструкції шийки сечового міхура залежить від ступеня по�

рушення уродинаміки в сечовому тракті, тривалості захворювання та наявності
ускладнень: інфекції, конкрементоутворення, уретерогідронефрозу та ін.
Клінічна картина звуження міхурово�сечівникового сегменту різноманітна, а в
першій стадії – асимптоматична.

Головним патогномонічним критерієм обструкції шийки сечового міхура є
дизуричні прояви (полакіурія, странгурія, ніктурія та інші). Больові прояви в
нижній частині живота є характерними при наявності залишкової сечі, запаль�
ного процесу в нижніх сечових шляхах, набутих дивертикулах сечового міхура.
У разі ускладнень з боку верхніх сечових шляхів характер больових проявів бу�
ває різноманітним. У попереку вони бувають тупими, постійними, розпираючи�
ми й проявляються у вигляді ниркової кольки. Між виразністю больових
відчуттів та ступенем анатомічних змін прямої залежності не існує. На висоті
нападу може спостерігатися нудота, блювота, підвищення температури тіла,
що вказує на ускладнення протікання уретерогідронефрозу.

Приєднання інфекції в сечових шляхах викликає підвищення температури
тіла, інколи – з лихоманкою. Транзиторна або постійна піурія є ознакою інфіко�
ваної обструкції шийки сечового міхура. Підвищення інтралюмінального тиску
у верхніх сечових шляхах викликає мисково�ниркові рефлюкси, проникнення
інфекції в інтерстиційну тканину нирки. Наявність інфекції в нирці при урете�
рогідронефрозі накладають специфічні зміни на клінічну картину, протікання
патологічного процесу та вибір лікувальної тактики.

Гематурія виникає в результаті підвищення внутрішньомискового тиску та
розриву форнікальних зон або пов’язана з пухлино� та каменеутворенням. У
більш пізніх стадіях уретерогідронефрозу, коли порушення прохідності се�
човідно�міхурового сегменту призводить до глибоких структурних змін у нирці,
рубцювання форнікального апарату, гематурія може бути пояснена кровоте�
чею зі збільшених венозних судин внаслідок стазу сечі.

Поступове погіршення сечовипускання, зростання кількості залишкової сечі
призводить до сечової інфекції, ретенційних змін у сечових шляхах (вторинний
дивертикул сечового міхура, уретерогідронефроз та інші).

Гостра затримка сечі або парадоксальне сечовипускання є термінальною
стадією обструкції шийки сечового міхура. Вона характеризуєтся не тільки гли�
бокими морфофункціональними змінами в нижніх й верхніх сечових шляхах,
але й загальним важким станом хворого. Як правило, у таких випадках спос�
терігається хронічна ниркова недостатність та інші ускладнення з боку основ�
ного захворювання. 
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Діагностика
Діагностичні заходи у хворих з обструкцією шийки сечового міхура повинні

передбачати вивчення анатомо�функціонального стану нижніх та верхніх сечо�
вих шляхів, наявність ускладнень захворювання.

До основних методів діагностики слід віднести загальноклінічні лабораторні
методи дослідження, сонографію, вивчення уродинаміки сечових шляхів, рент�
ген�радіологічне обстеження. Основними лабораторними тестами є загальний
аналіз сечі, визначення мікрофлори сечі та її чутливість до антибіотиків, креа�
тиніну в сироватці крові та загальний аналіз крові.

Наявність дизуричних проявів повинно спрямувати діагностичний пошук на
вивчення уродинаміки нижнього сечового тракту. З цією метою виконується
урофлуометрія та кількісна оцінка залишкової сечі.

Ультразвукове дослідження визначає вогнищеві патологічні зміни в стінці се�
чового міхура, його вміст, кількість залишкової сечі, анатомічні особливості
верхніх сечових шляхів та паренхіми нирки. Вивчення анатомії верхніх сечових
шляхів передбачає виявлення ускладнень, які найчастіше пов’язані з уроста�
зом сечі. Патогномонічних діагностичних критеріїв обструкції шийки сечового
міхура, за даними ультрасонографії, не існує.

Рентгенологічні методи дослідження передбачають встановлення анатомо�
функціональних змін у сечовому тракті, наявність рентгенконтрастних конкре�
ментів та залишку сечі після сечовипускання.

Оглядова урограма передбачає визначення тіні конкрементів та змін у м’язо�
во�кістковому апараті.

Екскреторна (інфузійна) урографія дає можливість отримання об’єктивної
інформації про стан секреторно�видільної функції нирки, уродинаміку та ана�
томічні особливості верхніх сечових шляхів. Для її проведення використовують
йодовмісні препарати (тріомбраст, урографін, верографін, ультра віст та інші).
За добу до обстеження виконується внутрішньовена проба (1 мл) рентгенкон�
трастної речовини для визначення індивідуального перенесення організмом
хворого контрасної речовини, але деякі автори відмічають, що ризик та інтен�
сивність алергічної реакції однаковий як під час проби, так й під час повнодоз�
ного введення контрасту.

Методика в/в екскреторної урографії
Після внутрішньовенного введення відповідної кількості рентгенконтрасної

речовини перший знімок виконують через 3�5 хвилин, що дозволяє спостеріга�
ти за нефрофазою. Вибір часу виконання чергових знімків визначається з ура�
хуванням клініки, даних УЗД та рентгенологічних досліджень на попередніх
етапах. Екскреторна урографія отримує найбільш повну інформацію не тільки
про анатомічний стан верхніх сечових шляхів, але й вивчає їх видільну функцію
та спроможність нирки відділити контраст (секреторна функція). Велике зна�
чення необхідно надавати відстроченим урограмам. За даними екскреторної
урографії можливо визначити верхній рівень обструкції та ступінь порушення
уродинаміки.

Діурезна урограма є обов’язковим методом обстеження у хворих з визна�
ченою ектазією верхніх сечових шляхів. Вона дозволяє в режимі максималь�
ного навантаження виявити резервну функцію нирки, функціональні пору�
шення у верхніх сечових шляхах, а затримка в них контрастованої рідини
після стимуляції діурезу свідчить про наявність обструкції у сечоводі. Слід
зауважити, що даний метод обстеження повинен виконуватися після випо�
рожнення сечового міхура. У хворих із залишком сечі більше 100,0 мл
діурезна урографія виконується після дренування сечового міхура (троакар�
на цистостомія або катетеризація сечового міхура й встановлення катетера
а’demeure).

Діурезна урографія проводиться за наступною методикою: після виконання
класичної екскреторної урографії, після виповнення верхніх сечових контрас�
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том, внутрішньовенно вводять 20,0 мг лазиксу та виконують рентгенограму ни�
рок через 5 хвилин.

Анатомо�функцiональнi змiни нижнiх сечовивiдних шляхiв, а також наявнiсть
сечомiхурно�сечовідного рефлюксу вивчали за допомогою цистографiї,
висхiдної та мiкцiйної уретроцистографiї. У рядi випадкiв цi методи діагности�
ки були провідними в оцiнцi паталогiчного процесу та встановленні діагнозу.

Уретроцистографiю бажано виконувати пiд електронно�оптичним перетво�
рювачем. З метою зменшення рефлекторного спазму зовнiшнього сфiнктера
сечівника при висхiднiй уретроцистографiї у сечовипускний канал вводили 
10 мл розчину місцевого анастетику, що дозволяло оцiнити стан простатичної
частини уретри та шийки сечового мiхура при змiнi тиску та швидкостi введен�
ня рентгенконтрасної рiдини. Вищеперелічені обстеження виконували за за�
гальноприйнятою методикою.

Головні патогномонічні симптоми обструкції шийки сечового міхура,
наслідок склерозу передміхурової залози за даними уретроцистографії (Кар�
пенко В.С., 1990 р.):

• контрастна рідина тонкою цівкою проходить через проксимальний
відділ сечівника;

• не відзначається подовження простатичної частини уретри;
• високе розташування шийки міхура відносно лонних кісток тазу;
• на висхідній уретроцистограмі – розширення сечівника проксимально

від рівня обструкції;
• симптом «фонтанування»;
• на мікційній уретроцистограмі – проходження контрастованої рідини у

вигляді тонкої цівки по всьому сечовипускному каналу, що зумовлено
низьким статичним тиском у сечівнику під час мікції;

• спостерігання під електронно�оптичним перетворювачем за шийкою
міхура при його наповненні та мікції визначає відсутність рухомості
шийки. 

Визначення ступеня порушення уродинаміки можливо виконувати за допо�
могою радіоізотопної ренографії. Сканування нирок є додатковим методом об�
стеження, що уточнює анатомо�функціональний стан ураженої нирки, кількість
функціонуючої паренхіми нирки, ниркову гемодинаміку, секреторно�екскре�
торну функцію нирки.

Комплексний підхід до діагностики обструкції шийки сечового міхура дає
можливість встановлення точного діагнозу, ускладнень захворювання та виз�
начення лікувальної тактики відповідно до функціональних та анатомо�морфо�
логічних змін у сечових шляхах.

Лікування обструкції шийки сечового міхура
Лікування хворих з обструкцією шийки сечового міхура передбачає віднов�

лення акту сечовипускання, усунення ускладнень, пов’язаних із захворюван�
ням. Корекція уродинаміки сечового тракту у цих хворих хірургічна. 

Основними методами відновлення уродинаміки на рівні міхурово�сечівнико�
вого сегменту є:

• розсічення шийки сечового міхура;
• циркулярна резекція шийки сечового міхура;
• Y�V пластика шийки сечового міхура;
• трансуретральна резекція шийки сечового міхура та передміхурової

залози;
• простатектомія.

Широке застосування ендоскопічної техніки в урології (резектоскоп) дозво�
лило значно звузити показання до циркулярної резекції шийки сечового міху�
ра.

Вибір методу хірургічної корекції обструкції шийки сечового міхура залежить
від етіологічного фактора (первинний або вторинний характер захворювання)
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функціонального стану сечових шляхів, нирок, ступеня порушення уроди�
наміки, наявності супутніх захворювань.

Y�V пластика шийки сечового міхура є операцією вибору, особливо у хворих
з первинною обструкцією шийки сечового міхура. Цей метод дозволяє віднови�
ти анатомічну прохідність міхурово�сечівникового сегменту зі збереженням
внутрішнього сфінктеру міхура. Трансуретральна резекція шийки сечового
міхура є малоінвазивним методом та знайшла широке використання в ліку�
ванні дорослих хворих із вторинним характером захворювання.

У разі ретенційних змін у верхніх сечових шляхах (уретерогідронефроз),
лікування хворих з інфравезикальною обструкцією починають з дренування
сечового міхура (троакарна цистостомія). Через 10�14 діб після цистостомії
проводять оцінку анатомо�функціонального стану сечоводів. У разі зникнення
ретенційних змін у верхніх сечових шляхах після цистостомії виконують плас�
тичні операції на міхурово�сечівниковому сегменті. У випадках, коли дренуван�
ня сечового міхура не призвело до зменшення ретенційних змін у сечоводах,
хірургічну корекцію виконують одностайно на міхурово�сечовідному (уретеро�
цистонеостомія) та міхурово�сечівниковому рівнях.

Часто інфравезикальна обструкція ускладнюється набутими дивертикулами
сечового міхура, пухлино� та каменеутворенням в останньому, тому лікування
цих ускладнень повинно виконуватись одностайно з відновленням сечовипус�
кання.

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�
щенні якості надання допомоги хворим з обструкцією шийки сечового міхура
та забезпеченні її доступності й ефективності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З ОБСТРУКЦІЄЮ ШИЙКИ
СЕЧОВОГО МІХУРА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі з обструкцією шийки сечо�

вого міхура без ретенційних змін у верхніх сечових шляхах.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.
Обструкція шийки сечового міхура характеризується порушенням сечовипу�

скання, що зумовлено рубцево�склеротичними змінами в слизовому та підсли�
зовому шарах шийки сечового міхура. У більшості випадків ця патологія
протікає з дизуричною симптоматикою. Загальний стан пацієнтів залежить від
глибини патологічного процесу в сечових шляхах та наявності ускладнень й су�
путніх захворювань. Основні скарги: полакіурія, странгурія, відчуття неповного
спорожнення сечового міхура, больові прояви внизу живота. Активізація сечо�
вої інфекції зумовлює інфекційно�запальні процеси з підвищенням температу�
ри тіла, лихоманкою, болісним сечовипусканням.

Об’єктивні методи дослідження визначають зниження максимального уроф�
лоуметричного індексу (< 15 мл/хв), наявність залишкової сечі (> 20,0 мл),
збільшення об’єму сечового міхура, можливо дивертикуло� камене� та пухли�
ноутворення в останньому, ектазія верхніх сечових шляхів не визначається.
Лабораторні аналізи крові, як правило, без патологічних змін. Аналізи сечі мо�
жуть свідчити про транзиторну або постійну лейкоцитурію. Хворіють як чо�
ловіки, так і жінки. Первинний характер захворювання відзначається частіше у
дітей. У дорослому віці, як правило, зустрічається вторинна обструкція шийки
сечового міхура, яка пов’язана із запальними процесами та есенціальними
причинами, що зумовлюють рубцево�склеротичні зміни в шийці сечового міху�
ра. Патогномонічних клінічних проявів обструкції шийки сечового міхура не
існує.

Діагностика
Анамнестичні дані та фізикальні методи обстеження можуть спрямувати

діагностичні пошуки лікаря на вивчення уродинаміки хворого. До основних ме�
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тодів діагностики слід віднести урофлуометричні ультразвукові та рентген�
радіологічні методи дослідження. Результати лабораторних методів досліджен�
ня є допоміжними.

Вивчення уродинаміки нижніх сечових шляхів починають з урофлуометрії та
визначення кількості залишкової сечі. Оцінка максимальної швидкості потоку
сечі та об’єму залишкової сечі дозволяє визначити ступінь порушення сечови�
пускання.

Після урофлуометричних досліджень хворому виконується сонографія, яка
передбачає вивчення анатомічних особливостей сечового міхура, передміху�
рової залози, верхніх сечових шляхів та паренхіми нирки. Вона дозволяє виз�
начити фізіологічну ємність сечового міхура, його вміст, наявність вогнищевих
змін у стінці (дивертикули, пухлини), розміри нирки, її порожнинної системи,
товщину паренхіми, стан внутрішньониркової гемодинаміки за даними визна�
чення індексу артеріальної резистентності.

Рентгенологічне обстеження починають з висхідної та мікційної уретроцисто�
графії з визначенням кількості сечі після сечовипускання. Патогномонічними
симптомами обструкції шийки сечового міхура є:

• контрастована рідина тонкою цівкою проходить через проксимальний
відділ сечівника;

• не відзначається подовження простатичної частини уретри (у чо�
ловіків);

• високе розташування шийки міхура відносно лонних кісток тазу;
• на висхідній уретроцистограмі – розширення сечівника дистальніше

рівня обструкції;
• симптом «фонтанування»;
• на мікційній уретроцистограмі – проходження контрастованої рідини у

вигляді тонкої цівки по всьому сечовипускному каналу, що зумовлене
низьким статичним тиском у сечівнику під час мікції;

• спостерігання під електронно�оптичним перетворювачем за шийкою
міхура при його наповненні та мікції визначає відсутність рухомості
шийки;

• наявність залишкової сечі > 50,0 мл.
Якщо за даними сонографії визначена ектазія верхніх сечових шляхів, при

відсутності протипоказань рекомендована урографія, яка займає провідне
місце в оцінці анатомо�функціонального стану сечових шляхів. Вона передба�
чає виконання оглядової та екскреторної урографії. На знімках визначаються
тіні, схожі на конкременти сечових шляхів, секреторна функція нирок, евакуа�
торна спроможність верхніх сечових шляхів, наявність чи відсутність їх ектазії.

Дані лабораторних методів обстеження, як правило, знаходяться в межах
норми. В аналізах сечі можливо спостерігати транзиторну або постійну лейко�
цитурію. Гематурія визначається пухлино� та каменеутворенням.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічний. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення, профільні

клініки медичних та науково�дослідних інститутів (Інститут урології АМН Ук�
раїни).

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворювання
та визначення лікувальної тактики.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:

� урофлуометрія;
� кількісна оцінка залишкової сечі;
� УЗД сечових шляхів;
� висхідна і мікційна уретроцистограма;
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� оглядова урографія;
� екскреторна урографія (діурезна урографія);
� загальний аналіз сечі;
� аналіз сечі по Нечипоренко;
� загальний аналіз крові;
� рівень креатиніну плазми крові.

Лікування – оперативне. Вибір методу і етапність хірургічної корекції зале�
жить від рівня ураження сечового тракту та евакуаторної функції сечового
міхура, верхніх сечових шляхів та наявності активного інфекційно�запального
процесу.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;
� динамічна нефросцинтіграфія;
� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів;
� комп’ютерна томографія малого тазу;
� цистоскопія.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

Наявність дизуричних скарг, лейкоцитурії, хворим проводиться фізикальне
обстеження, урофлуометрія, УЗД сечового міхура, передміхурової залози, ни�
рок, визначення кількості залишкової сечі, загально�клінічні лабораторні
аналізи сечі та крові. При визначенні ектазії порожнинної системи нирки або
дистальних відділів сечоводу проводиться рентгенологічне обстеження: огля�
дова, екскреторна, діурезна урографія, висхідна та мікційна уретроцистогра�
ма. У випадку непідтвердження діагнозу «Обструкція шийки сечового міхура»
виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення хворому діагно�
зу, що є причиною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або
амбулаторно.

При встановленні діагнозу «Обструкція шийки сечового міхура без ре�
тенційних змін у верхніх сечових шляхах» хворому рекомендується за згоди
оперативне втручання з приводу основного захворювання, метою якого є
відновлення сечовипускання (алгоритм надання медичної допомоги представ�
лений у графічному вигляді (рис. 1)). 

При досягненні очікуваних результатів (відновлення адекватної прохідності
міхурово�сечівникового сегменту) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У
випадку незадовільних результатів лікування проводиться лікування виниклих
ускладнень або диспансерний нагляд та при необхідності – повторне оператив�
не лікування. Контрольне обстеження проводиться через 3 місяці після опе�
рації, через один рік та щорічно в подальшому.

Можливі ускладнення:
� рецидування інфравезикальної обструкції;
� інфікування сечових шляхів;
� нагноєння післяопераційної рани;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія легеневої артерії;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу та інші.
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7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі
клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостереження. Про�
гресування інфравезикальної обструкції або погіршення уродинаміки у верхніх
сечових шляхах – пропонується проведення повторного оперативного лікування.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, функціонального стану нирок, сечових
шляхів. 

Існує п’ятибальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання обструкції шийки сечового міхура.

Відмінні – відсутність прогресування інфравезикальної обструкції, суб’єктив�
них скарг та запального процесу в сечових шляхах. Повне відновлення уроди�
наміки, працездатність збережена або відновлена.

Добрі – мінімальні дизуричні прояви, в сечі – транзиторна лейкоцитурія, яка
коригується застосуванням антибактеріальних і уросептичних препаратів. У
динамічному спостереженні відзначається стабілізація патологічного процесу,
покращення уродинамічних показників. Працездатність збережена.

Задовільні – періодично відзначаються дизуричні прояви, транзиторна лей�
коцитурія, яка коригується застосуванням антибактеріальних і уросептичних
препаратів. При незворотних змінах у сечових шляхах, які спостерігались до
оперативного лікування, негативної динаміки не спостерігається. Накопичу�
вальна та сечовидільна функція нижніх сечових сечових шляхів збережена. 

Незадовільні – дизуричні прояви, які значно погіршують якість життя хворо�
го, прогресуюча активізація інфекційно�запального процесу в сечових шляхах,
що не коригується консервативними методами лікування. Погіршення уроди�
наміки, що супроводжується зниженням секреторно�видільної функції сечових
шляхів та паренхіми нирки. Працездатність знижена або втрачена.

Погані – симптоматика клінічних проявів відповідає попередній оцінці «неза�
довільні». Випадки невдалих повторних оперативних втручань або ускладнен�
ня, які призводять до втрати накопичувально�евакуаторної функції нижніх се�
чових шляхів, прогресування уретерогідронефрозу.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не відзначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.
У разі виникнення ускладнень хворих потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні рекомендації передбачають мінімальне вживання продуктів харчу�

вання та напоїв, які спричиняють венозний застій в органах малого тазу (тер�
пени, прянощі, алкогольні напої та інші).

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м. Трускавець, м. Моршин) з подальшою оцінкою
стану здоров’я.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Обструкція шийки сечового міхура»
Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, перебігу та лікування обструкції
шийки сечового міхура й отримав інформацію про причини виникнення основ�
ного захворювання, мету проведення хірургічного лікування.
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Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Обструкція шийки сечового міхура».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Обструкція шийки сечового міхура», і отримав на
них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Обструкція шийки сечового міхура», про що підписався власноручно
______________________________________,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія обструкції шийки сечового міхура – вроджене або набуте захво�

рювання, зумовлене прогресуючим рубцево�склеротичним процесом у слизо�
вому та підслизовому шарах шийки сечового міхура, що викликає порушення
уродинаміки в нижніх сечових шляхах. Причини цього захворювання не відомі,
але дослідники вважають, що провідними чинниками можуть бути: елементи
дизембріогенезу сечових шляхів, хронічні запальні процеси в шийці сечового
міхура, передміхурової залози, травма міхурово�сечівникового сегменту та йо�
го гіпоксія.

2. Прогресування обструкції шийки сечового міхура призводить до поступо�
вого погіршення накопичувально�евакуаторної функції нижніх сечових шляхів,
аж до повної її втрати; порушення уродинаміки у верхніх сечових шляхів та
функції нирки.

3. При встановленому діагнозі «Обструкція шийки сечового міхура» ліку�
вальна тактика полягає у хірургічному відновленні акту сечовипускання.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: гостра затримка
сечі, вторинні нейрогенні зміни в сечовому міхурі, прогресування ретенційних
змін у верхніх сечових шляхах, ниркової недостатності, уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання: рецидивування та прогре�
сування інфравезикальної обструкції, активізація гострих запальних процесів
в органах сечостатевої системи, нагноєння післяопераційної рани, ретенційні
зміни у верхніх сечових шляхах, сечова нориця, загострення супутніх захворю�
вань, тромбоемболія, порушення мозкового та коронарного кровообігу та інші.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру. 

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з об�
струкцією шийки сечового міхура.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу обструкції шийки сечового міхура, що ускладнилась
ретенційними змінами верхніх сечових шляхів у спеціалізованому урологічно�
му відділенні, профільній клініці медичного інституту, Інституті урології АМН Ук�
раїни протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих з обструкцією шийки сечового міхура, які

госпіталізовані у відділення на протязі року _______.
2. Кількість хворих з обструкцією шийки сечового міхура, яким проведене

оперативне втручання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих з обструкцією шийки сечового міхура, яким проведені

Скарги

Так

Обстеження: урофлуометрія, кількість залишкової сечі, УЗД, висхідна

та мікційна уретроцистограма, цистограма, урографія, загальний аналіз

крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Обструкція шийки сечового

міхура»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

• Y�V пластика шийки міхура;

• ТУР шийки сечового міхура;

• простатектомія (парціальна,

тотальна)

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування 

Диспансеризація

Ні

Так
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пластичні операції на міхурово�сечівниковому сегменті ________, (_________) %
до прооперованих.

Б) Кількість хворих з обструкцією шийки сечового міхура, яким проведено
нефректомію ________, (_________) % до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих з обструкцією шийки сечового міхура, у
яких виникли ускладнення, що потребують повторного оперативного втручан�
ня ________, (_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих з обструкцією шийки сечового міхура, яким виконане кон�
трольне обстеження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих з обструкцією шийки сечового міхура при контрольному
обстеженні у яких констатоване погіршення функції оперованої нирки
_________, (_________) %.

Б) Кількість хворих з обструкцією шийки сечового міхура при контрольному
обстеженні у яких відзначений позитивний результат оперативного втручання
________, (_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів та розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі об’єктивних даних: лабораторні дослідження, урофлуо�
метрія, УЗД, рентгенологічні методи, при цьому враховується уродинаміка в
сечових шляхах та функція нирок, наявність гнійного виділення з післяопе�
раційної рани, сечової нориці.

Ускладнення, які розвинулись у стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Обструкція шийки

сечового міхура» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін в

цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони
здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Обструкція шийки сечового міхура, що ускладнилась ретенційними змінами
верхніх сечових шляхів» проводиться за міжнародним індексом QOL.

Quality of life due to urinary symptoms
Оцінка хворим Дуже Задо� В основ�Між В основ� Не задо� Нестер�
якості життя задово� воле� ному, задово� ному, воле� пно 
хворим в лений ний задо� лений не задо� ний
відношенні воле� та не воле�
стану нирок ний задово� ний

лений
1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
поставились 
до того, що 
Вам до кінця 
життя доведеться 
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мати такі проблеми
з сечовипусканням, 
як у цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

ПІОНЕФРОЗ МКХ�10: N13.6.

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Піонефроз» призначений

для застосування у системі охорони здоров’я України.
II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт, підготовлений з метою забезпечення виконання Дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2), щодо розробки
клінічних протоколів.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Піонефроз» створений за

вимогами міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проб�
лем охорони здоров’я; 10 перегляд, том 1, частина 2.

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Піонефроз», розроблений
для вирішення наступних завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із піонефрозом;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання й оптимізації медичної допомоги пацієнтам із піонефрозом;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості надання ме�
дичної допомоги пацієнтам у медичних закладах на території України у
рамках державних гарантій забезпечення громадян медичною допомо�
гою.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
всіх рівнів (хірургічні відділення центральних районних лікарень, включаючи
спеціалізовані урологічні заклади (відділення)).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із піонеф�
розом.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ.
«Протокол ведення хворих. Піонефроз».
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Піонефроз» підготовлений

колективом авторів кафедри урології та нефрології Одеського державного ме�
дичного університету (65100, м.Одеса, пров. Валіхівський, 2) і урологічного
відділення міської клінічної лікарні №10, м.Одеса (65074, вул. Малиновського 61).

Завідуючий кафедрою – доктор мед. наук., професор Костєв Федір Івано�
вич, тел. 67�74�06.

Асистент кафедри – к.мед.н. Грабазюк Віктор Степанович, тел. 61�92�08.
Асистент кафедри – к.мед.н. Ухаль Олена Михайлівна, тел. 715�82�89.
Завідуючий урологічним відділенням № 1 міської клінічної лікарні № 10

м.Одеса, лікар вищої кваліфікаційної категорії Ілляшенко Сергій Анатолійович,
тел. 61�92�09.

Старший лаборант кафедри – Шостак Максим Володимирович, тел. 777�46�36.
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V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Піонефроз – це термінальна стадія неспецифічного або специфічного запа�

лення нирки, при якому в ниркових порожнинах накопичується гній і настає де�
струкція паренхіми з повною втратою здатності нирки до функції.

Етіологія і патогенез, патоморфологія
Піонефроз зумовлений інфікуванням нирки гематогенним або висхідним

шляхом різними мікроорганізмами, частіше кишковою паличкою, стафілоко�
ком, стрептококом, мікобактеріями туберкульозу, а його розвитку сприяють
стійкі порушення відтоку сечі та гною верхніми сечовими шляхами. 

При оцінці клінічного перебігу піонефрозу враховують етіологічний фактор
та особливості патогенезу: гнійний обструктивно�ретенційний пієлонефрит (го�
стрий, хронічний), гнійно�некротичний прогресуючий папіліт, злоякісний пе�
ребіг часто рецидивуючого пієлонефриту, ускладнення травматичних уражень
нирки, ускладнення специфічного інфекційно�запального процесу нирки, неяс�
ний генез розвитку захворювання.

Патогенез і патоморфологічний розвиток, а також клінічні прояви, залежать
від характеру первинного захворювання. Серед причин піонефрозу: 

• Сечокам’яна хвороба (N20).
• Аномалії сечових шляхів (обструктивні):

� аномалії мисково�сечовідного сегменту та гідронефроз (Q62.0, N13.0 –
N13.3);

� мегауретер (Q62.2);
� уретероцеле (Q62.3);
� міхурово�сечовідний рефлюкс (Q62.7);
� перешкоди в нижніх відділах сечових шляхів (Q64.2, N31.9).

• Захворювання, що ускладнюються порушенням відтоку сечі та гною з нирок:
� пухлини верхніх сечових шляхів;
� ретроперитонеальний фіброз;
� неопластичні периуретерити.

• Специфічні захворювання нирок:
o Туберкульозний піонефроз (А18.1): 

� полікавернозний туберкульоз (ІІІ стадія).
o Актиномікотичний піонефроз (А42.8):

� актиномікоз нирок (ІІІ стадія).
Морфологічні ознаки. Нирка при піонефрозі має великі розміри, навколо

нирки в зв’язку з пери� та паранефритом створюється товстий каркас, спаяний
із прилеглими тканинами й органами. Коли піонефроз є наслідком розвитку
хронічного пієлонефриту, нирка зморщена. Однак в обох випадках загальними
є гнійно�деструктивні процеси, ділянки склерозу та жирового переродження
паренхіми нирки. Піонефроз може бути одно� або двостороннім, за характером
відтоку сечі та гною – закритим і відкритим, або інтермітуючим, тобто з
періодичним чергуванням закритого і відкритого.

Клінічна картина
Перебіг піонефрозу виражається двома клінічними формами: форма вира�

жених клінічних проявів (очевидна, гостра) і латентна.
1. Форма виражених клінічних проявів характеризується:

� інфекційним синдромом з гострим перебігом, що проявляється високою
температурою тіла та ознобом, важкою інтоксикацією;

� при обстеженні пальпується збільшена напружена болюча нирка.
Характерний інтенсивна біль у поперекової ділянці та животі, часто – з

іррадіацією у пахвинну ділянку. З розвитком деструкції паренхіми та втрати
функції біль має характер невиразного внаслідок втрати чутливих ниркових
рецепторів.

2. Латентна форма зустрічається відносно часто. Загальний стан довгий час
залишається задовільним, температура тіла частіше субфебрильна. Поступо�
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во з’являються ознаки гнійної інтоксикації, схуднення. Повільне прогресування
патологічного процесу переривається періодами загострення. 

Клінічні ознаки піонефрозу багато в чому залежать від прохідності сечових
шляхів. Первинних захворювань, які призводять до піонефрозу, значна кількість,
і прояви їх різноманітні, особливо щодо виникнення гнійно�деструктивних змін
паренхіми. Аномалії нирки – торакальна, клубова, тазова, перехресна дистопія,
та аномалії взаєморозташування (зрощення) – підково�, галетоподібна, L�, S�, 
I�подібна нирка, – при запаленнях, порушеннях уродинаміки, каменеутворенні
можуть клінічно на всіх етапах аж до піонефрозу проявлятись нетипово.

Діагностика
Вимагає вивчення анамнезу захворювання і життя.
Різноманітність захворювань і клінічних проявів, які призводять до піонефро�

зу, ускладнюють діагностику з виявлення первинного захворювання та визна�
чення стадії запального процесу, тобто наявності піонефрозу.

Захворювання, що проявляються інфекційним синдромом, люмбалгією і
збільшенням нирки при диференційній діагностиці піонефрозу потребують виз�
начення:

� чи обумовлений інфекційний синдром (температура, інтоксикація та ін.)
захворюванням нирки (нирок);

� топографії, анатомічного стану нирки, що обумовлює хворобу;
� наявності обструкції сечових шляхів;
� наявності в організмі інших вогнищ запалення, які могли бути джерелом

запалення нирки. На етапі гнійно�деструктивного процесу в нирці та
септичного стану можливі запалення в інших органах ниркового похо�
дження.

Загально+біологічні дослідження
а) Загальний аналіз крові з лейкоформулою (обов’язково на всіх етапах) вияв�

ляє лейкоцитоз, зміщення нейтрофільних форм вліво, анемію, прискорення ШОЕ;
б) Гемокультура (факультативно – при необхідності) позитивна з такою ж час�

тотою, як при сепсисі; бактеріологічне дослідження сечі (обов’язкове при
госпіталізації) має особливе діагностичне значення як за показником мікробного
числа, так і за антибіотикограмою, мікробна флора сечі частіше грамнегативна;

в) Виявлення гною в сечі (загальний аналіз сечі або за методом Нечипорен�
ка, кожні 7�10 днів або за показаннями) макро� чи мікроскопічно – один із час�
тих і важливих доказів наявності патології нирки. Проте при обструктивному і
при інтермітуючому піонефрозі у період обструкції піурія відсутня.

Інші дослідження показників гомеостазу потрібні в тому ж обсязі, як і при го�
строму пієлонефриті (див. N10), уросепсисі (див. N39.0).

Найбільш доступний метод обстеження анатомічного і функціонального ста�
ну нирок – рентгенологічний. Перед рентгендослідженням слід враховувати по�
казники сумарної функції нирок, а також алергологічний анамнез хворого та
виконання проби на переносимість рентгенконтрастної речовини.

При важкому стані хворого та гіперергії перевагу потрібно віддавати рент�
генконтрастній речовині з групи неіонізованих (ультравіст, омніпак).

Рентгендослідження
1. Оглядова урографія (обов’язково при госпіталізації, одноразово): виявляє

камені, коли вони є причиною піонефрозу, обструкції; збільшення розмірів нир�
ки; наявність обвапнувань у проекції нирок, що можливе при туберкульозному
піонефрозі.

2. Екскреторна урографія (при відсутності протипоказань – обов’язково,
особливо при наявності інфекційного синдрому з люмбалгією): при піонефрозі
після ін’єкції контрастної речовини хвора нирка часто не функціонує. Інколи ви�
являється значне зниження функції, розширення порожнин нирки і потоншен�
ня паренхіми. Екскреторна урографія потрібна також для з’ясування функції
контрлатеральної нирки.
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Проведення ретроградної уретеропієлографії допустиме лише у крайньому
випадку, у зв’язку із небезпекою бактеріємічних ускладнень, викликаних підви�
щенням тиску в порожнинах нирки, що містять гній у момент ретроградного
введення контрастної рідини).

Ехосканування
Суттєво допомагає у діагностиці піонефрозу (обов’язково в усіх лікувальних

закладах, починаючи з ЦРЛ). Воно дозволяє виявити розширення ниркових по�
рожнин, котрі вміщують рідину, – ознака наявності гною. Ехографія допомагає
виявити камені, товщину паренхіми, стан навколониркового простору.

Використання інших методів діагностики залежить від первинного захворю�
вання, а тому потрібно використовувати галузеві стандарти захворювань, які
призвели до піонефрозу.

Загальні підходи до лікування піонефрозу
Радикальний метод лікування піонефрозу у зв’язку з деструкцією паренхіми –

хірургічний, що потребує нефректомії. Через перинефрит видалити необхідно
також змінену навколониркову клітковину.

У хворих із закритим піонефрозом при виражених ознаках інтоксикації пока�
зання до операції екстрені, оскільки катетеризація ниркових порожнин, запо�
внених гнійно�деструктивним вмістом, не є ефективною. У разі важкого за�
гального стану хворих, де ризик радикальної операції (нефректомії) для життя
високий, проводиться паліативна операція – нефротомія. Основне завдання
операції – створити добре очищення гнійних порожнин через нефростому. При
двосторонньому піонефрозі проводять двосторонню нефростомію. У цих ви�
падках питання про вторинну нефректомію вирішують після очищення нирок
від гною і вивчення залишкової функції обох нирок.

Консервативна медикаментозна терапія: етіотропна – антибактеріальна, па�
тогенетична, проводиться з особливим акцентом впливу на макроорганізм хво�
рого: дезінтоксикація, корекція гомеостазу, імунотерапія, симптоматична – кон�
кретно до хворого. При уросепсисі хворий на піонефроз повинен бути під нагля�
дом уролога і реаніматолога у відділенні інтенсивної терапії та реаніматології.

Загальні підходи до профілактики піонефрозу
� Вчасне виявлення і лікування хвороб, що можуть призводити до піоне�

фрозу.
� Після нефректомії хворий повинен бути під диспансерним наглядом як

однонирковий, з особливим акцентом на виявлення інфікованності та
збереження функції єдиної нирки.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – піонефроз.
Ускладнення – сепсис, гостра та хронічна ниркова недостатність.
Код за МКХ�10: N13.6.
6.1.1. Ознаки та критерії, що визначають модель пацієнта:
Клінічні симптоми: тупий біль у поперековій ділянці, підвищення температу�

ри тіла, озноб та загальні прояви інтоксикації – загальна слабкість, нудота,
адинамія.

6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з піонефрозом,
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики.

Назва Кратність виконання
Збір скарг та анамнезу Одноразово, обов’язково
Фізикальне обстеження Одноразово, обов’язково
УЗД Одноразово, обов’язково
Загальний аналіз крові Одноразово, обов’язково
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Загальний аналіз сечі Одноразово, обов’язково
Вимір АТ Одноразово, обов’язково
Сечовина та креатинин крові Одноразово, обов’язково
Оглядова рентгенографія Одноразово, обов’язково
Флюорографія Одноразово, обов’язково

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно�
поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає: збір скарг та анамнезу, огляд хворого;
� алгоритм УЗД: візуалізується збільшена в розмірах нирка, з чітким

нерівним контуром, паренхіма нирки являє собою тонкий гіперехоген�
ний шар товщиною 5�8 мм, чашково�мискова система значно розши�
рена, – гідронефроз 4 ступеня, вся порожнинна система заповнена не�
гомогенним гіпоехогенним вмістом, іноді візуалізуються конкременти в
нирці, в ниркосечоводному сегменті чи верхній третині сечоводу, або
нижньополярна судина.

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
При виявленні піонефрозу усі хворі підлягають терміновій госпіталізації у

відділення хірургічного профілю ЦРЛ з наступною невідкладною консультацією
уролога (і реаніматолога – у випадку важкого стану хворого) обласного цент�
ру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. При наявності у місті
урологічного відділення – госпіталізація в урологічне відділення загального
профілю або спеціалізоване (туберкульозне або інше, за рішенням позаштат�
ного обласного уролога).

6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики.

Назва Кратність виконання
Збір скарг та анамнезу Одноразово, обов’язково
Фізикальне обстеження Одноразово, обов’язково
УЗД За потребою в динаміці
Загальний аналіз крові За потребою в динаміці
Загальний аналіз сечі За потребою в динаміці
Вимір АТ За потребою в динаміці
Сечовина та креатинін крові За потребою в динаміці
Оглядова та екскреторна рентгенографія Одноразово
Антеградна пієлографія За потребою
Ретроградна пієлографія За потребою
Магнітно�резонансна томографія За потребою
Комп’ютерна томографія За потребою
Глюкоза крові За потребою в динаміці
Група крові та резус�приналежність Одноразово
Коагулограма (протромбіновий індекс, За потребою в динаміці
протяжність кровотечі, час згортання 
крові, фібриноген)
Білірубін та трансамінази в сироватці крові За потребою в динаміці
ЕКГ За потребою в динаміці
Бактеріологічне дослідження крові та Обов’язково при госпіталізації
сечі з визначенням антибіотикограми

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики.

� Алгоритм УЗД: візуалізується збільшена в розмірах нирка, з чітким нерівним
контуром, паренхіма нирки являє собою тонкий гіперехогений шар
розміром 5�8 мм, чашково�мискова система значно розширена – гідроне�
фроз 4 ступеня, вся порожнинна система заповнена негомогенним гіпоехо�
генним вмістом, іноді візуалізуються конкременти в нирці, у ниркосечовод�
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ному сегменті або верхній третині сечоводу, або нижньополярна судина.
� Алгоритм екскреторної урографії: на всіх рентгенограмах візуалізується

тінь великої нирки, функція нирки відсутня, іноді на оглядовій рентге�
нограмі візуалізуються тіні, підозрілі на конкременти в проекції ураже�
ної нирки та сечоводу.

� Алгоритм КТ і МРТ: нирка значно збільшена в розмірах, паренхіма знач�
но стоншена, ниркова миска та чашки значно розширені – гідронефроз
ІV ст.; інформація про щільність тканин.

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Хворі, яких госпіталізовано з тяжким загальним станом, порушеннями гемо�

динаміки, в бактеріотоксичному шоці потребують насамперед інтенсивної ге�
мозамісної, гормональної, вазопресорної та інфузійної терапії з дренуванням
нирки шляхом нефростомії. Після стабілізації загального стану виконують вто�
ринну нефректомію. Хворим, які госпіталізуються у більш задовільному стані,
оперативне втручання – нефректомію – виконують після проведення комплек�
су обстежень якомога раніше за абсолютними показаннями.

6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.
� Хворий вважається непрацездатним до ліквідації ознак активного за�

пального процесу, загоєння рани первинним або вторинним натягом.
� Обмежено працездатний, залежно від функції контрлатеральної нирки

та професії (за висновками комісії лікарської трудової експертизи).
� Повинен бути під диспансерним наглядом як однонирковий:

• сільський мешканець – у дільничного лікаря з оглядом і обстеженням один
раз в квартал (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі) і консультацією
урологом ЦРЛ чи поліклініки обласної лікарні один раз на рік (обов’язково); 

• мешканець міста – під наглядом уролога поліклініки з оглядом один раз у
півроку, з обсягом обстежень відповідно до вимог 7.1.3 цього протоколу.

6.1.10. Вимоги до догляду за пацієнтом і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.
6.1.11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток №1.
6.1.12. Додаткова інформація для пацієнтів та членів його родини.
Додаткової інформації немає.
6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ознак піонефрозу (за даними проведених діагностичних
досліджень) формується нова діагностична концепція,

� при виявлені ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діаг�
ностично�лікувальних заходів, при відсутності піонефрозу пацієнт пе�
реходить до Протоколу ведення хворих з відповідним / виявленим за�
хворюванням.

6.1.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
Найменування Частота Критерії та Приблизний час
результату розвитку, ознаки досягнення 

% результату
Одужання 70% і вище � Відсутність ознак Протягом

активного 2�3�х місяців
запального процесу
� Загоєння 
операційної рани
� Відсутність ознак 
ниркової недостатності

Післяопераційні До 40% Генералізація Протягом 
ускладнення інфекційно� 3�4�х місяців

запального процесу, 
нагноєння 
післяопераційної рани, 
ниркова недостатність
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Характеристика Летальність 
можливих До 30%
результатів

6.1.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ПРОТОКОЛУ

Тупий біль у поперековій ділянці, підвищення

температури тіла

Збір скарг і анамнезу; аналізи сечі та крові; УЗД,

урографія, КТ (або МРТ)

Піонефроз

Тяжкий загальний стан

хворого

Загальний стан хворого

середньої тяжкості

Реабілітація

Лікування: оперативне

втручання – нефректомія

Лікування: оперативне

малоінвазивне – пункція та

дренування нирки 

Стабілізація життєвих

показників та загального

стану хворого

Диспансеризація: контроль

сечовини та креатиніну крові,

УЗД єдиної нирки

Досягнуто очікуваних

результатів

ТАК
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VIIІ. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ, визна�

чається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікувально�профілак�
тичний заклад інформується про включення у перелік з моніторування ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з піонефрозом у лікувально�

профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу та позаштатному

головному урологу МОЗ.
Вихідними даними при моніторуванні є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні карти пацієнтів з піонефрозом та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначеним переліком з
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) передаються до за�
кладу, відповідального за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, які включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинне бути не менше 500 у рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення і
виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатково�
го асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асор�
тименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги по
Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних закладів, пацієнтів т.д.) не пе�

редбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, які виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструються в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом).

У цьому випадку Карта направляється до закладу, відповідального за
моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність у ГСТ вимог, які наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається позаштатним головним урологом МОЗ.
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Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому
порядку.

Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з абсцесом нирки і перинефральної клітко�

вини при виконанні Протоколу використовують аналогову шкалу опитувальни�
ка ВООЗЯЖ�100.

«Загальна оцінка якості життя і стану здоров’я» (в балах)
1. Як Ви оцінюєте якість життя?

Дуже погано Погано Ні погано, Добре Дуже добре
ні добре

1 2 3 4 5

2. Наскільки Ви задоволені якістю Вашого життя?
Дуже неза� Незадово� Ні задово� Задово� Дуже
доволений лений лений, ні не лений задоволений

задоволений
1 2 3 4 5

3. Наскільки Ви загалом задоволені своїм життям?
Дуже не Незадо� Ні задо� Задово� Дуже
задоволений волений волений, ні лений задоволений

не задово�
лений

1 2 3 4 5

4. Наскільки Ви загалом задоволені своїм здоров’ям?
Дуже неза� Незадово� Ні задово� Задоволе Дуже
доволений лений лений, ні не ний задоволений

задоволений
1 2 3 4 5

Критерії оцінки якості життя і стану здоров’я:
• Повна задоволеність якістю життя і станом здоров’я – 20�16 балів.
• Відносна задоволеність якістю життя і станом здоров’я – 9�15 балів.
• Незадоволеність якістю життя і станом здоров’я – 4�8 балів.

Оцінка вартості виконання протоколу та ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
піонефрозу), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, летальність
хворих з піонефрозом).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, і їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється у робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

ІX. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Додаток 1
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Додаток до медичної карти №___________
ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я,
одержав роз’яснення з приводу діагнозу кисти нирки, одержав інформацію

про особливості перебігу захворювання, ймовірну тривалість лікування, про
ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№__________, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість, можливі
несприятливі ефекти діагностичних процедур, а також у тім, що маю я робити
під час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмовленні від ліку�
вання.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість.

Бесіду провів лікар__________________________(прізвище та підпис лікаря)
«___»_________ 200__ г.
Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався

власноручно____________________________________(підпис пацієнта), чи
розписався його законний представник_________________(підпис законного
представника), чи що засвідчують присутні при бесіді_______________(підпис
лікаря), ___________________(підпис свідка).

Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому
розписався власноручно________________________(підпис пацієнта), чи роз�
писався його законний представник________________________(підпис закон�
ного представника), чи що засвідчують присутні при бесіді
___________________(підпис лікаря),____________________(підпис свідка).

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

ПРІАПІЗМ МКХ�10: N48.3

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Пріапізм» призначений для

застосування у системі охорони здоров’я України.
II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт підготовлений з метою виконання доручення Президен�

та України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2) щодо розробки клінічних прото�
колів.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Пріапізм» створений з ме�

тою нормативного забезпечення реалізації доручення Президента України від
06.03.2003 № 1�1/132 (п. а 2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Пріапізм» розроблений для
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вирішення наступних завдань:
� встановлення однакових вимог до порядку діагностики, лікування,

профілактики, метафілактики хворих на пріапізм; 
� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страхуван�

ня та оптимізації медичної допомоги пацієнтам, хворим на пріапізм; 
� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної допомоги,

що пропонується пацієнту в медичних закладах і на території України у рамках
державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною допомогою;

� область поширення дійсного стандарту – урологічні відділення лікувально�
профілактичних закладів всіх рівнів, спеціалізовані урологічні відділення, Інсти�
тут урології АМНУ. 

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів, хворих на
пріапізм.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ
ХВОРИХ. ПРІАПІЗМ».

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Пріапізм» розроблено
співпрацівниками відділу сечокам’яної хвороби Інституту урології АМН України.

Завідуючий відділом – професор, д.мед.н. Дзюрак Валерій Семенович, 
т. 216�86�39, 216�57�59.

Провідний науковий співробітник – к.мед.н. Зубко Володимир Іванович, 
т. 216�53�34.

Система ведення передбачає взаємодію Інституту урології АМН України з
усіма зацікавленими організаціями.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Пріапізм – стійка патологічна болісна ерекція статевого члена, не пов’язана

із статевим бажанням та збудженням. Це поліетіологічне захворювання, часто�
та розповсюдження серед урологічної патології сягає 0,4%.

Розрізнюють гострий та хронічний перемежований пріапізм.
5.1.1. Клінічна картина гострого пріапізму.
Основними проявами захворювання є ерегований, гіперемійований, іноді си�

нюшний статевий член, часто дугоподібно зігнутий до живота. При цьому збу�
дженню та кровонаповненню підлягають тільки кавернозні тіла, в той же час
збудження спонгіозних тіл голівки статевого члена та сечовивідного каналу не
відзначається, кровонаповнення їх не збільшується. Ця обставина зберігає акт
сечовидилення майже вільним. 

Болісна патологічна ерекція при пріапізмі за рахунок кровонаповнення
тільки кавернозних тіл статевого члена не сприяє сексуальному потягу, стате�
вий акт не закінчується еякуляцією та оргазмом, патологічна ерекція не зникає
і стан хворого тільки погіршується.

5.1.2. Етіологія та патогенез гострого пріапізму.
Відомості про пріапізм з’явилися дуже давно, однак далеко не всі питання

етіології та патогенезу цього страждання висвітлені до сьогодення. Він виникає
у будь�якому віці, але у дітей буває дуже рідко, частіше за все, цей стан
зустрічається у віці 20�50 років. 

Існує багато станів і захворювань, що можуть супроводжуватися розвитком
пріапізму. Залежно від етіологічних факторів, їх розділяють на наступні групи:

1. Нейрогенні стани, до яких відносяться травми та пухлини головного та
спинного мозку, розсіяний склероз, спиномозкові сухоти, менінгіт, енцефаліт,
стискання спинного мозку або «кінського хвоста».

2. Психогенні фактори: істерія, неврастенія, психоневроз на підставі еротич�
них фантазій, тривала стимуляція статевих центрів.

3. Травматичні фактори: ушкодження статевого члена, промежини, калитки,
крововиливи в порожнину тазу та позаочеревинний простір, надмірна статева
активність.

4. Запальні захворювання: простатит, тромбофлебіт тазових вен, навколоу�
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ретральний абсцес, апендицит, епідемічний паротит, сифіліс, тиф, сказ, туля�
ремія.

5. Гематологічні фактори: серповидно�клітинна анемія (в тому числі
носійство), лейкоз, коагулопатія, мієломна хвороба, первинна тромбоцитемія,
гіперфібриногенемія, застосування антикоагулянтів при гемодіалізі або плаз�
моферезі. Близько 30% усіх випадків пріапізму викликані гематологічними за�
хворюваннями.

6. Новоутворення: первинний рак статевого члена або уретри, метастази
пухлини передміхурової залози, сечового міхура або прямої кишки; внаслідок
цього – порушення венозного відтоку з кавернозних тіл.

7. Дія лікарських препаратів (до 25% випадків пріапізму), токсинів та хімічних
речовин.

8. Ідіопатичний пріапізм (етіологічний фактор не встановлений).
Розрізнюють два типи патологічної гемодинаміки. При першому венозний

відтік з кавернозних тіл порушений, що призводить до стазу крові (низькотоко�
вий, ішемічний пріапізм). При другому підвищений артеріальний приплив крові
при збереженому або навіть підвищеному венозному кровотоці (висококровоп�
линний, неішемічний пріапізм). Ці стани обумовлені порушенням регуляторної
діяльності клапаноподібних утворень (polsters) артерій та вен, які забезпечу�
ють кровообіг статевого члена, діяльність яких підпорядкована регуляції спи�
нальними, кірковими та підкірковими центрами.

Будь�яка причина, що призводить до надмірно тривалої ерекції, викликає
стаз крові у кавернозних тілах, що, в свою чергу, призводить до підвищення
в’язкості крові. Підвищується рівень гістаміну, що сричиняє набряк перетинок
кавернозних тіл та призводить до ще більшого порушення відтоку крові. Три�
вала ерекція протягом кількох днів внаслідок гіпоксії може призвести до розро�
стання сполучнотканинних волокон, фіброзної індурації кавернозних тіл і, як
наслідок, – до сексуального розладу. Крім цього, цей стан може ускладнитись
тромбозом глибокої вени статевого члена та перипростатичних венозних су�
дин.

5.1.3. Діагностичні заходи при гострому пріапізмі.
Діагноз гострого пріапізму не викликає утруднень. Однак для встановлення

причин, які викликають його, необхідно провести ретельне клінічне обстежен�
ня. Обов’язковий збір докладного анамнезу, який повинен включати всі питан�
ня, що стосуються скарг, етіологічних факторів, даних про життя і сексуальне
поводження пацієнта.

При фізикальному обстеженні необхідний огляд не тільки статевого члена,
але і загальне клінічне обстеження. У зоні статевого члена та промежини мож�
на виявити первинні та вторинні злоякісні пухлини. Обов’язковий огляд черев�
ної порожнини, де іноді виявляють об’ємні утворення, венозні колатералі че�
ревної стінки, що є ознаками порушень венозного відтоку нижньою порожнин�
ною веною. Оцінюється неврологічний статус, відзначаються ознаки тромбоф�
лебіту, набряклості нижніх кінцівок, досліджується пряма кишка, передміхуро�
ва залоза й інші статеві органи.

Що стосується лабораторних методів, то обов’язковим є дослідження крові
для виявлення гематологічних захворювань, запальних, злоякісних і токсичних
процесів, що може включати визначення формули крові, ШЗЕ, коагулограми
та ін. При підозрі на сифіліс необхідно виконати серологічні проби. У кожному
конкретному випадку проводяться спеціальні дослідження. Можливе прове�
дення рентгенологічних, радіоізотопного досліджень, комп’ютерної томографії
або ехографії для виявлень первинних пухлин, метастазів, запальних захворю�
вань, туберкульозу. За допомогою кавернозографії можна досліджувати відтік
крові венозними судинами. При його відсутності важко сподіватися на успіх
консервативного лікування.
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5.1.4. Загальні підходи до лікування хворих з гострим пріапізмом.
Випадок гострого пріапізму вимагає термінової госпіталізації хворих і початку

лікувальних заходів. Нелікований або погано лікований пріапізм може продовжу�
ватися кілька годин, днів, місяців, після чого болі й ерекція поступово зменшу�
ються. Адекватна ерекція після цього часто не відновлюється. Якщо пріапізм
триває не більш 24 годин, зміни тканини кавернозного тіла мінімальні. У випад�
ку тривалості нападу більше 36�48 годин зміни часто стають необоротними.

Лікування повинне включати заходи для негайного припинення ерекції і ко�
рекцію основного захворювання, що з’явилося причиною пріапізму. Насампе�
ред пацієнтові призначають холодні компреси, накладення п’явок до кореня
статевого члена, седативні засоби (препарати брому, валеріани, транквілізато�
ри та ін.), аналгетики (анальгін, баралгин, наркотики), спазмолітичні препара�
ти (галідор, но�шпа, папаверин та ін.) і гіпотензивні засоби. Доцільне призна�
чення антикоагулянтів (дикумарин, неодикумарин, фібринолізин, гепарин,
фенілін, клексан, фраксипарин та ін.) під контролем за протротромбіновим ча�
сом. Використовуються протеолітичні ферменти (трипсин, хімотрипсин, те�
релін та ін.). Проводяться новокаїнові блокади: пресакральна, паранефральна,
ішиоректальна. У деяких випадках до успіху призводить спинномозкова, пери�
дуральна анестезія або інтубаційний наркоз.

Нова ера в лікуванні пріапізму настала після початку застосування альфа�
адренергічних агентів. Внутрішньокавернозно вводиться епінефрин, фенілеф�
рин, ефедрин. Ефективним може виявитися внутрішньокавернозне введення
дофаміну (2�4 мкг/кг) або адреналіну (0,25�0,5 мл 0,1% розчину на 20 мл
фізрозчину). Ерекція може зникути через кілька хвилин після введення. Варто
здійснювати контроль за артеріальним тиском.

Іноді купірування нападу відбувається в результаті аспірації крові з каверноз�
них тіл і постійної перфузії розчину новокаїну з гепарином до появи яскраво�
червоної рідкої крові.

При відсутності ефекту від консервативної терапії через 36 годин після по�
чатку захворювання показане оперативне лікування. Серед хірургічних ме�
тодів використовують форсований масаж статевого члена на тлі антикоагу�
лянтів, поздовжні розрізи білкової оболонки, перев’язка або емболізація ар�
терій статевого члена.

Однією з розповсюджених операцій є спонгіокавернозний шунт, принцип
якого полягає в утворенні анастомозу між спонгіозним і кавернозним тілами.
Патогенетично цей метод обґрунтований тим, що відтік крові спонгіозним
тілом не порушується. Існує кілька модифікацій цього методу. Принцип опе�
рації за Вінтером полягає в утворенні фістули між спонгіозним і кавернозним
тілами за допомогою біопсійної голки через голівку статевого члена з двох
сторін. Проводиться аспірація крові та промивання кавернозних тіл ізотонічним
розчином хлориду натрію.

Відповідно до методу Аль Хораба, розріз роблять на спинальній стороні
голівки статевого члена, оголюють кавернозне тіло і видаляють частину білко�
вої оболонки. Вичавлюють кров і розріз голівки ушивають.

Спосіб Ebbehoj нагадує попередній, однак у даному випадку проводиться
розріз губчатого і кавернозного тіл одним скальпелем.

Спонгіокавернозний розріз за Квакелсом полягає в утворенні напівовальних
отворів у кавернозних і спонгіозних тілах і формуванні анастомозу між ними.
Операцію проводять у ділянці промежини. 

При використовуванні цих методик іноді необхідна ще одна операція із за�
криття фістули, що утворилася в результаті першої операції, і посилює витік
крові.

Застосовується також інший тип операцій – сафенокавернозний анастомоз
за Грайнаком. Він полягає у відведенні крові з кавернозного тіла у велику
підшкірну вену стегна. Для цього перев’язують і перетинають вени, що впада�
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ють у велику підшкірну вену, мобілізують її, перев’язують, відтинають перифе�
ричний кінець і через підшкірний тунель підводять до кавернозного тіла. Там
попередньо формують еліпсовидне віконце і вичавлюють темну густу кров.
Далі утворюють анастомоз. Ця методика оперативного втручання найбільш по�
ширена і дає найкращі результати.

Останнім часом при гострому пріапізмі з посиленим артеріальним припли�
вом виконується емболізація внутрішніх статевих артерій аутологічним тром�
бом, тобто виготовленим із крові самого хворого, шляхом селективної катете�
ризації внутрішніх здухвинних артерій, що припиняє приплив крові та знімає
напад. Надалі настає аутоліз тромбу, відновлюється кровообіг і здатність до
фізіологічної ерекції. Але цей метод іноді призводить до стійкого тромбозу ар�
терій і подальшої гангрени статевого члена.

5.2.1. Клінічні ознаки хронічного перемежованого пріапізму.
Хронічний перемежований пріапізм відрізняється від гострого тим, що

ерекція турбує хворого тільки під час сну, припиняючись відразу після пробу�
дження. Однак цей стан може тривати протягом декількох місяців і навіть років,
доводячи пацієнтів до знемоги внаслідок хронічного недосипання.

Пацієнти скаржаться на постійні пробудження ночами внаслідок (як вони
вважають) появи ерекції. Як правило, після пробудження ерекція зникає. На�
пруга статевого члена супроводжується відчуттям болю, локального жару.
Ерекції не пов’язані із статевим бажанням і після статевого акту можуть ще
підсилюватись або частішати. Сексуальні розлади, які зустрічаються у цих хво�
рих, найчастіше відходять на другий план.

На початку захворювання періоди пробудження бувають рідко, а при повно�
му розвитку хвороби частішають до 2�5 разів за ніч. Унаслідок недосипання
хворі стають млявими, розбитими, їхній настрій і працездатність знижені.
Постійне і болісне безсоння, хвороблива ерекція невротизують пацієнта, зму�
шують його звертатися до лікарів різного профілю, погоджуючись на будь�які
медичні втручання.

5.2.2. Етіопатогенетичні версії хронічного пріапізму.
Етіопатогенез хронічного пріапізму не зовсім ясний. У деяких хворих він роз�

вивається на тлі нервово�психічних порушень (неврози, шизофренія, залиш�
кові явища травм і органічних ушкоджень головного мозку), запальних захво�
рювань передміхурової залози. Іноді в анамнезі виявлялися інструментальні
маніпуляції на сім’яному горбику.

Той факт, що лікування жіночими статевими гормонами призводить до
поліпшення стану хворих, свідчить про участь гормонального фактора в роз�
витку захворювання.

В анамнезі деяких хворих маються сексуальні розлади, що розвивалися ще
до появи перемежованого пріапізму, та які, як правило, фіксують увагу
пацієнтів на їхній сексуальній сфері.

Найбільш поширена гіпотеза, відповідно до якої хворий просинається
внаслідок депресивного стану, для якого характерні симптоми розладу сну.
Ерекція, що виявляється під час сну, є фізіологічною, зазвичай супроводжує
фазу швидкого сну, періоди якого повторюються 4�5 разів протягом ночі. У
нормі людина не просинається під час появи цих симптомів, а у випадку
пріапізму пацієнт фіксує увагу саме на ерекції, вважаючи її причиною захворю�
вання. Підтвердженням гіпотези є той факт, що графічний запис нічного сну у
хворих на хронічний пріапізм аналогічний такому у хворих на депресію. Іноді
важко визначити, чи є депресія й інші нервово�психічні розлади первинними
або вони з’явилися в результаті хронічного вимотуючого безсоння.

Є й інша думка, відповідно до якої саме хвороблива ерекція викликає пору�
шення процесів засинання і пробудження.
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5.2.3. Засоби діагностики хронічного перемежованого пріапізму.
Діагностика хронічного пріапізму базується на об’єктивному огляді хворого,

аналізі його скарг, вивченні клінічної картини і анамнезу захворювання. Засто�
сування спеціальних інструментальних, лабораторних, радіологічних та рентге�
нологічних методик та ін., а також консультації фахівців інших медичних
спеціальностей виконуються при необхідності, з метою виявлення причини за�
хворювання.

5.2.4. Принципи лікування хронічного пріапізму.
Дотепер немає досить ефективного методу лікування хронічного перемежо�

ваного пріапізму. Пропонується тривала терапія антидепресантами (азафен,
амітриптілін, піразідол), транквілізаторами (седуксен, феназепам, еленіум),
нейролептиками (етаперазин, стелазин, терален), снодійними засобами (нітра�
зепам, фенобарбітал та ін.). Призначаються психотерапевтичні впливи (гіпноз,
аутотренінг та ін.), електросон, голкорефлексотерапія. Застосування естроген�
них препаратів (сінестрол, мікрофолін та ін.) призводить до тимчасового
поліпшення, тому що після їхнього скасування скарги відновлюються. Крім то�
го, призначення жіночих статевих гормонів супроводжується побічними ефек�
тами, один із яких – зниження лібідо.

У випадку запальних захворювань статевих органів показана їхня санація.
VI. Характеристика вимог до протоколу ведення хворих.
6.1. Модель клінічного випадку: хвороба – пріапізм.
Код за МКХ�10: N 48.3.
Ускладнення: тромбоз кавернозних тіл, каверніт, гангрена статевого члена. 
6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: болюча, надмірно тривала ерекція. 
6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу: пацієнт з пріапізмом. 
Стан хворого, що відповідає критеріям і ознакам діагностики даної моделі

пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�клінічної діагностики:

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг, огляд хворого Одноразово 
Вимір артеріального тиску Одноразово
УЗД Одноразово 
Загальний аналіз сечі Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Сечовина, креатинін крові Одноразово
Коагулограма Одноразово
Група крові, Rh�фактор Одноразово 
RW Одноразово 

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей діагностики в амбула�
торно�поліклінічних умовах:

� збір анамнезу та скарг хворого (вимоги викладені в розділі 5.1.3.);
� вимірювання артеріального тиску;
� лабораторні дослідження;
� фізикальне обстеження, огляд хворого (вимоги викладені в розділі 5.1.3.);
� лабораторні дослідження (забір крові на серологічні дослідження для вик�

лючення сифілісу та захворювань крові);
� УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура, передміхурової залози, порожнини

тазу та позаочеревинного простору: приділяється увага стану та розмірам пе�
редміхурової залози, виявленню пухлин порожнини тазу, черевного та поза�
очеревинного простору.
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6.1.5. Вимоги до лікування в амбулаторно�поліклінічних умовах.
Усі випадки гострого пріапізму підлягають негайній госпіталізації в

стаціонар.
Хворі з хронічним перемежованим пріапізмом можуть підлягати амбулатор�

но�поліклінічному лікуванню (принципи лікування викладені в розділі 5.2.4., до�
зування та термін лікування призначаються індивідуально) із залученням
суміжних спеціалістів: невропатологів, психоневрологів та ін.

6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики:

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово 
Огляд та фізикальне обстеження Одноразово
Вимірювання артеріального тиску По потребі
УЗД Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
Коагулограма Одноразово, за потребою
Креатинін, сечовина крові Одноразово
Глюкоза крові Одноразово
Серологічне обстеження крові на сифіліс Одноразово
Оглядова та екскреторна урографія, Одноразово
кавернозографія
Комп’ютерна томографія Одноразово
Доплерівське УЗД Одноразово
Тазова ангіографія Одноразово

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей діагностики в умовах
стаціонару

Алгоритм огляду та фізикального обстеження: ерекція статевого члена не
пов’язана із статевим бажанням, значне кровонаповнення кавернозних тіл і
відсутність кровонаповнення спонгіозних тіл.

Алгоритм анамнезу: виявлення факторів, які спричинили до гострого при�
апізму: психогенні фактори, хронічні захворювання, хронічна інтоксикація,
зловживання алкоголем, медикаментозна стимуляція статевої функції, статеві
надмірності та ін. (розділ 5.1.2.).

Алгоритм лабораторних методів досліджень: виявлення хронічних захворю�
вань, які можуть спричиняти розвиток пріапізму – сифіліс, захворювання крові,
сказ, туляремія та ін. (розділ 5.1.2.).

Алгоритм рентгенологічних, радіоізотопних, ехографічних та методів
комп’ютерної томографії: діагностика захворювань, які спричиняють розвиток
пріапізму – тазовий тромбофлебіт, первинні пухлини та їх метастази, запальні
захворювання, туберкульоз та ін., визначення ступеня артеріального кровото�
ку в статевому члені (розділ 5.1.2.). 

6.1.8. Вимоги до лікування в умовах стаціонару. 
Кожен випадок гострого пріапізму підлягає негайній госпіталізації. Основни�

ми вимогами стаціонарного лікування хворих на гострий пріапізм є застосу�
вання усіх заходів для негайного припинення ерекції, відновлення венозного
відтоку крові з кавернозних тіл та лікування основного захворювання.

У перші 36 годин від початку захворювання застосовуються консервативні ме�
тоди лікування (розділ 5.1.4.). У тому випадку, якщо консервативне лікування не
мало успіху, треба застосовувати хірургічні методи, спрямовані на відновлення ве�
нозного відтоку крові з кавернозних тіл (розділ 5.1.4.). У післяопераційному періоді
проводиться лікування, яке запобігає гнійно�септичним та тромбоемболічним уск�
ладненням. Паралельно з цим, при можливості, починається лікування основного
захворювання, що спричинило гострий пріапізм, якщо воно виявлене. 
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6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації хворих.
Після купірування гострого пріапізму та виписці з стаціонару хворі підляга�

ють подальшому спостереженню уролога, сексопатолога та лікуванню основ�
ної хвороби у лікаря відповідного профілю, залежно від патології, яка спричи�
няє напади пріапізму.

Показане санаторно�курортне лікування за профілем основного захворю�
вання.

6.1.10. Вимоги до догляду за пацієнтами і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.
6.1.11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу

(Дивись додаток № 1).
6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.
6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
При відсутності ознак наявності пріапізму формується нова діагностична

концепція; при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення
діагностично�лікувальних заходів, при відсутності симптомів пріапізму, пацієнт
переходить до протоколу ведення хворих з відповідними виявленими захворю�
ваннями.

6.1.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Позитивним результатом лікування пріапізму вважається зникнення пато�

логічної болючої ерекції, не пов’язаної із статевим бажанням, відновлення аде�
кватних ерекцій та сексуальної функції. 

6.1.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики протоколу визначаються відповідно до вимог нор�

мативних документів.

VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу та оцінка ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться по всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніто�
рування ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з пріапізмом у лікувально�профілак�

Патологічна ерекція

Скарги хворого, анамнез, фізикальне дослідження

Діагностичні засоби

Пріапізм
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тичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український інститут

громадського здоров’я МОЗ України. 
Вихідними даними при моніторуванні є:
� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.
При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�

роби, амбулаторні картки пацієнтів з пріапізмом та інші документи.
Карта пацієнта заповнюється в медичних закладах, визначених переліком з

моніторування, щоквартально протягом послідовних 10 діб третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

До показників, що підлягають аналізу в процесі моніторування, входять: кри�
терії включення і виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’яз�
кового і додаткового асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і
додаткового асортименту, наслідки захворювання, вартість виконання медич�
ної допомоги за Протоколом та інше.

ПРИНЦИПИ РАНДОМІЗАЦІЇ
У даному Протоколі рандомізація не передбачена.
ПОРЯДОК ОЦІНКИ І ДОКУМЕНТУВАННЯ ПОБІЧНИХ ЕФЕКТІВ І

РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ
Інформація про побічні ефекти та ускладнення, які виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ ПАЦІЄНТА З МОНІТОРИНГУ
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом). У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за моніто�
рування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

ПРОМІЖНА ОЦІНКА І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОТОКОЛУ
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, які наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається Головним позаштатним урологом МОЗ Ук�

раїни.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
ОЦІНКА ВАРТОСТІ ВИКОНАННЯ ПРОТОКОЛУ І ЦІНИ ЯКОСТІ
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, показників
діяльності медичних закладів ліжко�день, ускладнення у хворих з пріапізмом).
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ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їх якісний аналіз, висновки, про�
позиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється Головному позаштатному урологу МОЗ України. Ма�
теріали звіту зберігаються в Українському інституті громадського здоров’я
МОЗ України.

Додаток 1 
Додаток до медичної карти №

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я одержав роз’яснення з приводу діагнозу «Пріапізм», одержав інформацію:

про особливості перебігу захворювань, ймовірної тривалості лікування, про
ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до
протоколу №___, дані повні роз’яснення про характер, ціль і тривалість мож�

ливих несприятливих ефектах діагностичних процедур, а також у тім, що маю
я робити під час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму в ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й отримав на них задовільні
відповіді.

Я отримав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість.

Бесіду провів лікар
(підпис)

«      » 20__ р
Пацієнт погодився з запропонованим планом лікування, у чому розписався

власноручно (підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник

(підпис),
чи що засвідчують присутні при беседі

(підпис лікаря)
(підпис свідка).
Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування. У чому

розписався власноручно
(підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник
(підпис законного представника), чи що засвідчують при�

сутні при бесіді
(підпис лікаря),

(підпис свідка)
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ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА. КАМЕНІ НИРКИ МКХ�10: N20.0

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ. 
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хвороба. Ка�

мені нирки» призначений для застосування в системі охорони здоров»я Ук�
раїни.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хвороба. Ка�

мені нирки» підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Прези�
дента України від 06.03.2003 року за № 1�1/152 (п.а2) щодо розробки клінічних
протоколів.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хвороба. Ка�

мені нирки» створений з метою нормативного забезпечення реалізації дору�
чення Президента України від 06.03.2003 року за № 1�1/152 (п.а2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хворих. Камені
нирки» розроблений для вирішення наступних завдань:

� встановлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих на сечокам’яну хворобу;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання та оптимізації медичної допомоги пацієнтам з сечокам’яною хво�
робою;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності і якості медичної допо�
моги, що пропонується пацієнту в медичних закладах і на території Ук�
раїни у рамках державних гарантій забезпечення громадян безкош�
товною медичною допомогою.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
загального профілю всіх рівнів, що включають спеціалізовані урологічні закла�
ди (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів з сечо�
кам’яною хворобою – камені нирки.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ
ХВОРИХ. СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА. КАМЕНІ НИРОК»

Ведення Галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хво�
роба. Камені нирок» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом
сечокам’яної хвороби.

Завідуючий відділом – доктор медичних наук, професор Валерій Семенович
Дзюрак, тел. 216�89�36

Головний науковий співробітник – доктор медичних наук Василь Васильович
Черненко, тел. 216�57�59.

Провідний науковий співробітник – кандидат біологічних наук Наталія
Ігорівна Желтовська, тел. 216�57�59.

Старший науковий співробітник – кандидат медичних наук Володимир Йоси�
пович Савчук, тел. 216�57�59.

Система ведення передбачає взаємодію Інституту урології АМН України з
усіма зацікавленими організаціями.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
Розповсюдженість СКХ на Україні посідає друге місце серед усіх урологічних

захворювань після інфекції сечових шляхів.
Цей показник в Україні за останні 4 роки зріс у 1,2 рази, кількість хворих ся�

гає понад 160 тисяч осіб – це 973,5 випадків на 100 тисяч дорослого населення.
Темпи приросту поширеності складають 0,16�0,22, частота СКХ сягає 30�45%
від усієї урологічної патології. Хворіють на СКХ здебільшого люди молодого
працездатного віку, захворювання протікає з явищами гострого та хронічного
пієлонефриту, частими рецидивами СКХ (30�80%), що, в свою чергу, призво�
дить до виникнення ниркової недостатності, інвалідизації та смертності хворих.
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Етіологія та патогенез
Етіологія та патогенез СКХ до сьогодні повністю не встановлені.
Генез ниркових каменів розділяється на каузальний (причинний) та фор�

мальний. Каузальний – головну увагу приділяє етіологічним факторам СКХ,
формальний – пояснює фізико�хімічні умови утворення каменя і умови, що
сприяють процесу каменеутворення. Патогенез каменеутворення в нирках
розділяється, залежно від виду кристалурії, рН сечі, екскреції того чи іншого
виду мінеральних солей, сечової, щавлевої кислот, їх солей, натрію, амонію,
магнію та інших факторів. 

Каменеутворення – складний фізико�хімічний процес, в основі якого лежить
порушення колоїдної рівноваги в сечі. Сеча являє собою пересичений розчин.
При нормальному її стані каменеутворення не виникає, тому що захисні ко�
лоїди сприяють розчиненню чи дисперсії її складових частин. Захисні колоїди – муко�
полісахариди, високомолекулярні полісахариди, в складі яких є білковий ком�
понент – аміноцукор, знаходяться в сечі, плазмі крові. При недостатній концен�
трації захисних колоїдів певна кількість молекул утворює ядро (міцелу) каме�
ня. У певних випадках ядром каменя можуть бути: фібрин, згусток крові,
аморфний осад, клітинний та тканинний детрити, чужорідні тіла. Подальший
процес каменеутворення залежить від рН сечі, концентрації каменеутворюю�
чих солей і складу сечових колоїдів.

Уролітіаз є мультифаторним захворюванням, в основі якого лежить
взаємодія генотипу із зовнішнім середовищем. У певній мірі відіграють свою
роль і фактори спадковості: тубулопатій, сольових діатезів. В етіології СКХ
розрізняються місцеві та загальні фактори каменеутворення. У патогенезі ка�
менеутворення одну з основних ролей відіграють канальцеві ураження. В ре�
зультаті дистрофічних змін епітелію ниркових канальців відбуваються зміни в
білковому та полісахаридному обміні, що при певних умовах можуть призвес�
ти до утворення мікролітів, кожний з яких, в свою чергу, може стати ядром (ма�
трицею) сечового каменя. Канальцеві ураження здебільшого обумовлені за�
гальними факторами: авітамінозом А, D, передозуванням вітаміну D, інтокси�
кацією паратгормоном при первинному гіперпаратиреоїдизмі, бактеріальною
інтоксикацією. Місцеві причини каменеутворення – обструкція, порушення уро�
динаміки – є умовними факторами.

У певних випадках СКХ розвивається на фоні підвищення екскреції кальцію
при системних захворюваннях скелету, тяжких травмах кісток. При порушенні
пуринового обміну (подагра) часто супутньою є уратокам’яна хвороба. Певну
роль в формуванні СКХ відіграють ендогенні фактори, до яких відносяться пит�
на вода, продукти харчування, недостатність мікроелементів, вітамінів і тощо,
а також деякі ліки.

Склад сечових каменів
Сечові камені є змішаними і в своєму складі мають мінерали та органічну ре�

човину. За своєю хімічною будовою камені нирок розподіляються на оксалати,
фосфати, урати, карбонати та інші. Кількісне співвідношення каменів нирок за
складом дорівнює: оксалати – 58�60%, урати – 20�25%, фосфати – 10�12%,
карбонати – 1�4%, цистинові – 1�3%, рідкісні камені нирок – холестеринові,
ксантинові, кремнієві. Оксалати складаються з кальцієвих солей щавелевої
кислоти, урати – з сечової кислоти та її натрієвої і амонійної солей. Фосфати –
з кальцієвих, магнієвих та амонійних солей фосфорної кислоти. Карбонати –
кальцієві та магнієві солі вуглецевої кислоти.

Камені нирок можуть бути поодинокі, множинні, одно� та двобічні, різні за ве�
личиною – від 0,1 до 10�15 см і більше, з масою від мг до 1�2 кг і більше. Ка�
мені, що виповнюють всю порожнинну систему нирки, – коралоподібні. Повтор�
но утворені камені після видалення попередніх з сечовивідних шляхів – реци�
дивні. Рецидиви нефролітіазу сягають до 20�65%.

Клінічна картина нефролітіазу
СКХ проявляється характерними симптомами, що обумовлені порушеннями

уродинаміки та функції нирки з приєднанням запальних процесів сечових
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шляхів і нирки. Основними симптомами нефролітіазу є біль, гематурія, дизу�
ричні розлади, відходження конкрементів, обтураційна анурія, і, як ускладнення,
лихоманка. Вона виникає на фоні обструкції нирки і при гострому пієлонефриті.

Діагностика СКХ
Діагноз СКХ ставиться на основі специфічних симптомів, об’єктивного об�

стеження, УЗД, рентгенологічних та лабораторних даних.
� УЗД нирки: в порожнинній системі нирки візуалізується ехопозитивна

тінь певної форми та розмірів. При порушенні відтоку сечі з миски –
розширення порожнинної системи нирки або певної групи чашок.

� Оглядова урографія: при рентген�позитивних каменях в проекції нирки
чітко виділяється тінь одного чи декількох конкрементів певної форми
і розмірів.

� Екскреторна урографія: визначається функціональний стан нирки, зміни
з боку миски та чашок, їх розширення, деформація, дефекти напо�
внення в мисці.

� Ретроградна уретеропієлографія (з киснем чи контрастною рідиною):
виконується при рентгеннегативних каменях нирки. На пневмопієлог�
рамі відрізняють округлі тіні каменів, з контрастною рідиною – дефек�
ти наповнення.

� Радіоізотопна ренографія: визначається функціональний стан нирок –
секреторна та екскреторна функції.

� Ниркова ангіографія: виконується при можливих варіантах часткової ре�
зекції нирки, анатрофічній нефролітотомії.

� Комп’ютерна томографія: виконується у випадках неконтрастних ка�
менів або при наявності СКХ та пухлини нирки.

З лабораторних методів дослідження використовують всі загальноприйняті
методи обстеження:

� загальний аналіз сечі,
� рН сечі – триразово, транспорт солей,
� аналіз сечі за Нечипоренком,
� аналіз сечі на активні лейкоцити,
� посів на стерильність, антибіотикограма,
� повний загальний аналіз крові,
� група крові, Rh�фактор,
� глюкоза крові,
� протромбіновий індекс,
� креатинін, сечовина крові,
� печінкові проби,
� загальний білок, фракції крові,
� холестерин,
� ЕКГ.

Характерними для СКХ є біль, лейкоцитурія, гематурія, протеїнурія. При
ХНН – підвищення вмісту сечовини, креатиніну крові. При загостренні пієлоне�
фриту – ріст ШОЕ, лейкоцитозу, гіпертермія.

Загальні підходи до лікування СКХ
Одним із важливих етапів у лікуванні СКХ є видалення каменя – перевести

стан хворого з «кам’яного» у «передкам’яний». Наступним етапом у лікуванні
СКХ є проведення корекції головних та другорядних факторів ризику СКХ до
норми з подальшим амбулаторним диспансерним наглядом протягом до 
3�5 років.

На сьогодні при видаленні каменів нирок до 2 см широко застосовується ди�
станційна літотрипсія (ДЛТ). У випадках неможливості проведення ДЛТ вико�
нується хірургічне втручання – пієлолітотомія. При певних умовах виконується
черезшкірна нефролітотрипсія, нефролітоекстракція. Хірургічне втручання на
нирці (при наявності коралоподібних, рецидивних, множинних каменів)
закінчується накладанням нефростом для зовнішнього дренування нирки. Неф�
ростоми видаляються після відновлення пасажу сечі через 10�14 діб. Складни�
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ми при хірургічному видаленні є рецидивні коралоподібні камені 3�4 ст. та реци�
дивні коралоподібні камені єдиної нирки. У цих випадках часто застосовується
комбіноване видалення каменів – пієлонефролітотомія, або анатрофічна неф�
ролітотомія з тимчасовим відключенням кровотоку нирки, однією чи декількома
нефростомами. У деяких випадках показане прикриття гемодіалізу.

При гнійних ускладненнях СКХ – піонефроз, абсцес нирки, паранефрит, при
відсутності функції нирки виконується нефректомія.

У післяопераційний період проводять загальноприйняті інфузійну, антибак�
теріальну, симптоматичну терапію і (у певних випадках) ранню метафілактич�
ну терапію, застосовуючи перфузію порожнинної системи нирки антисептични�
ми розчинами, літолітичними розчинами, ферментами та антибіотиками. На�
ступним етапом у лікуванні СКХ є метафілактика, або протирецидивне ліку�
вання.

Загальні підходи до метафілактики (протирецидивного лікування) СКХ
В основі рецидивування сечових каменів лежать два головних фактори ри�

зику:
1. Недостатність протеолізу сечі, котрий призводить до формування білкової

матриці ниркового каменя.
2. Оптимальний для кристалізації сечових солей діапазон рН сечі у перена�

сиченому розчині сечі, що обумовлює преципітацію каменеутворюючих солей
та формування кристалічної (мінеральної) частини каменя.

Другорядні фактори ризику нефролітіазу: інфекції сечового тракту, на�
явність слизу, детриту, злущеного епітелію, солей, піску, залишків каменів
після їх видалення, порушення уродинаміки.

Підвищення протеолітичної активності може бути досягнуте шляхом прийо�
му ферментативних препаратів. При кислій сечі з рН до 5,7 – призначення
орального прийому пепсину, ацидин�пепсину. При рН сечі вище 5,8 признача�
ються препарати типу фестал, панзинорм, дигестал та інші, до складу яких
входить протеолітичний фермент трипсин. Ферментативні препарати призна�
чаються по 14 днів кожного місяця протягом 3�4 місяців.

Одним із основних факторів ризику СКХ є концентрація водневих іонів сечі,
яка виражається у показниках рН. При кислій сечі (рН 4,0�5,6) необхідно засто�
совувати препарати, у складі яких є лимонна кислота, що підлужує сечу:
Ураліт�У, Магурліт, Блемарен, Солімок, Солуран та інші. Препарати прийма�
ються згідно інструкції протягом 1�3�6�12 місяців під постійним контролем рН
сечі, з дотриманням цього показника у межах 6,2�6,8, під наглядом лікаря. Па�
ралельно при корекції рН сечі необхідно проводити корекцію рівня сечової кис�
лоти сироватки крові шляхом прийому урикостатиків: аллопуринолу, аллополу,
алломарону, мілуріту та ін., протягом 2�3 місяців. На фоні проведення даної те�
рапії рекомендується дієтотерапія з обмеженням м'ясопродуктів, фітотерапія,
антибактеріальна терапія, посилений водний режим.

При протирецидивному (метафілактичному) лікуванні оксалатних каменів
рекомендується блемарен, урол, ксидифон, цистон (згідно інструкції) протягом
2�3 місяців у комбінації з аллопуринолом. Дієта повинна бути збіднена на вміст
кальцію. Потрібен посилений водний режим, фіто� і антибактеріальна терапії
(згідно з антибіотикограмою).

В утворенні фосфорнокислих каменів, що проходить у лужній сечі при рН
6,8�7,0 та вище, значну роль відіграють мікроорганізми, особливо всі види
Proteus, за рахунок ферменту уреази, що розщеплює сечовину сечі до амонію
і тим самим підлужнює середовище. У певній мірі при проведенні корекції фо�
сфатурії необхідно диференціювати істинну та хибну фосфатурії. Хибна фо�
сфатурія завжди обумовлена наявністю мікроорганізмів, для таких випадків
показана антибіотикотерапія. Істинна фосфатурія можлива при нейрогенних
захворюваннях або хворобах шлунку, рекомендується лікування цих захворю�
вань. При метафілактиці фосфатів необхідними умовами є: корекція рівня про�
теолізу сечі (дивись вище), антибактеріальна терапія згідно посіву сечі, ко�
рекція рН сечі з лужної у бік підкислення. При цьому рекомендуються: марена
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красильна, марелін, літовіт�У, хлористоводна (соляна) кислота, бензойна кис�
лота, хлорид амонію, метіонін (призначення згідно інструкції) протягом 
2�3 місяців, або курсами 2 місяці. Вищевказана терапія повинна доповнюва�
тись дієтотерапією із виключенням цитрусових, свіжого молока та молочних
продуктів і переважанням м’ясної дієти. До певної міри є корисною фітотерапія,
вживання журавлини, обліпихи, брусниці, насіння дикої моркви. 

При протирецидивному (метафілактичному) лікуванні цистинових каменів
рекомендується пеніцилінамід, артамін, Блемарен.

Метафілактика СКХ повинна проводитись під постійним наглядом лікаря, з
контролем УЗД кожні 1�3 місяці, а при необхідності – з рентгенобстеженням.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
6.1. Модель клінічного випадку: хвороба – Сечокам’яна хвороба. Камені

нирки. Ускладнення.
Код за МКХ�10 : N20.0
6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: біль у поперековій ділянці, гематурія, субфебрильна тем�

пература.
6.1.2. Порядок включення пацієнта до Протоколу:
� пацієнт з каменем нирки,
� стан хворого, що відповідає критеріям і ознакам діагностики даної моделі

пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово і далі за потребою
Оглядова урографія Одноразово
Видільна урографія За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Аналіз сечі за Нечипоренком Одноразово
Аналіз крові загальний За потребою
Сечовина, креатинін крові Одноразово
Група крові, Rh�фактор Одноразово
Вимір АТ Одноразово
ЕКГ Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає: збір анамнезу, скарг, огляд хворого;
� алгоритм УЗД: візуалізуються ехопозитивні одна чи декілька тіней з аку�

стичною доріжкою у мисці нирки, розширення порожнинної системи
нирки;

� оглядова, видільна урографія: у проекції нирки визначається тінь кон�
кременту, видільна урографія дає характеристику змін вивідної систе�
ми нирки та функції нирки.

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
При встановленні попереднього діагнозу «Камінь нирки» хворі повинні

госпіталізуватися у спеціалізовані урологічні відділення.
6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики, які є обов’язковими до вико�

нання у лікарнях 2�3 рівня та клінік вузів та НДІ:

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово і далі за потребою
УЗД Одноразово і далі за потребою
Оглядова і екскреторна урографія Одноразово і далі за потребою
Ретроградна уретеропієлографія За потребою
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Радіоізотопна ренографія Одноразово
Комп’ютерна томографія За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Загальний аналіз крові За потребою
Аналіз сечі на стерильність За потребою
Креатинін, сечовина крові За потребою
Печінкові проби За потребою
Глюкоза крові, сечі За потребою
Протромбіновий індекс За потребою
Група крові та Rh�фактор Одноразово

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонар�
ної діагностики:

� Алгоритм УЗД: візуалізується одна або декілька ехопозитивних тіней у по�
рожнинній системі нирки – з чітким контуром і певними розмірами.

� Алгоритм оглядової урографії: у проекції нирки одно� або двобічно визна�
чається тінь рентгенпозитивного каменя (певної форми та розмірів).

� Алгоритм екскреторної урографії: відзначаються зміни чашкової системи
нирки (їх розширення). Деформація, збільшення в об’ємі миски, тінь конкре�
менту на фоні контрастування дає дефект наповнення.

� Алгоритм ретроградної уретеропієлографії: виконується при рентгеннега�
тивних каменях нирки і порушенні функції ураженої нирки. Визначається
прохідність сечоводу, стан порожнинної системи нирки, локалізується тінь ка�
меня.

� Алгоритм ретроградної пневмопієлографії: обстеження проводиться при
рентгеннегативних каменях і порушенні функції нирки. На фоні кисню в нирці
виділяється тінь каменя.

� Алгоритм РРГ: визначається функціональний стан нирок, секреторна та ек�
скреторна їх функція.

� Алгоритм КТ і ЯМР: визначається розмір і кількість конкрементів, стан нир�
кової паренхіми, наявність новоутворень.

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Першочерговою умовою у лікуванні СКХ є видалення каменя. Після встанов�

лення топічного діагнозу: локалізація, розміри, хімічний склад каменя
(орієнтовно – контрастний чи рентгеннеконтрастний) виконується видалення
каменя методами: 

ДЛТ (дистанційна ударнохвильова літотрипсія) – при розмірах каменів до
2,0�2,65 см при достатній прохідності мисково�сечовідного сегменту і сечо�
водів. Сеанси літотрипсії можуть проводитись у декілька прийомів з наступним
призначенням антибіотиків, уроантисептиків, спазмолітиків, сечогінних. Рент�
геннегативні (уратні) камені – на фоні проведення загального лікування пока�
зане призначення підлужнюючої терапії: блемарен, ураліт�У, магурліт та ін., ал�
лопуринол.

Хірургічне видалення – показане при коралоподібних первинних або реци�
дивних каменях нирки на фоні загострення пієлонефриту, порушенні
прохідності мисково�сечовідного сегменту або сечоводу, некупіруючій нирковій
кольці, гематурії. Виконується пієлолітотомія, пієлонефролітотомія, анат�
рофічна нефролітотомія, як правило, з дренуванням нирки. За показаннями, у
ранньому післяопераційному періоді проводиться метафілактична перфузія
порожнинної системи нирки антисептиками, ферментами, літолітичними роз�
чинами. Паралельно проводиться інфузійна, антибактеріальна, симптоматич�
на терапії. Видалення нефростоми проводиться після відновлення пасажу сечі
на 10�14 добу.

Перкутанна нефролітотрипсія – виконується у спеціалізованих і обладнаних
спеціальним обладнанням урологічних центрах. Операція полягає у наступно�
му: після локалізації конкременту, під УЗД�контролем виконується пункція ло�
ханки через одну із чашок нирки. Встановлюється струнний провідник, по яко�
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му розширюється нефростомічний хід. Після досягнення його необхідного
діаметру заводиться нефоскоп, за допомогою котрого проводять УЗ чи елек�
трогідравлічний датчик, і під контролем ока, при зрошуванні миски, вико�
нується поетапне дроблення каменя. Уламки аспіруються або видаляються
щипцями. Великі коралоподібні камені видаляються поетапно в декілька прий�
омів. Операція закінчується обов’язковим дренуванням нирки. 

Післяопераційне ведення однотипове для відкритого хірургічного видалення
каменя.

6.1.9. Вимоги для режиму праці, відпочинку, реабілітації.
Працездатність у післяопераційному періоді знижена до 2�3 місяців. Лікуван�

ня хронічного пієлонефриту. Метафілактичне лікування Санаторно�курортне
лікування. Диспансерний нагляд.

6.1.10. Вимоги по догляду за пацієнтами і допоміжними процедурами.
У випадках наявності постійних нефростом потрібен догляд за ними: зміни

нефростом кожні 2�3 місяці, промивання нефростом кожну добу стерильними
розчинами антисептичних препаратів.

6.1.11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання Протоколу
(Дивись додаток № 1).

6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Пояснення необхідності метафілактичного лікування СКХ.
6.1.13. Правила зміни вимог до виконання Протоколу.
� При відсутності ознак СКХ (за даними проведених діагностичних

досліджень) формується нова діагностична концепція.
� При виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діагно�

стично�лікувальних заходів, при відсутності СКХ, пацієнти переходять до Про�
токолу ведення хворих із відповідним виявленим захворюванням або синдро�
мом. 

6.1.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Наймену� Частота Критерії Приблиз� Етапність 
вання розвитку, та ознаки ний час надання 
результату % досягне� медичної 

ння резу� допомоги
льтатів

Одужання 95 Відсутність 2�4 тижня Контроль УЗД 1�3 міс., 
хибних Рентген контр. 6�12 міс., 
рецидивів аналіз сечі – 1 раз на 

міс., антибіотикограма – 
за показанням

Післяопера� 5�8 Загострення 1�5 діб Хірургічне лікування, 
ційні усклад� пієлоне� спеціальне лікування, 
нення фриту, кро� інтенсивна терапія.

вотеча, 
інфаркт, 
тромбо�
емболія, 
виразка

Рецидив СКХ 20�60 За допо� 1�5 років ДЛТ, хірургічне 
могою УЗД, лікування, черезшкірна 
оглядова, нефролітотрипсія
екскреторна 
урографія, 
ретроградна 
пієлографія

Летальний 0,5�1,0 � � �
результат
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6.1.15. Вартісні характеристики Протоколу.
Вартісні характеристики Протоколу визначаються відповідно до вимог нор�

мативних документів.
VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ

ПРОТОКОЛУ 

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу та оцінка ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення у перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: проведення пацієнтів з каменями сечоводів у лікуваль�

но�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення);

Біль у поперековій ділянці,

дизуричні розлади, гематурія

Збір анамнезу, скарг, аналіз сечі, крові, УЗД,

оглядова, екскреторна урографія

Видалення каменя

СКХ,

камінь нирки

ДЛТ Хірургічне Перкутан.

нефролітотрипсія

Літоліз (низхідний

висхідний)

Метафілактика

Досягнення очікуваних результатів

Реабілітація

Диспансеризація

Протирецидивне

лікування, стаціонарне

лікування – ДЛТ,

хірургічне, перкутанне
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� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні картки пацієнтів з каменями сечоводів та інші документи.

Карта пацієнта заповнюється в медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щоквартально протягом послідовних 10 діб третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються до
закладу, відповідального за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

До показників, що підлягають аналізу в процесі моніторування, входять:
� критерії включення і виключення з Протоколу, 
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
� наслідки захворювання, 
� вартість виконання медичної допомоги по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних закладів, пацієнтів і т.п.) не

передбачена.
Порядок оцінки документування побічних ефектів і розвитку укладнень
Інформація про побічні ефекти та ускладнення, що виникли в процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом). У цьому випадку Карта направляється у заклад, відповідальний за моніто�
рування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації: 
а) про наявність у ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з каменями сечоводів при виконанні Прото�

колу використовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
каменів сечоводів, показників діяльності медичних закладів – ліжко�день, ле�
тальність хворих з каменями сечоводів).
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Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, і їх якісний аналіз, висновки, про�
позиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється у робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

IX. ВИСНОВКИ
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, що призначені для розробників протоколів надання
медичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, ви�
моги, які до них пред’являються, а також принципи формування класифікато�
ра протоколів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но враховувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті,
які відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

Додаток 1
Додаток до медичної карти №__

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я_______________________________________________________________
одержав роз’яснення з приводу діагнозу каменів сечоводу, одержав інфор�

мацію про особливості перебігу захворювань, ймовірну тривалість лікування,
про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№__, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість можливих неспри�
ятливих ефектах діагностичних процедур, а також у тім, що маю я робити під
час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму в ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість. 

Бесіду провів лікар (підпис)
«     » 20__р
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Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно ____________________________(підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник __________________(підпис),
чи що засвідчують присутні при бесіді ________________(підпис лікаря),
____________________________________(підпис свідка).
Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування. У чому

розписався власноручно ________________________(підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник __________________(підпис за�

конного представника),
чи що засвідчують присутні при бесіді _________________(підпис лікаря),
____________________(підпис свідка).

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 

СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА МКХ�10: N20�23

КАМЕНІ НИРКИ З КАМЕНЕМ У СЕЧОВОДІ МКХ�10: N20.2.

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хвороба. Ка�

мені нирки з каменем в сечоводі» призначений для застосування в системі охо�
рони здоров’я України.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт підготовлений з метою виконання доручення Президен�

та України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п.а 2) щодо розробки клінічних прото�
колів.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хвороба. Ка�

мені нирки з каменем в сечоводі» створений з метою нормативного забезпе�
чення реалізації доручення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 
( п. а2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворого. Сечокам’яна хвороба. Ка�
мені нирки з каменем сечоводу» розроблений для вирішення наступних зав�
дань:

� встановлення однакових вимог до порядку діагностики, лікування,
профілактики, метафілактики хворих з каменем нирки та з каменем
сечоводу;

� уніфікації розробок, базових програм обов’язкового медичного страху�
вання та оптимізації медичної допомоги пацієнтам з каменем нирки та
з каменем сечоводу;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, що пропонується пацієнту в медичних закладах та на території
України у рамках державних гарантій забезпечення громадян безкош�
товною медичною допомогою;

� область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні за�
клади загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення). Вимоги дійсного стандарту можуть бути
застосовані до пацієнтів з каменями нирки та з каменем сечоводу.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ
ХВОРИХ. СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА. КАМЕНІ НИРКИ З КАМЕНЕМ
СЕЧОВОДУ»

Ведення галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хво�
роба. Камені нирки з каменем сечоводу» здійснюється Інститутом урології
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АМН України, відділом сечокам’яної хвороби.
Завідуючий відділом – Дзюрак тел. 216�86�39.
професор, д.мед.н. Валерій 

Семенович, 
Головний науковий Черненко тел. 216�57�59.
співробітник – Василь 
д.мед.н. Васильович, 
Провідний науковий Желтовська тел. 216�57�59.
співробітник – к.біол.н. Наталія 

Ігорівна 
Старший науковий Савчук тел. 216�57�59.
співробітник – Володимир 

Йосипович 
Система ведення передбачає взаємодію Інституту урології АМН України з

усіма зацікавленими організаціями.
V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Камені нирки з каменем сечоводу складають біля 50% всіх урологічних за�

хворювань. Розповсюдженість сечокам’яної хвороби на Україні за останні 4 ро�
ки збільшилась в 1,2 рази. Кількість хворих сягає понад 160 тис, поширеність
захворювання становить 973,5 на 100 тис. населення.

Етіологія і патогенез (див. розділ 20.0 Камені нирки та розділ 20.1 Камені се�
човодів).

Клінічна картина
Залежно від локалізації конкрементів – камінь нирки і камінь сечоводу з того ж

боку – біль у поперековій ділянці, ниркова колька, дизуричні розлади, гематурія.
При приєднанні пієлонефриту – підвищення температури тіла, явища парезу
кишківника. У випадках наявності каменя нирки та каменя сечоводу контралате�
ральної нирки на перший план, як правило, виступає клініка ниркової кольки.

Діагностика
Для діагностики каменів нирки та сечоводу застосовують:

� УЗД, при якому візуалізується ехопозитивна одна або декілька тіней в
нирці або сечоводі;

� оглядову та видільну урографії, що визначають розміри, кількість, ло�
калізацію і функцію ураженої нирки, стан порожнинної системи, корко�
вого та медулярного шарів нирки, ступінь розширення сечоводу,
рівень залягання каменя в сечоводі;

� ретроградну уретеропієлографію, що встановлює функціональні розла�
ди (секреції та екскреції нирки);

� комп’ютерну томографію – використовується у певних випадках при
відсутності функції нирки і неможливості виконати ретроградне обсте�
ження. Цей метод дає можливість локалізувати рівень перешкоди у се�
човоді, наявність і кількість каменів як в нирці, так і в сечоводі, встанов�
лювати об’єм, форму, стан паренхіми нирки;

� лабораторно�клінічні методи – використовують усі загальноприйняті ме�
тодики для обстеження хворого:

� Загальний аналіз сечі.
� Загальний аналіз крові.
� Протромбіновий індекс.
� Печінкові проби.
� Креатинін, сечовина крові.
� Електроліти крові.
� Білки та білкові фракції крові.
� Глюкоза крові.
� Група та Rh�фактор крові.
� ЕКГ.
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Ускладнені камені нирки або обструкція сечоводу каменем призводить до
виникнення гострого пієлонефриту (клініка гострого обструктивного пієлонеф�
риту).

Загальні підходи до лікування каменів нирки з каменем сечоводу
Одним із основних в етапі лікування сечокам’яної хвороби є, насамперед,

видалення каменя і відновлення функції нирки (прохідності сечоводу). У випад�
ках наявності каменя нирки і того ж сечоводу можливі варіанти одночасного
хірургічного видалення каменів або поетапно ДУХЛ спочатку каменя сечоводу,
потім – каменя нирки, або уретеролітоекстракція каменя нижньої третини се�
човоду, встановлення стенту з подальшою ДУХЛ. У випадках наявності каме�
ня нирки та каменя контралатерального сечоводу на перше місце виходить
варіант видалення каменя контралатерального сечоводу, деблокування нирки.
У подальшому – лікування каменя нирки. Загальні підходи до метафілактики
каменів нирки та сечоводу (дивись розділи N20.0, N20.1.)

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
6.1. Модель клінічного випадку.
Хвороба – СКХ. Камінь нирки з каменем сечоводу. Ускладнення – пієлонеф�

рит і його гнійні форми. Код за МКХ�10: N22.8.
6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: біль у поперековій ділянці, ниркова колька, дизуричні роз�

лади.
6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу.

� Пацієнт з каменем нирки і каменем сечоводу.
� Стан хворого, що відповідає критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики, які є обов’язко�

вими до виконання:

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово і далі за потребою
Оглядова, видільна урографія Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Сечовина і креатинін крові Одноразово
Вимір АКТ Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики.

� Фізикальне обстеження включає збір анамнезу, скарг, огляд хворого.
� Алгоритм УЗД: візуалізуються ехопозитивні одна або декілька тіней з

акустичною доріжкою у мисці нирки або сечоводі, розширення порож�
нинної системи нирки, сечоводу.

� Оглядова, видільна урографія: у проекції нирки, сечоводу визначається
тінь конкременту, видільна урографія дає характеристику змін вивідної
системи нирки та функції нирки.

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
При встановленні попереднього діагнозу – камінь нирки з каменем сечово�

ду хворі повинні госпіталізуватися у спеціалізовані урологічні відділення.
6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики, які є обов’язковими до вико�

нання у лікарнях 2�3 рівня та клінік вузів та НДІ:
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Назва Кратність виконання

Збір анамнезу і скарг Одноразово і далі за потребою

УЗД Одноразово і далі за потребою

Оглядова і екскреторна урографія Одноразово і далі за потребою

Ретроградна уретеропієлографія За потребою

Радіоізотопна реографія Одноразово

Комп’ютерна томографія За потребою

Загальний аналіз сечі За потребою

Загальний аналіз крові За потребою

Аналіз сечі на стерильність За потребою

Креатинін, сечовина крові За потребою

Печінкові проби За потребою

Глюкоза крові, сечі За потребою

Протромбіновий індекс За потребою

Група крові та Rh�фактор Одноразово

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонар�

ної діагностики.

� Алгоритм УЗД: візуалізується одна або декілька ехопозитивних тіней з

акустичною доріжкою у порожнинній системі нирки та в сечоводі, роз�

ширення порожнинної системи нирки, сечоводу.

� Алгоритм програм: у проекції нирки і сечоводу визначається тінь одно�

го або декількох конкрементів, видільна програма дає характеристику

змін видільної системи нирки, функції нирки.

� Алгоритм РРГ: визначає функціональний стан нирок, характеризує сек�

реторно�екскреторну функцію нирок.

� Алгоритм ретроградної уретеропієлографії: виконується при рентгенне�

гативних каменях нирки, дає можливість встановити локалізацію,

розмір та кількість каменів у сечоводі та нирці.

� Комп’ютерна томографія: визначає розміри, кількість, місце залягання

каменя, стан паренхіми нирки.

� Загальноклінічне лабораторне обстеження.

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.

Якщо камінь нирки і камінь сечоводу знаходяться на тому ж боці, можливий

варіант одномоментного хірургічного видалення каменя з нирки і сечоводу. У

певних випадках – ДЛТ каменя сечоводу на катетері або стенті з подальшою

ДЛТ каменя нирки або хірургічним видаленням каменя. В окремих випадках

виконується контактна літотрипсія або уретеролітоекстракція каменя нижньої

третини сечоводу з катетеризацією нирки і в подальшому – ДЛТ або хірургічне

видалення каменя нирки.

При наявності каменя нирки і каменя контралатерального сечоводу з нирко�

вою колькою і блоком нирки, на перше місце виноситься видалення каменя се�

човоду контра латеральної нирки. Виконується катетеризація сечоводу ДУХЛ,

контактна літотрипсія або екстракція каменя. У певних випадках можливі

варіанти черезшкірної контактної літотрипсії, дренування нирки шляхом вста�

новлення пункційної нефростоми одно� або двобічно з подальшим видаленням

каменів.

6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації

� Лікування хронічного пієлонефриту.

� Метафілактичне лікування.

� Санаторно�курортне лікування.
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6.1.10. Вимоги до догляду за пацієнтом і допоміжними процедурами.

Спеціальних вимог немає.

6.1.11. Форма інформованої згоди для пацієнта і членів його родини

(Дивись додаток №; 1).

6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини (Додат�

кової інформації немає).

6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

� При відсутності ознак каменя нирки з каменем сечоводу (за даними

проведених діагностичних досліджень) формується нова діагностична

концепція.

� При виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення

діагностично�лікувальних заходів, при відсутності каменя нирки з ка�

менем в сечоводі, пацієнт переходить до Протоколу ведення хворих з

відповідним виявленим захворюванням або синдромом.

6.1.14. Характеристика кінцевого очікуваного лікування.

Характе� Частота Критерії і Приблизний Етапність 

ристики розвитку, ознаки час досягнен� надання 

% ня результату медичної 

допомоги

Одужання Відсоток За 2�4 тижні, Контроль УЗД 

рецидивів 1�5 років 1 раз на 

3 місяці, 

рентгено�

логічне 

обстеження 

1 раз на рік

Післяопе� Гострий 1�15 діб Консервати�

раційні ускла� пієлонефрит, вне лікування,

днення кровотеча, дренування 

нагноєння рани, 

рани, хірургічне 

стриктура втручання

сечоводів

Рецидив 30�65% За допомо� 3�6�12 місяців, Динамічне 

сечокам’яної гою УЗД, 1�15 років спостере�

хвороби рентгеноло� ження, раннє 

гічного обсте� виявлення 

ження, КТ рецидивів, 

хірургічне 

видалення 

каменів

6.1.15 Вартісні характеристики Протоколу

Вартісні характеристики Протоколу ведення хворих визначаються відповідно

до вимог нормативних документів.
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VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії, методологія моніторингу та оцінка ефективності виконання

Протоколу
Моніторування проводиться по всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення у перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації про ведення пацієнтів з каменями сечоводів у лікуваль�

но�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.

Тупий або гострий біль у

поперековій ділянці

Збір анамнезу, скарг, УЗД,

урографія, РРГ

Камінь нирки з каменем сечоводу

Лікування:

хірургічне видалення, ДУХЛ, контактна

літотрипсія, екстракція, черезшкірна

літотрипсія, лікування ускладнень СКХ

Досягнуто очікуваних 

Тимчасове дренування нирки

(одно�, двобічне)

Видалення каменів:

хірургічне, ДУХЛ, контактна

літотрипсія, екстракція,

черезшкірна літотрипсія

Метафілактичне

лікування хворих

Диспансеризація:

контроль УЗД,

лабораторний контроль,

рентгенологічний

контроль

Ні Так
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Вихідними даними при моніторуванні є:
� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні картки пацієнтів з каменями сечоводів та інші документи.

Карта пацієнта заповнюється в медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щоквартально протягом послідовних 10 діб третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

До показників, які підлягають аналізу в процесі моніторування, входять:
� критерії включення і виключення з Протоколу, 
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту, 
� наслідки захворювання, 
� вартість виконання медичної допомоги по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних закладів, пацієнтів і т.п.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти та ускладнення, що виникли в процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з Протоколу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом). У цьому випадку Карта направляється у заклад, відповідальний за моніто�
рування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до Протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації: 
а) про наявність у ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконання Протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з каменями сечоводів при виконанні Прото�

колу використовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання Протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
каменів сечоводів, показників діяльності медичних закладів – ліжко�день, ле�
тальність хворих з каменями сечоводів).
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Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їх якісний аналіз, висновки, про�
позиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється у робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

IX. ВИСНОВКИ
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим різних клінічних випадків.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них висуваються, а також принципи формування класифікатора прото�
колів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но враховувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті,
які відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

Додаток 1
Додаток до медичної карти №__

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ

Я _________________________________________________________
одержав роз’яснення з приводу діагнозу каменів сечоводу, одержав інфор�

мацію про особливості перебігу захворювань, ймовірну тривалість лікування,
про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№__, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість можливих неспри�
ятливих ефектів діагностичних процедур, а також у тім, що маю я робити під
час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість. 

Бесіду провів лікар (підпис)
«       « 200 р
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Пацієнт погодився з запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно ___________________(підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник ________________(підпис),
чи що засвідчують присутні при бесіді _________________(підпис лікаря,
__________________________________(підпис свідка).
Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому

розписався власноручно ________________________(підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник ___________________(підпис за�

конного представника),
чи що засвідчують присутні при бесіді ________________(підпис лікаря),
____________________________________(підпис свідка).

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

СЕЧОКАМ’ЯНА ХВОРОБА МКХ�10: N20�23

КАМЕНІ СЕЧОВОДУ МКХ�10: N 20.1.

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Сечокам’яна хвороба. Ка�

мені сечоводу» призначений для застосування в системі охорони здоров’я Ук�
раїни.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
Галузевий стандарт підготовлений з метою виконання доручення Президен�

та України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п.а 2), щодо розробки клінічних прото�
колів.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт дослідження «Протокол ведення хворих. Камені сечово�

ду» створений з метою нормативного забезпечення реалізації доручення Пре�
зидента України від 06.03.2003 № 1�1/132 (п.а2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Камені сечоводу» розробле�
ний для вирішення наступних завдань:

� встановлення однакових вимог до порядку діагностики, лікування,
профілактики, метафілактики хворих з каменями сечоводу;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання та оптимізації медичної допомоги пацієнтам з каменями сечово�
ду;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, що пропонується пацієнту в медичних закладах і на території
України у рамках державних гарантій забезпечення громадян безкош�
товною медичною допомогою;

� область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні за�
клади загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів із каменя�
ми сечоводів.

IV. Ведення галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Камені
сечоводу».

Ведення галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Камені сечоводу»
здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом сечокам’яної хвороби.
Завідуючий відділом – Дзюрак тел. 216�86�39.
професор, д.мед.н. Валерій 

Семенович
Головний науковий Черненко тел. 216�57�59.
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співробітник – д.мед.н. Василь 
Васильович

Провідний науковий Желтовська тел. 216�57�59.
співробітник – к.б.н. Наталія 

Ігорівна
Старший науковий Савчук тел. 216�57�59.
співробітник – к.м.н Володимир 

Йосипович
Система ведення передбачає взаємодію Інституту урології АМН України з

усіма зацікавленими організаціями.
V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Камені сечоводів складають 40�55% від сечокам’яної хвороби в цілому. Камені

в сечоводі носять вторинний характер. Камені утворюються в нирках і мігрують
у сечовід. В окремих випадках можливе утворення каменя в сечоводі при наяв�
ності чужорідного тіла (частковому прошиванні сечоводу при гінекологічних опе�
раціях, на катетері, стенті, при пухлинах сечоводу – інкрустація солями).

Етіологія і патогенез (Дивись «Камені нирки», N20.0).
Клінічна картина
Клінічні симптоми: у переважній кількості камені сечоводів клінічно протіка�

ють на фоні ниркової кольки, біль у відповідній поперековій ділянці, дизуричні
розлади, підвищення температури тіла, які залежать від стану і функції нирки,
повного або часткового її блокування каменями. При приєднанні інфекції може
виникнути клініка гострого пієлонефриту або його гнійних форм.

Діагностика
Основні методи діагностики.

� Ультразвукове дослідження (УЗД) нирок: визначається розмір, ло�
калізація, рухомість нирок, товщина паренхіми та характеристика її
структури, розміри чашок та миски, стан внутрішньониркової гемоди�
наміки за даними визначення індексу резистентності внутрішньонирко�
вих артерій.

� Рентгенологічні дослідження верхніх сечовивідних шляхів: оглядова
урографія – для локалізації рівня залягання та розмірів конкременту
сечоводу. Екскреторна (видільна) урографія – використовуються рент�
генконтрастні речовини: тріомбраст, урографін, верографін, ультравіст
�300 з розрахунку 0,5�1,0 мл препарату на 1 кг ваги тіла. Перед в/в
рентгенконтрастної речовини проводять пробу на переносимість цієї
речовини, згідно інструкції виробника. Одним із варіантів екскреторної
урографії є відстрочена урографія, яка виконується через 30, 60 і
більше хвилин. При певних умовах використовується екскреторна уро�
графія з компресією нижніх відділів сечоводу, а також з діуретичним
навантаженням – проба із введенням лазиксу. 

При наявності рентгеннегативних каменів сечоводів використовується рет�
роградна уретеропієлографія з киснем, або контрастною речовиною, або
варіант балонної діагностики уратних каменів сечоводів. Методика заклю�
чається в утворенні дефекту наповнення на балоні при наповненні його конт�
растною рідиною при 0,5 атм. у місці залягання каменя в сечоводі.

Можливі варіанти діагностики рентгеннегативних каменів сечоводів за допо�
могою методів комп’ютерної томографії (КТ) або ядерно�магнітного резонансу
(ЯМР).

Використовують різні види радіоізотопного обстеження, які уточнюють
функціональний стан нирок, кількість функціонуючої паренхіми нирки, ниркову
гемодинаміку, секреторну та екскреторну функцію нирки.

З лабораторних методів дослідження користуються усіма загальноприйняти�
ми методами для обстеження хворих:

� загальний аналіз сечі,
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� загальний аналіз крові,
� сечовина, креатинін крові,
� стан коагуляційної системи крові,
� глюкоза крові та сечі,
� печінкові проби,
� аналіз сечі за Нечипоренком,
� посів сечі на стерильність та чутливість до антибіотиків,
� ЕКГ.

При неускладненій сечокам’яній хворобі у лабораторних аналізах, як прави�
ло, спостерігаються зміни в аналізах сечі – гематурія (макро�, мікро�), лейкоци�
турія, протеїнурія. Інші лабораторні дані знаходяться в межах норми.

При виникненні обструктивних форм гострого або гнійного пієлонефриту
відзначаються зміни у загальному аналізі крові – лейкоцитоз, зрушення лейко�
цитарної формули вліво, підвищення ШОЕ. При камені сечоводу єдиної нирки –
анурія, підвищення рівня креатиніну, сечовина крові.

Лікування
Загальні підходи до лікування хворих з каменями сечоводів
До комплексу лікування каменів сечоводів входить необхідність відновлення

функції нирки шляхом видалення каменя. Використовуються апаратні методи:
дистанційна літотрипсія (ДТ), контактні методи літотрипсій – літотрипсія каме�
ня сечоводу проводиться ретроградно з використанням пневматичних, лазер�
них, ультразвукових, електрогідравлічних методів дроблення каменя у місцях
їх залягання, уретеролітоекстракція – видалення каменя сечоводу за допомо�
гою екстракторів та хірургічні методи видалення каменів сечоводу – залежно
від локалізації каменя, проводиться уретеролітотомія верхньої, середньої або
нижньої третини сечоводу з наступним дренуванням рани. 

У випадках ускладнень сечокам’яної хвороби гострим пієлонефритом або
гнійними ускладненнями – апостематозний пієлонефрит, карбункул, абсцес
нирки, паранефрит, для видалення каменя виконується нефротомія, декапсу�
ляція нирки, висічення гнійників, дренування рани. Залежно від стану хворого
та ступеня ураження нирки, може бути виконана нефруретеростомія.

ДЛТ – антибактеріальна, спазмолітична, сечогінна терапія з рентгенівським,
УЗД�контролем стану нирки і кількістю уламків каменя, які відходять.

Контактні методи літотрипсії – антибактеріальна, спазмолітична та сечогінна
терапія, догляд за катетером (при зовнішньому дренуванні нирки), УЗД конт�
роль за станом нирки до видалення катетеру.

Уретеролітоекстракція – антибактеріальна, спазмолітична, сечогінна те�
рапія, догляд за катетером при зовнішньому дренуванні нирки. Контроль УЗД
за станом нирки до видалення катетера (можливі варіанти внутрішнього дре�
нування – встановлення стенту на 1�2 мм).

Хірургічні методи видалення каменів сечоводів:
� антибактеріальна терапія впродовж 7�12 діб шляхом парентерального

введення антибіотиків широкого спектру дії після відповідної проби на
його переносимість та чутливість мікрофлори;

� стимуляція діурезу шляхом призначення лазиксу, фуросеміду, еуфіліну,
фітотерапія – збори сечогінних трав, канефрон�Н та ін.;

� спазмолітики (Но�шпа, баралгін, спазган, кетанов – згідно інструкції ви�
робника);

� інфузійна терапія, за допомогою якої відбувається дезінтоксикація,
відновлення гемодинаміки, покращення функцій життєво важливих ор�
ганів та систем.

Загальні підходи до профілактики каменів сечоводів.
Профогляди – у випадках наявності дрібних каменів нирок, консультації та

обстеження уролога для визначення подальшої тактики лікування (ДЛТ,
літоліз, хірургічне лікування).
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Диспансеризація. Хворі з гіперкристалурією (передкам’яний стан) та хворі
після видалення каменів із сечовивідних шляхів знаходяться під наглядом уро�
лога, їм проводяться контрольні аналізи сечі, посіви сечі на стерильність та ан�
тибактеріальна терапія, корекція рН сечі, УЗД�контроль кожні 1�3 місяці.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку:

� хвороба – сечокам’яна хвороба, камені сечоводу;
� ускладнення – хронічний, гострий пієлонефрит, гнійний пієлонефрит

(апостематоз, карбункул, абсцес, паранефрит).
Код за МКХ�10: N20.1.
6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: ниркова колька, гострий біль у поперековій ділянці, дизу�

ричні розлади, підвищення температури тіла.
6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнт з каменем сечоводу,
� стан хворого, що відповідає критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�клінічної діагностики, які є обов’язкови�

ми до виконання:
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Обзорна, екскреторна урографія, 10, 20 хв. Одноразово
Загальний аналіз сечі За потребою
Загальний аналіз крові В динаміці
Сечовина, креатинін крові За потребою
Група крові, Rh�фактор Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження вимагає збору анамнезу і скарг, огляду хворого;
� лабораторне обстеження: аналіз сечі, крові (загальний);
� алгоритм УЗД: візуалізується камінь у сегменті нирки або у вічку, або

опосередковані дані наявності каменя сечоводу – розширення порож�
нинної системи нирки і початкового відділу сечоводу;

� алгоритм урографії: візуалізується тінь конкременту за ходом сечоводу
(при рентгенпозитивному камені), секреторна урографія характеризує
функціональний стан нирки.

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
При локалізації дрібного каменя сечоводу при збереженій функції нирки і

відсутності гострого пієлонефриту – консервативна терапія під наглядом уро�
лога на 7�10 діб.

У випадках відновлення ниркових кольок, загострення пієлонефриту, зни�
ження працездатності хворого – госпіталізація в урологічний стаціонар.

6.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики, які є обов’язковими до вико�
нання лікарень 2�3 рівня та клінік вузів та НДІ:
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово і далі за потребою
УЗД Одноразово і далі за потребою
Оглядова і екскреторна урографія Одноразово і далі за потребою
Ретроградна уретеропієлографія з киснем 
або контрастом За потребою
Загальний аналіз крові За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Посів сечі на стерильність За потребою
Креатинін, сечовина крові За потребою
Глюкоза крові, протромбінів індекс За потребою
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6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонар�
ної діагностики.

� Алгоритм УЗД: візуалізується ехопозитивна тінь у нирці, ЛМС�сегменті,
верхній або нижній третинах сечоводу. Розширення порожнинної сис�
теми нирки та початкового відділу сечоводу, зміни стану коркового та
мозкового шарів нирки.

� Алгоритм оглядової та екскреторної урографії: визначається рівень,
розміри, форма, кількість каменів сечоводу та функціональний стан
нирки.

� Ретроградна пієлографія: виконується при рентгеннегативних каменях
нирки, визначається рівень залягання та розміри каменя.

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Основними вимогами стаціонарного лікування хворих з каменями сечоводів

є відновлення функції нирки, запобігання і лікування гострого пієлонефриту. У
випадках ниркової кольки, що не купірується, – катетеризація сечоводу. Кате�
тер залишається на 1�3 доби у нирковій мисці. У подальшому проводиться ди�
станційна (ДЛ), контактна літотрипсія, уретеролітоекстракція або хірургічне
втручання з видалення каменя сечоводу. Після видалення або відходження ка�
меня, його уламків, проводиться лікування пієлонефриту.

6.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації хворих:
� лікування хронічного калькульозного пієлонефриту;
� метафілактика нефролітіазу;
� санаторно�курортне лікування.

6.1.10. Вимоги до догляду за пацієнтами і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає
6.1.11 Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу (Ди�

вись додаток № 1).
6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.
6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ознак наявності каменя сечоводу або його самостійно�
му відходженні (за даними проведених діагностичних досліджень) фор�
мується нова діагностична концепція;

� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діаг�
ностично�лікувальних заходів, при відсутності каменів сечоводів,
пацієнт переходить до протоколу ведення хворих з відповідними вияв�
леними захворюваннями.

6.1.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Найменування Частота Критерії і Приблизний Етапність
результату розвитку, ознаки час досягне� надання 

% ння резуль� медичної 
тату допомоги

Одужання 95 Відсутність Через Контроль УЗД 
рецидивів 1�3 тижні кожні 3 місяці –
каменів 1 рік,

аналіз сечі – 
в динаміці

Післяопера� 2�5 Загострення 7�10 діб Лікування 
ційні ускла� пієлонефриту, пієлонефриту 
днення нагноєння дренування рани, 

рани, неві� видалення 
дходження уламків каменя
уламків після 
дроблення
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Рецидив каме� Рецидив УЗД, До Динамічне
ня сечоводу каменя оглядова 3 місяців спостережен�

Екскреторна ня,метафілак�
урографія тика нефро�

літіазу
Летальний � � � �
результат

6.1.15 Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики протоколу визначаються відповідно до вимог нор�

мативних документів.

VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ

VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу та оцінка ефективності виконання

протоколу 
Моніторування проводиться по всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

Біль у поперековій ділянці,

дизуричні розлади

Збір анамнезу, скарги, лабораторні дані,

УЗД, оглядова, екскреторна урографії

Камінь сечоводу

Лікування: літотрипсія,

екстракція, хірургічне

видалення, лікування та

запобігання пієлонефриту

Досягнуто очікуваних результатів

Реабілітація 

Диспансеризація:

метафілактика, контроль

анал. сечі, УЗД – 3 місяці

Лікування: при

рецидивах – повторне

видалення каменів та

лікування ускладнень

Так Ні

Консервативне лікування,

контроль УЗД, каменегінна

терапія
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визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення у перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з каменями сечоводів у лікуваль�

но�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні картки пацієнтів з каменями сечоводів та інші документи.

Карта пацієнта заповнюється у медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щоквартально протягом послідовних 10 діб третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік.

До показників, що підлягають аналізу в процесі моніторування, входять:
� критерії включення і виключення з Протоколу, 
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
� наслідки захворювання, 
� вартість виконання медичної допомоги по Протоколу та інше.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних закладів, пацієнтів і т.п.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти та ускладнення, що виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом). У цьому випадку Карта направляється у заклад, відповідальний за моніто�
рування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації: 
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розробників.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
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Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з каменями сечоводів при виконанні Прото�

колу використовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
каменів сечоводів, показників діяльності медичних закладів – ліжко�день, ле�
тальність хворих з каменями сечоводів).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їх якісний аналіз, висновки, про�
позиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється у робочу групу даного ГСТЕЛ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

IX. ВИСНОВКИ
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я і містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надання
медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но враховувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті,
які відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

Додаток 1
Додаток до медичної карти №__

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я_______________________________________________________________
одержав роз’яснення з приводу діагнозу каменів сечоводу, одержав інфор�

мацію про особливості перебігу захворювань, ймовірну тривалість лікування,
про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№__, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість можливих неспри�
ятливих ефектів діагностичних процедур, а також у тім, що маю я робити під
час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.
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Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість. 

Бесіду провів лікар (підпис)
«     « 200 р.

Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно _____________________________(підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник __________________(підпис),
чи що засвідчують присутні при бесіді __________________(підпис лікаря,
___________________________(підпис свідка).
Пацієнт не погодився

я (відмовився) від запропонованого лікування. У чому розписався власно�
ручно ________________________________(підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник __________________(підпис за�
конного представника),

чи що засвідчують присутні при бесіді _______________________(підпис
лікаря),

________________________(підпис свідка)

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ІНШЕ УТОЧНЕНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ. 

СТРЕСОВЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ МКХ�10: N39.4 

Розробники протоколу:
Пирогов В.О. – д.мед.н., проф., заступник директора з наукової роботи,

завідувач лабораторії нейроурології, Інститут урології АМН України
м.Київ, 04053, вул. Ю.Коцюбинського, 9а.
Севастьянова Н.А. – к.мед.н., пров.н.с. лабораторії нейроурології, Інститут

урології АМН України.
Мета розробки протоколу: поліпшення якості надання медичної допомоги

хворим на стресове нетримання сечі завдяки впровадженню нових методів
діагностики та лікування.

Стресове нетримання сечі – мимовільне підтікання сечі під час кашлю,
сміху, бігу та інших станів, що призводить до підвищення внутрішньочеревно�
го та внутрішньосечового тиску і зникнення скорочення детрузора або
надмірного розтягнення сечового міхура.

Приблизно 24% всіх хворих страждають на цей вид нетримання сечі.
Етіологія і патогенез
Під час справжнього нетримання сечі немає порушення анатомічної

цілісності сечових шляхів, але сеча не утримується внаслідок недостатності
сфінктерів сечового міхура, зниження тонусу м’язів тазового дна, буває обу�
мовлене порушенням тонусу детрузора та дискоординацією діяльності
сфінктерів. Часто спостерігається у жінок з опущенням передньої стінки вагіни
і сечового міхура, остеохондрозі.

Діагностичні критерії
1. Скарги – рідкісне сечовипускання, поклик до сечовипускання може бути

знижений, нетримання сечі.
2. Анамнез.
3. Клінічне обстеження: 
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а) загальний аналіз крові та сечі (обов’язково),
б) біохімічний аналіз крові (обов’язково),
в) посів сечі на мікрофлору (при необхідності).
4. Цистоскопія (при необхідності).
5. Висхідна цистограма, мікційна цистограма (при необхідності).
6. Ведення щоденника сечовипускань (відмічається кількість сечовипускань,

об’єм сечовипускання, наявність імперативних покликів, епізодів нетримання
сечі) (обов’язково).

7. УЗД нирок, сечового міхура з дослідженням залишкової сечі (обов’язко�
во).

8. Уродинамічне обстеження: урофлоуметрія, цистотонометрія (обов’язково).
9. Електроміографія (при необхідності).
10. Оглядова та екскреторна урографія (при необхідності).
Лікування
1. Антибактеріальна терапія (при необхідності).
2. Лікувальна фізкультура для укріплення м’язів промежини та тазового дна

(постійно).
3. Зміна режиму харчування (виключення кофеїну, горілчаних напоїв, кислих

овочів та фруктів) – постійно.
4. М�холіноблокатори:
а) Дриптан 1 табл. (5 мг) 3 рази на день, індивідуально (від 2 тижнів до 

9 місяців з перервою 1 місяць),
б) Детрузитол (хворі після 18 р.) 1 табл. (2 мг) 2 рази на день, індивідуально

(від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць).
5. Симпатоміметики: псевдоефедрин 0,15�0,6 мг 3 рази на день, індивідуаль�

но (від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць).
6. Електростимуляція сечового міхура та м’язів промежини, індивідуально

(від 2 тижнів до 9 місяців з перервою 1 місяць). Електростимуляція сечового
міхура апаратом «Ампліпульс». Режим роботи 1, рід робіт 2, 70 Гц, модуляція
100%, посилка�пауза: 4�6 с., час 15 хв., електроди: крижовий відділ – над ло�
ном. Електростимуляцію проводити на порожній сечовий міхур.

7. Лазеротерапія, індивідуально (від 2 тижнів до 9 місяців, з перервою 
1 місяць). Курс лазеротерапії на початку лікування має 5 щоденних сеансів,
потім 5 сеансів через день, час впливу на 1 корпоральну точку – 30 секунд, су�
марний час впливу під час сеансу – 4 хвилини.

Ускладнення. У зв’язку з порушенням уродинаміки, в тому числі й
функціонального характеру, можливі наступні ускладнення:

� цистит,
� пієлонефрит.

Профілактичні заходи
Лікування циститу, лікування захворювань жіночих статевих органів, ліку�

вання остеохондрозу.
Умови, в яких повинна надаватись медична допомога
Хворі з цистоцеле III�IV ст. потребують оперативного втручання у стаціона�

рах урологічних відділень районних, обласних, міських лікарень. Хворі без ус�
кладнень лікуються в амбулаторних умовах.

Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
Відсутність дизуричних розладів, нормалізація акту сечовипускання, покра�

щення показників урофлоуметрії та цистотонометрії, покращення якості життя.
Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Шановний пацієнте!
Ви будете проходити лікування стресового нетримання сечі. Вам буде запро�

поновано 4�5 разів відвідати Вашого лікаря протягом 9 місяців для проведення
діагностики та контролю результатів призначеного лікування. Вам також за�
пропонують заповнити анкету. Це буде зроблено для початкової оцінки Вашої
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якості життя та стану здоров’я, щоб в наступному спостерігати, чи підвищують�
ся вони на тлі лікування. Під час першого візиту до лікаря Вам буде виданий
щоденник сечовипускань. Його потрібно буде заповнювати протягом трьох
днів безпосередньо перед наступним візитом. У щоденнику потрібно буде
відмічати час сечовипускань, кількість виділеної сечі та випадки нетримання
сечі, кількість замінених прокладок.

В окремих випадках можуть виникнути побічні ефекти, такі як сухість у роті,
головний біль, неприємне відчуття в області живота, сухість очей.

Якщо Ви – жінка дітородного віку, Ви повинні користуватися контрацептива�
ми в період лікування та одного місяця після його завершення.

З будь�якими питаннями та проблемами стосовно лікування Ви завжди мо�
жете звернутись до Вашого лікаря:

Ім’я:_________________________________________________________
Адреса:_______________________________________________________
Телефон:______________________________________________________
Я прочитав(ла) та зрозумів(ла) вищевикладений текст і пояснення мого лікаря.
________________________ ___________________________
Дата Підпис пацієнта

________________________ ___________________________
Дата Підпис законного представника

(при необхідності) 

Я підтверджую, що пацієнт(ка) ознайомлений(на) і підписав(ла) форму
інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

_________________________ __________________________
Дата Підпис лікаря

Правила зміни вимог до виконання протоколу
Зміни вносяться при наявності нових науково доведених даних про наявність

ускладнень та побічних ефектів.
Приклад щоденника сечовипускання та якості життя
Дата: 23.10.03 Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

О   О  О   О   О  О
Години Об’єм Мимовільне Сечовипу� Об’єм Зміна 

випитої сечови� скання сечі прокладок
рідини пускання (мл)
(мл)

06:00�07:00 200 Х Х 250 Х
07:00�08:00 Х 100
08:00�09:00 200 Х Х 50 Х
09:00�10:00
10:00�11:00 300 Х 100
11:00�12:00 400 Х 50 Х
12:00�13:00 Х
13:00�14:00 300 Х Х 150
14:00�15:00 Х
15:00�16:00 Х 200
16:00�17:00
17:00�18:00 Х Х 100 Х
18:00�19:00 400
19:00�20:00 200 Х 100
20:00�24:00 300 Х Х 100 Х

Х Х 50
24:00�06:00 Х 100

Х 120

O
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Дата: 30.10.03
Як би Ви описали Ваш Дуже Доб� Посе� Пога� Дуже 
теперішній стан здоров’я? доб� рий ред� ний пога�

рий ній ний
О О О О

В якому обсязі проблема Не Тро� Помі� Силь�
з Вашим сечовим обме� шки рно но
міхуром обмежує жує О О
виконання Ваших О
обов’язків у домашньому 
господарстві (наприклад, 
прибирання, покупки)?
Чи обмежує проблема з Не Тро� Помі� Силь�
Вашим сечовим міхуром обме� шки рно но
Вашу фізичну діяльність жує
(наприклад, прогулянки, 
спорт)? О О О
Чи обмежує проблема Не ві� Зо� Тро� Помі� Силь�
з Вашим сечовим міхуром дпові� всім шки рно но
стосунки з Вашим дає дій� ні
супутником життя? сності

О О О О
Чи почуваєте Ви себе Зо� Зле� Помі� Дуже 
пригніченим у зв’язку з всім гка рно силь�
проблемою з Вашим ні но
сечовим міхуром? О О О
Чи порушує проблема з Ніко� Інко� Ча� Зав�
Вашим сечовим міхуром ли ли сто жди
Ваш сон? О О О
Чи відповідає це дійсності 
у Вашому випадку? Якщо 
так, то в якому розмірі?
Чи носите Ви гігієнічні Ніко� Інко� Ча� Зав�
прокладки, щоб ли ли сто жди
бути сухими? О О О
Чи стежите Ви за тим, Ніко� Інко� Ча� Зав�
скільки рідини Ви п’єте? ли ли сто жди

О О О

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПІСЛЯТРАВМАТИЧНА СТРИКТУРА СЕЧІВНИКА МКХ�10: N35.0

ВСТУП.
Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�

часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень хворих
з стриктурами сечівника.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики стриктур сечівника з урахуван�

ням протяжності та локалізації пошкодження.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки оп�

тимізації показань до різних видів лікування.
• Підвищення якості життя хворих з стриктурами сечівника; 

O

O

O

O

O

O

O

O
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Сфера застосування протоколу лікування хворих з стриктурами
сечівника: урологічні кабінети поліклінік, урологічні відділення, спеціалізовані
урологічні відділення обласних лікарень, профільні клініки медичних універси�
тетів, Інститут урології АМН України.

Стриктура сечівника – стійке органічне зменшення просвіту сечівника
внаслідок аномалії розвитку або рубцевого переродження сечівника та оточу�
ючих його тканин. 

Спонгіофіброз – фіброз або рубцювання спонгіозного тіла, що прилягає до
зони стриктури сечівника.

Стриктури бувають:
• за етіологією: травматичні, післязапальні, вроджені;
• за клінічним перебігом: первинні, рецидивуючі;
• за ступенем звуження: прохідні для бужів, прохідні для сечі, облітерації;
• за локалізацією: переднього відділу, заднього відділу, великої довжини,

множинні;
• ускладнені.

Вроджені стриктури порушують прохідність сечівника на короткій ділянці й
проявляються з раннього дитинства. Звуження при гонореї зазвичай множинні.
Вони локалізуються протягом всього сечівника, починаючи з дистального
відділу, де вони ширші. Між окремими звуженнями є ділянки нормального
сечівника.

Післятравматичні звуження сечівника поодинокі. Вони можуть поширюва�
тись на 1�2 см і більше, бути прохідними для бужів малого калібру, бути
прохідними для сечі або спричиняти повну облітерацію сечівника. При збере�
женні прохідності сечівника завдяки гіпертрофії детрузора сеча продовжує
виділятись тонким струменем. З часом дизурія збільшується, з’являється за�
лишкова сеча, що призводить до повної затримки сечі. Внаслідок запального
набряку можуть періодично спостерігатись напади гострої затримки сечі. У
разі тривалого перебігу захворювання проксимальніше від звуження утво�
рюється розширення сечівника, в якому залишається інфікована сеча. На цій
ділянці періодично загострюється запальний процес, що може призвести до
виникнення абсцесу, який прориває назовні, утворюючи норицю.

Враховуючи стан детрузора, наявність порушення функції сечовивідних
шляхів та запалення, стриктури поділяють на компенсовані (вільне сечовипус�
кання, урофлоуметричний індекс більше 10 мл/с, відсутні порушення функції
сечовивідних органів), субкомпенсовані (утруднене сечовипускання з урофло�
уметричним індексом 5�10 мл/с, незначна лейкоцитурія, бактеріурія, періодичні
порушення функції нирок), декомпенсовані (утруднене, болюче сечовипускан�
ня тонким струменем з урофлоуметричним індексом менше 5 мл/с або
відсутністю самостійного сечовипускання (облітерація сечівника), наявність за�
лишкової сечі, хронічної уроінфекції, сечокам’яної хвороби та інших захворю�
вань). 

З часом через утруднене сечовипускання знижується тонус сечового міхура
і верхніх сечових шляхів, розвивається запалення, уретерогідронефроз, сечо�
кам’яна хвороба, ниркова недостатність, уросепсис. Стриктури сечівника мо�
жуть ускладнюватись простатитом, орхоепідидимітом, сечовими норицями,
уретро�ректальними норицями, хибними ходами сечівника, нетриманням сечі
та імпотенцією, деформацією статевого члена. 

До типових клінічних симптомів стриктури сечівника відносять: слабкий
струмінь сечі (якщо сеча не відводиться різними способами), збільшення часу
сечовипускання, переривчасте та утруднене сечовипускання, біль при сечови�
пусканні, виділення сечі під час сечовипускання через норицю, загальна
слабкість.
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Діагностика
При опитуванні виявляють характерні скарги, наявність в анамнезі пошко�

дження сечівника, кісток тазу, уретрорагії, гонорейного уретриту. При огляді
виявляють мацерацію шкіри статевого члена, калитки, стегна, норицевий хід
на промежині. Пальпація сечівника дозволяє виявити наявність спонгіофібро�
зу. При введенні бужа у сечівник виявляють локалізацію стриктури. Виконують
калібровку сечівника для виявлення ступеня звуження. Використовують буж
№ 10 за Шар’єром. Якщо буж не проходить, то сечовипускання здійснюється
дуже тонким струменем, і слід робити операцію. Для діагностики звуження
сечівника застосовують уретроскопію, низхідну, висхідну, та зустрічну уретро�
графію. На уретрограмах спостерігається зображення звужених та облітерова�
них ділянок сечівника. Можна визначити їх розміри, характер і локалізацію, а
також стан ділянки сечівника за звуженням. Під час висхідної уретрографії мо�
же виникати уретровенозний рефлюкс із серйозними ускладненнями. Для
встановлення ступеня обструкції проводять спрощену урофлоуметрію (вирахо�
вують урофлоуметричний індекс шляхом розділення кількості виділеної сечі на
час сечовипускання). При наявності уретропромежинних нориць виконують
фістулографію (виявляють розташування ходів та їх довжину). 

Лікування хворих із стриктурами сечівника повинно бути індивідуальним, з
урахуванням анатомічних особливостей стриктури, стану та віку хворого. При
компенсованій стриктурі потрібно проводити контрольний огляд 1 раз на рік,
при субкомпесованій – періодичне консервативне лікування (антибактеріальну
та протизапальну терапію, ензимо� та гормонотерапію, бужування сечівника,
балонну дилятацію стриктур, фізіотерапію). При некомпенсованій стриктурі ви�
конується реконструктивна операція на сечівнику.

Бужування проводять при звуженні сечівника невеликої довжини. Викону�
ють його послідовно, протягом декількох тижнів, збільшуючи номер бужа на 
2�4 одиниці до максимальних значень 24�26 за Шар’єром. Перед бужуванням
сечівник необхідно знеболити. Для цього використовують різні гелі з анестезу�
ючими та бактерицидними властивостями (Інстилягель, Катеджель, Нефлуан).
Бужі проводять вільно та залишають у сечівнику спочатку на 5�10, а потім – на
15�20 хвилин. Наступне бужування проводять через 2�5 діб, починаючи з про�
ведення бужа того розміру, що вводили в останній раз. За один прийом не слід
проводити більше двох бужів, які проходять звуження через силу (загроза
значних розривів, які посилюють рубцювання). Добрий результат очікується,
якщо вдається розширити сечівник до бужа № 20 Сh. При значному звуженні
не завжди вдається ввести в сечівник металевий буж. У такому випадку вво�
дять пучок ниткоподібних бужів�провідників і по черзі пробують провести один
із них у сечовий міхур. До проведеного бужа приєднують металевий буж Ле�
фора з конічним кінцем (чи катетер Філіпса) і за допомогою провідника прово�
дять його через звужену ділянку. Також застосовують балонну дилятацію
стриктур сечівника. Для цього використовують катетер з балоном�дилятато�
ром, який по струні під візуальним контролем заводять у зону стриктури. Про�
водять антибактеріальну (згідно антибіотикограми сечі) та протизапальну те�
рапію (метилурацил 0,25�0,5 г 3 рази на день після їжі). Бужування сечівника
поєднують з ензимотерапією (лідаза) та гормонотерапією (кортизон, гідрокор�
тизон), фізіотерапією (електрофорез, діатермія, гальванізація, магнітотерапія,
фонофорез), пелоїдотерапією. Бужування сечівника дає лише тимчасовий
ефект. Припинення бужування завжди веде до рецидиву стриктури. Одужання
настає при рубці тільки слинового шару сечівника без спонгіофіброзу. Тому
стриктури сечівника великої довжини та його облітерації вимагають оператив�
ного лікування.

Внутрішня оптична уретротомія показана при коротких та клапанних стрик�
турах з мінімальним спонгіофіброзом (особливо після простатектомії), а також
при наявності протипоказань до радикального лікування. При цьому необхідно
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провести повне розсічення спонгіофіброзу до підлеглого незміненого губчас�
того тіла та висікти рубці. Якщо після першої процедури стриктура зали�
шається, але стає меншої довжини, можливе проведення повторного її
розсічення. Якщо вона залишається без змін або збільшується, необхідне про�
ведення відкритої реконструкції сечівника. Після видалення уретрального ка�
тетера треба проводити бужування: протягом 1 місяця – 1 раз на тиждень, 
2�3 місяця – 1 раз на 2 тижні, 4�6 місяця – 1 раз на місяць, 7�8 місяця – 1 раз на
2 місяці, 9�11�го місяця – 1 раз на 3 місяці. Максимальний ефект дає поєднан�
ня двох сучасних методик: внутрішньої оптичної уретротомії та встановлення
уретрального стента. При стриктурах сечівника також застосовують лазерну
вапоризацію рубців.

Стриктура мембранозного відділу сечівника після трансуретральної резекції
передміхурової залози зустрічається часто. У таких випадках пацієнт утримує
сечу тільки за рахунок механізму дистального сфінктера. При внутрішній оп�
тичній уретротомії та відкритій реконструкції практично завжди пошко�
джується цей сфінктер. Тому у таких хворих методом вибору повина бути ба�
лонна дилятація стриктури.

Радикальним методом лікування стриктури сечівника є резекція його звуже�
ного сегмента. Невелику за довжиною стриктуру в губчастій частині сечівника
видаляють за методом Кліна�Хольцова�Маріона, велику – за методом Сесіl, то�
тальну – за Русаковим. При звуженні передміхурової частини сечівника вико�
нують уретроуретроанастомоз за методом Русакова або уретроцистоанасто�
моз шляхом інвагінації сечівника в шийку сечового міхура за методом Солово�
ва. Більшість реконструктивних операцій виконують за один етап, але інколи
(тяжкий спонгіофіброз, нестача добре васкуляризованої тканини, наявність но�
риці та ін.) використовують багатоетапний підхід. Часто для реконструкції
сечівника застосовують життєздатні тканини статевих органів. При часткових
звуженнях сечівника можна викроїти сегмент, якого бракує, із шкіри калитки
або промежини, заднього відділу – із стінки сечового міхура. Клапті з шкіри ка�
литки на широкій основі можна застосувати й при масивних облітераціях
сечівника.

Основними умовами успіху відновлення прохідності сечівника є:
• реконструктивна операція повинна виконуватись приблизно через 

3�4 місяці після пошкодження передньої та через 4�6 місяців після по�
шкодження задньої частини сечівника;

• повне видалення рубцевої тканини;
• обережне відношення до тканин сечівника, особливо у бульбозному та

бульбозно�мембранозному відділах (виділення лише сечівника без
спонгіозної тканини та м’язів для збереження потенції);

• повна герметичність анастомозу (чітке зіставлення кінців сечівника);
• якість шовного матеріалу (негігроскопічні нитки 2/0�4/0 з високою

інертністю, які швидко капсулюються);
• техніка накладення уретрального шва (кінці сечівника з’єднують швами,

прошиваючи тільки білочну оболонку без захвату слизової та губчатої
тканини, уникаючи при цьому ішемії анастомозу при зав’язувані ни�
ток);

• обов’язкове дренування зони анастомозу (дренажі слід виводити через
окремі паралельні розтини);

• якість та тривалість уретрального дренажу (застосовують катетер
діаметром не більше 16�18 за Шар’єром; катетер виймають на 4�7 до�
бу, а при появі проявів уретриту – раніше);

• для адекватного дренування сечового міхура накладають цистостому та
проводять його зрошення антисептичними розчинами, цистостомічний
дренаж видаляють на 10�12 добу;

• профілактика уретриту;
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• у комплексі протирецидивуючих заходів у післяопераційному періоді для
покращення регенеративно�репаративних процесів слід проводити ен�
зимо�, гормоно� та фізіотерапію;

• для профілактики рецидиву стриктури протягом першого року прово�
дять бужування 2 рази на місяць в перші три місяці, та в подальшому –
1 раз на квартал;

• бужування слід виконувати під місцевою аплікаційною анестезією у
поєднанні з ензимо� або гормонотерапією з подальшим грязелікуван�
ням;

• після операції необхідно дотримуватись охоронного режиму життя, ро�
боти та харчування протягом 6�8 місяців. Статеве життя забороняється
на 2�3 місяці, а іноді й на більший термін. Верхова їзда (на коні, вело�
сипеді, мотоциклі) забороняється на все життя.

Прогноз. У разі звужень сечівника, які добре бужуються, а також після ра�
дикальних пластичних операцій без післяопераційних ускладнень прогноз
сприятливий. Протягом 3 років хворі повинні знаходитись під диспансерним на�
глядом.

При рецидиві звуження сечівника прогноз для життя сприятливий, а для ви�
дужання – ні.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА КОМПЕНСОВАНУ
СТРИКТУРУ СЕЧІВНИКА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на компесовану стриктуру

сечівника.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Стриктура сечівника – стійке органічне зменшення просвіту сечівника

внаслідок рубцевого переродження сечівника та оточуючих його тканин після
травматичного пошкодження або специфічного запального процесу.

При компенсованій стриктурі сечівника відзначають вільне сечовипускання,
урофлоуметричний індекс більше 10 мл/с, відсутні порушення функції сечо�
вивідних органів.

Діагноз компенсованої стриктури сечівника встановлюють на підставі по�
шкодження сечівника в анамнезі, або перенесеного гонорейного уретриту,
калібровки сечівника бужами, урофлоуметрії, уретрографії, уретроскопії, УЗД
нирок, сечового міхура з визначенням кількості залишкової сечі, загального
аналізу сечі.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись в амбулаторних умовах. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні кабінети районних,

міських, обласних поліклінік, поліклінік урологічних клінік медичних універси�
тетів та поліклініки інституту урології АМН України. 

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика стриктури
сечівника та проведення адекватного лікування.

4. Перелік та обсяг обов’язкових медичних послуг.
Обстеження проводиться в поліклініці: 

� огляд урологом;
� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� калібровка уретри бужами;
� уретроскопія;
� висхідна та нисхідна уретрографія;
� урофлоуметрія;
� УЗД нирок, сечового міхура, простати, кількість залишкової сечі.
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Лікування: спеціальної терапії не потребує. Необхідно проводити контроль�

ний огляд 1 раз на рік.

5. Перелік і обсяг факультативних медичних послуг. 

Обстеження: 

� рівень креатиніну плазми крові (при наявності залишкової сечі);

� екскреторна урографія (при наявності розширення порожнин нирок та

сечоводів, сечокам’яній хворобі);

� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою (наявність лейко�

цитурії у загальному аналізі сечі);

� обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом (при наяв�

ності венеричних захворювань в анамнезі та підозрі на венеричне за�

хворювання).

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

Обстеження:

� огляд хворого та збір анамнезу (вільне сечовипускання, пошкодження

сечівника в анамнезі);

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� УЗД нирок, сечового міхура, передміхурової залози, кількість залишко�

вої сечі;

� висхідна уретрографія (прохідність сечівника, наявність невеликих зву�

жень);

� урофлоуметрія (урофлоуметричний індекс більше 10 мл/с).

Спеціальна терапія не призначається. Необхідно проводити контрольний ог�

ляд 1 раз на рік.

Можливі ускладнення компенсованої стриктури сечівника:

� перехід стриктури у стадію субкомпенсації.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Діагностику та нагляд за компенсованою стриктурою сечівника необхідно

проводити на рівні урологічного кабінету поліклініки.

У разі переходу стриктури до стадії субкомпенсації необхідна госпіталізація

в урологічне відділення.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

За даними клінічного обстеження, лабораторних показників, урофлоуметрії

та рентгенобстеження підтверджується вільне сечовипускання, відсутність за�

палення та прогресування захворювання. Прогноз для життя та видужання

сприятливий.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому

(при необхідності).

Потребує диспансерного нагляду 1 раз на рік протягом 2 років в обсязі: ог�

ляд уролога; загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, урофлоуметрія,

УЗД нирок, сечового міхура, визначення кількості залишкової сечі.

Критерії зняття з диспансерного обліку: збереження протягом 2 років вільно�

го сечовипускання, відсутність порушень функції сечовивідних шляхів, збере�

ження урофлоуметричного індексу більше 10 мл/с.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
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11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Немає обмежень для праці та відпочинку. 

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Стриктура сечівника»

Пацієнт______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування звужен�

ня сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Стриктура сечівника».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Стриктура сечівника» і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Стриктура сечівника», про що підписався власноручно

__________________________________________,
(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Стриктура сечівника – стійке органічне зменшення просвіту сечівника

внаслідок рубцевого переродження сечівника та оточуючих його тканин після

травматичного пошкодження або специфічного запального процесу.

2. При компенсованій стриктурі сечівника відмічають вільне сечовипускання,

урофлоуметричний індекс більше 10 мл/с, відсутні порушення функції сечо�

вивідних шляхів.

3. Хворим необхідно проводити диспансерний огляд уролога 1 раз на рік.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на підставах доказової медицини нових даних

про етіологію, патогенез, лікування та профілактику стриктур сечівника. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів. 
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 1. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
компенсовану стриктуру сечівника.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА СУБКОМПЕНСОВАНУ
СТРИКТУРУ СЕЧІВНИКА

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на субкомпенсовану стрик�

туру сечівника.
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
При субкомпенсованій стриктурі сечівника відмічають утруднене сечовипус�

кання з урофлоуметричним індексом 5�10 мл/с, незначну лейкоцитурію, бак�
теріурію, періодичні порушення функції нирок.

Діагноз субкомпенсованої стриктури сечівника встановлюють на підставі
скарг хворого, пошкодження або запалення сечівника в анамнезі, калібровки
сечівника бужами, урофлоуметрії, уретрографії, уретроскопії, УЗД нирок, сечо�
вого міхура, залишкової сечі, загального аналізу сечі, бактеріологічного
дослідження сечі з антибіотикограмою, визначення рівня креатиніну крові.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 
Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення міських, об�

ласних лікарень, урологічні клініки медичних університетів, Інститут урології
АМН України.

4. Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг.
Обстеження:

� огляд уролога;
� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі;
� калібровка уретри бужами;
� уретроскопія;

Скарги, анамнез

Обстеження: УЗД нирок, сечового міхура, простати,

залишкова сеча, висхідна уретрографія,

урофлоуметрія, уретроскопія, загальний аналіз крові,

загальний аналіз сечі

Встановлено діагноз

«Компенсована стриктура

сечівника»

Диспансеризація

Так 

Діагностичні заходи, спрямовані на

встановлення причини виникнення

скарг та адекватне лікування у

профільному відділенні

Ні 
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� висхідна та нисхідна уретрографія;
� урофлоуметрія;
� УЗД нирок, сечового міхура, простати, кількість залишкової сечі;
� рівень креатиніну плазми крові;
� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою.

Лікування: періодичне консервативне лікування (антибактеріальна та про�
тизапальна терапія, ензимо� та гормонотерапія, бужування сечівника, балонна
дилятація стриктур, фізіотерапія).

5. Перелік і обсяг факультативних медичних послуг.
Обстеження: 

� екскреторна урографія (при наявності розширення порожнин нирок та
сечоводів, сечокам’яній хворобі);

� реносцинтіграфія (при наявності порушення функції сечовивідних
шляхів);

� обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом (при наяв�
ності венеричних захворювань в анамнезі та підозрі на венеричне за�
хворювання).

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

Обстеження:
� огляд хворого та збір анамнезу (утруднене сечовипускання, пошкоджен�

ня сечівника в анамнезі);
� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі (лейкоцитурія та бактеріурія);
� УЗД нирок, сечового міхура, простати (наявність залишкової сечі);
� урофлоуметрія (урофлоуметричний індекс – 5�10 мл/с);
� висхідна уретрографія (прохідність сечівника, наявність звужень);
� рівень креатиніну плазми крові (збільшення рівня);
� калібровка уретри бужами (локалізація стриктури. Якщо буж № 10 за

Шар’єром не проходить, то слід робити операцію).
Необхідно проводити консервативне лікування (антибактеріальна та проти�

запальна терапія, ензимо� та гормонотерапія, бужування сечівника, балонна
дилятація стриктур, фізіотерапія).

Бужування проводять послідовно, протягом декількох тижнів, збільшуючи
номер бужа на 2�4 одиниці до максимальних значень 24�26 за Шар’єром. Пе�
ред бужуванням сечівник необхідно знеболити. Для цього викоритовують різні
гелі з анестезуючими та бактерицидними властивостями (Інстилягель, Кате�
джель, Нефлуан). Бужі проводять вільно та залишають в сечівнику спочатку на
5�10, а потім – на 15�20 хвилин. Наступне бужування проводять через 2�5 діб,
починаючи з проведення бужа того розміру, що вводили в останній раз. За
один прийом не слід проводити більше двох бужів, які проходять звуження че�
рез силу (загроза значних розривів, які посилюють рубцювання). Добрий ре�
зультат очікується, якщо вдається розширити сечівник до бужа № 20 Сh. Про�
тягом 1�го місяця бужування проводять 1 раз на тиждень. У подальшому, при
сприятливому перебігу, періодичність бужування зменшують до 1�2 разів на рік
(протягом 2�3 місяця – 1 раз на 2 тижні, 4�6 місяця – 1 раз на місяць, 7�8 міся�
ця – 1 раз на 2 місяці, 9�11 місяця – 1 раз на 3 місяці). При значному звуженні
не завжди вдається ввести у сечівник металевий буж. У такому випадку вво�
дять пучок ниткоподібних бужів�провідників і по черзі пробують провести один
із них у сечовий міхур. До проведеного бужа приєднують металевий буж Ле�
фора з конічним кінцем (або катетер Філіпса) і за допомогою провідника про�
водять його через звужену ділянку. Також застосовують балонну дилятацію
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стриктур сечівника. Для цього використовують катетер з балоном�дилятато�
ром, який по струні під візуальним контролем заводять у зону стриктури. Про�
водять антибактеріальну (згідно антибіотикограми сечі) та протизапальну те�
рапію (метилурацил 0,25�0,5г 3 рази на день після їжі). Бужування сечівника
поєднують з ензимотерапією: 0,1 г лідази розчинити у 1 мл 0,5% новокаїну та
вводити підшкірно № 10�15 через день. У дні інтервалів 0,1 г лідази рочинити
у 10 мл 0,5% новокаїну та вводити по 5 мл у сечівник за 30 хвилин до бужуван�
ня та після нього, затримуючи у каналі на 30 хвилин. Бужування у поєднанні з
ферментотерапію та гормонотерапією (кортизон, гідрокортизон) проводять
курсами з переривом 15�30 днів протягом 3�4 місяців. Гормонотерапію прово�
дять протягом 2�3 тижнів 2 рази на день внутрішньом’язово по 50 мг кортизо�
ну або гідрокортизону, фізіотерапія (електрофорез, діатермія, гальванізація,
магнітотерапія, лазеротерапія, фонофорез), пелоїдотерапія. Бужування
сечівника дає лише тимчасовий ефект. Припинення бужування завжди веде
до рецидиву стриктури. Одужання настає при рубці тільки слизового шару
сечівника без спонгіофіброзу.

Можливі ускладнення субкомпенсованої стриктури сечівника
Після бужування може виникнути:

� сечівникова гарячка;
� хибний хід сечівника;
� парауретральні абсцеси з утворенням сечових нориць;
� гостра затримка сечі;
� уретрит.

При прогресуванні стриктури розвивається:
� простатит, орхоепідидиміт;
� цистит та пієлонефрит;
� сечові нориці;
� уретерогідронефроз;
� сечокам’яна хвороба;
� ниркова недостатність;
� уросепсис;
� імпотенція.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі
клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Діагностику субкомпенсованої стриктури сечівника, розробку плану лікуван�
ня та його проведення необхідно здійснювати в умовах урологічного стаціона�
ру з подальшим закінченням терапії в умовах урологічного кабінету поліклініки
та подальшою диспансеризацією.

У разі розвитку ускладнень, переходу стриктури до стадії декомпенсації не�
обхідна госпіталізація в урологічне відділення.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
За даними клінічного обстеження, лабораторних показників (відсутність

лейкоцитурії, бактеріурії, нормальному рівні креатиніну плазми крові), уро�
флоуметрії (урофлоуметричний індекс – більше 10 мл/с), бужування уретри
та рентгенобстеження підтверджується вільне сечовипускання, відсутність
запалення та порушення функції нирок. Прогноз для життя сприятливий.
Одужання настає при рубці тільки слизового шару сечівника без
спонгіофіброзу.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому
(у разі необхідності).

Потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом першого року, 
2 рази на рік – протягом 2 року, 1 раз на рік – протягом 3�го року в обсязі: ог�
ляд уролога, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, бактеріологічне
дослідження сечі з антибіотикограмою, визначення рівня креатиніну плазми
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крові, урофлоуметрія, УЗД нирок, сечового міхура з визначенням кількості за�
лишкової сечі, калібровка сечівника бужами, за потребою – уретрографія.

Критерії зняття з диспансерного обліку: збереження протягом трьох років
вільного сечовипускання, відсутність порушень функції сечовивідних органів,
збереження урофлоуметричного індексу більше 10 мл/с.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження – слід відмовитись від прийому алкоголю,

обмежити гострі, солоні, копчені страви, прянощі. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
На перші 3�6 місяців з початку лікування хворого слід звільнити від важкої

фізичної праці. 
12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Стриктура сечівника»
Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування звужен�
ня сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення
лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Стриктура сечівника».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Стриктура сечівника» і отримав на них вичерпні
відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Стриктура сечівника», про що 
підписався власноручно __________________________________________,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Стриктура сечівника – стійке органічне зменшення просвіту сечівника

внаслідок рубцевого переродження сечівника та оточуючих його тканин після
травматичного пошкодження або специфічного запального процесу.

2. При субкомпенсованій стриктурі сечівника відзначають утруднене сечови�
пускання з урофлоуметричним індексом 5�10 мл/с, незначну лейкоцитурію,
бактеріурію, періодичні порушення функції нирок.

3. Хворим необхідно проводити періодичне консервативне лікування (анти�
бактеріальна та протизапальна терапія, ензимо� та гормонотерапія, бужуван�
ня сечівника, балонна дилятацію стриктур, фізіотерапія).

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на підставах доказової медицини нових даних
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про етіологію, патогенез, лікування та профілактику стриктур сечівника. 
15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів. 
ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
субкомпенсовану стриктуру сечівника.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА ДЕКОМПЕНСОВАНУ
СТРИКТУРУ СЕЧІВНИКА

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на декомпесовану стрик�

туру сечівника.

Скарги, анамнез

Так

Обстеження: УЗД нирок, сечового міхура, залишкова сеча, висхідна

уретрографія, урофлоуметрія, уретроскопія, загальний аналіз крові,

загальний аналіз сечі, калібровка сечівника бужами, бактеріологічного

дослідження сечі з антибіотикограмою, рівень креатиніну плазми крові

Встановлено діагноз «Субкомпенсована

стриктура сечівника»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Лікування: консервативне –

антибактеріальна та протизапальна

терапія,ензимо� та гормонотерапія,

бужування сечівника, балонна

дилятація стриктур, фізіотерапія

Досягнуто очікуваних результатів –

вільний сечопуск, відсутність

запалення та порушення 

функції нирок

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

оперативне лікування 

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних результатів –

вільне сечовипускання, відсутність

запалення та порушення 

функції нирок

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

оперативне лікування Диспансеризація

Ні

Так
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2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

При декомпенсованій стриктурі сечівника відмічають утруднене, болюче се�

човипускання тонким струменем з урофлоуметричним індексом менше 5 мл/с

або відсутністю самостійного сечовипускання (облітерація сечівника), на�

явністю залишкової сечі, сечових нориць, хронічної уроінфекції, сечокам’яної

хвороби.

Діагноз декомпенсованої стриктури сечівника встановлюють на підставі

скарг хворого, пошкодження або запалення сечівника в анамнезі, калібровки

сечівника бужами, урофлоуметрії, уретрографії, уретроскопії, УЗД нирок, сечо�

вого міхура, залишкової сечі, загального аналізу сечі, бактеріологічного

дослідження сечі з антибіотикограмою, визначення рівня креатиніну крові, екс�

креторної урографії, реносцинтиграфії.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних ліка�

рень, урологічні клініки медичних університетів, Інститут урології АМН України.

4. Перелік і обсяг обов’язкових медичних послуг.

Обстеження:

� огляд уролога;

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� калібровка уретри бужами;

� уретроскопія;

� висхідна та нисхідна уретрографія;

� урофлоуметрія;

� УЗД нирок, сечового міхура, простати, кількість залишкової сечі;

� нирково�печінковий комплекс крові;

� коагулограма; 

� цукор крові; 

� група крові та Rh; 

� ЕКГ (у пацієнтів за 40 р.)

� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;

� екскреторна урографія;

� реносцинтіграфія.

Лікування: реконструктивна операція на сечівнику (паліативні – внутрішня

оптична уретротомія з трансуретральною резекцією (ТУР) рубців; лазерна ва�

поризація рубців; радикальна – відкрита пластика сечівника).

5. Перелік і обсяг факультативних медичних послуг.

Обстеження: 

� фістулографія (виявляють розташування ходів та їх протяжність при

уретропромежинних норицях);

� обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом (при наяв�

ності венеричних захворювань в анамнезі, та підозрі на венеричне за�

хворювання).

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

Обстеження:

� огляд хворого та збір анамнезу (утруднене, болюче сечовипускання тон�

ким струменем або гостра затримка сечі, парадоксальна ішурія, на�
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явність цистостоми та сечових нориць, пошкодження або запалення

сечівника в анамнезі);

� загальний аналіз крові (наявність анемії, підвищена ШОЕ, лейкоцитоз,

зсув формули крові вліво);

� загальний аналіз сечі (лейкоцитурія та бактеріурія);

� УЗД нирок, сечового міхура, простати, кількість залишкової сечі

(хронічна затримка сечі, уретерогідронефроз, камені);

� урофлоуметрія (при збереженні сечовипускання урофлоуметричний

індекс менше 5 мл/с);

� уретрографія (прохідність сечівника, наявність звужень та облітерації);

� нирково�печінковий комплекс крові (збільшення рівня креатиніну, сечо�

вини);

� калібровка уретри бужами (локалізація непрохідної для бужів стриктури);

� екскреторна урографія (наявність каменів, уретерогідронефрозу);

� реносцинтіграфія (порушення секреторно�екскреторної функції нирок,

наявність ниркової недостатності).

Після встановлення діагнозу декомпенсованої стриктури сечівника показане

оперативне лікування. Виконують реконструктивні операції на сечівнику

(паліативні – внутрішня оптична уретротомія з висіченням рубців або лазерна

вапоризація рубців; радикальна – відкрита пластика сечівника).

Розпочинають з внутрішньої оптичної уретротомії та ТУР рубців, бо, насам�

перед, ця операція призводить до значно кращих результатів, аніж відкрита

пластика сечівника. Вона показана при стриктурах довжиною до 5 см, особли�

во розташованих у простатичному, мембранозному та бульбозно�мембраноз�

ному відділах сечівника.

Для трансуретральних операцій треба застосовувати резектоскоп фірми

«Циркон» з постійним струмом рідини, діаметр зовнішнього тубуса – 25,6 по F

набір «холодних ножів» (прямий, напівмісячний, гачкоподібний), резекційні

петлі № 24, оптика 12° або 30°, робочий інструмент активного типу (Іглезіас).

Операція проводиться при постійній циркуляції рідини, що особливо важливо

при малих обсягах уретри і відсутності самостійного відтоку рідини з уретри.

Першим етапом оперативного втручання є оптична уретротомія. Розсічення

рубців проводиться до моменту, коли тубус резектоскопа не буде введений у

порожнину сечового міхура. Розсічення рубцевих тканин бажано проводити в

секторі 11�13 годин умовного циферблату, що значно зменшує ймовірність уш�

кодження кавернозних тіл і кровотечі. Проводиться контрольна цистоскопія,

при якій визначається проксимальний кінець стриктури і всі топографо�ана�

томічні особливості. Після заміни «холодного ножа» на петлю для резекції, по�

чинаючи з проксимального відділу, стриктура поетапно ретельно висікається

по всьому периметру і на всьому протязі, тобто до незміненої дистальної уре�

три. Судини, що кровоточать, ретельно коагулюються. Показником достатності

резекції є зникнення «ефекту ригідної стінки», що визначається по пружному

ефекту захопленої в петлю рубцевої тканини при її механічному русі, а також

з’являється легкість – «зникає опір рубцевої тканини» при рухах тубуса резек�

тоскопа. Стінки уретри при мінімальному напорі промивної рідини перестають

спадатися. Після закінчення резекції в порожнину сечового міхура встанов�

люється на 14�21 добу катетер Фолея № 20�22. Для швидкої епітелізації висіче�

ної частини уретри між катетером і стінкою уретри не повинно бути щільного

контакту. У деяких хворих поява самостійного акту сечовипускання повз кате�

тер, що виникає приблизно на 9 день, дозволяє видалити катетер раніше. У ви�

падках грубих рубцевих змін в уретрі, коли виникає загроза ушкодження ка�

вернозних тіл і значних кровотеч, операцію можна розділити на два етапи. Пер�

ший етап – оптична уретротомія з максимально можливим висіченням рубце�
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вих тканин і дренуванням сечового міхура катетером Фолея. Повторну ТУР

стриктури можливо проводити через 4 місяці. При наявності функціонуючої ци�

стостоми рекомендовано зберегти її до повторної операції. Необхідності вико�

нувати оптичну уретротомію при другому етапі лікування, як правило, немає.

Основними умовами успіху у відновленні прохідності сечівника після ендоу�

ретральної оптичної уретротомії є:

• операція повинна виконуватись не раніше, ніж через 4�5 місяців після

одержання травми (у випадку післятравматичної стриктури);

• візуальний контроль за станом сечівника продовж всієї операції;

• максимальне видалення рубцевої тканини сечівника зі збереженням

анатомічної цілісності;

• гарантований гемостаз;

• практично повна герметичність сечівника;

• нема потреби у додатковому дренуванні сечового міхура за допомогою

цистостоми, достатньо уретрального катетера Фолея 20 за Шар’єром;

• утримувати катетер Фолея у сечовому міхурі необхідно не менше 

2 тижнів;

• при повторній уретротомії – значно кращі умови виконання операції.

Якщо після першої процедури стриктура залишається, але меншої довжини,

можливо проведення повторного її розсічення. Якщо вона залишається без

змін або збільшується, необхідно проведення відкритої реконструкції сечівни�

ка. Після видалення уретрального катетера треба проводити бужування: про�

тягом 1 місяця – 1 раз на тиждень, 2�3 місяця – 1 раз на 2 тижні, 4�6 місяця – 

1 раз на місяць, 7�8 місяця – 1 раз на 2 місяці, 9�11 місяця – 1 раз на 3 місяці.

Максимальний ефект дає поєднання двох сучасних методик: внутрішньої оп�

тичної уретротомії та встановлення уретрального стенту. При стриктурах

сечівника також застосовують лазерну вапоризацію рубців.

Радикальним методом лікування стриктури сечівника є резекція його звуже�

ного сегмента. Невелику за довжиною стриктуру в губчатій частині сечівника

видаляють за методом Кліна�Хольцова�Маріона, велику – за методом Сесіl, то�

тальну – за Русаковим. При звуженні передміхурової частини сечівника вико�

нують уретроуретроанастомоз за методом Русакова або уретроцистоанасто�

моз шляхом інвагінації сечівника в шийку сечового міхура за методом Солово�

ва. Більшість реконструктивних операцій виконують за один етап, але інколи

(тяжкий спонгіофіброз, нестача добре васкуляризованої тканини, наявність но�

риці та ін.) потрібен багатоетапний підхід. Часто для реконструкції сечівника

застосовують життєздатні тканини статевих органів. При часткових звуженнях

переднього відділу сечівника можна викроїти сегмент, якого бракує, із шкіри

калитки або промежини, заднього відділу – із стінки сечового міхура. Клапті з

шкіри калитки на широкій основі можна застосувати й при масивних обліте�

раціях сечівника. 

Основними умовами успіху відновлення прохідності сечівника є:

• реконструктивна операція повинна виконуватись приблизно через 

3�4 місяці після пошкодження передньої та через 4�6 місяців після по�

шкодження задньої частини сечівника;

• повне видалення рубцевої тканини;

• обережне відношення до тканин сечівника, особливо у бульбозному та

бульбозно�мембранозному відділах (виділення лише сечівника без

спонгіозної тканини та м’язів для збереження потенції);

• повна герметичність анастомозу (чітке зіставлення кінців сечівника);

• якість шовного матеріалу (негігроскопічні нитки 2/0�4/0 з високою

інертністю, які швидко капсулюються);

• техніка накладення уретрального шву (кінці сечівника з’єднують швами,
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прошиваючи тільки білочну оболонку без захвату слизової та губчас�

тої тканини, уникаючи при цьому ішемії анастомозу при зав’язувані ни�

ток);

• обов’язкове дренування зони анастомозу (дренажі слід виводити через

окремі паралельні розтини);

• якість та тривалість уретрального дренажу (застосовують катетер

діаметром не більше 16�18 за Шар’єром; катетер виймають на 4�7 до�

бу, а при появі проявів уретриту – раніше);

• для адекватного дренування сечового міхура накладають цистостому та

проводять його зрошення антисептичними розчинами, цистостомічний

дренаж видаляють на 10�12 добу;

• профілактика уретриту;

• у комплексі протирецидивних заходів у післяопераційному періоді для

покращення регенеративно�репаративних процесів слід проводити ен�

зимо�, гормоно� та фізіотерапію;

• для профілактики рецидиву стриктури протягом першого року прово�

дять бужування 2 рази на місяць у перші три місяці, та в подальшому –

1 раз на квартал;

• бужування слід виконувати під місцевою аплікаційною анестезією у

поєднанні з ензимо� або гормонотерапією з подальшим грязелікуван�

ням;

• після операції необхідно дотримуватись охоронного режиму життя, ро�

боти та харчування протягом 6�8 місяців. Статеве життя забороняється

на 2�3 місяці, а іноді й на більший термін. Верхова їзда (на коні, вело�

сипеді, мотоциклі) забороняється на все життя.

Можливі ускладнення операції:

� рецидив стриктури; 

� сечова нориця;

� нагноєння рани;

� уросепсис;

� каверніт;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу.

Можливі ускладнення декомпенсованої стриктури сечівника:

� парауретральні абсцеси з утворенням сечових та уретро�ректальних но�

риць;

� гостра затримка сечі або парадоксальна ішурія;

� простатит, орхоепідидиміт;

� нетримання сечі;

� цистит та пієлонефрит;

� сечові нориці;

� деформація статевого члена;

� імпотенція;

� уретерогідронефроз;

� сечокам’яна хвороба;

� ниркова недостатність;

� уросепсис;

� смерть.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.
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Лікування декомпенсованої стриктури сечівника необхідно здійснювати в

умовах спеціалізованих урологічних відділень обласних лікарень, урологічних

клініках медичних університетів, Інституті урології АМН України. Для надання

адекватної допомоги необхідно мати трансуретральний резектоскоп, штат

досвідчених лікарів, які володіють технікою пластичних операцій на сечівнику,

службу інтенсивної терапії.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

За даними клінічного обстеження, лабораторних показників (відсутність лей�

коцитурії, бактеріурії, нормальному рівні ниркових шлаків крові), урофлоу�

метрії (урофлоуметричний індекс – більше 10 мл/с), бужування уретри та рент�

генобстеження підтверджується вільне сечовипускання, відсутність запалення

та порушення функції нирок. При виписці роблять контрольну уретрографію.

Після радикальних пластичних операцій без післяопераційних ускладнень

прогноз сприятливий. При рецидиві звуження сечівника прогноз для життя

сприятливий, а для видужання – ні.

9. Рекомендації щодо подальшого надання медичної допомоги хворому

(при необхідності).

Потребує диспансерного нагляду 1 раз на 3 місяці протягом першого року, 

2 рази на рік – протягом 2 року, 1 раз на рік – протягом 3�го року в обсязі: ог�

ляд уролога, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, бактеріологічне

дослідження сечі з антибіотикограмою, визначення рівня креатиніну плазми

крові, урофлоуметрія, УЗД нирок, сечового міхура з визначенням кількості за�

лишкової сечі, калібровка сечівника бужами, за потребою – уретрографія.

Критерії зняття з диспансерного обліку: збереження протягом трьох років

вільного сечовипускання, відсутність порушень функції сечовивідних органів,

збереження урофлоуметричного індексу більше 10 мл/с.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження – слід відмовитись від прийому алкоголю,

обмежити гострі, солоні, копчені страви, прянощі. Перші півроку після операції

рекомендується вживання збільшеної кількості рідини, періодичний прийом

легких сечогінних зборів.

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

На перші 6�8 місяців з початку лікування хворого слід звільнити від важкої

фізичної праці. Протягом місяця після операції хворим забороняється сідати, в

подальшому дозволяється сідати на тверді стільці на одну сідницю. Статеве

життя забороняється на 2�3 місяці, а іноді й на більший термін. Верхова їзда (на

коні, велосипеді, мотоциклі) забороняється на все життя.

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Стриктура сечівника»

Пацієнт______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування звужен�

ня сечівника, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення

лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Стриктура сечівника».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
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Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Стриктура сечівника» і отримав на них вичерпні

відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Стриктура сечівника», про що 

підписався власноручно __________________________________________,
(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді 

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Стриктура сечівника – стійке органічне зменшення просвіту сечівника

внаслідок рубцевого переродження сечівника та оточуючих його тканин після

травматичного пошкодження або специфічного запального процесу.

2. При декомпенсованій стриктурі сечівника відзначають утруднене болюче

сечовипускання тонким струменем з урофлоуметричним індексом менше 

5 мл/с або відсутність самостійного сечовипускання (облітерація сечівника),

наявність залишкової сечі, сечових нориць, хронічної уроінфекції, сечокам’яної

хвороби. 

3. Хворим необхідне проведення реконструктивної операції на сечівнику

(паліативних – внутрішня оптична уретротомія з висіченням рубців, лазерна ва�

поризація рубців; радикальної – відкрита пластика сечівника).

4. Можливі наслідки відмови від оперативного лікування: парауретральні аб�

сцеси з утворенням промежинних та уретро�ректальних сечових нориць, гост�

ра затримка сечі або парадоксальна ішурія, простатит, орхоепідидиміт, нетри�

мання сечі, цистит та пієлонефрит, сечові нориці, деформація статевого члена,

імпотенція, уретерогідронефроз, сечокам’яна хвороба, ниркова недостатність,

уросепсис, смерть.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання: рецидив стриктури, уро�

сепсис, сечова нориця, нагноєння рани, каверніт, деформація статевого члену,

імпотенція, пневмонія, тромбоемболія, порушення мозкового кровообігу, пору�

шення коронарного кровообіг.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на підставі доказової медицини нових даних

про етіологію, патогенез, лікування та профілактику стриктур сечівника. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів. 
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ.

Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на де�
компенсовану стриктуру сечівника.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
1. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання протоко�

лу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене консервативне або оперативне ліку�

вання з приводу стриктури сечівника у спеціалізованому урологічному
відділенні обласної лікарні, профільній клініці медичного університету, Інституті
урології АМН України протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих з стриктурою сечівника, які госпіталізовані у

відділення протягом року _______.

Скарги, анамнез

Так

Обстеження: УЗД нирок, сечового міхура, залишкова сеча,

уретрографія, урофлоуметрія, уретроскопія, загальний аналіз крові,

загальний аналіз сечі, калібровка сечівника бужами, бактеріологічне

дослідження сечі з антибіотикограмою, нирково�печінковий комплекс

крові, екскреторна урографія, реносцинтіграфія

Встановлено діагноз «Декомпенсована

стриктура сечівника»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Лікування: реконструктивна операція на

сечівнику (паліативні – внутрішня оптична

уретротомія з висіченням рубців, лазерна

вапоризація рубців; радикальна – відкрита

пластика сечівника)

Досягнуто очікуваних 

результатів – вільний сечопуск,

відсутність запалення та

порушення функції нирок

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

через 4�6 місяців

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних 

результатів – вільний сечопуск,

відсутність запалення та

порушення функції нирок 

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та повторне

оперативне лікування через 

4�6 місяців
Диспансеризація

Ні

Так
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2. Кількість хворих з стриктурою сечівника, яким проведене оперативне
втручання ________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих з стриктурою сечівника, яким зроблена пластика
сечівника ________, (_________) % до прооперованих.

Б) Кількість прооперованих хворих з стриктурою сечівника, у яких виникли
ускладнення, що потребують повторного оперативного втручання ________,
(_________) % до прооперованих.

3.Кількість хворих з стриктурою сечівника, яким виконане контрольне обсте�
ження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих з стриктурою сечівника, при контрольному обстеженні у
яких констатоване погіршення сечовипускання _________, (_________) %.

Б) Кількість хворих з стриктурою сечівника, при контрольному обстеженні у
яких відзначений позитивний результат оперативного втручання ________,
(_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних університетів
направляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня
наступного року.

2. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, урофлоуметрії. При цьому врахо�
вується прохідність сечівника, наявність залишкової сечі, запального процесу,
рецидива стриктур, облітерації, сечових нориць, імпотенції, гнійного виділення
з післяопераційної рани, сечової нориці. 

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження (уретро�
графія), урофлоуметрії, УЗД та лабораторними методами.

Ускладнення, що розвинулись у стаціонарі, реєструються.
3. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Стриктура

сечівника» проводиться у випадку отримання інформації:
а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,

які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;
б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових

вимог протоколу.
Зміни в наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін в

цей протокол надання медичної допомоги проводиться Міністерством охорони
здоров’я України згідно чинного законодавства.

4. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Стриктура сечівника» проводиться за міжнародним індексом QOL.
Quality of life due to urinary symptoms

Оцінка хворим Дуже Задо� В ос� Між В ос� Не за� Несте�
якості життя у задо� воле� новно� задо� нов� дово рпно
відношенні воле� ний му за� воле� ному, лений
стану сечови� ний дово� ний та не за�
пускання лений не за� дово�

дово� лений
лений

1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
поставились до 
того, що Вам 
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до кінця життя 
доведеться 
мати такі 
проблеми з 
сечовипусканням, 
як в цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

5. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

НА УРОПАТІЮ, ЯКА ЗУМОВЛЕНА 

МІХУРОВО�СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ КОД МКХ�10: N13.7

ВСТУП.
Доктор мед. наук, професор, Е.О.Стаховський тел: (044)219�3976
завідувач відділу пластичної 
та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, старший П.С.Вукалович тел: (044)213�8564
науковий співробітник, провідний 
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а. 
Кандидат мед. наук, молодший О.А.Войленко тел: (044)213�8564
науковий співробітник відділу 
пластичної та відновної урології 
Інституту урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат мед. наук, старший В.А.Котов тел: (044)213�8564
лаборант з вищою освітою 
відділу пластичної та відновної
урології Інституту урології 
АМН України, м.Київ, 
вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.
Кандидат біол. наук, Л.І.Немирович  
керівник ГНМІ, літ. редактор, 
Інститут урології АМН України, 
м.Київ, вул. Ю.Коцюбинського, 9 а.

Мета роботи: поліпшення надання медичної допомоги, впровадження су�
часної методології діагностики, лікування та профілактики ускладнень у хво�
рих з уропатією, яка зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом.

Завдання розробки і впровадження протоколу:
• Введення сучасної системи діагностики міхурово�сечовідного рефлюксу

з урахуванням ступеня порушення секреторно�видільної функції нирки.
• Підвищення якості та зниження вартості лікування пацієнтів завдяки оп�

тимізації показань та протипоказань до оперативного лікування.
• Підвищення якості життя хворих з уропатією, яка зумовлена міхурово�

сечовідним рефлюксом.
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• Оптимізація схеми диспансерного нагляду за хворими з уропатією, яка
зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом залежно від результатів
оперативного лікування.

Сфера застосування протоколу лікування хворих на уропатєю, яка зу�
мовлена міхурово�сечовідним рефлюксом: спеціалізовані урологічні
відділення обласних лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут
урології АМН України.

Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом, – вроджене або
набуте захворювання, що характеризується зворотнім током сечі із сечового
міхура в сечовід та в порожнинну систему нирки. Ця патологія зустрічається
частіше в дитячому віці. МСР розвивається у тих випадках, коли довжина
інтрамурального відділу сечоводу занадто коротка. Зазвичай при цьому се�
човід розташований більше латерально. Міхурові�сечовідний рефлюкс буває
двох видів:

а) первинний, або уроджений (латералізація й зіяння вічка, короткий підсли�
зовий відділ сечоводу, рідше – парауретеральний дивертикул, уретероцеле);

б) вторинний або набутий (який є ускладненням будь�якої хвороби, травми
вічка сечоводу та інші).

Міхурово�сечовідний рефлюкс поділяється на рефлюкс низького й високого
тиску. Рефлюкс низького тиску (пасивний) – це зворотній струм сечі, який роз�
вивається під час заповнення сечового міхура. Рефлюкс високого тиску (ак�
тивний) – це зворотній струм сечі з сечового міхура у сечовід, що розвивається
під час сечовипускання. Міхурово�сечовідний рефлюкс може розвиватися під
час заповнення сечового міхура, сечовипускання або в обох випадках.

Етіологія і патогенез
За даними різних авторів, міхурово�сечовідний рефлюкс у 30�60% є причи�

ною виникнення пієлонефриту. Відбувається це завдяки порушенню відтоку
сечі з верхніх сечових шляхів, що створює сприятливі умови для виникнення й
прогресування мікробно�запального процесу. Результатом такого запалення, а
також постійного підвищеного внутрішньомискового тиску, стає зморщування
паренхіми нирки, хронічна ниркова недостатність, артеріальна гіпертензія.

Більша кількість захворювань нирок пов’язана з порушенням уродинаміки в
сечовому тракті. Верхні сечові шляхи забезпечують евакуаторну функцію сечі
з нирки в сечовий міхур. У свою чергу, нижні сечові шляхи накопичують, утри�
мують та виводять її назовні. Тісний зв’язок верхніх та нижніх сечових шляхів
у багатьох випадках підтверджується наявністю патології у міхурово�сечівнико�
вому сегменті при порушенні уродинаміки в сечоводі. Даний факт пояснюється
ембріологічною єдністю окремих ділянок сечового тракту, близькістю їх ана�
томічного розташування. Гладка мускулатура ниркових чашечок й екстраміху�
рової частини сечоводу складається зі спіралеподібних волокон, які забезпечу�
ють перистальтичну активність. Сечовід проходить стінку сечового міхура в ко�
сому напрямку, при цьому орієнтація волокон стає поздовжньо�спрямованою,
що перешкоджає перистальтиці сечоводу в цій ділянці. Трикутник – це ана�
томічне утворення трикутної форми, утворене двома вічками сечоводів і ший�
кою сечового міхура. 

Вторинна природа МСР пов’язується з наявністю патології нижнього сечово�
го тракту та набутими змінами у вічці сечоводу (травматичного, запального,
променевого характеру та ін.). Нейрофізіологічні дослідження довели, що при�
чиною МСР можуть бути нейрогенні зміни сечового міхура.

Як правило, МСР зустрічається у дитячому та юнацькому віці. Частішою йо�
го причиною є недостатній розвиток замикаючого апарату вічка сечоводу.
Первинний МСР може бути результатом конфлікту між сечоводом і каналом
Вольфової протоки.

МСР також може розвинутися внаслідок високого тиску при сечовипусканні,
що з’являється при наявності клапанів задньої уретри, у деяких випадках при
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нейрогенному сечовому міхурі й детрузорно�сфінктерної диссинергії. Крім то�
го, МСР може розвинутися при подвоєнні сечових шляхів, при якому нирка
дренується двома сечоводами. У дітей з ектопічним уретероцеле може спос�
терігатися неправильний розвиток інтрамурального відділу сечоводу, що при�
зводить до МСР.

У дітей з ектопією сечоводу, при якій вічко розташоване в шийці сечового
міхура, може спостерігатися МСР у верхню частину сечоводу. МСР також мо�
же з’явитися після хірургічного втручання на сечовому міхурі. Наприклад, якщо
в ході операції розсікається сечоміхуровий трикутник, це може сприяти рет�
ракції вічка, що призводить до розвитку МСР.

МСР зумовлює підвищення інтралюмінального тиску у верхньому сечовому
тракті, що порушує мікроциркуляцію в стінці сечоводу та нирки, компресійно
пошкоджує її паренхіму та механічно розповсюджує патогенну мікрофлору
нижнього сечового тракту у верхні сечові шляхи. Первинний МСР спос�
терігається при незавершеному ембріологічному формуванні замикаючого
апарату інтрамурального відділу сечоводу. У більшості випадків, після завер�
шення розвитку дистального відділу сечоводу, МСР зникає. Це пов’язано з
особливостями ембріонального генезу сечових шляхів. Дослідження показали,
що чим менша довжина інрамурального відділу сечоводу, тим більша
вірогідність виникнення МСР.

В останні десятиріччя МСР все більше пов’язують з наявністю патології на
двох рівнях (міхурово�сечовідного сегменту та нижніх сечових шляхів). Так кла�
пан задньої уретри багатьма авторами трактується, як ізольована патологія
нижніх сечових шляхів, а мегауретер при даному захворюванні вважають вто�
ринним.

Зараз існує багато доказів, які свідчать про наявність патології у хворих на
клапан сечівника на міхурово�сечівниковому та міхурово�сечовідному рівнях.
Ці патологічні зміни сечового тракту підтверджуються морфологічними
дослідженнями. Провідними компонентами структурних порушень сечоводу є
надмірний розвиток колагенових волокон, дезорієнтація м’язових пучків, змен�
шення еластичних волокон у поєднанні з гіпоплазією оболонок його дисталь�
ного відділу, проксимальної уретри та трикутника сечового міхура. Підтверд�
женням сказаного є секційні знахідки. Так, на 1000 мертвонароджених немов�
лят виявляється троє з клапанами задньої частини сечівника та двобічним ура�
женням сечоводів. Якщо вважати, що причинно�наслідковим зв’язком розвит�
ку мегауретеру у хворих з клапаном сечівника є підвищення внутрішньоміху�
рового тиску, тоді скоріше повинна спостерігатися міхурово�пупкова нориця
внаслідок неповної облітерації урахусу, тому що він не має замикаючих ме�
ханізмів на відміну від сечоводу. Відповідно, для порушення облітерації ураху�
су необхідно набагато менший гідростатичний тиск, ніж для руйнування нор�
мально сформованного вічка сечоводу.

Отже причину, що зумовлює виникнення рефлюксуючого мегауретеру при
клапанах задньої уретри, дослідники вбачають у дисплазії дистального відділу
сечоводу, яка зумовлена дисбалансом формування мезенхімальних тканин,
що полягає у локальному надмірному розвитку строми та дезорганізації м’язо�
вого апарату вічка й стінки сечоводу. 

Патоморфологічними дослідженнями доведено, що причиною МСР є вада
розвитку міхурово�сечовідного сегменту (СМС). У нормі СМС являє собою
своєрідний клапан, у якому передня, майже позбавлена м’язових волокон
стінка інтрамурального відділу при підвищенні внутрішньоміхурового тиску до�
торкається до задньої м’язової стінки, що в момент сечовипускання перешко�
джає регургітації сечі в сечовід. Замикаючий апарат вічка досягається скоро�
ченням циркулярних м’язових волокон, розташованих у дистальному відділі
нижнього відділу сечоводу, і скороченням поздовжніх м’язів, що переходять на
стінку сечового міхура, але не сягають трикутника. Еластичність і м’язовий то�
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нус допомагають незміненому сечоводу адаптуватися до мінливого обсягу се�
чового міхура й тиску в ньому.

Як указувалося вище, причинами порушення функції СМС є вади розвитку
сечовивідних шляхів, які формуються на різних стадіях ембріогенезу. Форму�
вання сечоводу відбувається з початку другого місяця ембріонального розвит�
ку з виросту протоки мезонефроса шляхом поступового диференціювання ме�
зодермальної тканини з утворенням сполучних і гладком’язових елементів.
При цьому м’язові структури з’являються в стінці сечоводу на 15�20 тижні
внутрішньоутробного розвитку, а в області вічка пізніше – до 21�24 тижня.

У постнатальному періоді кількість м’язових волокон у стінці сечоводу з
віком поступово збільшується, причому збільшення площі м’язової тканини
відбувається менш інтенсивно. Будова стінки сечоводу в області вічка має ряд
особливостей. У юкставезикальному відділі сечоводу у дітей до 9 років м’язо�
ва оболонка складається з 2�х шарів: внутрішнього, представленого по�
здовжніми й косоорієнтованими гладком’язовими волокнами, й зовнішними,
що складаються із циркулярно розташованих пучків. У дітей 9�14 років назовні
від циркулярного шару починає формуватися 3�й шар – з поздовжніх пучків
гладком’язових волокон. У підслизовій основі й м’язовій оболонці того ж відділу
сечоводу описані кавернозноподібні судинні утворення, що виконують роль
фізіологічних сфінктерів або гідравлічних гнітів.

Термінальний відрізок сечоводу відрізняється тим, що його м’язова оболон�
ка складається тільки з поздовжніх м’язових волокон, які переходять у м’язи
трикутника Л’єто сечового міхура, а циркулярно розташовані м’язові пучки
відсутні.

Патоморфологічні дослідження виділяють кілька різновидів уроджених ано�
малій розвитку міхурово�сечівникового сегменту: 

• Гіпоплазія (епітеліальна гіпоплазія) – сегментарне або тотальне (по
довжині МШС) недорозвинення сечоводу.

• Гіпоплазія й аплазія м’язової оболонки – відсутність м’язових волокон.
• Дисплазія м’язової оболонки міхурово�сечовідного сегменту характери�

зується розмаїтістю довжини м’язових волокон і неправильним їх
орієнтуванням стосовно просвіту сечоводу.

• Нейром’язова дисплазія – комбінована аномалія розвитку м’язових і
нервових елементів стінки дистального відділу сечоводу із різким
зменшенням кількості останніх у порівнянні з нормою.

• Колагеново�фіброзна гіпертрофія – надлишковий розвиток сполучної
тканини, слизової оболонки та її підслизової при нормальному або
зменшеному просвіті міхурово�сечовідного сегменту і часто – гіпо�
плазії його м’язової оболонки.

• Фіброепітеліальна дисембріоплазія характеризується наявністю
декількох (до 20), різних за розмірами порожнин – каналів, вистелених
епітелієм й оточених незрілою сполучною тканиною.

Відзначаються також й аномалії розвитку судин стінки термінального відділу
сечоводу, серед яких можна виділити:

• Ангіоматозний сечовід – стінка сечоводу, що має, як правило, нор�
мальний просвіт, представлена колагеновою сполучною тканиною із
численною розтягнутою кров’ю капілярами й венулами, що рівномірно
розташовуються по окружності поперечного зрізу МСС.

• Кавернозна гемангіома – судинне утворення, що локалізується в одній
із оболонок стінки МШС і складається з тісно розташованих тон�
костінних судин великого діаметру, розділених тонкими прошарками
зрілої сполучної тканини.

• Клапан МСС – поліпоподібний виріст, що має ніжку й виступає у
просвіт. Клапан утворений всіма шарами стінки сечоводу.
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• Розщеплення МСС – поділ сечоводу в області МСС на 2 або 
3 справжніх канали, що нерідко мають загальну адвентиційну або
м’язову оболонку.

• Дивертикул МСС – осередкове мішкоподібне випинання стінки
термінального відрізка сечоводу, що частіше супроводжується гіпо�
плазією її м’язової оболонки.

• Уретероцеле – кістоподібне розширення внутрішньоміхурового
відрізка сечоводу, що випинається у порожнину сечового міхура й
нерідко сягає значної величини.

• Ектопія вічка сечоводів – аномальне розташування вічка сечоводу з
локалізацією його поза сечовим міхуром або в міхурі, але не у звичай�
ному місці.

Існує досить багато етіологічних чинників, які викликають зворотне затікан�
ня сечі із сечового міхура у сечовід, але для виникнення рефлюксу всі вони по�
винні супроводжуватися порушенням нормального анатомо�фізіологічного
стану сечовідно�міхурового сегмента.

Серед уроджених аномалій найбільш часто виявляють: зяяння сечовідного
отвору, латеральну його ектопію, значне вкорочення або повну відсутність
інтрамурального відділу сечоводу, порушення прохідності міхурово�сечовідно�
го сегмента. При подвоєнні сечоводу, уретероцеле, а також у тих випадках, ко�
ли сечовід відкривається в області дивертикулу сечового міхура – у цих випад�
ках сечовід при впаданні в сечовий міхур не має нормального зв’язкового й
м’язового апарата.

Значну роль у порушенні функції м’язової тканини, розташованої в області
сечовідного отвору, відіграє інфекція сечовивідних шляхів. Гіпертрофічні зміни
м’язової оболонки сечоводу виявлено переважно у хворих з травматичними
пошкодженнями його стінки. Для них характерне збереження м’язової оболон�
ки або деяке збільшення її розмірів на фоні розростання навколо неї пучків ко�
лагенових муфт. У хворих цієї групи м’язова оболонка складає біля 50% всієї
товщини стінки. Слід зазначити, що не дивлячись на збереження товщини
м’язової оболонки, порушення скорочувальної спроможності сечоводу виникає
за рахунок склеротичного процесу та потовщення підслизового шару.

При морфологічному аналізі змін сечоводу у хворих з уродженим мегаурете�
ром виявляються значні зменшення об’єму гладком’язових шарів, порівняно з
нормою. М’язові пучки зменшені у розмірах і, як правило, замуровані в грубо�
волокнисту сполучну тканину. Частка м’язової тканини знижується і складає
біля 20% усієї товщини стінки. Підслизовий шар у цих випадках навпаки різко
розширений та потовщений, і складає 40% товщини всієї стінки, а ретикулярні
волокна заміщуються колагеновими структурами.

Дослідження показують, що у хворих з міхурово�сечовідним рефлюксом ви�
никає складна внутрішньосудинна та позасудинна перебудова функціональних
структур мікрогеморусла сечоводів. Вони полягають у зменшенні об’єму цир�
кулюючої крові в судинах сечоводів, що зумовлено гіпоксією та склеротично�
дистрофічними їх змінами. Перебудова мікрорусла сечоводів залежить від три�
валості рефлюксу та ступеня інфікованості сечі. На ультраструктурному рівні
рефлюкс сечі характеризується порушенням структури м’язових волокон, про�
цесами гіпертрофії і атрофії лейоміоцитів з наступною заміною їх грубоволок�
нистою сполучною тканиною.

Класифікація міхурово�сечовідного рефлюксу
За ступенем вираженості закидання рентгенконтрастної речовини найпоши�

ренішою класифікацією міхурово�сечовідного рефлюксу на сьогодні є кла�
сифікація Хейкеля�Парккулайнена (1966). За даною класифікацією існує 5 сту�
пенів ПМР (рис. 1). 

1. Закидання рентгеноконтрастної речовини у дистальний відділ сечоводу
(тазовий цистоїд) без зміни його діаметру. 
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2. Заповнення рентгеноконтрастною речовиною сечоводу й чашково�миско�
вої системи. Сечовід і ЧМС не розширені.

3. Помірне розширення сечоводу з пієлоектазією і збільшенням чашок нир�
ки. 

4. Виражене розширення й коліноподібні вигини сечоводу, деформація по�
рожнинної системи нирки. Відмічається вторинне зморщення паренхіми нирок.

5. Гідроуретер і різке потоншення паренхіми нирки. 

I ступінь Контрастування тазового відділу 
сечоводу без його дилатації

II ступінь Контрастування сечоводу на усій 
протяжності без його дилатації

III ступінь Контрастування сечоводу й порожнинної 
системи нирки без їхньої дилатації

IV ступінь Дилатація сечоводу й порожнинної 
системи нирки

V ступінь Масивний міхурово�сечовідний рефлюкс і 
значно розширені сечовід і порожнинна 
система нирки

Рис. 1. Класифікація міхурово�сечовідного рефлюксу (Heikel�Parkkulainen,
1966).

Клінічна картина та перебіг уропатії, зумовленої міхурово+сечовідним
рефлюксом

Клінічний перебіг уропатії, зумовленої міхурово�сечовідним рефлексом, за�
лежить від ступеня порушення уродинаміки, тривалості захворювання, одно�
або двобічного ураження нирок та наявності ускладнень: інфекції, конкремен�
тоутворення та ін. Клінічна картина різноманітна, і, в більшості випадків, у
стадії компенсації асимптоматична. Це, в свою чергу, зумовлює пізню його
діагностику.

Клінічні прояви МСР найчастіше обумовлені приєднанням інфекції сечо�
вивідних шляхів і рефлюксуючої уропатії. Першими клінічними проявами МСР
є рецидивування хронічного пієлонефриту, а також енурез. При МСР часто
відзначаються болі внизу живота або в попереку, що супроводжуються підви�
щенням температури тіла, що з’являються під час загострень хронічного пієло�
нефриту. Дані клінічні прояви характерні для пасивного й пасивно�активного
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МСР. Характерними й першочерговими ознаками активного МСР є лейкоци�
турія й протеїнурія у загальних аналізах сечі. Причому дуже часто перші озна�
ки захворювання виникають після перенесених грипу, кору, пневмонії й не су�
проводжуються підвищенням температури тіла й болями в животі.

Набагато рідше клінічною картиною МСР було тільки нічне нетримання сечі
або денне з лейкоцитурією без підвищення температури тіла. Відзначаються
такі клінічні прояви МСР, як підвищення артеріального тиску, відставання у
фізичному розвитку. Дані клінічні ознаки характерні для важкої рефлюксуючої
уропатії, що є причиною приблизно 1/3 випадків хронічного пієлонефриту. Дані
клінічні прояви говорять про глибокі патологічні зміни у паренхімі нирок.

Характер больових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони бува�
ють тупими, постійними, розпираючими, які проявляються у вигляді ниркової
кольки. Між виразністю больових відчуттів та ступенем анатомічних змін пря�
мої залежності не існує. На висоті болю може мати місце нудота, блювота,
підвищення температури тіла, що вказує на ускладнення протікання хвороби.
У випадках наявності рефлюксу високого тиску при сечовипусканні хворі
нерідко відмічають колікоподібні больові прояви у попереку, пов’язані з підви�
щенням інтралюмінального тиску у верхніх сечових шляхах.

Приєднання інфекції у верхніх сечових шляхах частіше зустрічається у хворих з
рефлюксуючим гідроуретером. Це викликає підвищення температури тіла, інколи
з лихоманкою. Транзиторна або постійна піурія є ознакою інфікованого гідроурете�
ру. Підвищення інтралюмінального тиску у верхніх сечових шляхах викликає мис�
ково�ниркові рефлюкси, проникнення інфекції в інтерстиційну тканину нирки. На�
явність інфекції в нирці накладає специфічні зміни на клінічну картину, протікання
патологічного процесу та вибір лікувальної тактики. Клінічні прояви при враженні
нижніх сечових шляхів характеризуються і наявністю дизуричних скарг.

МСР безпосередньо або в сполученні з інфекцією сечовивідних шляхів може
призвести до ушкодження нирки, що отримало назву «рефлюксна уропатія».
Якщо бактерії піднімаються до ниркової миски та паренхими, що відбувається
при МСР, ушкодження нирки може розвиватися відповідно до кількох ме�
ханізмів. По�перше, бактерії можуть виробляти ендотоксин, що впливає на
ниркові канальці. По�друге, хемотаксис сприяє агрегації гранулоцитів в області
знаходження бактерій, що призводить до обструкції капілярів з утворенням ло�
кальної ниркової ішемії. При ішемії, відповідно до механізмів анаеробного ме�
таболізму, витрачаються пурини. При наступній перфузії гіпоксантини, що за�
лишилися, метаболізуються до ксантину, який у присутності ксантиноксидази
перетворюється у сечову кислоту й супероксид. Супероксид може бути пере�
творений у пероксидні та гідроксильні радикали. І ті, й інші можуть викликати
ушкодження клітини. В експерименті таке ішемічне ушкодження запобігає при�
значенням алопуринолу, що блокує ксантиноксидазу й, таким чином, запобігає
формуванню токсичних кисневих радикалів під час наступної перфузії. По�
третє, у ході запальної реакції ендотоксин викликає активацію комплементу,
що за допомогою хемотаксису призводить до фагоцитозу.

Респіраторне посилення фагоцитозу сприяє звільненню супероксиду з фор�
муванням пероксидних і гідроксильних радикалів. У всіх тканинах організму ут�
римується супероксид�дисмутаза, що швидко руйнує супероксид, що зазвичай
відбувається в присутності кисню. Однак у сечі не втримується супероксидди�
смутаза, що дозволяє радикалам безперешкодно впливати на ниркові ка�
нальці. Крім того, лізосомальні ферменти, що звільняються в ході фагоцитозу,
також можуть призводити до ушкодження ниркових канальців.

Гематурія у хворих з рефлюксуючим гідроуретером виникає в результаті
підвищення внутрішньомискового тиску та розриву форнікальних зон. У більш
пізніх стадіях рефлюксу, коли виникають глибокі структурні зміни у нирці, по�
рушення і рубцювання форнікального апарату, гематурія може бути пояснена
кровотечею зі збільшених венозних судин внаслідок стазу сечі.
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Діагностика
Діагностичні заходи у хворих з уропатією, яка зумовлена міхурово�се�

човідним рефлексом, повинні передбачати вивчення уродинаміки верхніх і
нижніх сечових шляхів, секреторно�видільної функції паренхіми нирки, яка по�
винна оцінюватись комплексно з метою більш повної уяви про зміни паренхіми
з боку ураженої та контрлатеральної нирки.

Найбільш важливими й інформативними методами діагностики МСР є рент�
генологічні методи дослідження. Вони дозволяють визначити наявність або
відсутність самого рефлюксу, а також, відобразити шкідливий вплив МСР на
паренхіму нирки. Екскреторна орографія – найбільш часто застосовуваний і
найцінніший за обсягом інформації метод діагностики, що дозволяє визначити
й оцінити виразність і характер ураження нирок при МСР як функціонального,
так і морфологічного характеру.

Методика в/в екскреторної урографії
Після внутрішньовенного введення відповідної кількості рентгенконтрастної

речовини, перший знімок виконують через 3�5 хвилин, що дозволяє спос�
терігати за нефрофазою. Вибір часу виконання чергових знімків визначається
з врахуванням клініки, даних УЗД та рентгенологічних досліджень на попе�
редніх етапах. Екскреторна урографія дозволяє отримати найбільш повну
інформацію не тільки про анатомічний стан верхніх сечових шляхів, але й вив�
чити їх секреторно�видільну функцію. Велике значення необхідно надавати
відстроченим урограмам. За даними екскреторної урографії можливо визначи�
ти верхній рівень обструкції та ступінь порушення уродинаміки.

Діурезна урограма є обов’язковим методом обстеження у хворих з визначе�
ною ектазією верхніх сечових шляхів. Вона дозволяє в режимі максимального
навантаження виявити резервну функцію нирки, функціональні порушення у
верхніх сечових шляхах, а затримка в них контрастованої рідини після стиму�
ляції діурезу свідчить про наявність обструкції. Слід зауважити, що даний ме�
тод обстеження слід виконувати після випорожнення сечового міхура. Діурез�
на урографія проводиться за наступною методикою: після виконання класич�
ної екскреторної урографії, після виповнення верхніх сечових контрастом,
внутрішньовенно вводять 20,0 мг лазиксу та виконують рентгенограму нирок
через 5 хвилин. При наявності міхурові�сечовідного рефлюксу або інфравези�
кальної обструкції діурезну урографію необхідно виконувати на фоні тимчасо�
вого дренування сечового міхура (катетеризація, троакарна цистостомія).

Визначення інфравезікальної обструкції та міхурово�сечовідного рефлюксу
проводиться за допомогою висхідної та мікційної уретроцистограми. Ступінь
порушення уродинаміки в нижніх сечових шляхах оцінюється шляхом визна�
чення урофлуометричного індексу й визначення кількості залишкової сечі.

Ретроградна пієлографія показана лише в день операції за суворими пока�
заннями в зв’язку з можливістю інфікування сечовивідних шляхів. Виконують
ретроградну пієлографію у випадках, коли за даними екскреторної урографії
неможливо зробити висновки про анатомо�функціональні зміни у верхніх сечо�
вих шляхах. Для запобігання виникнення пієловенозного рефлюксу досліджен�
ня проводиться під контролем ЕОП, що дозволяє обрати найбільш зручний мо�
мент для рентгенографії.

Кортикомедулярні зміни, деформація форми чашечок, потоншення корти�
кального шару паренхіми нирок, а також нерівність контурів нирок на їхній
опуклій поверхні. Дані морфологічні зміни є результатом хронічних запальних і
склеротичних процесів. Екскреторна урографія, крім морфологічних змін у
нирках, подає інформацію про її функцію. Порушення функції нирок прояв�
ляється зниженням їх концентраційної й видільної функцій. Співвідношення
між паренхімою й порожниною системою нирки можна виразити кортикоре�
нальним індексом (КРІ).
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КРІ= У х Г/ А х Б,
де А – довжина нирки, Б – ширина нирки, В – довжина порожнинної систе�

ми нирки, Г – ширина порожнинної системи нирки.
Якщо величина КРІ перевищує 0,4, це вказує на зниження відносного обся�

гу паренхіми нирки.
Цистографія є основним методом діагностики МСР. Це дослідження визна�

чає наявність самого рефлюксу, показує його ступінь. Цистографію можна
проводити шляхом висхідного наповнення сечового міхура контрастною речо�
виною за допомогою трансуретральної катетеризації сечового міхура.

Можливе також проведення цистографії за допомогою надлобкової пункції
сечового міхура й наповненні його контрастною речовиною. Надлобкова цис�
тографія має переваги при обстеженні хлопчиків молодшої вікової групи. При
МСР контрастна речовина може виявлятися тільки в порожнині нирки й не
відзначатися у сечоводі. Тому для виявлення точної картини на рентгенівсько�
му знімку необхідно мати всю сечову систему систему.

Мікційна цистоуретерографія – метод, що дозволяє отримати зображення
профілю сечівника. Рентгенівські знімки робляться під час сечовипускання й
безпосередньо після нього. Розроблений метод відстроченої мікційної цисто�
графії дозволяє найбільш точно визначити наявність і ступінь рефлюксу у
фізіологічних умовах.

Радіоізотопна цистографія. Даний метод впроваджений у практику Winter в
1959 році. Існує дві форми цистографії – пряма й непряма. 

Непряма радіоізотопна цистографія. Основним принципом даного методу
є здатність нирки в короткий строк виділити всю кількість внутрішньовенно
введеного радіоізотопу. Перевагами даного методу є неінвазивність його,
фізіологічний спосіб введення ізотопів у сечовий міхур, одержання інформації
про функціональний і морфологічний стан нирок. Недоліки: радіоізотопи не
завжди швидко виводяться нирками, тому що при ряді патологічних станів
відбувається зниження їхньої функції. Непрямим методом виявляється актив�
ний рефлюкс і пасивно�активний рефлюкс, а пасивний рефлюкс даним мето�
дом визначити неможливо.

Пряма радіоізотопна цистографія. Даний метод дослідження полягає у
введенні радіоізотопів трансуретрально в сечовий міхур. При поступовому на�
повненні сечового міхура робляться знімки. Також проводяться знімки під час
сечовипускання. МСР – це динамічний процес, що може початися й закінчити�
ся у будь�якій фазі наповнення й випорожнення сечового міхура, тому методи
дослідження, що охоплюють різні фази його розвитку, є найціннішими. Вимір
тиску у сечовому міхурі під час цистографії можна робити, використовуючи ка�
тетер із двома просвітами. Радіаційне навантаження на пацієнта, особливо в
області тазу та гонад, при радіаційній цистографії менше, ніж при рент�
генівській.

Динамічна реносцинтіграфія, сканування нирок є додатковими методами об�
стеження, що уточнюють анатомо�функціональний стан ураженої та контрла�
теральної нирки, кількість функціонуючої паренхіми нирки, ниркову гемоди�
наміку, секреторно�екскреторну функцію нирки.

Ендоскопічні дослідження. Проведення ендоскопічного дослідження при
МСР припускає оцінку стану уретри й сечового міхура, виявлення захворюван�
ня, що може обумовити вторинний рефлюкс, характеристику аномалій трикут�
ника Л’єто.

За останні десятиріччя ультразвукова діагностика надає можливість спос�
терігати за міхурово�сечовідним рефлюксом під час наповнення сечового міху�
ра, але використання цього методу й досі залишається скринінговим. Спро�
можність застосовувати ефект Доплера дозволяє спостерігати за судинним
кровообігом нирки та визначати індекс резистентності внутрішньониркових ар�
терій (ІР) (норма – не менше за 0,70).
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При оцінці стану сечовідно�міхурового сегменту мається на увазі локалізація
вічка сечоводу, його форма, довжина підслизового тунелю сечоводу, що вико�
ристовуються як прогностичні показники для вирішення питання про зникне
МСР під впливом консервативної терапії. Аналіз ендоскопічних методів, у
комбінації з даними рентгено�радіографічних досліджень, є підставою для
відбору хворих, що підлягають консервативному лікуванню, а також для визна�
чення показань до оперативного втручання.

Лабораторні методи обстеження. Основними лабораторними тестами є за�
гальний аналіз сечі, аналіз сечі на приховану лейкоцитурію (проба Нечипорен�
ко), визначення мікрофлори сечі та її чутливість до антибіотиків, визначення
креатиніну в сироватці крові. Кліренс�тести за ендогенним креатиніном до�
стовірні лише при визначенні окремо діурезу кожної нирки.

Комплексний підхід до діагностики міхурово�сечовідного рефлюксу дає мож�
ливість встановлення діагнозу, визначення стадії захворювання, функціональ�
ного стану контрлатеральної нирки та дозволяє визначити метод лікування
відповідно до функціональних та анатомо�морфологічних змін у нирках.

Лікування уропатії, яка зумовлена міхурово+сечовідним рефлюксом
Лікування міхурово�сечовідного рефлюксу являє собою складне завдання.

При первинному рефлюксі I й II ступеня лікування, в основному, консерватив�
не. Тут на перший план виходить лікування хронічного пієлонефриту з дотри�
манням режиму частих примусових сечовипускань через 1,5�2 години з метою
попередження зворотного закиду сечі у верхні сечові шляхи. Високі ступені ре�
флюксу – III, IV, V – зі склеротичними змінами, що починаються, у паренхимі
нирок, деформацією чашково�мискового комплексу й розвитком мегауретера,
підлягають оперативному лікуванню. Часті загострення хронічного пієлонеф�
риту схиляють вибір на користь оперативної тактики у лікуванні рефлюксу.

Вторинний міхурово�сечовідний рефлюкс на першому етапі лікування припу�
скає усунення причини, що викликала захворювання. Усунення інфравези�
кальної обструкції, лікування нейрогенної дисфункції сечового міхура,
хронічного циститу, проктологічної патології нерідко призводить до зникнення
рефлюксу або зниження його ступеня й активності хронічного пієлонефриту. У
хлопчиків інфравезикальна обструкція представлена клапаном або стенозом
задньої уретри, гіпертрофією сім’яного горбика, у дівчаток – стенозом дисталь�
ного відділу уретри (меатостеноз).

Лікування інфравезикальної обструкції – ендохірургічне. Під загальним нар�
козом проводиться деструкція клапана або електрорезекція стенозованої
ділянки уретри або меатотомія. Сечовий міхур на 5�7 днів дренується катете�
ром Фолея, діаметр якого відповідає віковому діаметру уретри дитини.

При виявленні нейрогенної дисфункції сечового міхура проводять комплекс�
ну терапію, що включає медикаментозне й фізіотерапевтичне лікування, за�
лежно від його форми.

Гіпорефлекторна форма вимагає призначення електрофорезу з 0,05% роз�
чином прозерину на ділянку сечового міхура протягом 10�14 днів. При гіперре�
флекторній формі призначають спазмолітичні препарати протягом 4 тижнів та
електрофорез із 0,1% розчином атропіну протягом 12 днів.

Лікування хворих із проктологічною патологією полягає у призначенні дієти,
що попускає, багатою рослинною клітковиною. При виражених хронічних запо�
рах застосовуються щоденні очисні клізми курсами по 2 тижні кожного місяця
й електростимуляція прямої кишки (апарат «Ампліпульс»), з використанням
анальних електродів протягом 10�14 днів.

Існує два методи хірургічного лікування: органовидаляючий (нефректомія) та
органозберігаючі операції (пластичні, реконструктивні та інші). Технічні варіан�
ти пересадки сечоводу в сечовий міхур відрізняються: по�перше, за типом ана�
стомозу («бік в бік», «кінець в бік», або «латеро�латеральний»); по�друге, за�
лежно від варіантів створення механізмів антирефлюксного захисту ВСШ.
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При склеротичних змінах, що почалися, у нирковій паренхімі перевага
віддається оперативному методу лікування. Метою хірургічного лікування хво�
рих з міхурово�сечовідним рефлюксом є збереження функціональної спромож�
ності паренхіми нирки та профілактика ХНН шляхом відновлення пасажу сечі
сечовим трактом. Етапність хірургічних втручань повинна враховувати
індивідуальні зміни сечоводів, паренхіми нирки. При наявності патології в міху�
рово�сечівниковому сегменті відновлення уродинаміки починають з нижніх се�
чових шляхів. Нефректомія при двобічному гідроуретері повинна бути обґрун�
тована з урахуванням функціонального стану контрлатеральної нирки і засто�
совується лише за життєвими показаннями. При двобічній патології спочатку
виконується коригуюча операція на боці нирки, яка краще функціонує.
Термінальний інфікований гідроуретер, що загрожує бактеріємічним станом, є
абсолютним показанням до нефректомії.

Разом з цим, ретельне співставлення результатів комплексного обстеження,
макроскопічний стан нирки під час операції в деяких випадках дозволяють збе�
регти нирку, не дивлячись на гранично низькі її функціональні можливості з
розрахунком на рідинно�видільну функцію, що має значення у підтриманні го�
меостазу організму в умовах вираженої ниркової недостатності. 

У цей час оперативними посібниками, що дають високий відсоток позитив�
них результатів (від 95% до 97%) є антирефлюксні операції: Грегуара, Леатбет�
тера�Політано, Коена й Жіль�Вернета, Возіанова�Стаховського (інтраурете�
ральне моделювання сечоводу).

Принцип цих операцій полягає у подовженні підслизового відділу сечоводу.
У післяопераційному періоді велика увага приділяється лікуванню пієлонефри�
ту, що спрямовано на елімінацію мікробного збудника й підвищення реактив�
ності організму. Антибактеріальне лікування проводиться з урахуванням чут�
ливості мікрофлори сечі до антибактеріальних препаратів. Останнім часом ши�
роке поширення одержали антибактеріальні препарати широкого спектру дії й
пеніциліни синтетичного походження.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок. 

Існує трьохбальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання міхурово�сечовідного рефлюксу.

Існує трьохбальна система оцінки віддалених результатів хірургічного ліку�
вання гідроуретеру.

Задовільні результати: суб’єктивні скарги на переміжний біль ниючого ха�
рактеру в поперековій ділянці, можливе загострення пієлонефриту, що усу�
вається прийомом антибактеріальних засобів, анатомо�функціональні показ�
ники відповідають доопераційному рівню, контрольні спостереження показу�
ють стійку стабілізацію гідроуретера. За відсутності ХНН працездатність збере�
жена.

Незадовільні результати: біль у поперековій ділянці, атаки загострення
пієлонефриту, ХНН, рентген�радіонуклідні дослідження свідчать про прогресу�
вання дилатації верхніх сечових шляхів, погіршення секреторно�видільної
функції нирки, фармакостимуляція діурезу не сприяє виведенню рентген�конт�
растної речовини з верхнього сечового тракту, а навпаки, спостерігається
збільшення ектазії, утворення коліноподібних вигинів, тобто спостерігається
рецидивна обструкція сечоводу.

Погані результати: оперативне втручання призвело до незворотньої втрати
секреторно�видільної функції нирки, що потребує видалення нирки.

З хіміопрепаратів широко застосовується фурагін по 0,05�0,1м 3 рази на до�
бу, невіграмон 0,25�1,0м на добу в 3�4 прийоми, 5�НОК по 0,05�0,1м 4 рази в
день. У ранньому післяопераційному періоді призначається антибіотик протя�
гом 7 днів, потім після зникнення лейкоцитурії й бактеріурії переходять до те�
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рапії уросептиками. Курс уросептиків становить 3 місяці зі зміною препаратів
кожні 10 днів. При нормальній функції нирок антибактеріальні препарати при�
значають у віковій дозі, зменшуючи її наполовину при наявності ниркової недо�
статності.

З метою поліпшення захисних сил організму призначається метаболітний
комплекс, що включає в себе пантотенат кальцію, рибофлавін�мононуклеотид,
ліпоєву кислоту й рутин. Крім цього, застосовується імуномодулюча терапія –
тімалин по 5 мг, розведений в 2 мол 0,9% розчину натрію хлориду в/м протя�
гом 5 днів.

З огляду на останні дані про роль мікрофлори кишечнику в розвитку реци�
дивів і загострень хронічного пієлонефриту, застосовують біфідум�бактерин по
5 доз 3 рази в день протягом 1 місяця й мікроклізми з бактеріофагами
(клебсієли, коло�протейний, синьогнійний), залежно від результату посіву ви�
порожнень. Дані бактеріофаги застосовують і для зрошення порожнини сечо�
вого міхура або чашково�мискової системи через дренажі в ранньому післяо�
пераційному періоді протягом 3�4 днів у кількості 5�10 мол з перекриванням
дренажу на 15�20 хвилин.

Лікарські трави у вигляді настоїв і відварів використають як доповнення до
антибактеріальної терапії. У період загострення хронічного пієлонефриту за�
стосовують листи брусниці, мучниці, ромашки, звіробою, шавлії, споришу, які
мають антибактеріальну й протизапальну дію, при ремісії – ягоди ялівця, квіти
волошки, плоди шипшини, нирковий чай, бруньки берези, що мають протиза�
пальний ефект. Протягом 6 місяців проводиться контроль за аналізами сечі
кожні 10 днів. 

Медико�соціальна значимість розробки даного протоколу полягає у підви�
щенні якості надання допомоги хворим на гідроуретер та забезпеченні її до�
ступності.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА УРОПАТІЮ, ЯКА
ЗУМОВЛЕНА МІХУРОВО�СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ І СТ. 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі з міхурово�сечовідним ре�

флюксом І ст.

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання, виділення їх стадій.

І стадія міхурово�сечовідного рефлюксу характеризується ретроградним

проникненням рентгеноконтрастної речовини в дистальний відділ сечоводу

(тазовий цистоїд) без зміни його діаметру, нормальними показниками діяль�

ності нефронів та відсутністю інфекції. На екскреторних урограмах контрастна

речовина з’являється у верхніх сечових шляхах своєчасно, при цьому не виз�

начається ектазії дистального відділу сечоводу. Діурезна урографія свідчить

про спроможність паренхіми нирки збільшувати виділення сечі після стимуляції

й відсутності затримки контрасту у верхніх сечових шляхах. Функціональні

дослідження свідчать про нормальні або незначно знижені показники клубоч�

кової фільтрації та ниркового плазмотоку.

У більшості випадків міхурово�сечовідний рефлюкс І ст. протікає безсимп�

томно. Характер больових проявів буває різноманітним. У ділянці нирки вони

бувають тупими, розпираючими й носять переміжний характер. 

Діагностика

Анамнестичні дані та фізікальні методи діагностики можуть дати підґрунтя

для попереднього діагнозу. Функція нирок повинна оцінюватись комплексно з

метою більш повної уяви про зміни паренхіми ураженої та контрлатеральної

нирки й верхніх сечових шляхів. 
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До основних методів діагностики слід віднести лабораторні дослідження,

рентген�радіологічні методи. Рентгенологічні методи дослідження займають

провідне місце у діагностиці міхурово�сечовідного рефлюксу.

Екскреторна (інфузійна) урографія проводиться через 5 хвилин після вве�

дення рентгенконтрастної речовини. На знімках визначається задовільна сек�

реторно�видільна функція нирки, нерозширений сечовід й порожнинна систе�

ма нирки. Діурезна урографія свідчить про задовільну видільну функцію нирки

і відсутність затримки контрасту у верхніх сечових шляхах після стимуляції

діурезу салуретиками. 

Дані лабораторних методів обстеження знаходяться в межах норми або

відзначається нестійка лейкоцитурія.

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись в амбулаторних і стаціонарних умовах. Профіль ліжок – урологічний. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення, профільні

клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – діагностика захворювання

та визначення лікувальної тактики.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� бактеріологічне дослідження сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� висхідна і мікційна уретроцистограма;

� діурезна орографія.

Лікування при задовільній фармакофункції нирки консервативне, ґрун�

тується на прискіпливому проведенні дієтично�гігієнічних заходів у боротьбі

проти інфекції, які насамперед спрямовані на попередження її виникнення.

Хворі підлягають диспансерному нагляду, який передбачає проведення конт�

рольних обстежень 1 раз на півроку. 

Прогресування хвороби, уродинамічних порушень у верхніх сечових шляхах,

зменшення секреторно�видільної функції нирки в динаміці повинно передбача�

ти оперативне лікування. Вибір методу і етапність хірургічної корекції залежить

від рівня ураження сечового тракту та евакуаторної функції сечоводу.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

Наявність скарг на больові прояви в попереку. Хворим проводиться фізи�
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кальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При визначенні лейкоци�

турії проводиться рентгенологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурез�

на урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма. У випадку непідтверд�

ження наявності міхурово�сечовідного рефлюксу виконуються діагностичні за�

ходи, направлені на встановлення хворому діагнозу, що є причиною скарг, та

адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно. 

При встановленні діагнозу «Міхурово�сечовідний рефлюкс І ст.» при за�

довільній фармакофункції нирки хворому рекомендується консервативне ліку�

вання інфекції сечових шляхів та профілактика її виникнення. Надаються реко�

мендації частого сечовипускання (з метою профілактики прогресування хворо�

би), диспансерний нагляд за місцем проживання й проведення контрольного

обстеження через 3 міс. При відсутності даних про прогресування міхурово�се�

човідного рефлюксу – динамічне спостереження. У випадку зниження функції

нирки, прогресуванні ретенційних явищ у верхніх сечових шляхах – оператив�

не лікування за згоди (алгоритм надання медичної допомоги представлений у

графічному вигляді (рис. 2�3)). 

При визначенні негативної динаміки протягом диспансерного нагляду, про�

гресуванні ектазії верхніх сечових шляхів хворому за згоди виконується

хірургічна корекція ушкоджених ділянок сечового тракту. При досягненні очіку�

ваних результатів (відновлення адекватної прохідності мисково�сечовідного

сегменту) хворим проводяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних

результатів лікування проводиться лікування виниклих ускладнень або диспан�

серний нагляд та при необхідності – повторне оперативне лікування.

Контрольне обстеження проводиться через 3 місяці після операції, через

один рік, та щорічно в подальшому. 

Можливі ускладнення:

� прогресування гідроуретеру;

� інфікування сечових шляхів, пієлонефрит;

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність анастомозів;

� міхурово�сечовідні рефлюкси;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія легеневої артерії;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Стабілізація процесу – хворому проводиться диспансерне спостереження.

При прогресуванні рефлюксу, ретенційних змін у верхніх сечових шляхах про�

понується проведення оперативного лікування.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.

9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання медич�

ної допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
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11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

При проведенні консервативного лікування та диспансерного спостережен�

ня за хворими з міхурово�сечовідним рефлюксом І ст. рекомендоване часте се�

човипускання. Спеціальні вимоги до режиму праці, відпочинку, реабілітації не

передбачені. У разі виконання оперативного втручання необхідне обмеження

фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, санаторно�курорт�

не лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом І ст.»

Пацієнт ______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�

ретеру, інформацію про причини виникнення, мету проведення лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом І

ст.»

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які запитання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним реф�

люксом І ст.», і отримав на них вичерпні відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом І ст.», про що підписа�

вся власноручно __________________________________________, 

(підпис пацієнта) 

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія уропатії, зумовленої міхурово�сечовідним рефлюксом І ст., – вро�

джене або набуте захворювання, що характеризується порушенням уроди�

наміки у сечових шляхах і функції нирки. Причиною його може бути недо�

статність замикаючого апарату міхурово�сечовідного сегменту, нейрогений се�

човий міхур, інфравезикальна обструкція або травматичне пошкодження вічка

сечоводу.

2. Прогресування міхурово�сечовідного рефлюксу призводить до поступово�

го погіршення функції нирки та повної її втрати.

3. При встановленому діагнозі «Міхурово�сечовідний рефлюкс І ст. без пору�

шення секреторно�видільної функції нирки» лікувальна тактика полягає у ди�

намічному спостереженні за хворим з проведенням контрольного обстеження

в умовах стаціонару або поліклініки 1 раз на 3 міс. 

4. При встановленому діагнозі «Міхурово�сечовідний рефлюкс І ст. з порушенням

фармакофункції» лікувальна тактика полягає у проведенні хірургічної корекції.
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5. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки, розвиток гнійно�запальних захворювань нирок, ниркової недо�

статності, уросепсису.

6. Можливі ускладнення оперативного втручання: рецидивування основного

захворювання, активізація гнійно�запальних процесів у паренхімі нирки, на�

гноєння післяопераційної рани, стриктура анастомозу, міхурово�сечовідний ре�

флюкс, сечова нориця, загострення супутніх захворювань, тромбоемболія, по�

рушення мозкового та коронарного кровообігу та інші.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру. 

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 2. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
міхурово�сечовідний рефлюкс І ст. без порушення фармакофункції нирки.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна,

діурезна урографія, висхідна та мікційна

уретроцистограма, цистограма, залишкова сеча,

загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми

крові

Встановлено діагноз «Міхурово�сечовідний рефлюкс I ст. без

порушення фармакофункції нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Диспансерний нагляд:

контрольне обстеження щорічно

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Оперативне лікування

Ні

Так
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Рис. 3. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
міхурово�сечовідний рефлюкс І ст. з порушенням фармакофункції нирки.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА УРОПАТІЮ, ЯКА
ЗУМОВЛЕНА МІХУРОВО�СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ ІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі на уропатію з міхурово�се�

човідним рефлюксом ІІ ст. 
2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІІ стадії, характери�

зується ретроградним закидом сечі з сечового міхура в сечовід й чашково�ми�
скову систему. Сечовід і порожнинна система нирки не розширені.

Клінічні прояви міхурово�сечовідного рефлюксу ІІ ст. залежать від ступеня
порушення уродинаміки, вірулентності інфекції та наявності ускладнень.
Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у поперековій ділянці, який
має тупий або нападоподібний характер; підвищення температури тіла; лихо�
манка; можлива макрогематурія й лекоцитурія. Нирка не пальпується, як пра�
вило, відзначається болючість при глибокій пальпації у підребер’ї.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна урографія, висхідна та

мікційна уретроцистограма, залишкова сеча, загальний аналіз крові, сечі,

бактеріологічне дослідження сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Міхурово�сечовідний рефлюкс I ст. з

порушенням фармакофункції нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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За допомогою ультразвукового дослідження визначаються звичайні розміри

нирки, порожнинної системи, товщини її паренхіми, стан внутрішньониркової

гемодинаміки, за даними визначення індексу резистентності внутрішньонирко�

вих артерій (ІР), сягає норми. 

Екскреторна урографія підтверджує, що контрастування миски та чашок, як

правило, визначається своєчасно. Сечовід не розширений. Діурезна урографія

показує спроможність паренхіми нирки збільшувати діурез після його стиму�

ляції й незначну затримку контрасту у верхніх сечових шляхах. 

Показники радіонуклідних методів дослідження показують задовільну секре�

торно�евакуаторну функцію паренхіми нирки й верхніх сечових шляхів. Відзна�

чається помірне зниження натрійуретичної функції нирки. Це співставляється з

даними реографії, яка знижується на 70�80%, її секреторний сегмент упло�

щується. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� бактеріологічне дослідження сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� висхідна та мікційна уретроцистограма;

� об’єм залишкової сечі (у чоловіків – УФІ);

� діурезна орографія.

Лікування – динамічне спостереження, а при зниженні секреторно�видільної

функції нирки – оперативне. Хірургічна тактика залежить від рівня ушкоджен�

ня сечового тракту і повинна передбачати одностайне відновлення його уроди�

наміки.

Оперативне лікування міхурово�сечовідного рефлюксу ІІ ст. передбачає ви�

конання уретероцистонеостомії з формуванням механізмів антирефлюксного

захисту.

Комбінація патології на рівні міхурово�сечовідного сегмента з інфравези�

кальною обструкцією потребує хірургічної корекції останньої, яка повинна пе�

редбачати відновлення акту сечовипускання, з подальшим динамічним нагля�

дом або хірургічним втручанням на верхніх сечових шляхах.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні).
6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
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номічних особливостей, наукової обґрунтованості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого специфічних скарг проводиться фізикальне обсте�
ження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виникненні підозри на наявність
міхурово�сечовідного рефлюксу виконується урографія (оглядова, екскретор�
на, діурезна). З метою виявлення міхурово�сечовідного рефлюксу або пере�
шкоди відтоку сечі в нижніх сечових шляхах виконується висхідна та мікційна
уретероцистографія.

У випадку непідтвердження діагнозу «Міхурово�сечовідний рефлюкс ІІ ст.»
виконуються діагностичні заходи, спрямовані на встановлення основного за�
хворювання та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулатор�
но. При встановленні діагнозу «Міхурово�сечовідний рефлюкс ІІ ст.» хворому
за згоди виконується оперативне втручання – хірургічна корекція уродинаміки
на уражених ділянках сечової системи. При досягненні очікуваних результатів
(відновлення адекватного пасажу сечі) хворим проводяться реабілітаційні за�
ходи й динамічне спостереження. У випадку незадовільних результатів ліку�
вання проводиться лікування виниклих ускладнень або диспансерний нагляд
та в разі необхідності – повторне оперативне лікування.

Контрольне обстеження проводиться через 3 місяці після операції, через
один рік, та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді
(рис. 4�5).

Можливі ускладнення:
� рецидування гідроуретеру;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність анастомозів;
� рецидивна інфравезикальна обструкція;
� активізація гострих запальних процесів у нирці;
� сечова нориця;
� пневмонія;
� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу і т.д.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі
клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних
скарг, даних об’єктивного обстеження, ступеня інфікованості сечових шляхів,
функціонального стану нирок.

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження прогресування пато�

логічного процесу не визначається.
9. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності надання медич�

ної допомоги хворому
У разі виникнення ускладнень хворих потребує їх консервативного лікуван�

ня або повторного оперативного втручання.
10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 
11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після оперативного

втручання, санаторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).
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12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІІ ст.»
Пацієнт______________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�
ретеру, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення опера�
тивного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання
медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІІ
ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�
дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�
же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним реф�
люксом ІІ ст.» й отримав на них повні відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.
Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІІ ст.», про що підписа�
вся власноручно __________________________________________,

(підпис пацієнта)
що засвідчують присутні при бесіді __________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
1. Етіологія міхурово�сечовідного рефлюксу – вроджене або набуте захворю�

вання, що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і
функції нирки. Причиною його може бути недостатність замикаючого апарату
вічка сечоводу, нейрогенний сечовий міхур, інфравезикальна обструкція або
травматичне пошкодження сечового тракту на різному його рівні.

2. Прогресування міхурово�сечовідного рефлюксу призводить до поступово�
го погіршення функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – консервативний й оперативний (залежно від рівня та
ступеня ураження сечового тракту). Суть операції полягає у відновленні уроди�
наміки.

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата
функції нирки; розвиток гнійно�септичних ускладнень.

5. Ниркова недостатність.
6. Уросепсис.
7. Можливі ускладнення оперативного втручання:

� рецидивування рефлюксу;
� стриктура анастомозу;
� нагноєння післяопераційної рани;
� неспроможність анастомозів;
� гострий пієлонефрит;
� сечова нориця;
� ускладнення супутніх захворювань;
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� тромбоемболія;
� порушення мозкового кровообігу;
� порушення коронарного кровообігу та інші.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про
етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку міхурово�сечовідно�
го рефлюксу.

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 4. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
уропатію, зумовлену міхурово�сечовідним рефлюксом ІІ ст. без порушення
фармакофункції нирки.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна урографія,

висхідна та мікційна уретроцистограма, об’єм залишкової сечі,

загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Уропатія, зумовлена

міхурово�сечовідним рефлюксом ІI ст.»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування, залежно від рівня

ураження сечового тракту і

функціонального стану паренхіми нирки

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Рис. 5. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
міхурово�сечовідний рефлюкс ІІ ст. з порушенням фармакофункції нирки. 

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА УРОПАТІЮ,
ПОВ’ЯЗАНУ З МІХУРОВО�СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ ІІІ ст. 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на міхурово�сечовідний ре�

флюкс ІІІ ст. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

Міхурово�сечовідний рефлюкс, ІІІ стадія характеризується наявністю міхуро�

во�сечовідного рефлюксу з помірною ектазією сечоводу і порожнинної систе�

ми нирки. Дана стадія клінічно можне не проявлятися, але при загостренні

інфекції іноді відзначаються ознаки сепсису та бактеріємічного шоку.

Клінічні прояви міхурово�сечовідного рефлюксу ІІІ ст. залежать від наявності

або відсутності інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції

та наявності ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у по�

перековій ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; ли�

хоманка. Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна урографія, висхідна та

мікційна уретроцистограма, залишкова сеча, загальний аналіз крові, сечі,

бактеріологічне дослідження сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Міхурово�сечовідний рефлюкс II ст. з

порушенням фармакофункції нирки»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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підребер’ї. При ускладненому міхурово�сечовідному рефлюксі у фазі активно�

го запалення визначається позитивний симптом Пастернацького на боці ура�

ження. У загальному аналізі сечі може спостерігатися лейкоцитурія. З допомо�

гою ультразвукового дослідження визначається збільшений розмір нирки, по�

рожнинної системи. 

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки знижена. Контра�

стування порожнинної системи дозволяє свідчити про зниження секреторно�

видільної функції нирки. Ниркова миска та сечовід розширені. При виконанні

діурезної урографії стимуляція діурезу визначає спроможність нирки збільшу�

вати діурез і затримку контрасту у верхніх сечових шляхах. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 35 мл/хв і менше, що свідчить про

зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� діурезна урографія;

Лікування: оперативне – відновлення пасажу сечі на всіх рівнях сечових

шляхів.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфії;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія;

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефростоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виник�

ненні підозри на наявність міхурово�сечовідного рефлюксу ІІІ ст. проводиться

рентгенологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за

показаннями – ретроградна або антеградна пієлоуретерографія. У випадку не

підтвердження діагнозу «Міхурово�сечовідний рефлюкс ІІІ ст.» виконуються

діагностичні заходи для встановлення основного захворювання, що є причи�
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ною скарг, та адекватне лікування у профільному відділенні або амбулаторно.

При встановленні діагнозу «Міхурово�сечовідний рефлюкс ІІІ ст.» хворому за

згоди виконується оперативне втручання – відновлення уродинаміки на всіх

рівнях сечового тракту.

При досягненні очікуваних результатів хворим проводяться реабілітаційні за�

ходи. У випадку незадовільних результатів лікування проводиться лікування

ускладнень, що виникли, або диспансерний нагляд та при необхідності – по�

вторне оперативне лікування. Диспансерний нагляд проводиться через 

3 місяці після операції, через один рік, та щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді

(рис. 6). 

Можливі ускладнення:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�

явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого в разі необхідності надання медичної

допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворих потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м. Трускавець, м. Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Гідроуретер ІІІ ст.»

Пацієнт______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�

ретеру, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення опера�

тивного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом 

ІІІ ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.
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Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним реф�

люксом ІІІ ст.» й отримав на них повні відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІІІ ст.», про що підписа�

вся власноручно __________________________________________,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

1. Етіологія міхурово�сечовідного рефлюксу – вроджене або набуте захворю�

вання, що характеризується порушенням уродинаміки у сечових шляхах і

функції нирки. Причиною його може бути недостатність замикаючого апарату

вічка сечоводу, нейрогений сечовий міхур, інфравезикальна обструкція або

травматичне пошкодження сечового тракту на різному його рівні.

2. Прогресування міхурово�сечовідного рефлюксу призводить до поступово�

го погіршення функції нирки, аж до повної її втрати.

3. Метод лікування – консервативний, оперативний (пластичні, реконструк�

тивні операції).

4. Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата

функції нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостатності –

уросепсису.

5. Можливі ускладнення оперативного втручання:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку міхурово�сечовідно�

го рефлюксу.

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 6. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим з уро�
патією, зумовленою міхурово�сечовідним рефлюксом IІІ ст.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ З УРОПАТІЄЮ,
ЗУМОВЛЕНОЮ МІХУРОВО�СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ ІV ст. 

1. Модель клінічного випадку.
У стандарт лікування можуть бути включені хворі з уропатією, зумовленою

міхурово�сечовідним рефлюксом ІV ст. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Міхурово�сечовідний рефлюкс ІV стадії характеризується наявністю ретро�

градного закиду сечі з міхура в сечовід та миску, зниженням тонусу верхніх се�

чових шляхів, порушенням секреторно�екскреторної функції нирок. Дана

стадія, як правило, клінічно проявляється при загостренні інфекції, іноді пере�

важають ознаки сепсису та бактеріємічного шоку.

Клінічні прояви міхурово�сечовідного рефлюксу ІV ст. залежать від наявності

або відсутності інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції

та наявності ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у по�

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна

урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма,
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перековій ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; ли�

хоманка. Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у

підребер’ї. При ускладненому гідроуретері у фазі активного запалення визна�

чається позитивний симптом Пастернацького на боці ураження. Сеча інфікова�

на.

За допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений

розмір нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншен�

ням паренхіми нирки.

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки знижена. Контра�

стування порожнинної системи дозволяє свідчити про зниження секреторно�

видільної функції нирки. Ниркова миска та сечовід являють собою атонічні по�

рожнини. При виконанні діурезної урографії стимуляція діурезу не визначає

спроможність нирки збільшувати діурез, а контрастна речовина затримується

у верхніх сечових шляхах. 

Клубочкова фільтрація зменшується до 25 мл/хв і менше, що свідчить про

значне зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Медична допомога, регламентована у даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна урографія;

� діурезна орографія.

Лікування: оперативне – відновлення пасажу сечі на всіх рівнях сечових

шляхів.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.
Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� аналіз сечі за Нечипоренком;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія;

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефростоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�
слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�
тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�
номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів
діагностики і лікування.

При наявності у хворого скарг на больові прояви у попереку, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. При виник�

ненні підозри на наявність міхурово�сечовідного рефлюксу ІV ст. проводиться

рентгенологічне обстеження: оглядова, екскреторна, діурезна урографія, за
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показаннями – ретроградна або антеградна пієлоуретерографія. У випадку не

підтвердження діагнозу гідроуретеру ІV ст. виконуються діагностичні заходи

для встановлення основного захворювання, що є причиною скарг, та адекват�

не лікування у профільному відділенні або амбулаторно. При встановленні

діагнозу «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІV ст.» хворо�

му за згоди виконується оперативне втручання – відновлення уродинаміки на

всіх рівнях сечового тракту. При досягненні очікуваних результатів хворим про�

водяться реабілітаційні заходи. У випадку незадовільних результатів лікування

проводиться лікування виниклих ускладнень або диспансерний нагляд та в

разі необхідності – повторне оперативне лікування. Диспансерний нагляд про�

водиться через 3 місяці після операції, через один рік, та щорічно в подальшо�

му. Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному виг�

ляді. 

Можливі ускладнення:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі
клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,
рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�

явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження, функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого в разі необхідності надання медичної
допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворий потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.
Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІV ст.»

Пацієнт______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування гідроу�

ретеру, отримав інформацію про причини виникнення, мету проведення опера�

тивного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом 

ІV ст.»

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання всієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що невиконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

446



Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним реф�

люксом ІV ст.», й отримав на них повні відповіді.

Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом ІV ст.», про що підписа�

вся власноручно __________________________________________,

(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Етіологія міхурово�сечовідного рефлюксу – вроджене або набуте захворю�

вання, що характеризується порушенням уродинаміки у сечових шляхах і

функції нирки. Причиною його може бути недостатність замикаючого апарату

вічка сечоводу, нейрогенний сечовий міхур, інфравезикальна обструкція або

травматичне пошкодження сечового тракту на різному його рівні.

Прогресування міхурово�сечовідного рефлюксу призводить до поступового

погіршення функції нирки, аж до повної її втрати.

Метод лікування – консервативний, оперативний (пластичні, реконструк�

тивні операції).

Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата функції

нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостатності (уро�

сепсису).

Можливі ускладнення оперативного втручання:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.
Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру з міху�

рово�сечовідним рефлюксом.

15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 7. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
уропатію, зумовлену міхурово�сечовідним рефлюксом ІV ст.

ВИМОГИ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ НА УРОПАТІЮ,
ЗУМОВЛЕНУ МІХУРОВО�СЕЧОВІДНИМ РЕФЛЮКСОМ V ст. 

1. Модель клінічного випадку.

У стандарт лікування можуть бути включені хворі на уропатію, зумовлену

міхурово�сечовідним рефлюксом V ст. 

2. Ознаки і критерії діагностики захворювання.

Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлексом, V стадії характери�

зується незворотньою втратою секреторно�екскреторної функції нирки.

Клінічно вона визначається лише при виникненні інфекційно�запальних захво�

рювань у нирці, іноді – септичним станом та бактеріємічним шоком.

Клінічні прояви міхурово�сечовідного рефлюксу V ст. залежать від наявності

або відсутності інфікування верхніх сечовивідних шляхів, вірулентності інфекції

та наявності ускладнень. Найбільш постійним симптомокомплексом є біль у по�

перековій ділянці, який має тупий характер; підвищення температури тіла; ли�
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хоманка. Нирка не пальпується, можлива болючість при глибокій пальпації у

підребер’ї.

За допомогою ультразвукового дослідження визначається збільшений

розмір нирки зі значним розширенням порожнинної системи, різким потоншен�

ням паренхіми нирки. 

При проведенні внутрішньовенної урографії функція нирки втрачена. Конт�

растування порожнинної системи не спостерігається на відстрочених знімках.

Ниркова миска та сечовід атонічні. Діурезна урографія не виконується.

Клубочкова фільтрація зменшується до 10 мл/хв і менше, що свідчить про

термінальне зменшення кількості функціонуючої паренхіми. 

3. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.

Медична допомога, регламентована в даному протоколі, повинна надава�

тись у стаціонарних умовах. 

Профіль ліжок – урологічні. 

Рівень надання допомоги – спеціалізовані урологічні відділення обласних

лікарень, профільні клініки медичних інститутів, Інститут урології АМН України.

Функціональне призначення медичної допомоги – лікування.

4. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Обстеження:

� загальний аналіз крові;

� загальний аналіз сечі;

� рівень креатиніну плазми крові;

� УЗД нирок;

� оглядова урографія;

� екскреторна орографія.

Лікування: оперативне – видалення нирки (нефруретеректомія) при од�

нобічній патології. При двобічній патології нирок видалення нирки виконується

лише за життєвими показаннями.

5. Перелік і обсяг медичних послуг додаткового асортименту.

Обстеження:

� радіоізотопна ренографія;

� динамічна нефросцинтіграфія;

� визначення кліренс�тестів за ендогенним креатиніном;

� аналіз сечі за Зимницьким (при двобічному ураженні);

� ретроградна уретеропієлографія;

� антеградна пієлоуретерографія (при наявності нефростоми);

� бактеріологічне дослідження сечі з визначенням чутливості збудників до

антибактеріальних препаратів.

6. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних по�

слуг при даній моделі клінічного випадку з указанням переліку альтерна�

тивних технологій, безпеки для здоров’я, можливих ускладнень, еко�

номічних особливостей, наукової доказовості очікуваних результатів

діагностики і лікування.
При наявності у хворого скарг на больові прояви в попереку, хворим прово�

диться фізикальне обстеження, УЗД нирок, лабораторні аналізи. Уточнення

діагнозу «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом V ст.» прово�

диться за допомогою рентгенологічних методів обстеження: оглядова, екскре�

торна, діурезна урографія, за показаннями – ретроградна або антеградна

пієлоуретерографія. У випадку не підтвердження діагнозу «Уропатія, зумовле�

на міхурово�сечовідним рефлюксом V ст.» виконуються діагностичні заходи

для встановлення основного захворювання, що є причиною скарг, та адекват�

не лікування у профільному відділенні або амбулаторно.
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При встановленні діагнозу «Міхурово�сечовідний рефлюкс V ст.» хворому за

згоди виконується оперативне втручання – нефруретеректомія. При досягненні

очікуваних результатів хворим проводяться реабілітаційні заходи. Диспансер�

ний нагляд проводиться через 3 місяці після операції, через один рік, та

щорічно в подальшому.

Алгоритм надання медичної допомоги представлений у графічному вигляді

(рис. 8). 

Можливі ускладнення:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� нориця;

� пневмонія;

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу та інші.

7. Можливі результати надання медичної допомоги при даній моделі

клінічного випадку з урахуванням кожного етапу діагностики і лікування,

рівня і типу закладу охорони здоров’я, профілю відділень.

Ефективність хірургічного лікування оцінюється за сукупністю суб’єктивних

скарг, даних об’єктивного обстеження, функції контрлатеральної нирки та на�

явності ниркової недостатності. 

8. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Відсутність скарг, за даними об’єктивного обстеження функція єдиної нирки

задовільна, відсутні ознаки хронічної ниркової недостатності.

9. Рекомендації щодо подальшого у разі необхідності надання медичної

допомоги хворому.

У разі виникнення ускладнень хворих потребує їх консервативного лікуван�

ня або оперативного втручання.

10. Вимоги до дієтичних призначень і обмежень.

Дієтичні призначення і обмеження не передбачаються. 

11. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.

Обмеження фізичного навантаження строком на 3 місяці після операції, са�

наторно�курортне лікування (м.Трускавець, м.Моршин).

12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Інформована згода пацієнта на виконання протоколу надання медичної до�

помоги «Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом V ст.»

Пацієнт______________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

отримав роз’яснення з приводу діагностики, протікання та лікування міхуро�

во�сечовідного рефлюксу V ст., отримав інформацію про причини виникнення,

мету проведення оперативного лікування.

Пацієнту запропоновано проведення лікування згідно з протоколом надання

медичної допомоги «Міхурово�сечовідний рефлюкс V ст.».

Пацієнта сповіщено про необхідність виконання усієї програми надання ме�

дичної допомоги, повідомлено, що не виконання ним рекомендацій лікаря мо�

же призвести до ускладнень.

Пацієнта сповіщено про наслідки відмови від виконання протоколу.

Пацієнт мав нагоду поставити будь�які питання, що стосуються протоколу

надання медичної допомоги «Міхурово�сечовідний рефлюкс V ст.» і отримав

на них вичерпні відповіді.
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Бесіду провів лікар ____________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові)

«____»__________________ 200__р.

Пацієнт дав згоду на проведення протоколу надання медичної допомоги

«Міхурово�сечовідний рефлюкс V ст.», про що підписався власноручно

______________________________________________________________,
(підпис пацієнта)

що засвідчують присутні при бесіді __________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

__________________________________________________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові, підпис свідка)

«____»__________________ 200__р.

13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.

Етіологія рефлюксуючого гідроуретеру – вроджене або набуте захворюван�

ня, що характеризується порушенням уродинаміки в сечових шляхах і функції

нирки. Причиною його може бути недостатність замикаючого апарату вічка се�

човоду, нейрогений сечовий міхур, інфравезикальна обструкція або травма�

тичне пошкодження сечового тракту на різному його рівні.

Прогресування гідроуретеру призводить до поступового погіршення функції

нирки, аж до повної її втрати.

Метод лікування – пластичні, реконструктивні та органовидаляючі операції.

Можливі наслідки відмови від оперативного втручання: повна втрата функції

нирки; розвиток піонефрозу – нагноєння нирки; ниркової недостатності – уро�

сепсису.

Можливі ускладнення оперативного втручання:

� рецидивування гідроуретеру;

� нагноєння післяопераційної рани;

� неспроможність сечовідно�мискового анастомозу;

� гострий пієлонефрит;

� сечова нориця;

� пневмонія; 

� тромбоемболія;

� порушення мозкового кровообігу;

� порушення коронарного кровообігу і т.д.

14. Правила зміни вимог до виконання протоколу.

Зміни вимог до виконання протоколу вносяться при публікації у фахових ви�

даннях науково обґрунтованих на основі доказової медицини нових даних про

етіологію, патогенез, лікування та профілактику розвитку гідроуретеру з об�

струкцією мисково�сечовідного з’єднання.

15. Вартісні характеристики протоколу.

Вартісні характеристики визначаються згідно вимог нормативних доку�

ментів.
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ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОТОКОЛУ

Рис. 8. Графічна схема алгоритму надання медичної допомоги хворим на
уропатію, зумовлену міхурово�сечовідним рефлюксом V ст.

МОНІТОРУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
16. Методологія моніторингу і критерії ефективності виконання прото�

колу.
Вибірка – всі пацієнти, яким проведене оперативне втручання або контроль�

не обстеження з приводу уропатії, зумовленої міхурово�сечовідним рефлюк�
сом у спеціалізованому урологічному відділенні, профільній клініці медичного
інституту, Інституті урології АМН України протягом календарного року.

Оцінка проводиться за наступними позиціями: 
1. Загальна кількість хворих на міхурово�сечовідний рефлюкс, які

госпіталізовані у відділення протягом року _______.
2. Кількість хворих на міхурово�сечовідний рефлюкс, яким проведене опера�

тивне втручання ________, (_________) % до усіх.
А) Кількість хворих з міхурово�сечовідним рефлюксом, яким проведені пла�

стичні операції на міхурово�сечовідному сегменті ________, (_________) % до
прооперованих.

Скарги

Так

Обстеження: УЗД, оглядова, екскреторна, діурезна

урографія, висхідна та мікційна уретроцистограма,

загальний аналіз крові, сечі, креатинін плазми крові

Встановлено діагноз «Уропатія, зумовлена міхурово�

сечовідним рефлюксом V ст.»

Діагностичні заходи

спрямовані на встановлення

причини виникнення скарг та

адекватне лікування у

профільному відділенні

Оперативне лікування –

нефректомія

Досягнуто очікуваних

результатів

Ні

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Ні

Так

Реабілітація

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування ускладнень або

диспансерний нагляд та

повторне оперативне лікування

Диспансеризація

Ні

Так
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Б) Кількість хворих з міхурово�сечовідним рефлюксом, яким проведена не�
фректомія ________, (_________) % до прооперованих.

В) Кількість прооперованих хворих з міхурово�сечовідним рефлюксом, у
яких виникли ускладнення, що потребують повторного оперативного втручан�
ня ________, (_________) % до прооперованих.

3. Кількість хворих з міхурово�сечовідним рефлюксом, яким виконане конт�
рольне обстеження __________, (_________) % до усіх.

А) Кількість хворих з міхурово�сечовідним рефлюксом, при контрольному
обстеженні у яких констатоване погіршення функції оперованої нирки
_________, (_________) %.

Б) Кількість хворих з міхурово�сечовідним рефлюксом, при контрольному об�
стеженні у яких відзначений позитивний результат оперативного втручання
________, (_________) %.

Інформацію про результати моніторування протоколу головні обласні
спеціалісти, завідуючі відділеннями профільних клінік медичних інститутів на�
правляють головному позаштатному спеціалісту МОЗ України до 1 березня на�
ступного року.

17. Порядок реєстрації і оцінки побічних ефектів і розвитку ускладнень.
Діагностика розвитку ускладнень проводиться лікуючим лікарем. Діагноз

ставиться на основі даних об’єктивного огляду, даних лабораторних
досліджень, УЗД, рентгенологічних методів, при цьому враховується функція
ураженої та контрлатеральної нирок, наявність гнійного виділення з післяопе�
раційної рани, сечової нориці.

Діагноз підтверджується даними рентгенологічного обстеження та лабора�
торними методами.

Ускладнення, що розвинулись у стаціонарі, реєструються.
18. Проміжні результати ефективності виконання протоколу і внесення

змін до нього.
Оцінка виконання протоколу проводиться 1 раз на рік за результатами

аналізу даних, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до протоколу надання медичної допомоги «Уропатія, зумовле�

на міхурово�сечовідним рефлюксом» проводиться у випадку отримання інфор�
мації:

а) про наявність у наведеному протоколі надання медичної допомоги вимог,
які наносять шкоду здоров’ю пацієнта;

б) при отриманні переконливих доказів про необхідність змін обов’язкових
вимог протоколу.

Зміни у наведений протокол готуються групою розробників. Внесення змін
до цього протоколу надання медичної допомоги проводиться Міністерством
охорони здоров’я України згідно чинного законодавства.

19. Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу.
Оцінка якості життя при виконанні протоколу надання медичної допомоги

«Уропатія, зумовлена міхурово�сечовідним рефлюксом» проводиться за
міжнародним індексом QOL.

Quality of life due to urinary symptoms
Оцінка хворим Дуже Задо� В ос� Між В ос� Не за� Несте�
якості життя задо� воле� новно задо� новно� дово� рпно
хворим в воле� ний му, за� воле му, не лений
відношенні ний дово� ний та задо�
стану нирок лений не за� воле�

дово� ний
лений

1. Як би Ви 0 1 2 3 4 5 6
віднеслись до 
того, що Вам до 

453



кінця життя 
доведеться мати 
такі проблеми з 
нирками, як в 
цей час?

Індекс оцінки якості життя QOL =

20. Оцінка вартості протоколу.
Клініко�економічний аналіз проводиться згідно вимог нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

ХРОНІЧНИЙ ОБСТРУКТИВНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ МКХ�10: N11.1

І. ВСТУП.
1.1. Область застосування.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Хронічний обструктивний

пієлонефрит» призначений для застосування у системі охорони здоров'я Ук�
раїни.

1.2. Нормативні посилання.
Галузевий стандарт, підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2), щодо розробки
клінічних протоколів.

1.3. Загальні положення.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Хронічний обструктивний

пієлонефрит (N11.1)», створений з метою нормативного забезпечення ре�
алізації доручення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Хронічний обструктивний
пієлонефрит (N11.1)» розроблений для вирішення наступних завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із хронічним обструктивним пієлонефритом;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання і оптимізації медичної допомоги пацієнтам із хронічним обструк�
тивним пієлонефритом;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, яка пропонується у медичних закладах та на території у рам�
ках державних гарантій безкоштовної медичної допомоги.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів з хронічним
обструктивним пієлонефритом.

1.4. Ведення галузевого стандарту «Протокол ведення хворих.
Хронічний обструктивний пієлонефрит».

Ведення галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Хронічний об�
структивний пієлонефрит» здійснюється Харківським обласним клінічним цен�
тром урології і нефрології, 61037, м. Харків, пр. Московський, 195.
Директор Центру, Лісовий тел. (0572) 26�31�55
доктор медичних наук, Володимир
професор Миколайович

Заступник директора Дубінін тел. (0572) 26�10�55
з лікувальної роботи Микола 

Сергійович
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Завідувач Андон’єва тел. (0572) 26�13�00
нефрологічним Ніна
відділенням, Михайлівна
к.мед.н., доцент 

Система ведення передбачає взаємодію Харківського обласного клінічного
центру урології і нефрології з усіма зацікавленими організаціями.

1.5. Загальні питання.
Під терміном «хронічний обструктивний пієлонефрит» розуміють тривало пе�

ребігаючий запальний процес з ураженням ниркової паренхіми та миски, який
виникає на фоні анатомічних аномалій сечового тракту або обструкції на будь�
якому рівні від клубочків до зовнішнього отвору сечовивідного каналу, а в де�
яких випадках – за межами сечового тракту. Наслідками можуть бути підвище�
ний внутрішньоканальцевий тиск, сечовий стаз, інфекція, утворення каменів та
втрата ниркової функції з фіброзом та деформацією чашково�мискової систе�
ми. Клінічна картина залежить від причини, тривалості та рівня обструкції. 

Етіологія і патогенез
Фактори, що ведуть до розвитку ХОПН, поділяються на 2 групи: пов’язані з

вірулентними властивостями збудника та анатомо�фізіологічними порушення�
ми сечового тракту хворого. Найбільш часто збудниками виявляються
Escherichia coli, приблизно в 75% випадків, рідше, приблизно в 10�15% ви�
падків, – Klebsiella, Proteus mirabilis та деякі види Enterobacter разом. Частка
коагулазонегативних стафілококів та Stafylococcus faecalis (ентерококів) скла�
дає 2�3% набутих інфекцій. Гематогенне розповсюдження до нирок частіше
пов’язане з Stafylococcus aureus, який викликає кортикальні та навколониркові
абсцеси.

Уропатогенні властивості мають мікроорганізми, у яких є на клітинній мем�
брані р�фімбрії, що сприяють кращій адгезії мікроба на епітелії сечового трак�
ту з подальшим сходженням по ньому. Деякі мікроби мають гемолізуючі влас�
тивості, що знижує ефективність імунного захисту проти них.

Хронічний пієлонефрит, який супроводжується флорою, що розщеплює ура�
зу сечі, індукує вторинний нефролітіаз. Формуються швидко зростаючі змішані
(фосфатні), нерідко коралоподібні конкременти, що погіршує перебіг запально�
го процесу в нирках, таким чином утворюється замкнуте коло.

Головним фактором у формуванні ХОПН визнається порушення уроди�
наміки.

Обструктивні уропатії призводять до хронічного розширення ниркової мис�
ки, що викликає м’язову атонію, фіброз та втрату перистальтичної активності.
У подальшому розвивається атрофія ниркової паренхіми від здавлення: спо�
чатку уражуються збірні трубочки та інтерстицій мозкової речовини, потім –
проксимальні канальці, інтерстицій кіркової речовини і клубочків з постійною
втратою ниркової функції. 

Клінічна картина
Клінічна картина ХОПН різноманітна. Це обумовлено розповсюдженістю за�

пального або склеротичного процесу у нирках, активністю запалення, особли�
востями збудника, глибиною порушення функціонального стану нирок, на�
явністю супутніх захворювань.

Типовим проявом захворювання є тупі болі в області попереку, які інколи ся�
гають значної інтенсивності. Часто, як наслідок одночасно існуючого циститу,
з’являються дизуричні розлади.

Клінічними проявами ХОПН також є лихоманка, біль у попереку або животі,
які часто не визначені та залежать від джерела обструкції. У випадку розвитку
гострого гідронефрозу виникають переймоподібні болі, при хронічному розвит�
ку перебіг може бути малосимптомним або супроводжуватися періодичним ди�
скомфортом у вигляді тупого ниючого болю у боці. Перемежований гідронеф�
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роз, пов’язаний з нефроптозом або гострим перерозтягненням ниркової миски
(синдром Дитля), як правило, викликає сильний біль. Рідше виникають непояс�
нені симптоми з боку шлунково�кишкового тракту, наприклад, нудота, блюво�
та, болі в животі, які найбільш характерні для дітей із вродженою обструкцією.

У клінічних проявах ХОПН важлива роль належить особливостям інфекту,
який його визвав. Найбільш важкий перебіг з септичним ураженням контрале�
ральної нирки, метастатичними гнійними вогнищами, жовтяницею та гепаторе�
нальною недостатністю спостерігається у випадках запального процесу, вик�
ликаного протеєм або плазмокоагулюючим стафілококом.

Сечовий осад зазвичай незначний, приблизно у 10% хворих виявляться ге�
матурія. Досить часто зустрічається сечова інфекція з піурією, підвищеною
температурою і локальним дискомфортом.

При дослідженні ниркової функції можуть проявлятися порушення концент�
раційної функції та гіперхлоремічний ацидоз ще до появи азотемії.

Діагностика
Діагностика ХОПН базується на виявленні ознак ураження паренхіми нирок,

переважно інтерстиціальної зони і чашково�мискового апарату при одночасно�
му підтвердженні бактеріального генезу цих уражень.

Діагноз включає визначення причин обструкції і оцінку ступеня активності
запального процесу та функціонального стану ураженого органу.

У діагностиці ХОПН важливе місце займають дані анамнезу, систематичне
дослідження сечі, бактеріологічні, рентгенологічні, радіоізотопні, ультразвукові
та кліренсові методи дослідження нирок.

Особливе значення для верифікації ХОПН мають рентгенологічні методи
дослідження – внутрішньовенна та інфузійна урографія. Ранніми рентгено�
логічними ознаками є зниження тонусу сечових шляхів, сплощення та закруг�
леність кутів форніксів, звуженість та розтягнутість чашок. На більш пізніх
стадіях – різка деформація чашок, їх зближення, пієлоектазія, наявність пієло�
ренальних рефлюксів. Характерним стає збільшення ренально�паренхіматоз�
ного індексу вище 0,4 см, а також зменшення паренхіми нирок на полюсах, у
порівнянні з її товщиною в середній частині. 

При комп’ютерній томографії визначається причина та рівень обструкції. КТ
дозволяє скласти чітку уяву про масу та щільність паренхіми нирок, судинної
ніжки, паранефральної клітковини, наявність пухлинних утворень, зробити
висновок про гідронефротичну трансформацію.

Застосування радіоізотопних методів (реографія, комп’ютерна сцинтіграфія
нирки) дає можливість спостерігати асиметрію і зміни характеру ренограм.

Ультразвукові методи мають високу роздільну здатність, дозволяють вияви�
ти стан пірамід, кісти нирок. 

З лабораторних методів дослідження додатково використовується бак�
теріологічний аналіз сечі на флору та чутливість до антибіотиків, мазки з урет�
ри та піхви. У сечовому осаді спостерігається протеїнурія, лейкоцитурія,
циліндрурія. При бактеріологічному посіві сечі – ріст патогенної флори. При
нирковій недостатності – підвищення рівня сечовини, креатинину.

Загальні підходи до лікування ХОПН
Обов’язковою умовою є усунення причин порушення пасажу сечі та крово�

обігу в нирці. Терапія лікарськими засобами передує операції і продовжується
у післяопераційному періоді.

Ефективне тривале антибактеріальне лікування, спочатку безперервне, а
потім (через 6�8 тижнів) – переривчасте (по 10 діб щомісяця протягом 
8�10 місяців).

Комплексна терапія при хронічному пієлонефриті повинна бути:
а) етіологічною (антибактеріальні препарати з урахуванням чутливості збуд�

ника процесу);
б) патогенетичною (усунення запалення); 
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в) спрямованою на підвищення функціональної здатності нирки й сечових
шляхів і резистентності їх щодо запального процесу; 

г) підвищення захисних властивостей організму (дієто� і бальнеотерапія). 
При пієлонефриті з початковими явищами ХНН протипоказані нефроток�

сичні антибіотики (поліміксини, стрептоміцин, тетрацикліни), повинні бути
зменшені дози гентаміцину, цефалоспоринів, нітрофуранів. 

При запущеному односторонньому хронічному пієлонефриті, який не
піддається терапевтичному лікуванню, або зморщенні однієї нирки, яке усклад�
нилося артеріальною гіпертензією, показана нефректомія.

Загальні підходи до профілактики ХОПН
Профілактичні огляди
Диспансеризація
Вирішення питань соціальної реабілітації і трудової експертизи.
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
2.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – ХОПН.
Ускладнення – ГНН, ХНН, уросепсис.
Код за МКХ�10: N11.1.
2.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: біль у поперековій ділянці, підвищення температури, оз�

ноб, слабкість, нудота, дизуричні порушення; наявність обструкції сечо�
вивідних шляхів.

Наявність клінічних та лабораторних ознак ГНН, ХНН, уросепсису.
2.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнти з ХОПН;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.

2.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Оглядовий знімок нирок Одноразово
Екскреторна урографія За потребою
Цистоскопія За потребою
Загальний аналіз крові За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Сечовина і креатинін крові За потребою
Бактеріологічний посів сечі За потребою

2.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно�
поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає збір анамнезу і скарг, огляд хворого,
контроль УЗД;

� алгоритм УЗД – ознаки обструкції сечових шляхів (розширення миски і
сечоводу);

� алгоритм екскреторної урографії – ознаки пієлоуретероектазії, перегин
сечоводу;

� алгоритм цистоскопії – ознаки обструкції нижніх сечових шляхів;
� алгоритм біохімічних показників крові – підвищення рівня сечовини, кре�

атиніну, дизелектролітемія, ацидоз;
� алгоритм аналізу сечі – зниження концентраційної функції нирок, про�

теїнурія, циліндурія, гематурія, лейкоцитурія;
� алгоритм бактеріологічного посіву сечі – ріст патогенної флори більше

100 тис. мікробних тіл.
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2.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
Спостереження в амбулаторно�поліклінічних умовах може проводитися після

стаціонарного лікування у післяопераційному періоді.
У випадку ремісії хронічного обструктивного пієлонефриту УЗД проводиться

1 раз на 6 місяців, екскреторна урографія – 1 раз на рік.
У випадку загострення або рецидиву обструкції – госпіталізація в стаціонар.

2.6. Вимоги до стаціонарної діагностики
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Оглядова та екскреторна урографія Одноразово
Цистоскопія Одноразово
Загальний аналіз крові За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Проба Зимницького Одноразово
Добова протеїнурія За потребою
Сечовина та креатини крові За потребою
Біохімічний аналіз крові (кислотно� За потребою
лужний стан, загальний білок та 
фракції, електроліти, сечова кислота, 
функціональні проби печінки, 
геморенальні проби)
Імунологічне дослідження крові За потребою
Бактеріологічне дослідження крові За потребою
Бактеріологічне дослідження сечі За потребою
Нефробіопсія За потребою
ЯМР За потребою
Ниркова ангіографія За потребою
Вимір АТ За потребою
ЕКГ За потребою

2.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної діаг�
ностики.

� алгоритм УЗД: ознаки обструкції сечових шляхів, наявність пієлоурете�
роектазії;

� алгоритм екскреторної урографії – ранніми рентгенологічними ознака�
ми є зниження тонусу сечових шляхів, сплощення та округленість кутів
форніксів, звуженість та витягнутість чашок. На більш пізніх стадіях –
різка деформація чашок, їх зближення, пієлоектазія, наявність пієлоре�
нальних рефлюксів. Характерним стає збільшення реально�паренхіма�
тозного індексу вище 0,4 см, а також зменшення паренхіми нирок на
полюсах, у порівнянні з її товщиною в середній частині;

� алгоритм КТ і ЯМР: картина схожа з УЗД, однак більш точна й до�
стовірна;

� алгоритм ниркової ангіографії: візуалізується джерело обструкції;
� алгоритм аналізу крові при ХОПН – лейкоцитоз, зростання ШОЕ, ней�

трофільний лейкоцитоз;
� алгоритм біохімічних досліджень крові – водно�електролітні порушення,

ацидоз, гіперкаліємія, підвищення рівня азотемії, диселектролітемія,
диспротеїнемія;

� алгоритм загального аналізу сечі – коливання протеїнурії, зниження
концентраційної функції нирок, циліндрурія, гематурія, лейкоцитурія,
бактеріурія;
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� алгоритм проби Зимницького – зниження концентраційної функції нирок;
� алгоритм добової протеїнурії – підвищення добової протеїнурії;
� бактеріологічне дослідження крові та сечі – наявність росту патогенної

флори;
� алгоритм нефробіопсії – дифузна лімфогістіоцитарна інфільтрація інтер�

стицію, склероз строми, виражена дистрофія або атрофія епітелія ка�
нальців; при хронічному обструктивному пієлонефриті – рубцювання
паренхіми, пошкодження сосочків з подальшою тубулоінтерстиціаль�
ною атрофією, розширенням чашечок і склерозом кіркової речовини.

2.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Показаннями до стаціонарного лікування є:

� неефективність амбулаторного лікування;
� необхідність хірургічного лікування;
� погіршення стану хворого, лабораторних показників;
� наявність ознак обструкції за даними додаткових досліджень (УЗД, уро�

графія).
У всіх випадках розвитку ХОПН показана госпіталізація до урологічного

відділення для проведення диференціальної діагностики етіологічних фак�
торів. Лікування починається з поновлення відтоку сечі з верхніх сечових
шляхів за допомогою катетеризації сечоводу. При поновленні пасажу сечі за�
стосовують стандартизовані схеми антибактеріальної терапії.

Ефективність антибактеріальної терапії ХОПН, як і інших неспецифічних
інфекцій, визначається чутливістю збудника до призначеного препарату при
умові достатньої біодоступності, достатнього накопичення його в тканині та
адекватної тривалості лікування. Спектр збудників має суттєві відмінності у
амбулаторних і стаціонарних хворих. Якщо у перших в 90% переважає E.coli,
як правило, чутлива до аміноглікозидів, цефалоспоринів ІІ�ІІІ покоління, амок�
сициліну, нітрофуранів, налідиксової кислоти і, в меншому ступені, до тримето�
приму/сульфаметоксазолу, то у других велика частота нозокоміальних штамів,
у тому числі протея, клебсієли, синегнійної палички та інших мікроорганізмів,
що відрізняються підвищеною вірулентністю і резистентністю до антимікробної
терапії. Виходячи з цього, особливо важливою представляється роль
мікробіологічних досліджень сечі у стаціонарних хворих, а також витриманості
лікарів в плані надлишкового використання інтравезікальних маніпуляцій, які
сприяють нозокоміальному інфікуванню.

При ХОПН одним із основних принципів лікування є негайний початок ан�
тимікробної терапії для запобігання вражаючої дії мікробного запалення на
нирки. У зв’язку з цим стартовий препарат вибирається, як правило, емпірич�
но, виходячи зі специфічного для даної території спектру збудників, досвіду по�
переднього лікування, клінічної симптоматики, віку хворого, доступності
лікарських засобів.

Хірургічне лікування ХОПН складається з декапсуляції нирки, розсічення
карбункулів, нефростомії і дренування заочеревинного простору. Обов’язко�
вий посів ниркової тканини і мискової сечі для визначення збудника захворю�
вання та чутливості до антибактеріальних препаратів.

2.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.
Диспансерне спостереження. Проводиться урологом в амбулаторно�

поліклінічних закладах за місцем проживання хворого. Диспансерне спостере�
ження проводиться 1 раз на півроку та включає такі діагностичні дослідження:

� загальний аналіз сечі та крові;
� УЗД нирок;
� екскреторна урографія;
� добова протеїнурія;
� біохімічні показники крові (сечовина, креатинін, загальний білок, елек�

троліти);
� консультації фахівців.
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Лікувальні заходи включають:
� дієтотерапію;
� антибактеріальна терапія за показаннями;
� усунення джерел обструкції, відновлення ниркової гемо� та уродинаміки

в умовах стаціонару.
Тривалість лікування визначається за необхідністю.
Тривалість диспансерного спостереження – 5 років. Критеріями зняття з ди�

спансерного обліку є відсутність обструкції, нормальні показники сечі і крові
протягом 5 років.

Санаторно�курортне�лікування – за показаннями. Проводиться після випис�
ки із стаціонару та після оперативного лікування. Рекомендуються санаторії:

� «Березівські мінеральні води», Харківська область;
� «Райєленівка», Харківська область;
� «Кришталевий палац», м.Трускавець;
� «Шаян», м. Хуст; 
� «Карпати», м. Мукачево;
� «Поляна квасова», м. Ужгород;
� «Сонячне Закарпаття», м. Волинець;
� «Кришталеве Джерело», «Синяк», «Поляна», м. Свалява;
� «Верховина», м.Міжгір’я.

Вирішення питання про соціально�трудову експертизу. 
Профілактичні заходи включають хірургічну корекцію обструкції сечових

шляхів, санацію вогнищ хронічної інфекції; заборону профілактичних щеплень.
2.10. Вимоги до відходу за пацієнтом і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.
2.11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.
2.12. Додаткова інформація для пацієнтів і членів його родини.
Додаткової інформації немає.
2.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ХОПН (за даними проведених діагностичних
досліджень) формується нова діагностична концепція;

� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення ліку�
вально�діагностичних заходів, при відсутності ХОПН пацієнт перехо�
дить до протоколу ведення хворих з відповідним/виявленим захворю�
ванням чи синдромом.

2.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність
результату розвитку ознаки час досягне� надання

ння резу� медичної 
льтату допомоги

Одужання 92 Відсутність Через Контроль УЗД 
рецидивів 1�2 тижні 1 раз на

3 місяці
Післяопе� 4 Кровотеча, Через Відкрите 
раційні запалення 1�2 доби хірургічне
ускладнення лікування 
Рецидив 4 За допомо� До 3�х Динамічне 
хронічного гою УЗД, місяців спостереження,
обструктив� урографії прогресування –
ного пієло� хірургічне 
нефриту лікування 
Летальний 
результат 
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2.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.

ІІІ. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ

ІV. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться по всій територій України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення в перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

� Моніторування включає: ХОПН у лікувально�профілактичних закладів
усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;

Біль у поперековій ділянці, дизуричні порушення,

підвищення температури, нудота, зниження діурезу 

Збір анамнезу, скарг, загальний аналіз крові, загальний

аналіз сечі, біохімічний аналіз крові, бактеріологічний

посів сечі, УЗД, урографія

Хронічний обструктивний пієлонефрит 

Диспансерний контроль: УЗД,

аналіз сечі 1 раз на 3 місяці,

бактеріологічне дослідження

сечі 1 раз на 6 місяців;

урографія 1 раз на рік 

Лікування:

комбінована терапія в

урологічному відділенні

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування: усунення причин

обструкції шляхом повторного

хірургічного втручання в умовах

урологічного відділення

Ні

Реабілітація

Диспансеризація: УЗД, аналіз

сечі 1 раз на 3 місяці,

бактеріологічне дослідження

сечі 1 раз на 6 місяців;

урографія 1 раз на рік

Так
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� складення звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Харківський об�

ласний клінічний центр урології і нефрології.
Вихідними даними про моніторування є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні картки пацієнтів з ХОПН, інші документи.

Картки пацієнтів заповнюються у медичних закладах, визначених переліком
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються в за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше, ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 в рік. 

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять:
� критерії включення и виключення з Протоколу, 
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту, 
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту, 
� наслідки захворювання, 
� вартість виконання медичної допомоги по протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку ускладнень
Інформація про побічні ефекти і ускладнення, що виникли в процесі діагнос�

тики лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважався включеним у моніторування при заповненні на нього Кар�

ти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості
продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом).

У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

Проміжна оцінка внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводять у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’я пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін, вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконання протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з ХОПН при виконанні протоколу викорис�

товують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу та ціни�якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів. 
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу в статистичних даних (захворюваності, смертності від
ХОПН), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, летальність хво�
рих з ХОПН).
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Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включається кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, їхній якісний аналіз, висновки, про�
позиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

Додаток 1
Додаток до медичної карти №_______

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я ___________________________________________________________
одержав роз’яснення з приводу діагнозу хронічного обструктивного пієлоне�

фриту, одержав інформацію про особливості перебігу захворювання, ймовірну
тривалість лікування, про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження та лікування, відповідно до протоко�
лу № __, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість, можливий не�
сприятливий ефект діагностичних процедур, а також у тім, що маю я робити під
час їх проведення. 

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікаря про будь�
яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не при�
писаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного болю
і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування, може ускладнити лікування і негативно
позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також їхню
зразкову вартість.

Бесіду провів лікар _____________________(підпис лікаря)
«______»______________20___р.
Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався

власноручно ______________(підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник ______________(підпис законно�

го представника),
чи що засвідчують присутні при бесіді _________________(підпис лікаря),
__________________(підпис свідка).
Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому

розписався власноручно______________(підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник ______________(підпис законно�

го представника),
чи що засвідчують присутні при бесіді _________________(підпис лікаря),
__________________(підпис свідка).
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ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 

ХРОНІЧНИЙ ТУБУЛОІНТЕРСТИЦІАЛЬНИЙ НЕФРИТ МКХ�10: N11

ВСТУП.
1.1. Область застосування.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Хронічний тубулоінтер�

стиціальний нефрит (N11)» призначений для застосування в системі охорони
здоров’я України.

1.2. Нормативи посилання.
Галузевий стандарт, підготовлений з метою забезпечення виконання дору�

чення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2), щодо розробки
клінічних протоколів.

1.3. Загальні положення.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Хронічний тубулоінтер�

стиціальний нефрит (N11)» створений з метою нормативного забезпечення ре�
алізації доручення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Хронічний тубулоінтер�
стиціальний нефрит (N11)» розроблений для вирішення наступних завдань:

� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагностики і
лікування хворих із хронічним тубулоінтерстиціальним нефритом;

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання і оптимізації медичної допомоги пацієнтам із хронічним тубу�
лоінтерстиціальним нефритом;

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, яка пропонується в медичних закладах і на території у рамках
державних гарантій безкоштовної медичної допомоги.

Область поширення дійсного стандарту – лікувально�профілактичні заклади
загального профілю всіх рівнів, включаючи спеціалізовані нефрологічні та уро�
логічні заклади (відділення).

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до пацієнтів з хронічним
тубулоінтерстиціальний нефритом.

1.4. Ведення галузевого стандарту «Протокол ведення хворих.
Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит».

Ведення галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Хронічний тубу�
лоінтерстиціальний нефрит» здійснюється Харківським обласним клінічним
центром урології і нефрології, 61037, м. Харків, пр. Московський, 195.
Директор Центру, Лісовий тел. (0572) 26�31�55
доктор медичних наук, Володимир
професор Миколайович
Заступник директора, Дубінін тел. (0572) 26�10�55
асистент Микола 

Сергійович
Завідувач Андон’єва тел. (0572) 26�13�00
нефрологічним Ніна
відділенням, Михайлівна
к.мед.н., доцент 

Система ведення передбачає взаємодію Харківського обласного клінічного
центру урології і нефрології з усіма зацікавленими організаціями.

1.5. Загальні питання.
Під терміном «хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит» розуміють всі

хронічні захворювання нирок, при яких генералізовані чи локальні зміни в ту�
булоінтерстиціальній області переважають над гломерулярними або судинни�
ми ураженнями. Оскільки деяка ступінь тубулоінтерстиціальних змін існує при
усіх ниркових захворюваннях, таке розрізнення може бути утруднене. Крім то�
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го, можлива одночасна наявність у хворого різних станів, які супроводжуються
тубулоінтерстиціальним запаленням (таких, наприклад, як цукровий діабет,
інфекція сечових шляхів). Сучасні дані свідчать, що від 30 до 50% випадків
хронічної ниркової недостатності (ХНН) розвиваються внаслідок ТІН. Біля 20%
випадків пов’язано з хронічним вживанням анальгетиків.

Хронічний пієлонефрит означає неспецифічний інфекційно�запальний про�
цес, що протікає, в основному, в чашково�мисковій системі нирок та її тубу�
лоінтерстиціальній зоні.

Етіологія і патогенез
У розвитку хронічного ТІН мають значення різноманітні етіологічні фактори,

а саме лікарські засоби, метаболічні та імунні порушення, важкі метали,
інфекції, злоякісні новоутворення, спадкові захворювання нирок. Однак існує
велика група тубулоінтерстиціальних захворювань невизначеної етіології. Ме�
ханізм дії лікарських засобів пов’язаний як з прямим токсичним впливом, так і
з реакціями гіперчутливості. Важливе місце займають метаболічні розлади,
етіологічне значення яких вище, ніж імунні порушення.

Основною морфологічною ознакою є лімфогістіоцитарна інфільтрація інтер�
стицію, склероз строми, виражена дистофія або атрофія канальців.

В основі розвитку хронічного пієлонефриту лежить інфікування миски, чаш�
ки та паренхіми нирки, зв’язані з місцевою дією бактерій, та відповідною за�
пальною реакцією у вигляді вогнищево�деструктивних і вогнищево�гранулема�
тозних процесів закінчуються рубцюванням ниркової тканини, що розповсю�
джуються при хронізації хвороби з ураженням усіх структур органу з прогресу�
ючим зморщуванням нирки аж до уремії. При цьому бактеріальне ураження
призводить до вогнищевої тубулоінтерстиціальної атрофії чашечок і склерозу
коркового шару.

Клінічна картина
Визначається постійно прогресуючими канальцієвими розладами. Відносно

швидкий розвиток водно�електролітних порушень (ацидоз, гіперкаліємія), по�
рушення концентраційної функції нирок. Характерна поява протеїнурії,
помірної гіпертонії. В іншому клінічна картина хронічного ТІН відповідає тій но�
зологічній формі, яка є основним етіологічним фактором. Такі, наприклад, як
подагра, системний червоний вовчак, цироз печінки, мієлома, хвороба Шегре�
на і т.д.

Клінічні прояви хронічного пієлонефриту, такі як лихоманка, біль у попереку
і животі, часто не визначені і суперечливі. Наявність в анамнезі інфекцій сечо�
вих шляхів (ІСШ) або рецидивуючого гострого пієлонефриту допомагають в
постановці діагнозу. Патологічна урограма, на якій виявляється система роз�
ширених чашечок з рубцюванням тканин, лежать вище, дозволяє майже точ�
но встановити діагноз.

Протеїнурія або відсутня, або буває мінімальною. Сечовий осад містить зер�
нисті і лейкоцитарні циліндри, клітини ниркового епітелію, лейкоцити. При
дослідженні ниркової функції можуть проявлятися порушення концентраційної
функції і гіперхлореміний ацидоз ще до появи азотемії.

Діагностика
Для діагностики хронічного ТІН застосовують нефробіопсію (НБ), УЗД нирок,

з лабораторних методів дослідження – показники імунологічного статусу, за�
гальний аналіз крові, сечі, геморенальні проби, добова протеїнурія, загальний
білок і фракції. Залежно від етіології ТІН, дослідження С�реактивного білка,
імуноглобулінів, сечової кислоти, LE�клітини крові, антинуклеари, стернальна
пункція, рентгенографія плоских кісток, ЕКГ, рентгенографія суглобів. 

Для діагностики хронічного пієлонефриту застосовують: УЗД нирок, на яко�
му виявляється деформація чашково�мискової системи; екскреторна урог�
рафія; нефробіопсія: рубцювання паренхіми з реакцією прилеглих сосочків з
подальшою тубулоінтерстиціальною атрофією, розширенням чашок та склеро�
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зом кіркової речовини, що лежить над ними. З лабораторних методів
дослідження додатково використовується бактеріологічний аналіз сечі на фло�
ру та чутливість до антибіотиків, мазки з уретри та піхви. При ремісії хронічно�
го пієлонефриту має місце незначний сечовий осад та зниження концент�
раційної функції нирок. При загостренні хронічного пієлонефриту виявляється
лейкоцитоз, зрушення лейкоцитарної формули вліво, прискорення ШОЕ. В се�
човому осаді має місце протеїнурія, лейкоцитурія, циліндрурія. При бак�
теріологічному посіві сечі – ріст патогенної флори. При нирковій недостатності –
підвищення рівня сечовини, креатиніну.

Загальні підходи до лікування ТІН
Лікування хронічного ТІН залежить від етіологічної причини захворювань.
Тактика лікування хворих з хронічним ТІН залежить від етіологічних причин

і розвитку синдромів, які викликані тим чи іншим агентом, наприклад, гостра
та хронічна ниркова недостатність, нефротичний синдром, канальцевий аци�
доз, ТІН. Загальні заходи включають усунення нефротоксичної дії, якщо збере�
жена функція нирок, пряме видалення токсину з кровотоку (діаліз, плазмофе�
рез). У ряді випадків може бути показана комбінована терапія.

Найбільш важливі лікувальні заходи при хронічному пієлонефриті – це усу�
нення обструкції та знищення бактерій у сечових шляхах. Антимікробна терапія.

При ремісії хронічного пієлонефриту хворим необхідне диспансерне спосте�
реження, контроль аналізів сечі 1 раз на півроку, контроль рівня сечовини і кре�
атиніну – 1 раз на рік. УЗД – 1 раз на рік.

При загостренні хронічного пієлонефриту з клінічними проявами пацієнт
підлягає госпіталізації у стаціонар. Найбільш надійним методом лікування є ан�
тибактеріальна терапія в комплексі з іншими препаратами.

Якщо у хворих розвивається ХНН, необхідне лікування в умовах консерва�
тивної нефрології або замісної терапії.

Загальні підходи до профілактики ТІН
Профілактичні огляди
Диспансеризація
Вирішення питань соціальної реабілітації і трудової експертизи.
ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
2.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – хронічний ТІН.
Ускладнення – ГНН, ХНН.
Код за МКХ�10 – N11.
2.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: набряки, нудота, слабість, підвищення АТ, зменшення

діурезу, при хронічному пієлонефриті – біль у поперековій ділянці, підвищення
температури, підвищення АТ, слабкість.

2.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з ТІН, хронічним пієлонефритом;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
2.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Загальний аналіз крові За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Сечовина і креатини крові За потребою
Вимір АТ За потребою
Вимір добового діурезу За потребою
Бактеріологічний посів сечі За потребою
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2.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно�
поліклінічної діагностики:

� фізикальне обстеження включає збір анамнезу і скарг, огляд хворого,
контроль АТ;

� алгоритм біохімічних показників крові – підвищення рівня сечовини, кре�
атиніну, дизелектролітемія, ацидоз;

� алгоритм аналізу сечі – зниження концентраційної функції нирок, про�
теїнурія, циліндурія, гематурія, лейкоцитурія;

� алгоритм УЗД – ознаки хронічного пієлонефриту;
� алгоритм бактеріологічного посіву сечі – ріст патогенної флори більше

100 тис. мікробних тіл.
2.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
Спостереження в амбулаторно�поліклінічних умовах може проводитися після

стаціонарного обстеження, в період ремісії основного захворювання.
У випадку ремісії хронічного пієлонефриту проводиться диспансерне спосте�

реження, контроль аналізу сечі 1 раз на 6 місяців.
У випадку загострення або розвитку ХНН – госпіталізація в стаціонар.

2.6. Вимоги до стаціонарної діагностики
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг Одноразово
УЗД Одноразово
Оглядова та екскреторна урографія Одноразово
Загальний аналіз крові За потребою
Загальний аналіз сечі За потребою
Добова протеїнурія За потребою
Сечовина та креатини крові
Біохімічний аналіз крові (кислотно� За потребою
лужний стан, загальний білок та фракції,
електроліти, сечова кислота, 

функціональні проби печінки, 
геморенальні проби)
Імунологічне дослідження крові За потребою
Бактеріологічне дослідження сечі За потребою
Нефробіопсія Одноразово
Вимір АТ За потребою
ЕКГ За потребою

2.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної діаг�
ностики.

� Алгоритм аналізу крові при хронічному пієлонефриті – лейкоцитоз.
Підвищення рівня сечовини, креатинину.

� Алгоритм УЗД: залежить від етіології ТІН – це ознаки дифузної патології
паренхіми.

� Алгоритм біохімічних досліджень крові – водно�електролітні порушення,
ацидоз, гіперкаліємія, підвищення рівня азотемії, дизелектролітемія,
диспротеїнемія.

� Алгоритм загальних аналізів сечі – коливання протеїнурії, зниження кон�
центраційної функції нирок, циліндрурія, гематурія, лейкоцитурія.

� Алгоритм нефробіопсії – дифузна лімфогістіоцитарна інфільтрація
інтерстиція, склероз строми, виражена дистрофія або атрофія епітелія
канальців; при хронічному пієлонефриті – рубцювання паренхіми, по�
шкодження сосочків з подальшою тубулоінтерстиціальної атрофією,
розширенням чашечок і склерозом коркової рідини.
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� Алгоритм екскреторної урографії – деформація чашково�мискової сис�
теми.

� Алгоритм бактеріологічного посіву сечі – ріст патогенної флори більше
100 тис. мікробних тіл.

2.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Показаннями до стаціонарного лікування є:

� неефективність амбулаторного лікування;
� погіршення стану хворого, лабораторних показників;
� гостра ниркова недостатність;
� необхідність замісної терапії при наростанні хронічної ниркової недо�

статності.
У всіх випадках розвитку хронічного ТІН показана госпіталізація до нефро�

логічного або терапевтичного відділення для проведення диференціальної
діагностики етіологічних факторів, частина яких може бути виявлена і усунена
(це стосується, в першу чергу, лікарської дії і метаболічних порушень) з по�
дальшим зворотнім розвитком нефропатії.

У випадку загострення хронічного пієлонефриту, наявності хронічної нирко�
вої недостатності показане стаціонарне лікування. Надійним методом лікуван�
ня є антимікробна або супресивна терапія, а при розвитку ХНН – замісна те�
рапія.

2.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.
Диспансерне спостереження
Проводиться в амбулаторно�поліклінічних закладах за місцем проживання

хворого дільничними терапевтами, що відповідають за нефрологію і сімейни�
ми лікарями. Диспансерне спостереження проводиться щоквартально на 1�му
році, надалі – 1 раз на півроку та включає такі діагностичні дослідження:

� загальний аналіз сечі та крові;
� добова протеїнурія;
� біохімічні показники крові (сечовина, креатинін, загальний білок, елек�

троліти);
� УЗД нирок;
� консультації фахівців: гінеколога, уролога, отоларинголога.

Лікувальні заходи включають:
� дієтотерапію;
� прийом антиагрегантів протягом одного місяця;
� ентеросорбенти за показаннями;
� інгібітори АПФ під контролем АТ.

Тривалість лікування визначається за необхідністю.
Тривалість диспансерного спостереження – 5 років. Критеріями зняття з ди�

спансерного обліку є нормальні показники сечі та крові протягом 5 років.
Санаторно�курортне лікування – за показаннями. Проводиться в період

ремісії та після виписки із стаціонару. Рекомендуються санаторії:
� «Шаян», м. Хуст; 
� «Карпати», м. Мукачево;
� «Квітка поляни», м. Ужгород;
� «Сонячне Закарпаття», м. Волинець;
� «Кришталеве Джерело», «Синяк», «Поляна», м. Свалява;
� «Верховина», м. Міжгір’я.

Вирішення питання про соціально�трудову експертизу. 
Профілактичні заходи включають санацію вогнищ хронічної інфекції; забо�

рону профілактичних щеплень.
2.10. Вимоги до відходу за пацієнтом і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.
2.11. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.

468



2.12. Додаткова інформація для пацієнтів і членів його родини.
Додаткової інформації немає.
2.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ускладнень хронічного ТІН у вигляді гострої та хронічної
ниркової недостатності (за даними проведених діагностичних
досліджень) формується нова діагностична концепція;

� при виявленні етіологічного фактору при розвитку хронічного ТІН
пацієнт переходить до протоколу ведення хворих з відповідним/виявле�
ним захворюванням чи синдромом;

� при відсутності ознак загострення та ХНН.

2.14. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність 
результату розвитку ознаки час досягне� надання 

ння резуль� медичної 
тату допомоги

Одужання Відсутнє Прогресуючі Через Контроль 
канальцеві декілька клінічних і 
порушення днів або біохімічних 

років, досліджень крові 
залежно та сечі
від етіоло�
гічного 
фактору

Ускладнення 30�50% Розвиток Залежить Гемодіаліз,
ГНН або ХНН від нозо� плазмаферез,

логічної перитонеальний 
форми, що діаліз,
призвела до гемосорбція, 
розвитку ТІН комбінована 

терапія
Загострення 2�50% За допомо� Від Динамічне

гою біохімі� 1 місяця спостереження 
чного дос� до 1 при
лідження прогресуванні 
крові, комбінованого 
клінічного лікування, 
аналізу сечі; замісна терапія
при хроніч�
ному пієло�
нефриті 
додатково – 
за допомогою
УЗД та 

урографії
Летальний Залежить 
результат від етіології 

розвитку ТІН

2.15. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
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ІІІ. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ

ІV. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться по всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніто�
рування ГСТ письмово.

Моніторування включає:
� збір інформації: проведення пацієнтів з хронічним ТІН у лікувально�

профілактичних закладів усіх рівнів, включаючи спеціалізовані нефро�
логічні та урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складення звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Харківський об�

ласний клінічний центр урології і нефрології.

Набряки, нудота, підвищений АТ, зниження діурезу; тупий біль у

поперековій ділянці, підвищення температури

Збір анамнезу, скарг, біохімічний аналіз крові, загальний

аналіз крові, загальний аналіз сечі, УЗД, нефробіопсія,

урографія, бактеріологічний посів сечі

Хронічний тубулоінтерстиціальний нефрит;

хронічний пієлонефрит, загострення

Диспансерний контроль,

азотемія, аналіз сечі 1 раз на

місяць; при хронічному

пієлонефриті – УЗД 1 раз на

рік, аналіз сечі 1 раз на

півроку

Лікування: комбінована терапія у

нефрологічному відділенні

Замісна терапія

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування у стаціонарі:

гемодіаліз, перитонеальний

діаліз, гемосорбція,

плазмаферез

Ні

Реабілітація

Диспансеризація: біохімічний

аналіз крові, біопсія, клінічний

аналіз сечі 1 раз на півроку

Так
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Вихідними даними про моніторування є:
� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні картки пацієнтів з хронічним ТІН, інші документи.

Картки пацієнтів заповнюються у медичних закладах, визначених переліком
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число проаналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік. 

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять:
� критерії включення та виключення з Протоколу,
� переліки медичних послуг обов’язкового і додаткового асортименту,
� переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асортименту,
� наслідки захворювання,
� вартість виконання медичної допомоги по протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти і ускладнення, що виникли у процесі діагнос�

тики лікування хворих, реєструються в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважався включеним у моніторування при заповненні на нього Кар�

ти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості
продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом).

У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про причину виключення пацієнта з протоколу.

Проміжна оцінка внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводить 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводить в випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’я пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін, вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України у встановленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконання протоколу
Для оцінці якості життя пацієнта з хронічним ТІН при виконання протоколу

використовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів. 
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, в статистичних даних (захворюваності, смертності від
хронічного ТІН), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, ле�
тальність хворих з хронічним ТІН).
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Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, їхній якісний аналіз, висновки, про�
позиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інститут громадського здоров’я МОЗ України.

Додаток 1
Додаток до медичної карти №_______

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я ___________________________________________________________
одержав роз’яснення з приводу діагнозу хронічного тубулоінтерстиціального

нефриту, одержав інформацію про особливості перебігу захворювання,
ймовірну тривалість лікування, про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження та лікування відповідно до протоко�
лу № ________, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість, можли�
вий несприятливий ефект діагностичних процедур, а також у тім, що маю я ро�
бити під час їх проведення. 

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікаря про будь�
яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не при�
писаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного болю
і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування може ускладнити лікування і негативно
позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також їхню
зразкову вартість.

Бесіду провів лікар _____________________(підпис лікаря)
«______»______________20___р.
Пацієнт погодився з запропонованим планом лікування, у чому розписався

власноручно ______________(підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник ______________(підпис законно�

го представника),
чи що засвідчують присутні при бесіді _________________(підпис лікаря),
__________________(підпис свідка).
Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому

розписався власно ручно______________(підпис пацієнта),
чи розписався його законний представник ______________(підпис законно�

го представника),
чи що засвідчують присутні при бесіді _________________(підпис лікаря),
__________________(підпис свідка).
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ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ 

ЦИСТИТ МКХ�10: N30

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Цистит» призначений для

застосування в системі охорони здоров’я України.
II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У стандарті використані посилання на доручення Президента України від

06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).
III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Цистит» створений для нор�

мативного забезпечення реалізації доручення Президента України від
06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2) з метою упорядкування надання та поліпшення
якості медичної допомоги населенню в закладах охорони здоров’я, забезпе�
чення її доступності, впровадження сучасної методології та нових методів діаг�
ностики і лікування в клінічну практику.

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Цистит» розроблений для
вирішення наступних завдань:

• встановлення єдиних науково обґрунтованих, чітко регламентованих у
певному порядку, економічно доцільних вимог до профілактики, діаг�
ностики і лікування хворих на цистит і попередження необґрунтованих
дій;

• здійснення контролю за обсягами і якістю медичної допомоги пацієнтам
на цистит;

• уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання та оптимізації медичної допомоги пацієнтам на цистит;

• забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, що надається пацієнту в медичному закладі у межах держав�
них гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною допо�
могою;

• підвищення якості та зниження собівартості лікування, ефективне вико�
ристання матеріальних і кадрових ресурсів охорони здоров’я;

• дотримання вимог протоколу забезпечує юридичний захист медичних
працівників за відсутності у хворого бажаного результату лікування.

Сфера застосування дійсного стандарту – спеціалізовані лікувально�
профілактичні заклади урологічного профілю всіх рівнів.

Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до дорослих пацієнтів,
хворих на цистит.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ.
«Протокол ведення хворих. Цистит».
Ведення Галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Цистит»

здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом запальних захворю�
вань нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів:

� завідуючий відділом – доктор медичних наук, професор Пасєчніков
Сергій Петрович, тел. 227 70 39;

� старший науковий співробітник – канд. мед. наук Мітченко Микола
Вікторович, тел. 235 62 05.

Система ведення передбачає взаємодію Інституту урології АМН України з
усіма зацікавленими організаціями.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Цистит – запалення слизової оболонки сечового міхура. Розповсюдженість

гострого циститу в Україні становить 314 хворих на 100 тис. населення,
хронічного циститу – 135 на 100 тис. населення. Переважна більшість з них –
це молоді жінки і жінки у предклімактеричному періоді. У середньому, кожен
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епізод гострого циститу у жінок пов’язаний з наявністю симптомів, у середньо�
му, протягом 6,1 діб, обмеженням активності протягом 2,4 діб, неможливістю
відвідувати заняття або роботу протягом 0,4 діб.

Для виникнення циститу необхідна наявність патогенних мікроорганізмів та
дистрофічних конгестивних процесів у стінці сечового міхура. Крім бактеріаль�
них збудників, у розвитку запального процесу слизової оболонки сечового
міхура значну роль відіграють мікоплазми та віруси. Переважна більшість цис�
титів викликається грамнегативними бактеріями, з яких Escherichia coli займає
близько 80% випадків. Staphylococcus saprophiticus – другий за частотою збуд�
ник гострого циститу (11%). Причиною більшості решти випадків є ентерококи,
Klebsiella spp., Proteus spp.

Крім бактеріального циститу, за етіологічним чинником розглядаються:
хімічний, променевий, медикаментозний та алергічний цистити.

Патогенез
У віковий період між 20 та 50 роками цистит приблизно у 50 разів частіше

зустрічається у жінок. У більш пізньому віці частота циститу зростає як у чо�
ловіків, так і у жінок, причому співвідношення жінки/чоловіки знижується.

Високий рівень захворюваності у жінок значною мірою пов’язаний з пору�
шенням нормального ритму сечовипускання. У жінок часто формується
шкідлива звичка перетримувати сечу і несвоєчасно звільняти сечовий міхур.
Особливо небезпечна рефлекторна затримка сечі, що виникає після пологів та
операцій на органах черевної порожнини і тазу. Однократна катетеризація мо�
же призвести до інфікування сечовивідних шляхів.

Цистит супроводжує різноманітні патологічні стани сечових шляхів та стате�
вих органів і може стати першим клінічним проявом аномалій розвитку, пієло�
нефриту, сечокам’яної хвороби, онкологічних уражень даних органів. 

Фіксація збудника до слизової оболонки сечового міхура відбувається при на�
явності порушень уродинаміки нижніх сечових шляхів і підвищення
внутрішньоміхурового тиску, що викликає венозний застій, ішемію, пошкоджен�
ня стінок та їх дистрофічні зміни. Синдром внутрішньоміхурової гіпертензії
зустрічається як при гіпотонії, так і при гіпертонії м’язів, що виштовхують сечу.
Переохолодження також викликає ішемію слизової оболонки сечового міхура. 

Інфекція проникає у сечовий міхур висхідним (по сечівнику), низхідним (із
нирок), гематогенним і лімфогенним шляхами.

Умови виникнення циститу:
� наявність патогенних мікроорганізмів;
� порушення уродинаміки;
� дистрофія, розлади місцевого кровообігу (ішемія) або порушення

цілісності стінок міхура;
� порушення ритму сечовипускання у жінок.

Класифікація циститів
За патогенетичним принципом виділяють первинний цистит і вторинний, що

виникає як ускладнення раніше існуючих захворювань або аномалій сечового
міхура і статевих органів.

За етіологією виділяють: інфекційний (неспецифічний та специфічний),
хімічний, променевий і термічний цистити.

За перебігом виділяють гострий і хронічний цистит (латентний, рецидивую�
чий). Хронічний цистит частіше всього є вторинним.

Залежно від розповсюдженості запального процесу, виділяють дифузний
(тотальний) і вогнищевий цистити. Якщо у процес задіяна тільки шийка сечо�
вого міхура, діагностують шийковий цистит (тригоніт).

Залежно від характеру і глибини патоморфологічних змін, гострий цистит
розділяють на катаральний, фолікулярний, геморагічний, виразковий та некро�
тичний; хронічний – на інкрустуючий, поліпозний, кістозний, виразковий та
інтерстиціальний. 
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Умови виникнення циститу:
� наявність патогенних мікроорганізмів;
� порушення уродинаміки;
� дистрофія, розлади місцевого кровообігу (ішемія) або порушення

цілісності стінок міхура;
� порушення ритму сечовипускання у жінок.

Клінічна картина
Головними симптомами гострого циститу є часте і болюче сечовипускання,

часто з імперативними позивами та нетриманням сечі, болі в ділянці сечового
міхура (лобкова ділянка та промежина) та сечівника. Майже у 40% жінок з го�
стрим циститом спостерігається макрогематурія. Але цей симптом не розгля�
дається як показник ускладненої інфекції. Інтенсивність болю не завжди
відповідає вираженості морфологічних змін слизового шару сечового міхура і
залежить від типу вищої нервової діяльності та ступеня підвищення тонусу де�
трузора (аж до тенезмів).

Фізикальний огляд – болючість при пальпації над лоном, у жінок пальпація
сечівника через піхву сечівника болюча, може бути гіперемований зовнішній
отвір сечівника.

Геморагічний цистит характеризує наявність у сечі домішків крові (можуть
бути згортки), некротичний – некротизованих фрагментів слизового шару се�
чового міхура. Ятрогенне походження хімічного і термічного циститів пов’язане
із введенням хімічно агресивної рідини, частіше – спиртового розчину йоду,
або надмірно підігрітої рідини. Променевий цистит виникає внаслідок промене�
вої терапії ділянки тазу.

У чоловіків цистит може бути тільки вторинним і найчастіше є складовим
симптомокомплексу гострого простатиту.

Для гострого циститу у жінок характерна тенденція до частого рецидивуван�
ня, а також можливість ускладнення висхідним пієлонефритом. Наявність тем�
пературної реакції та симптомів інтоксикації свідчать про ускладнення гострим
висхідним пієлонефритом, або про порушення цілісності слизового та м’язово�
го шарів сечового міхура (виразковий та некротичний цистит).

Некротичний цистит – найбільш важка форма гострого циститу і зустрічається
відносно рідко (пов’язано із здавленням задньої стінки міхура і судин у поєднанні
з інфекцією, введенням в сечовий міхур концентрованих розчинів хімічних речо�
вин). Характерні висока температура тіла, виражена інтоксикація аж до септич�
ного шоку, олігурія, анурія. Сеча мутна, з неприємним запахом, з домішками
крові, фібрину, фрагментами слизового шару. При перфорації сечового міхура
розвиваються явища сечового перитоніту або тазової сечової флегмони.

Діагностика
Лабораторне дослідження хворих на цистит включає:

� загальний аналіз крові;
� загальний аналіз сечі (бактеріурія, лейкоцитурія, еритроцитурія). Лейко�

цитурія виявляється у всіх порціях сечі. Відсутність лейкоцитурії є про�
тиріччям діагнозу гострого циститу і ставить його під сумнів. Але при
шийковому циститі вона може бути відсутня;

� бактеріологічне дослідження при гострому циститі, коли збудники та
профілі їх антимікробної чутливості передбачувані, не обов’язкове, при
хронічному – обов’язкове. Традиційний стандарт для діагностично зна�
чимої бактеріурії > 105 КУО/мл встановлений більше сорока років то�
му. Більш пізні дослідження показали, що такий стандарт не відповідає
практичним вимогам, якщо його застосовувать у випадках гострого
інфекційно�запального процесу. Так, майже від однієї третини до поло�
вини випадків гострого циститу демонструють бактеріурію менше 
105 КУО/мл. Для практичних цілей необхідно використовувати кількість
колоній > 103 КУО/мл для діагностики гострого циститу.

475



Для діагностики циститу застосовують:
� УЗД для оцінки стану нирок, сечоводів, сечового міхура і простати;
� екскреторна урографія виконується тільки у випадках хронічного цисти�

ту та затяжних випадках гострого циститу;
� цистоскопія також проводиться тільки при хронічному циститі. Інстру�

ментальні дослідження при гострому циститі протипоказані і викону�
ються тільки при затяжному перебігу запального процесу (більш 
2�3 тижнів). Також цистоскопія показана після регресу симптомів гост�
рого геморагічного циститу.

Для жінок з хронічним циститом обов’язкова консультація гінеколога та об�
стеження на захворювання, що передаються статевим шляхом.

При гострому циститі у жінок обов’язковий огляд зовнішнього отвору
сечівника та вагінальне обстеження. При наявності вагінальних та уретральних
виділень, герпетичних ерозій, запаху, гіперемії хворі підлягають обстеженню у
гінеколога на ЗПСШ.

Диференціальна діагностика при гострому циститі проводиться з туберкуль�
озом, особливо при асептичній піурії, раком сечового міхура, доброякісною
гіперплазією і раком простати, каменем інтрамурального відділу сечовода, за�
хворюваннями сечівника, міхурово�сечівникового сегменту, дивертикулом се�
чового міхура, нейрогенною дисфункцією сечового міхура, захворюваннями
органів тазу.

З симптомокомплексом гострого циститу може протікати гострий апендицит
при тазовому положенні червоподібного відростку. Спостерігаються дизурія,
мікрогематурія, незначна лейкоцитурія 5�10 у полі зору. Але гострий цистит не
супроводжується змінами у формулі крові, лейкоцитозом.

Загальні підходи до лікування циститу
Лікування гострого циститу може бути як амбулаторне, так і в умовах

стаціонару, спрямоване на ліквідацію ряду етіологічних та патогенетичних фак�
торів.

Хворим призначають спокій, молочно�рослинну дієту з виключенням гострих
приправ, консервів, м’ясних відварів, прийом достатньої кількості рідини (се�
чогінні трави, чай, мінеральна вода, ягідні морси, киселі). Показані (крім ви�
падків геморагічного циститу) теплові процедури – сидячі ванни, грілка, теплові
мікроклізми та спринцювання відварами трав, фізіотерапевтичні процедури.

У більшості випадків застосовують знеболюючі та спазмолітичні засоби. Ма�
крогематурію при геморагічному циститі лікують гемостатиками.

Велике значення має антибактеріальна терапія. Для лікування хронічного
циститу обов’язковий контроль за флорою сечі, що висівається, та її чут�
ливістю до антибіотиків.

Інстиляції сечового міхура показані тільки при затяжних циститах, ліквідації
залишкових явищ гострого циститу, при хронічному циститі, для регенерації
слизової оболонки сечового міхура при хімічному, термічному та променевому
циститах. Для інстиляцій використовують 2% колоїдний розчин коларголу (для
знеболюючого ефекту – у суміші з 0,5�1% новокаїном), лікувальні олії з шип�
шини, обліпихи, суміш ектерициду з гідрокортизоном, суміш гідрокортизону 
2 мл, димексиду 10�20% – 10 мл, 10�20 мл 0,5�1% новокаїну.

При некротичному циститі показане раннє оперативне втручання – цисто�
стомія, видалення некротичних тканин з дренуванням паравезикального про�
стору. У післяопераційному періоді проводиться постійне зрошення порожнини
сечового міхура розчинами антисептиків.

У середньому, при раціональній і своєчасно розпочатій терапії явища гост�
рого катарального циститу регресують протягом 2�3 діб, більш важкі форми –
до 2 тижнів. Більш тривалий перебіг захворювання повинен розцінюватись як
затяжний і вимагати ретельного рентгенологічного, інструментального обсте�
ження, гінекологічного огляду, дослідження передміхурової залози.
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Диспансерному нагляду підлягають тільки хворі з хронічним циститом. Після завер�
шення стаціонарного етапу лікування хворий направляється у поліклініку за місцем
проживання під диспансерний нагляд уролога протягом 3 років. Критерії зняття з ди�
спансерного обліку: стійка клініко�лабораторна ремісія за даними загального аналізу
та бактеріологічного дослідження сечі. Кратність обстеження – 1 раз на рік.

Загальні підходи до профілактики циститу:
� ефективне лікування гострого циститу;
� своєчасне лікування захворювань, що передаються статевим шляхом,

та запальних захворювань статевих органів;
� санація запальних процесів у нирках, сечовивідних шляхах, своєчасне

виявлення причин порушення пасажу сечі;
� суворе дотримання правил асептики і антисептики при катетеризації та

інструментальному дослідженні сечового міхура.
Наукова достовірність використаних методів діагностики і клінічна ефек�

тивність методів лікування викладена у наведених в переліку посилань літера�
турних працях.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – гострий цистит.
Ускладнення: без ускладнень.
Код МКХ�10: N30.

6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: часте і болюче сечовипускання з імперативними позива�

ми та нетриманням сечі, болі в ділянці сечового міхура (лобкова ділянка та про�
межина) та сечівника.

6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з гострим циститом;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:

Назва Краткість виконання
Збір анамнезу і скарг, фізикальне обстеження Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД Одноразово

6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно�
поліклінічної діагностики:

• фізикальне обстеження включає: пальпація ділянки сечового міхура, у
чоловіків – пальпація яєчок, пальцеве ректальне обстеження пе�
редміхурової залози і сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per
vaginum з пальпацією сечівника і оглядом його зовнішнього отвору;

• у загальному аналізі сечі спостерігаються: лейкоцитурія, еритроцитурія,
протеїнурія, бактеріурія;

• УЗД нирок, сечовода та сечового міхура на предмет патологічних змін
та аномалій.

6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування:
Назва групи Кратність (термін лікування)
Ненаркотичні аналгетики та нестероїдні За необхідності
протизапальні засоби
Спазмолітики За необхідності
Антибактеріальна терапія 2�14 діб
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При розвиткові геморагічного циститу показане стаціонарне лікування.

6.1.6. Вимоги до діагностики в умовах стаціонару:
Назва групи Кратність (термін лікування)
Збір анамнезу і скарг, фізикальне обстеження Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД Одноразово

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

• фізикальне обстеження включає: пальпацію ділянки сечового міхура, у
чоловіків – пальпацію яєчок, пальцеве ректальне обстеження пе�
редміхурової залози і сім’яних пухирців; у жінок – обстеження per
vaginum з пальпацією сечівника і оглядом його зовнішнього отвору;

• у загальному аналізі сечі спостерігаються: лейкоцитурія, еритроцитурія,
протеїнурія, бактеріурія;

• УЗД нирок, сечоводу та сечового міхура на предмет патологічних змін
та аномалій;

• бактеріологічне дослідження сечі проводиться у випадках затяжного пе�
ребігу гострого циститу;

• цистоскопію виконують тільки у випадках затяжного перебігу запально�
го процесу (більше 2�3 тижнів) та при геморагічному циститі після рег�
ресу симптомів. Характерна наступна цистоскопічна картина: осеред�
кове і дифузне почервоніння і набряк слизової оболонки, розширення
судин, крововиливи і ерозії слизової (можуть кровоточити).

6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування
Назва групи Кратність (термін лікування)
Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні За необхідності
протизапальні засоби
Спазмолітики За необхідності
Антибактеріальна терапія 2�14 діб
Для гострого променевого циститу: За необхідності
� гормональні препарати (гідрокортизон, 
преднізолон, дексаметазон)
� Метилурацил За необхідності
Десенсибілізуюча терапія За необхідності
Інстиляції медикаментозно�вітамінної суміші За необхідності
При гострих променевих циститах з За необхідності
макрогематурією – ендоскопічна 
діатермокоагуляція, або інстиляції сечового 
міхура формаліном 1,0% � 120�150 мл.

6.1.9. Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медика�
ментів і виконання немедикаментозної допомоги.

З аналгетиків, НПЗ та спазмолітиків використовують: аналгін, кетанов, дик�
лофенак, но�шпу, баралгін, спазмалгон, у пряму кишку вводять свічки з екс�
трактом красавки.

З урахуванням етіологічної структури збудників гострого циститу, прово�
диться пероральна антибактеріальна монотерапія.

Короткі курси антимікробних препаратів є високоефективними для жінок.
Такий режим бажаний за своєї покращеної схеми, низької вартості та меншої
кількості небажаних реакцій. Але необхідно враховувати потенційні додаткові
витрати, пов’язані з невдалим лікуванням або рецидивами, що виникають при

478



короткостроковій терапії. Необхідно також враховувати потенційні психологічні
аспекти лікування разовою дозою у тому розумінні, що симптоми можуть не
регресувати за 2�3 доби, і у хворої може виникнути помилкове враження про
«недостатнє» лікування. Американська та Європейська Асоціації урологів роз�
робили рекомендації, що базуються на доказах. У висновках наголошується,
що хворі реагують на терапію одноразовою дозою менш ефективно, ніж на той
же антибіотик, але застосований довше. Але антибіотики, застосовані протя�
гом 3 діб, виявляють такий же ефект, як і препарати, що застосовують довше.
Найбільш вивчений в Європі препарат – Бісептол (30 рандомізованих
досліджень). Існує положення, що антибіотик є першочерговим для емпіричної
терапії тільки тоді, коли відсоток резистентності уропатогенів до нього менший
за 10�20%. На жаль, згідно результатів вивчення цього питання у нашому
регіоні, резистентність патогенної урофлори до бісептолу набагато перевищує
20% і тому його використання недоцільне.

Доказано, що фторхінолони, еквівалентні бісептолу, якщо їх приймати у 
3�х денному режимі. Доказів ефективності більшого терміну застосування
фторхінолонів не існує, але в клінічній практиці частіше всього для всіх груп ан�
тибіотиків використовується 5�14�денна схема. Із фторхінолонів є ефективними:
норфлоксацин та пефлоксацин – 0,4 г 2 рази на добу, офлоксацин 0,2�0,4 г 2 ра�
зи на добу, ципрофлоксацин 0,25�0,5 г 2 рази на добу. Також є ефективним
амоксицилін/клавуланова кислота 0,375 г 3 рази на добу. Інші бета�лактамні ан�
тибіотики менш ефективні (рандомізовані дослідження не проводились).

Нітрофурани вимагають подальших досліджень і ще не можуть розгляда�
тись як засіб для короткотермінової терапії. Рекомендується, як мінімум, 7�ден�
ний курс (фурамаг 1 капсула 3 рази на добу).

Альтернативним антибіотиком є монурал (фосфоміцин). Лікування із його
застосуванням протягом 1�2 діб дозволяє ліквідувати симптоми захворювання
у більшості хворих. Добова доза у 3,0 г приймається увечері перед сном.

При відсутності регресу явищ гострого циститу протягом 3�8 діб проводять
заміну антибіотика або призначають комбіновану антибактеріальну терапію.

Макрогематурію при гострому геморагічному циститі лікують гемостатика�
ми: етамзилат натрію 12,5% – 2,0 мл в/м 2�3 рази на добу, амінокапронова кис�
лота – 1 порошок х 3 рази на добу внутрішньо або 5% розчин на 0,9% NaCl по
30 мл 3�4 рази на добу внутрішньо.

Лікування гострого променевого циститу має свої особливості. Застосовують
гормональні препарати (гідрокортизон, преднізолон, дексаметазон), препарати,
що підвищують реактивність (метилурацил 0,5�1,0 г – 4 рази на добу протягом
2�3 тижнів), десенсибілізуючі засоби. Для інстиляцій застосовують суміш, до
складу якої входить 0,9% розчин метилурацилу, 0,5% новокаїну, гідрокортизон,
антибіотики, вітамін В12. Макрогематурію купірують ендоскопічною діатермоко�
агуляцією, або інстиляціями 1,0% розчину формаліну по 120�150 мл. 

Перед введенням формаліну в сечовий міхур необхідно виконати цисто�
графію для виключення міхурово�сечовідного рефлюксу. Наявність рефлюксу
вимагає введення у сечоводи на 24 години катетера № 6 за Шар’єром.
Обов’язкове також введення у сечовий міхур катетера Фолея (залишається на
1 і більше добу) і утримання його під час процедури з легкою тракцією, щоб за�
побігти проникненню формаліну в сечівник. Жінкам у піхву вводять тампон з
вазеліном і обробляють вазеліном промежину.

Під наркозом або спинномозковою анестезією вводять 500�1000 мл 1% фор�
маліну через воронку, розташовану не вище 15 см над лоном. Після 10�хвилин�
ного утримання формаліну сечовий міхур промивають 1 л дистильованої води.

Із кортикостероїдів застосовують преднізолон за схемою: 0,005 г – 4 рази на
добу 14 діб, 0,005 г – 3 рази на добу протягом 10 днів, 0,005 г – 2 рази на добу
5 діб, 0,005 г – 1 раз на добу 2 доби і 0,0025 г – 1 раз на добу протягом 4 діб. 
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При гострому циститі, за винятком геморагічного та некротичного циститу,
вибірково можуть бути застосовані:

1. УВЧ на ділянку проекції сечового міхура № 6�8 щоденно.
2. ДМВ�терапія ділянки сечового міхура № 6�8 щоденно.
3. Діадинамічна терапія за черевно�крижовою методикою – при вираженій

цисталгії № 8 щоденно.
4. УФО ділянки сечового міхура № 2�3 через 2�3 доби.
5. Ванни сидячі to 38�39 оС № 8�10 щоденно.
6. Сухе тепло на ділянку сечового міхура. 
При геморагічному циститі фізіотерапевтичні процедури застосовують після

регресу макрогематурії.
6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації.
Виключення переохолоджень, великих фізичних навантажень, своєчасне

лікування ЗПСШ і запальних захворювань жіночих статевих органів. Показане
санаторно�курортне лікування.

6.1.11. Вимоги по догляду за пацієнтом і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.

6.1.12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.

6.1.13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.

6.1.14. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при затяжному перебігу гострого циститу більше 8�10 діб, незважаючи на

корекцію антибактеріальної терапії, формується нова діагностична концепція
(за схемою хронічного циститу);

� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діагно�
стично�лікувальних заходів, при відсутності симптомів гострого циститу,
пацієнт переходить до Протоколу ведення хворих з відповідним (виявленим)
захворюванням.

6.1.15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.

Найменування Частота Критерії та Приблизний Етапність 
результату розвитку, ознаки час досягнен�надання 

% ня резуль� медичної
тату допомоги

Одужання 85 Зникнення 3�7 діб Профілактика, 
болю і дизурії. диспансеризація
Нормалізація 
аналізів сечі

Затяжний 10 Відсутність 2�3 тижні Надання 
перебіг або регресу допомоги за
рецидив симптомів моделлю 
гострого хронічного
циститу циститу
Ускладнення 5 Приєднання 7�14 діб Надання 
гострим симптомів допомоги за 
висхідним гострого моделлю
пієлонефритом пієлонефриту гострого 

пієлонефриту
Летальний � � � �
результат

6.1.16. Вартісні характеристики протоколу.
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
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6.2. Модель клінічного випадку:
Хвороба – хронічний цистит (інтерстиціальний).
Ускладнення: без ускладнень.
Код за МКХ�10: N30.9

6.2.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Хронічний цистит є ускладненням наявного захворювання сечового міхура,

сечівника, нирок та статевих органів (дивертикул, пухлина, камінь, сторонні
тіла та нервово�м’язова дисфункція сечового міхура, стриктура сечівника, рак
та доброякісна гіперплазія передміхурової залози, простатит, уретрит,
хронічний пієлонефрит, туберкульоз), цукрового діабету, опущення піхви,
хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів.

Клінічні симптоми захворювання такі ж, як і при гострому циститі, але вира�
жені менш різко. Під час рецидивів спостерігається класична клініка гострого
циститу.

Інтерстиціальний цистит виникає при поширенні запальної реакції на строму
підслизового шару і м’язовий шар сечового міхура. У літературі цю форму ци�
ститу називають простою або солітарною виразкою сечового міхура. Інтер�
стиціальний цистит – це неінфекційне, неспецифічне запалення сечового міху�
ра, що виникає в умовах недостатності глікозаміногліканів, що покривають і
захищають перехідний епітелій від проникнення сечі вглиб стінки міхура. Важ�
ливу роль у розвитку інтерстиціального циститу відіграють також активація
опасистих клітин та аутоімунні реакції. Розповсюдженість інтерстиціального
циститу у жінок у 10 разів частіша, ніж у чоловіків і коливається в країнах Євро�
пи від 16 на 100000 населення (Голандія) до 450 на 100000 (Фінляндія). Клініка
не відрізняється від такої при класичному хронічному циститі, крім симптому
частої макрогематурії, і обумовлена зменшенням об’єму сечового міхура.

6.2.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнт з хронічним циститом;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.

6.2.3. Вимоги до діагностики в умовах стаціонару.
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу і скарг, фізикальне обстеження Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД Одноразово
Цистоскопія Одноразово
Бактеріологічне дослідження сечі Одноразово
Біопсія ендоскопічна Одноразово
Цистометрія Одноразово
Визначення креатиніну крові Одноразово
Екскреторна урографія Одноразово

6.2.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

• у загальному аналізі сечі спостерігаються: лейкоцитурія, еритроцитурія,
бактеріурія, протеїнурія;

• бактеріологічне дослідження сечі;
• УЗД нирок, сечовода, сечового міхура та простати;
• екскреторна урографія виконується після визначення рівня креатиніну

крові і включає низхідну цистографію;
• цистоскопія має вирішальне значення у діагностиці хронічного циститу і

може закінчуватись поліфокальною біопсією сечового міхура. 
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6.2.5. Вимоги до стаціонарного лікування.
Назва групи Кратність (термін лікування)
Ненаркотичні аналгетики та нестероїдні За необхідності
протизапальні засоби
Спазмолітики За необхідності
Антибактеріальна терапія 2�14 діб
Фізіотерапевтичні та теплові процедури За необхідності
Інстиляції сечового міхура За необхідності
Для променевого циститу та За необхідності
інтерстиційного циститу: гідрокортизон, 
преднізолон – внутрішньо, в/м, інстиляції
Метилурацил внутрішньо За необхідності
Десенсибілізуючі засоби За необхідності

Діагноз інтерстиційного циститу встановлюють з урахуванням наступних
критеріїв:

� дуже часте сечовипускання, біль при наповненні сечового міхура, полег�
шення настає після спорожнення;

� від’ємні результати культурального дослідження сечі;
� результатів цистоскопічного і гістологічного досліджень;
� уродинамічне дослідження (цистометрія): здатність сечового міхура до

наповнення та його стабільність (періодичні мимовільні скорочення се�
чового міхура при наповненні 30 мл/хв).

Національний інститут артриту, діабету, захворювань кишечника і нирок
Сполучених Штатів Америки запропонував критерії виключення для діагнозу
інтерстиціального циститу:

1. Вік хворого менший за 18 років, тривалість симптомів – менше 9 місяців.
2. Пухлини сечового міхура, рак матки, піхви або уретри, уретральний ди�

вертикул.
3. Туберкульозний, радіаційний цистит, вагініт, активна генітальна герпетич�

на інфекція, хімічний цистит (циклофосфамід).
4. Конкременти у сечовому міхурі або у нижньому відділі сечоводу.
5. Полакіурія > 8 разів на день, ніктурія > 2 разів, симптоми, що полегшують�

ся прийомом антибіотиків, уроаналгетиків, спазмолітиків, антихолінергиків.
6. Здатність сечового міхура утримувати 350 мл сечі і більше при цистометрії

(стоячи). Відсутність імперативних покликів при наповненні сечового міхура до
100 мл газу або 150 мл рідини (швидкість наповнення при цистометрії – 
30�100 мл за хвилину).

7. Діагностований бактеріальний цистит або простатит за останні 3 місяці.
6.2.6. Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медика�

ментів і особливостей виконання немедикаментозної допомоги.
Медикаментозна терапія загострення хронічного циститу не відрізняється

від такої при гострому циститі.
З аналгетиків, НПЗ та спазмолітиків використовують аналгін, кетанов, дик�

лофенак, но�шпу, баралгін, спазмалгон, у пряму кишку вводять свічки з екс�
трактом красавки.

З урахуванням етіологічної структури збудників хронічного циститу, прово�
диться пероральна антибактеріальна монотерапія, яка починається емпірично
після взяття сечі для культурального дослідження.

Доказана ефективність фторхінолонів, якщо їх приймати у 3�х денному ре�
жимі. Доказів ефективності більшого терміну застосування фторхінолонів не
існує, але в клінічній практиці частіше всього для всіх груп антибіотиків вико�
ристовується 5�14�денна схема. Із фторхінолонів є ефективними: норфлокса�
цин та пефлоксацин – 0,4 г 2 рази на добу, офлоксацин 0,2�0,4 г 2 рази на до�
бу, ципрофлоксацин – 0,25�0,5 г 2 рази на добу. Також є ефективним амокси�
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цилін/клавуланова кислота 0,375 г 3 рази на добу. Інші бета�лактамні антибіот�
ики менш ефективні (рандомізовані дослідження не проводились).

Нітрофурани вимагають подальших досліджень і ще не можуть розгляда�
тись як засіб для короткотермінової терапії. Рекомендується, як мінімум, 7�ден�
ний курс (фурамаг 1 капсула 3 рази на добу).

Альтернативним антибіотиком є монурал (фосфоміцин). Призначають 3,0 г
монуралу 1 раз на 10 діб протягом 3 місяців.

При відсутності регресу явищ загострення хронічного циститу протягом 
3�8 діб проводять заміну антибіотика згідно даних антибіотикограми.

Макрогематурію при геморагічному циститі лікують гемостатиками: етамзи�
лат натрію 12,5% – 2,0 мл в/м 2�3 рази на добу, амінокапронова кислота 1 по�
рошок 3 рази на добу внутрішньо або 5% розчин на 0,9% NaCl по 30 мл 3�4 ра�
зи на добу внутрішньо.

Лікування променевого циститу має свої особливості. Застосовують гормо�
нальні препарати (гідрокортизон, преднізолон, дексаметазон), препарати, що
підвищують реактивність (метилурацил 0,5�1,0 г – 4 рази на добу протягом 
2�3 тижнів), десенсибілізуючі засоби. Для інстиляцій застосовують суміш, до
складу якої входять 0,9% розчин метилурацилу, 0,5% новокаїну, гідрокортизон,
антибіотики, вітамін В

12
. Макрогематурію купірують інстиляціями 1,0% розчину

формаліну по 120�150 мл.
Із кортикостероїдів застосовують преднізолон за схемою: 0,005 г – 4 рази на

добу 14 діб, 0,005 г – 3 рази на добу протягом 10 днів, 0,005 г – 2 рази на добу
5 діб, 0,005 г – 1 раз на добу 2 доби і 0,0025 г – 1 раз на добу протягом 4 діб. 

Ефективні також інстиляції 1�2% розчину метилурацилу в олії по 10�20 мл,
каротоліну – 10 мл, олії з шипшини або обліпихи – 10 мл 25% розчину вініліну
(бальзам Шостаковського) в олії – 20 мл, 10% лініменту дибунолу 10,0 г у
20 мл 1% розчину новокаїну. Термін лікування – 2�4 тижні.

В урологічній практиці зустрічаються медикаментозні опіки сечового міхура.
Опіки сечового міхура йодом відносять до важких. Йод проникає вглиб стінки
сечового міхура і викликає асептичне запалення з деструкцією м’язів,
заміщенням їх рубцевою тканиною і зморщенням міхура. Невідкладні ліку�
вальні заходи: промивання сечового міхура індиферентними розчинами, інсти�
ляція 10% розчину тіосульфату натрію для зв’язування йоду та наступне вве�
дення риб’ячого жиру або ектерициду 10�20 мл. Призначають весь комплекс
консервативного лікування хронічного неспецифічного циститу.

При опіку спиртом сечовий міхур негайно промивають великою кількістю
індиферентної рідини, інстилюють обліпихову олію з 2% розчином новокаїну,
риб’ячий жир, ектерицид. 

Фізіотерапевтичне лікування хронічного циститу після регресу явищ загост�
рення циститу складається з наступних процедур:

1. Ультратонтерапія ректальна № 6�10 щоденно.
2. Парафіно�озокеритові аплікації на проекцію сечового міхура № 8�10 що�

денно.
3. Ультразвукова терапія ділянки проекції шийки сечового міхура № 8�10 що�

денно.
4. Індуктотермія ділянки сечового міхура № 6�8 щоденно.
Лікування інтерстиційного циститу емпіричне і спрямоване на відновлення

герметичності (непроникливості) слизового шару сечового міхура, інактивацію
опасистих клітин та полегшення регіонального болю. 

Консервативне лікування інтерстиціального циститу базується на трьох
принципах:

1. Відновлення слизового шару (глікозаміногліканів).
2. Пригнічення неврологічної гіперактивності.
3. Застосування антигістамінних засобів.
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1) Відновлення слизового шару. Отримані задовільні результати при засто�
суванні гепарину, який є глікозаміногліканом: 5000 ОД 2 рази на добу
підшкірно протягом 7�10 діб або 5000�20000 ОД у 1000 мл 5% глюкози
внутрішньовенно протягом 4 діб (2 курси з 4�денними інтервалами). Рекомен�
дується повторювати курси гепаринотерапії через 1�1,5 роки. Також гепарин
застосовують для інстиляцій сечового міхура: 20000 ОД розчиняють у 20 мл
стерильної води.

2) Пентозанполісульфат�полісахарид, напівсинтетичний «гепариноїд» кори�
гує дефіцит шару глікозаміногліканів, застосовується перорально по 100 мг
тричі на добу (або по 150 мг 2 рази на добу) від 6 до 24 місяців.

3) Гіалуронова кислота для інтравезикальних інстиляцій у дозі 40 мг 1 раз
щотижня протягом 1 місяця, а потім 1 раз щомісяця.

Місцеве лікування включає також інстиляції розчинів нітрату срібла у зрос�
таючій концентрації від 0,1 до 1% розчину (1 : 5000, 1 : 2000, 1 : 1000) на 
2�10 хвилин протягом 6�8 тижнів (2�3 рази на тиждень).

Диметилсульфоксид застосовується інтравезикально у вигляді 10% розчину
для інгібування (дегрануляції) опасистих клітин (50 мл розчину 1 раз на тиж�
день протягом 2�3 місяців).

Пригнічення неврологічної гіперактивності
Амітриптилін – трициклічний антидепресант, має три точки прикладення: а)

центральна і периферична антихолінергічна дія; б) блокада активного транс�
порту серотоніну та норепінефрілу у пресинаптичних нервових закінченнях; в)
седативний ефект, що пояснюється антигістамінними можливостями. Застосо�
вують по 25 мг тричі на день. 

Гідроксизин (Н
1
�рецепторів антагоніст) застосовується по 25 мг двічі на день,

зменшує вивільнення опасистих клітин, вазодилятацію, гіперемію, біль. 
Ніфедипін (блокатор кальцієвих каналів) – пригнічує скорочувальну

здатність сечового міхура та знижує місцевий імунітет.
Застосування антигістамінних засобів
Призначаються класичні антигістамінні препарати у загальноприйнятих до�

зах і режимах.
Ендовезикальні втручання виконують при формуванні виразки сечового

міхура. Проводиться електрокоагуляція країв виразки, залишається постійний
катетер на 2�3 доби і вводяться розчини олій (обліпиха, шипшина).

Для лікування важких форм захворювання використовують операцію цис�
толізісу – звільнення від прилеглих тканин верхівки, задньої і бокової стінок се�
чового міхура за допомогою діатермії. Сечовий міхур дренують через цисто�
стому протягом 10 діб. Інша оперативна методика включає селективну денер�
вацію сечового міхура з епіцистостомією.

У разі прогресування процесу, незважаючи на довгострокове консерватив�
не та органозберігаюче оперативне лікування, у якості термінальної міри реко�
мендують цистектомію з одночасним формуванням штучного сечового міхура
із ізольованого кишкового сегменту.

6.2.7. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування
Найменування Частота Критерії й Приблизний Етапність 
результату розвитку, ознаки час досягнен�надання 

% ня резуль� медичної
тату допомоги

Одужання 60 Зникнення 2�4 тижні Диспансери
симптомів. зація,
Нормалізація профілактика
аналізів сечі

Рецидив 20 Відсутність � Продовження
захворювання регресу лікування згідно 
без ускладнень симптомів наведеним

алгоритмам
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Рецидив 15 Приєднання � Надання
захворювання симптомів допомоги за
з ускладнен� моделлю
нями гострим пієлонефриту
або хронічним 
пієлонефритом
Розвиток 5 Розвиток � Продовження 
інтерстиціа� симптомів лікування згідно
льного циститу зморщеного з наведеними

сечового алгоритмами
міхура

Летальний � � � �
результат

VII. ГРАФІЧНЕ, СХЕМАТИЧНЕ І ТАБЛИЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ
ПРОТОКОЛУ.

Полакіурія, дизурія, біль

Скарги, збір анамнезу, фізикальний

огляд, УЗД, загальні аналізи крові та

сечі

Гострий цистит

Лікування: спазмолітики, НПЗ,

антибіотики

Досягнуто очікуваних

результатів

Лікування: антибіотики згідно

антибіотикограми, інстиляції,

фізіотерапія

Ні

Реабілітація

Диспансеризація: контроль

загального аналізу сечі та огляд

гінеколога 1 раз на рік

Так Діагностика: посів сечі,

цистоскопія, урографія
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VIII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, в яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення в перелік з монітору�
вання ГСТ письмово.

Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з циститом у лікувально�

профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи спеціалізовані уро�
логічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;

Полакіурія, дизурія, біль

Збір скарг, анамнезу, фізикальний огляд, загальні аналізи крові

та сечі, посів сечі, обстеження на ЗПСШ, УЗД, цистоскопія,

екскреторна урографія зі знімком в положенні стоячи (для

жінок) та низхідною цистографією, консультація гінеколога

Хронічний цистит

Лікування: спазмолітики, НПЗ,

антибіотикотерапія згідно

антибіотикограми, фізіотерапія,

теплові процедури, інстиляції

Досягнуто очікуваних

результатів

Діагностика: повторно

загальний аналіз сечі, посів

сечі, дослідження добової сечі

на ВК, повторне обстеження на

ЗПСШ

Ні

Реабілітація

Диспансеризація: контроль

загального аналізу сечі та огляд

гінеколога 1 раз на рік

Так

Лікування: антибіотики згідно

антибіотикограми, фізіотерапія, інстиляції,

десенсибілізуючі засоби, метилурацил,

гідрокортизон, гідравлічна дилятація

сечового міхура
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� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні карти пацієнтів з циститом та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються в медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються у за�
клад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 у рік. 

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення і
виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатково�
го асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асор�
тименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги по
Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли в процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього Кар�

ти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможливості
продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прийом).

У цьому випадку Карта направляється в заклад, відповідальний за монітору�
вання, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України в установленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконання протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з циститом при виконанні Протоколу вико�

ристовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
циститу), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, летальність
хворих з циститом).
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Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиціїз актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

IX. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я та містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надан�
ня медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но враховувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті,
які відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

Додаток 1
Додаток до медичної карти № ______

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я, ________________________________________________________, одер�

жав роз’яснення з приводу діагнозу циститу, одержав інформацію: про особли�
вості перебігу захворювання, ймовірної тривалості лікування, про ймовірний
прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№ ____, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість, можливі не�
сприятливі ефекти діагностичних процедур, а також у тім, що я маю робити під
час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікуван�
ня.

Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно
стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.

Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість.

Бесіду провів лікар ___________________ (підпис лікаря).
«_____»_____________ 200___ р.
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Пацієнт погодився із запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно ________________ (підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник __________ (підпис законного
представника),

чи що засвідчують присутні при бесіді _____________ (підпис лікаря),
__________________ (підпис свідка).

Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому
розписався власноручно _________________ (підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник ___________ (підпис законного
представника),

чи що засвідчують присутні при бесіді __________ (підпис лікаря),
_____________ (підпис свідка). 

ПРОТОКОЛ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ

ДОБРОЯКІСНА ГІПЕРПЛАЗІЯ 

ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ МКХ�10:N40.0

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Доброякісна гіперплазія пе�

редміхурової залози» призначений для застосування в системі охорони здо�
ров’я України.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У стандарті використані посилання на доручення Президента України від

06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2).
III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Доброякісна гіперплазія пе�

редміхурової залози» створений для нормативного забезпечення реалізації
доручення Президента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (п. а 2) з метою упо�
рядкування надання та поліпшення якості медичної допомоги населенню в за�
кладах охорони здоров’я, забезпечення її доступності, впровадження сучасної
методології та нових методів діагностики і лікування в клінічну практику.

Галузевий стандарт «Протокол ведення хворих. Доброякісна гіперплазія пе�
редміхурової залози» розроблений для вирішення наступних завдань:

• встановлення єдиних науково обґрунтованих, чітко регламентованих у
певному порядку, економічно доцільних вимог до профілактики, діаг�
ностики і лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової
залози і попередження необґрунтованих дій;

• здійснення контролю за обсягами і якістю медичної допомоги пацієнтам
на доброякісну гіперплазію передміхурової залози;

• уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного страху�
вання та оптимізації медичної допомоги пацієнтам на доброякісну
гіперплазію передміхурової залози;

• забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної до�
помоги, що надається пацієнту в медичному закладі в межах держав�
них гарантій забезпечення громадян безкоштовною медичною допо�
могою;

• підвищення якості та зниження собівартості лікування, ефективне вико�
ристання матеріальних і кадрових ресурсів охорони здоров’я;

• дотримання вимог протоколу забезпечує юридичний захист медичних
працівників за відсутності у хворого бажаного результату лікування.

Сфера застосування дійсного стандарту – спеціалізовані лікувально�
профілактичні заклади урологічного профілю всіх рівнів.
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Вимоги дійсного стандарту можуть бути застосовані до дорослих пацієнтів,
хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози.

IV. ВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО СТАНДАРТУ «Протокол ведення хворих. Доб�
роякісна гіперплазія передміхурової залози».

Ведення Галузевого стандарту «Протокол ведення хворих. Доброякісна
гіперплазія передміхурової залози» здійснюється ДУ «Інститут урології АМН
України», відділом запальних захворювань:

� директор Інституту – академік НАН та АМН України, доктор медичних
наук Возіанов Олександр Федорович, тел. 486 67 31;

� завідуючий відділом – доктор медичних наук, професор Пасєчніков
Сергій Петрович, тел. 287 70 39;

� старший науковий співробітник – канд. мед. наук Мітченко Микола
Вікторович, тел. 255 15 65.

Система ведення передбачає взаємодію ДУ «Інститут урології АМН України»
з усіма зацікавленими організаціями.

V. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.
Доброякісна гіперплазія простати (ДГПЗ) – одне з найчастіших добро�

якісних захворювань у чоловіків, яке призводить до доброякісного збільшення
простати, простатичної обструкції та/або симптоматики нижнього сечового
тракту (СНСТ), що погіршують якість життя пацієнтів. ДГПЗ – це стан, пов’яза�
ний з віком. Виражена СНСТ спостерігається у 30�60% чоловіків віком понад 
60 років. Питома вага чоловіків із вираженою СНСТ подвоюється кожні 
10 років життя. Гістологічно ДГПЗ не виявляється у чоловіків віком до 30 років.
Частота захворювання збільшується з віком і сягає піку до 88% у віці 90 років.

Етіологія є мультифакторною з прямою кореляцією віку, простатоспе�
цифічного антигену (PSA) та об’єму передміхурової залози (ПЗ) щодо розвит�
ку захворювання. На основі цих специфічних факторів ризику можна визначи�
ти групу підвищеного ризику прогресії захворювання. Для таких хворих є
доцільний ранній початок лікування. Необхідність хірургічного лікування ДГПЗ
зростає з віком та гостротою симптомів на початку лікування. Ніктурія та зміни
швидкості струменя сечі є найоптимальнішими передбачувальними симптомами.

ДГПЗ може бути пов’язана зі збільшенням латеральних долей, викликаного
гіперплазією перехідної зони ПЗ, але симптоми можуть бути незначні, якщо
ступінь обструкції невисокий. І навпаки, захворювання може бути пов’язане з
відносно маленькою ПЗ і значними обструктивними симптомами, якщо гіперп�
лазія виникла у центральній зоні парауретральної частини залози.

Клінічна картина
У клінічній картині виділяють іритативні симптоми та симптоми простатичної

обструкції, що поєднуються у збірне поняття «симптоми нижнього сечового
тракту». До них належать: странгурія, почащене сечовипускання з імператив�
ними покликами, переривистий струмінь сечі, відчуття неповного спорожнення
сечового міхура, ніктурія.

Кореляція між симптоматикою, розмірами передміхурової залози та
швидкістю сечовипускання дуже низька.

ДГПЗ є прогресуючим захворюванням. Показниками прогресії вважають:
� зменшення максимальної швидкості сечовипускання;
� збільшення рівня залишкової сечі;
� збільшення об’єму ПЗ;
� підвищення індексу оцінки симптомів нижнього сечового тракту (I�PSS);
� гостра затримка сечі (ГЗС);
� рівень PSA.

Найважливішими з них є: вік, рівень PSA та об’єм ПЗ. Менш важливими є
зниження максимальної швидкості сечовипускання (Qmax), погіршення симп�
томів та ГЗС. При цьому оцінка збільшення ПЗ із застосуванням пальцевого
ректального дослідження не є достовірною.
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Із прогресією ДГПЗ пов’язують ускладнення захворювання уретерогідроне�
фрозом та хронічною нирковою недостатністю (ХНН). 

При вивченні факторів ризику для розвитку ДГПЗ знайдені слабкі докази,
що куріння, зловживання алкоголем, вазектомію можна вважати за такі. Ре�
зультати різних епідеміологічних досліджень суперечні. У більшості випадків
доведена тільки незначна різниця.

Гіпертензія та цукровий діабет визнані як супутні захворювання. Недавно бу�
ло встановлено, що цукровий діабет частіше існує спільно з ДГПЗ, ніж
зустрічається самостійно.

Визнані достовірними тільки два фактори, пов’язані з виникненням та роз�
витком ДГПЗ – це вік та гормональний статус. Обидва ці фактори на сьогодні
недосяжні для запобігання.

Діагностика
Дані рекомендації варто застосовувати тільки до пацієнтів віком понад 50 років

без значного ризику СНСТ, не пов’язаних з ДГПЗ. Пацієнти із супутньою невро�
логічною патологією, молодого віку, попередніми захворюваннями нижнього се�
чового тракту чи оперативними втручаннями вимагають більш ретельного обсте�
ження. Точний та ранній діагноз ДГПЗ веде до кращого лікувального ефекту та
визначеного вибору лікування. Діагностичні тести поділені на 3 категорії:

1. Рекомендовані. Доказовість підтримує використання цих тестів, і таким
чином, вони повинні проводитись усім пацієнтам з ДГПЗ.

� Анамнез: з метою виявлення інших, ніж ДГПЗ, причин СНСТ, вивчають
спадкові ризики. Підрахунок гостроти симптомів: допомагає у визначенні мето�
ду лікування та у спостереженні за ефективністю лікування. Рекомендується
застосовувати I�PSS�систему, у зв’язку з її світовим поширенням у якості
міжнародного стандарту (табл. 1). Значення індексу оцінки точно характеризує
симптоми нижнього сечового тракту протягом останнього місяця. Вік та рівень
культури відіграють важливу роль. I�PSS є менш надійним у чоловіків віком
більше за 65 років і вимагає обережного лінгвістичного підтвердження. Дове�
дена незадовільна кореляція збільшення індексу I�PSS з Q

max
, рівнем залишко�

вої сечі, розміром ПЗ. Таким чином, I�PSS може використовуватись для моніто�
рингу змін у симптомах, але підтвердження оцінки симптомів дуже важливе.

Запитання № 8 показує, наскільки терпимо пацієнт сприймає урологічні
симптоми та їх вплив на якість життя, складовими якого є фізичний стан,
енергійність, соціальна та психічна складові, загальне здоров’я в цілому.

Таблиця 1. Міжнародна система оцінки симптомів при захворюваннях пе�
редміхурової залози (I�PSS)

Зовсім Менше Менше Прибли Більше Майже 
не вини� ніж в 1 ніж у по� зно у ніж у завжди
кало випадку ловині полови� полови�

з 5 випадків ні випа� ні випа�
дків дків

1. Протягом останніх 0 1 2 3 4 5

4 тижнів як часто у 

Вас виникало відчуття 

неповного випорож�

нення сечового 

міхура після сечови�

пускання?

2. Протягом останніх 0 1 2 3 4 5

4 тижнів як часто Ви 

знову випорожнювали 

сечовий міхур менш 

ніж через дві години 

після останнього 

сечовипускання?
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3. Протягом останніх 0 1 2 3 4 5
4 тижнів як часто Ви 
помічали, що сечови�
пускання було перери�
вчастим?
4. Протягом останніх 0 1 2 3 4 5
4 тижнів як часто 
Вам було важко 
утриматись від сечо�
випускання при 
виникненні поклику?
5. Протягом останніх 0 1 2 3 4 5
4 тижнів як часто у 
Вас був слабкий 
струмінь сечі?
6. Протягом останніх 0 1 2 3 4 5
4 тижнів як часто Вам 
доводилось напружу�
ватись або застосову�
вати зусилля, щоб 
почати сечовипу�
скання?

Жодного 1 раз 2 рази 3 рази 4 рази 5 разів або 
разу більше

7. Протягом останніх 0 1 2 3 4 5
4 тижнів скільки разів 
за ніч Ви вставали, 
щоб випорожнити 
сечовий міхур 
(з моменту, коли Ви 
заснули, до 
ранкового підйому)?

Сумарний бал I�PSS; S =

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗЛАДАМИ СЕЧОВИПУСКАННЯ
Дуже Задо� В осно� Сере� В ос� Неза� Дуже
задово� воле� вному, днє між новно дово� неза�
лений ний задово� задо� му, неза�лений дово�

лений воле� доволе� лений
ний і не ний
задово�
лений

1. Яке було б 0 1 2 3 4 5 6
Ваше відно�
шення до 
того, що Вам 
довелось би 
жити з існую�
чими урологіч�
ними пробле�
мами до кінця 
життя?
Індекс оцінки якості життя; L = 

Симптоми розділені за важкістю на 3 категорії: слабко виражені (0�7),
помірно (8�19) та сильно виражені (20�35). Пацієнти першої категорії підляга�
ють динамічному спостереженню. Медикаментозну терапію слід застосовува�
ти у другої категорії хворих. Простатектомію виконують у випадках сильно ви�
раженої симптоматики.
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Симптоматична оцінка може слугувати найбільш ефективним прогнозато�
ром результатів хірургічного лікування ДГПЗ. Чоловіки, симптоми яких слабко
виражені, мають низькі шанси на покращення. Передопераційний рівень I�PSS
17 та вище гарантує 87% шансів відчути значне покращення.

Таким чином, оцінка вираженості симптомів за допомогою симптоматичної
оцінки є важливою частиною первинної оцінки пацієнта. I�PSS допомагає у виз�
наченні тактики лікування, прогнозу та у моніторингу ефективності терапії.

� Фізикальне обстеження: пальцеве ректальне дослідження (ПРД) та базо�
вий неврологічний огляд. ПРД дозволяє оцінити розмір простати та виявити
інші захворювання простати, у першу чергу, рак ПЗ. Позитивне оціночне зна�
чення ПРД у діагностиці раку ПЗ складає 26�34%. Загальноприйнято, що УЗД
(трансректальне або трансабдомінальне) є більш точним для виявлення раку
ПЗ та розмірів залози. Але не можна недооцінювати результати ПРД на тлі зро�
стання застосування УЗД, особливо при розмірі простати більше, ніж 30 мл.
Колінноліктьова та лівобокова позиції є рівнозначні за обсягом обстеження та
болючістю.

� Простатоспецифічний антиген (PSA): окрім діагностики раку простати PSA
сироватки крові як замісний параметр розміру залози можна застосовувати
для оцінки ризику гострої затримки сечі та необхідності оперативного втручан�
ня. PSA не можна вважати пухлинно�специфічним показником, але слід вважа�
ти органоспецифічним. Так, наявність раку ПЗ, ДГПЗ, простатиту, стану після
ГЗС, біопсії ПЗ, катетеризації сечового міхура, еякуляції викликає підвищення
PSA. Незначні та клінічно незначимі зміни виникають після ПРД. Також не�
обхідно враховувати вік та расу. Об’єм ПЗ і рівень PSA знаходяться у значній
кореляції та збільшуються з віком. Визначено, що кожні 0,3 нг/мл PSA
відповідає 1 граму тканини ПЗ, а 3,5 нг/мл – 1 см3 ракової тканини ПЗ.

Протягом багатьох років рівень 4 нг/мл вважався граничним значенням нор�
ми. Зменшення цього порогу для рекомендації виконання біопсії показало по�
кращення клінічної цінності цього тесту.

Певну вагу відіграє показник щільності PSA, вирахуваний як додаток рівня
PSA сироватки крові та об’єму простати.

� Визначення рівня креатиніну: ДГПЗ може спричинити дилятацію верхніх се�
чових шляхів та ниркову недостатність, що складає 11�30% випадків. Рекомен�
дується дослідження функції верхнього сечового тракту шляхом визначення
рівня креатиніну або ультразвукового дослідження нирок. Доведено, що хворі
на ДГПЗ та ниркову недостатність мають 25% ризику розвитку післяопе�
раційних ускладнень та значно більшу смертність, у порівнянні з 17% ризиком
у пацієнтів з нормальною функцією нирок. Серед пацієнтів з азотемією пере�
важна більшість має цукровий діабет та гіпертензію, які можуть бути найбільш
вірогідною причиною підвищення рівня креатиніну. Тому дослідження рівня
креатиніну є обов’язковим, незалежно від наявності залишкової сечі та даних
за субтригональне розповсюдження ДГПЗ і уретерогідронефроз. 

� Аналіз сечі: необхідно виключити інші, ніж ДГПЗ, причини СНСТ (напри�
клад, сечова інфекція, рак сечового міхура).

� Урофлоуметрія (УФМ): допомагає виявити зміни сечовипускання. Для отри�
мання об’єктивних даних рекомендується проводити два або більше
досліджень з об’ємом сечі понад 150 мл. УФМ є обов’язковим тестом перед
хірургічним лікуванням.

� Залишкова сеча: відображає функцію сечового міхура. Рекомендується
проводити два або більше досліджень за допомогою УЗ�апарату. Велика
кількість залишкової сечі (понад 200 мл) вказує на менш сприятливий ефект
від лікування. Але наявність ЗС не є протипоказанням до медикаментозного
лікування. Варіабельність повторних досліджень не дає змоги визначити
кількість ЗС, при якому показане хірургічне лікування.
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2. Факультативні: ці дослідження не вимагається проводити для встанов�
лення діагнозу чи при первинному обстеженні пацієнта, однак вони можуть до�
помогти у процесі прийняття рішення.

� Уродинамічне дослідження: єдиний тест, який дозволяє відрізнити об�
струкцію від гіпотонії детрузора і повинен проводитись у наступних випадках:

• об’єм сечовипускання менший за 150 мл при декількох урофлоуметріях;
• Q

max
більша за 15 мл/сек при вільній урофлоуметрії;

•  СНСТ у пацієнтів похилого віку (понад 80 років);
• рівень залишкової сечі понад 300 мл;
• підозра на нейрогенний сечовий міхур;
• після радикальних втручань на органах тазу;
• неефективні попередні інвазивні втручання з приводу ДГПЗ.

� Ендоскопічне дослідження: уретроцистоскопію рекомендується проводити
перед мінімально інвазивними втручаннями для оцінки контурів та розмірів ПЗ,
що може мати вплив на вибір методу лікування. Також уретроцистоскопія по�
казана з метою виключення іншої патології у пацієнтів з макрогематурією,
стриктурами уретри, раком сечового міхура або після втручань на нижньому
сечовому тракті. Запланована інформативність дослідження повинна переви�
щувати вірогідно нанесену шкоду від інвазивності.

� Радіологічні методи дослідження сечового тракту: методом вибору є ульт�
расонографія трансабдомінальна або трансректальна. Повинна проводитись
всім пацієнтам, яким не визначали рівень креатиніну сироватки крові. УЗД є
обов’язковим перед хірургічним лікуванням для виявлення дивертикулів, ка�
менів сечового міхура. Відомо, що виявлення дивертикулів сечового міхура
має велике значення і визначає тип хірургічного втручання. Якщо під час
трансадбомінального УЗД виявляють дивертикули, необхідно виконати
висхідну цистографію або екскреторну урографію з нисхідною цистографією у
двох проекціях. Ризик виникнення дивертикулів сечового міхура зростає з
віком, збільшенням об’єму ПЗ та нестабільністю детрузора.

Камені сечового міхура є чіткими показниками обструкції, що спричиняє за�
лишкову сечу, інфекцію сечових шляхів та гематурію.

Крім діагностики розширення верхнього сечового тракту, ультразвукове
дослідження допомагає виявити новоутворення нирок, обстежити сечовий
міхур, виміряти залишкову сечу та об’єм простати. Розміри та контури проста�
ти (бажано ректальним датчиком) слід визначати у випадках, коли розгля�
дається питання відкритої простатектомії чи трансуретральної резекції (інцизії
простати), перед лікуванням інгібіторами 5�альфа�редуктази, а також при
об’ємі ПЗ більше ніж 40 см3.

� Щоденник сечовипускання: з метою об’єктивного визначення частоти та
об’єму сечовипускання запис протягом 24 годин є, як правило, достатнім. Що�
денники сечовипускань дозволяють виявити хворих на ніктурічну поліурію
(один з типів ніктурії у чоловіків похилого віку).

3. Не рекомендовані: відсутні докази на підтримку наступних методів при
обстеженні неускладнених пацієнтів: екскреторна урографія, ретроградна уре�
троцистографія, комп’ютерна та магнітно�резонансна томографія.

Загальні підходи до лікування доброякісної гіперплазії передміхурової
залози

Багато чоловіків з СНСТ демонструють слабко чи помірно виражену симпто�
матику, яка не має впливу, або має незначний вплив на якість життя. У таких
пацієнтів застосовується тактика спостереження. Окрім періодичних конт�
рольних оглядів з оцінкою I�PSS, УФМ, рівня залишкової сечі проводять ознай�
омлення хворих з проблемою ДГПЗ та корекцію стилю життя. При цьому чо�
ловіків обов’язково інформують про рак ПЗ та підбадьорюють, що хворі з
СНСТ не мають збільшеного ризику раку ПЗ, порівняно з чоловіками того ж
віку і відсутністю СНСТ.
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Поради відносно стилю життя включають:
� скорочення прийому рідини у вечірній час та перед відвідуванням

публічних місць. Рекомендована кількість вживаної рідини – 1500 мл
на добу;

� виключення або помірне вживання кофеїну та алкоголю, які мають
діуретичну та іритативну дії (імперативність покликів і ніктурія);

� відміна медичних препаратів, що мають сечогінний ефект;
� лікування запорів.

Для 85% пацієнтів динамічне спостереження протягом 1 року є прийнятним,
у 65% з них погіршення наступає протягом 5 років. Посилення СНСТ та рівня
залишкової сечі є сигналом недостатності обраної тактики і примушує призна�
чити хворому медикаментозну терапію.

Альфа�блокатори є препаратами вибору для пацієнтів з помірними та вира�
женими СНСТ. Всі препарати цієї групи мають подібну клінічну ефективність
(доксазозин, тамсулозин, альфузозин, теразозин), при призначенні адекват�
них терапевтичних доз, профіль побічних ефектів є сприятливішим у альфузо�
зину та, особливо, у тамсулозину. 

У контрольованих клінічних дослідженнях показано, що альфа�адреноблока�
тори зазвичай знижують показник I�PSS приблизно на 35�40% та підвищують
максимальну швидкість потоку сечі Q

max
приблизно на 20�25%. Ефективність

альфа�адреноблокаторів виражена у процентному поліпшенні I�PSS не зале�
жить від ступеня важкості симптомів, від віку і розміру передміхурової залози
і зберігається при тривалому використанні. 

Для оцінки ефективності терапії необхідна її тривалість щонайменше 
1�2 місяці. 

Призначення альфа�блокаторів вимагає від лікаря інформувати хворого про
довготривалість терапії та можливі побічні ефекти (головний біль, ортостатич�
на гіпотензія, сонливість, запаморочення, закладання носа, ретроградна еяку�
ляція). Тамсулозин має більш низьку частоту ортостатичної гіпотензії, порівня�
но з альфузозином. Інші побічні дії цих препаратів еквівалентні відносно пла�
цебо і складають 4�10%.

Плацебо�контрольовані дослідження довели успішність лікування гострої за�
тримки сечі, незалежно від типу альфа�блокатору. Але у більшості чоловіків
ГЗС рецидивувала протягом перших двох місяців.

Доведена ефективність застосування двох інгібіторів 5�αα�редуктази – фіна�
стериду та дутастериду, які зменшують об’єм ПЗ на 20�30%, що покращує
шкалу I�PSS, у середньому, на 15% та збільшує потік сечі на 1,3�1,6 мл/сек.
При цьому найбільший ефект настає при розмірах ПЗ більше за 40 мл та при
підвищенні рівня PSA у хворих на ДГПЗ. А це, в свою чергу, значно зменшує
вірогідність ГЗС та необхідність оперативного втручання. Максимальна ефек�
тивність спостерігається через 6 місяців прийому. Останні дослідження довели
можливість тривалого (до 10 років) застосування фінастериду. Такі питання, як
довга тривалість лікування, побічні ефекти, кошти, рак простати повинні обго�
ворюватись з пацієнтами.

Кілька досліджень підтвердили можливість застосування фінастериду як
альтернативного методу у лікуванні гематурії, пов’язаної з ДГПЗ.

Побічні дії інгібіторів 5�α�редуктази пов’язані із сексуальною функцією. 6,4%
пацієнтів скаржиться на зниження лібідо, 8,1% – на еректильну дисфункцію,
3,7% хворих фіксують еякуляторні порушення, до 1,0% – гінекомастію. Наве�
дені реакції розцінені як мінімальні, не погіршувались у процесі лікування, не
слугували причиною відмови від лікування і регресували протягом першого ро�
ку лікування. Доведено також відсутність негативного впливу чотирьохрічної
терапії на кістково�мінеральну щільність.

Відомо, що прийом фінастериду по 5 мг на добу знижує рівень PSA на 50%.
Таким чином, допустиме подвоєння рівня PSA для інтерпретації аналізу у хво�
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рого, який приймає фінастерид, що не заважає своєчасній діагностиці раку ПЗ
та не змінює коефіцієнту відношення загального та вільного PSA.

Більшість сучасних досліджень свідчать про те, що у пацієнтів з високим ри�
зиком прогресу захворювання комбінована терапія фінастеридом та альфа�
блокаторами більш успішна, ніж застосування цих препаратів окремо.

Рослинні препарати на даний момент ще не можуть впевнено рекоменду�
ватись для лікування ДГПЗ. Незважаючи на поширення застосування Pygeut
africanum та Serenoa repens, у деяких країнах, механізм дії фітотерапевтичних
препаратів залишається остаточно невідомим, біологічна активність – не�
дослідженою. Окрім цього, недостатньо даних мета�аналізів, що показують
довгострокову ефективність цих препаратів, що вимагає подальшого глибшо�
го вивчення питання їхнього застосування у хворих на ДГПЗ.

Хірургічне лікування
Лікуванням вибору є трансуретральна інцизія простати (ТУІП) для хворих з

об’ємом залози меншим 30 мл та без середньої долі, трансуретральна ре�
зекція простати (ТУРП) – у випадках з відповідним розміром 30�80 мл та
відкрита простатектомія – у хворих з об’ємом ПЗ понад 80 мл. Хірургічне ліку�
вання показане пацієнтам, які:

� не відчувають ефекту від медикаментозного лікування;
� мають затримку сечі, резистентну до медикаментозного лікування;
� відхиляють медикаментозне лікування і бажають більш активного лікуван�

ня;
� мають рівень залишкової сечі, що збільшується;
� мають абсолютні показання (повторна затримка сечі, ниркова недо�

статність, спричинена ДГПЗ, камені сечового міхура, рецидивуючі інфекції се�
чового тракту, рецидивуюча гематурія на тлі лікування інгібіторами 5�α�редук�
тази).

ТУІП має ряд переваг, порівняно з ТУРП, а саме: значно менша частота ус�
кладнень та післяопераційних кровотеч з переливанням крові, низький ризик
ретроградної еякуляції, значно менша тривалість операції та перебування у
стаціонарі.

ТУРП вважається «золотим стандартом» лікування ДГПЗ, складає 95% всіх
оперативних втручань і є методом вибору при об’ємі ПЗ 30�80 мл. Інтра� та
післяопераційні ускладнення корелюють з об’ємом ПЗ та тривалістю операції.

Трансуретральна вапоризація (ТУВП) є альтернативою до ТУРП у пацієнтів
високого операційного ризику, особливо при малих розмірах ПЗ.

Лазерні методики (інтерстиційна лазерна коагуляція простати, резекція
гольмієвим лазером) переважно показані пацієнтам з високим ступенем анес�
тезіологічного ризику, які вимагають оперативного лікування. Резекція
гольмієвим лазером є альтернативою до ТУРП та відкритої простатектомії, не�
залежно від анатомічних конфігурацій. Лазерну резекцію ПЗ рекомендують
хворим, які приймають антикоагулянти, та таким, що бажають зберегти еяку�
ляцію. 

Трансуретральна мікрохвильова термотерапія ПЗ рекомендована пацієнтам,
які хочуть уникнути хірургічного лікування та тим, у кого медикаментозне ліку�
вання більше не є ефективним. Також цей метод показаний пацієнтам з висо�
ким ступенем анестезіологічного ризику з рецидивуючими затримками сечі.

Трансуретральна голкова абляція ПЗ рекомендується пацієнтам з високим
ступенем анестезіологічного ризику.

До радикальних хірургічних методів лікування ДГПЗ відносять відкриту про�
статектомію (черезміхурову та позадулонну). Остання є методом вибору для
хворих з ПЗ, об’єм якої більший за 80 мл, з великими каменями сечового міху�
ра, захворюваннями сечівника, анкілозом кульшових суглобів, при не�
обхідності резекції великих дивертикулів сечового міхура.
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Принципом позадулонної простатектомії (ПЛПЕ) є видалення гіперплазова�
них вузлів через розріз хірургічної капсули ПЗ без розтину сечового міхура.
Протипоказання до ПЛПЕ: захворювання сечового міхура (камені, дивертику�
ли, пухлини, макрогематурія, малий об’єм ПЗ з явищами склерозу, велика се�
редня доля, ожиріння).

Головними принципами черезміхурової простатектомії (ЧМПЕ) є гемостаз
шляхом тракції країв хірургічної капсули ПЗ з’ємними нитками або балоном ка�
тетера Фолі, глухе ушивання сечового міхура та постійна іригація антисептич�
ним розчином.

У той же час у практичній діяльності урологи зустрічають серйозні усклад�
нення ДГПЗ та виражені зміни сечових шляхів і вимушені виконувати паліатив�
не втручання – епіцистостомію. Простатектомію виконують другим етапом. У
зв’язку з цим, сьогодні ще не можна відмовитись від двомоментної простатек�
томії. Тим більше, в сучасних умовах розвитку ендоурології виконання другого
етапу хірургічного лікування стає можливим у хворих, які раніше залишались
з епіцистостомою.

Інфекції сечових шляхів повинні бути проліковані до операції.
Післяопераційна летальність протягом 3 місяців після операції складає 1,5%

для ТУРП, 1,8% для ПЛПЕ та 3,8% для ЧМПЕ.
Відкрита простатектомія має значно менше шансів бути неефективною і ви�

магає повторної операції у зв’язку з рецидивом протягом 5 років у 0,4% ви�
падків при 3,4% – після ТУРП.

Частота повторних втручань, пов’язаних з післяопераційною кровотечею,
складає від 1,2% після ЧМПЕ до 2,2% після ТУРП (1,7% – для ПЛПЕ).

Інфекційні ускладнення представлені, в основному, епідидимітами, частота
яких складає 1,1% для ТУРП, 2,5% для ПЛПЕ та 3,6% для ЧМПЕ. Застосування
вазорезекції як засобу запобігання цього ускладнення визнане недоцільним.

Частота стресового нетримання сечі складає 1,6% після ПЛПЕ, 1,8% після
ТУІП, 2,2% після ТУРП та 2,6�10,0% після ЧМПЕ.

Еректильна функція порушується після ТУРП у 13,6% пацієнтів, після ПЛПЕ –
у 15,6%, після ЧМПЕ – у 16,4%. Ретроградна еякуляція спостерігається у 80,8%
хворих після ЧМПЕ, у 70,4% – після ТУРП, у 60% – після ПЛПЕ.

Простатичні стенти показані тільки пацієнтам з високим ступенем анес�
тезіологічного ризику з рецидивуючими затримками сечі та протипоказаннями
до оперативного лікування, як альтернатива до повторних катетеризацій сечо�
вого міхура. Часто ускладнюються інкрустацією, сечовою інфекцією та больо�
вими явищами.

Інженерні методики: трансректальний високоінтенсивний фокусований
ультразвук, хіміоабляція простати, водна термотерапія та енергія плазми у
фізіологічному середовищі (Plasma Kinetik®) повинні використовуватись тільки
в протоколі клінічних досліджень.

Застарілі методики: балонна дилятація та трансректальна/трансуретраль�
на гіпертермія більше не рекомендуються для лікування ДГПЗ.

Диспансерне спостереження. Усі пацієнти, що отримують лікування з при�
воду ДГПЗ, потребують диспансерного спостереження, яке залежить від типу
лікування (таблиця 2).

Таблиця 2. Терміни проведення спостереження
Вид лікування 1�й рік після лікування     В подальшому

6 тиж. 12 тиж. 6 міс. 1 раз/рік
Спостереження � � + +

Інгібітори 5α�редуктази � + + +

α�блокатори + � + +

Хірургічне та малоінвазивне + + + +
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Пацієнти, у яких в подальшому розвивається хронічна затримка сечі, підля�
гають дослідженню рівня креатиніну та/або УЗД нирок. Ці пацієнти можуть бу�
ти кандидатами для уродинамічної оцінки та для хірургічного лікування.

У пацієнтів, відібраних для динамічного спостереження та медикаментозно�
го лікування, моніторують шкалу I�PSS, УФМ та рівень залишкової сечі.

Після хірургічного лікування з незадовільними результатами пацієнту не�
обхідно виконати уродинамічне обстеження з оцінкою тиску току сечі.

Загальні підходи до профілактики ДГПЗ
У сучасній практичній урології особливого значення набула рання діагности�

ка захворювання (об’єм ПЗ менший, ніж 60�80 мл) та повноцінна диспансери�
зація у випадку вибору консервативного ведення хворих. При неефективності
останнього – своєчасне прийняття рішення відносно хірургічного лікування.
Тільки такий підхід при умові адекватного матеріально�технічного забезпечен�
ня стаціонарів дозволить у повній мірі реалізувати переваги «золотого стан�
дарту» хірургічного лікування ДГПЗ – ТУРП, звузити показання до відкритої
простатектомії та епіцистостомії та інших паліативних втручань.

Наукова достовірність використаних методів діагностики і клінічна ефек�
тивність методів лікування викладена у наведених в переліку посилань літера�
турних працях.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ
6.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – доброякісна гіперплазія передміхурової залози.
Код за МКХ�10: N40.0.
6.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: странгурія, відчуття неповного спорожнення сечового

міхура, почащене сечовипускання, переривистий струмінь сечі, імперативні по�
клики до сечовипускання, ніктурія.

6.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:
� пацієнти з ДГПЗ;
� стан хворого, що задовольняє критеріям і ознакам діагностики даної мо�

делі пацієнта.
6.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:

Назва Кратність виконання
Обов’язкові:
Збір анамнезу і скарг Одноразово
I�PSS Одноразово
Фізикальне обстеження Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД з визначенням залишкової сечі Щонайменш 2 рази

та об’єму ПЗ
PSA Одноразово
УФМ Щонайменше 2 рази
Факультативні:
Уродинамічне дослідження Одноразово
(тиск струменя сечі)
Ендоскопічне дослідження Одноразово
(уретроцистоскопія)
Екскреторна урографія Одноразово
Бактеріологічне дослідження сечі з Одноразово
антибіотикограмою
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6.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулаторно�
поліклінічної діагностики:

� симптоматична оцінка з використанням шкали I�PSS;
� фізикальне обстеження: огляд зовнішнього отвору сечівника, пальпація

яєчок, пальцеве ректальне дослідження, яке дозволяє оцінити розмір
ПЗ та виявити інші захворювання ПЗ;

� креатинін сироватки крові: підвищення рівня останнього свідчить про
ниркову недостатність, найчастіше викликану дилятацією верхніх сечо�
вивідних шляхів;

� УЗД: визначає об’єм ПЗ, рівень залишкової сечі (два і більше
досліджень), поширення верхніх сечовивідних шляхів, наявність пух�
лин нирки та сечового міхура, потовщення стінки, камені та дивертику�
ли сечового міхура. Методом вибору є ТРУЗД. Але трансабдомінальне
УЗД також можливе;

� PSA сироватки крові: діагностика раку простати, оцінка як замісного па�
раметру розміру залози, ризику гострої затримки сечі та необхідності
оперативного втручання;

� загальний аналіз сечі (лейкоцитурія, еритроцитурія, бактеріурія) дозво�
ляє виключити інші, ніж ДГПЗ причини СНСТ (наприклад, сечову
інфекцію, рак сечового міхура);

� урофлоуметрія допомогає виявити зміни сечовипускання і є обов’язко�
вою перед хірургічним втручанням. Для отримання об’єктивних даних
рекомендується проводити два і більше досліджень з об’ємом сечі по�
над 150 мл;

� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;
� уродинамічне дослідження тиску струменя сечі рекомендоване, якщо

об’єм сечовипускання менший за 150 мл. Також метод визначає на�
явність гіпотонії детрузора;

� уретроцистоскопію рекомендується проводити перед ендоурологічними
операціями для оцінки контурів залози, а також у пацієнтів з макроге�
матурією, стриктурами уретри, раком сечового міхура, після
хірургічних втручань на нижньому сечовому тракті.

Візуалізація верхніх сечовивідних шляхів із застосуванням радіологічних ме�
тодів дослідження (УЗД та екскреторна урографія) рекомендована пацієнтам з
СНСТ у наступних випадках:

� інфекції сечових шляхів під час обстеження або в минулому;
� уролітіаз в анамнезі;
� перенесені операції на органах сечового тракту;
� пухлини органів сечового тракту в анамнезі (необхідно виконувати УЗД

+ екскреторну урографію);
� гематурія (УЗД + екскреторна урографія);
� високий рівень залишкової сечі;
� дивертикули сечового міхура (УЗД + низхідна цистографія у двох про�

екціях).
6.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування: 

Назва групи Кратність (термін лікування)
Альфа�адреноблокатори Терміни лікування необмежені, 

визначаються індивідуально 
(постійний прийом)

Блокатори 5α�редуктази Терміни лікування необмежені, 
визначаються індивідуально 
(постійний прийом)

Антибактеріальна терапія За необхідності
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6.1.6. Вимоги до діагностики в умовах стаціонару:

Назва Кратність виконання
Обов’язкові:
Збір анамнезу і скарг Одноразово
I�PSS Одноразово
Фізикальне обстеження Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
УЗД з визначенням залишкової сечі Щонайменше 2 рази

та об’єму ПЗ
PSA Одноразово
УФМ Щонайменше 2 рази
Загальний аналіз крові За потребою, в динаміці
Група крові, резус�фактор Одноразово
Креатинін, глюкоза, загальний білірубін, За потребою, в динаміці
трансамінази сироватки крові
ЕКГ За потребою, в динаміці
Рентгенографія органів грудної клітини Одноразово
Факультативні:
Уродинамічне дослідження Одноразово
(тиск струменя сечі)
Ендоскопічне дослідження Одноразово
(уретроцистоскопія)
Екскреторна орографія Одноразово
Бактеріологічне дослідження сечі з Одноразово
антибіотикограмою
Коагулограма За потребою, в динаміці
Огляд зовнішнього отвору сечівника За потребою, в динаміці
та калібровка сечівника

6.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� симптоматична оцінка з використанням шкали I�PSS;
� фізикальне обстеження: огляд зовнішнього отвору сечівника, пальпація

яєчок, пальцеве ректальне дослідження, яке дозволяє оцінити розмір
ПЗ та виявити інші захворювання ПЗ;

� креатинін сироватки крові: підвищення рівня останнього свідчить про
ниркову недостатність, найчастіше викликану дилятацією верхніх сечо�
вивідних шляхів;

� УЗД: визначає об’єм ПЗ, рівень залишкової сечі (два і більше
досліджень), поширення верхніх сечовивідних шляхів, наявність пух�
лин нирки та сечового міхура, потовщення стінки, камені та дивертику�
ли сечового міхура. Методом вибору є ТРУЗД. Але трансабдомінальне
УЗД також можливе;

� PSA сироватки крові: діагностика раку простати, оцінка як замісного па�
раметру розміру залози, ризику гострої затримки сечі та необхідності
оперативного втручання;

� загальний аналіз сечі (лейкоцитурія, еритроцитурія, бактеріурія) дозво�
ляє виключити інші, ніж ДГПЗ причини СНСТ (наприклад, сечову
інфекцію, рак сечового міхура);

� урофлоуметрія допомогає виявити зміни сечовипускання і є обов’язко�
вою перед хірургічним втручанням. Для отримання об’єктивних даних
рекомендується проводити два і більше досліджень з об’ємом сечі по�
над 150 мл;
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� бактеріологічне дослідження сечі з антибіотикограмою;
� уродинамічне дослідження тиску струменя сечі рекомендоване, якщо

об’єм сечовипускання менший за 150 мл. Також метод визначає на�
явність гіпотонії детрузора;

� уретроцистоскопію рекомендується проводити перед ендоурологічними
операціями для оцінки контурів залози, а також у пацієнтів з макроге�
матурією, стриктурами уретри, раком сечового міхура, після
хірургічних втручань на нижньому сечовому тракті.

Візуалізація верхніх сечовивідних шляхів із застосуванням радіологічних ме�
тодів дослідження (УЗД та екскреторна урографія) рекомендована пацієнтам з
СНСТ у наступних випадках:

� інфекції сечових шляхів під час обстеження або в минулому;
� уролітіаз в анамнезі;
� перенесені операції на органах сечового тракту;
� пухлини органів сечового тракту в анамнезі (необхідно виконувати УЗД

+ екскреторну урографію);
� гематурія (УЗД + екскреторна урографія);
� високий рівень залишкової сечі;
� дивертикули сечового міхура (УЗД + низхідна цистографія у двох про�

екціях);
� загальний аналіз крові: анемія, лейкоцитоз, зсув формули крові вліво,

підвищення ШОЕ.
6.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.

Назва групи Кратність (термін 
лікування)

Антибактеріальна терапія За необхідності
Дезінтоксикаційна терапія За необхідності
Антикоагулянти За необхідності
Відновлення уродинаміки шляхом За необхідності
катетеризації сечового міхура, епіцистостомії 
або малоінвазивного втручання (троакарна 
епіцистостомія)
Катетеризація сечового міхура та застосування 3�4 доби
альфа�адреноблокаторів
Оперативне втручання За необхідності

6.1.9. Характеристика алгоритмів і особливостей застосування медика�
ментів і виконання немедикаментозної допомоги.

Планове хірургічне лікування ДГПЗ виконується після повного обстеження
пацієнта, яке визначає вид втручання.

Стаціонарне лікування рекомендується також у випадках таких ускладнень
ДГПЗ, як ГЗС, гостра сечова інфекція (ГСІ), ниркова недостатність. Воно на�
правлене на ліквідацію цих ускладнень та підготовку хворого до радикального
оперативного втручання або, як мінімум, виконання першого етапу простатек�
томії – епіцистостомії.

У випадку ГСІ (гострий пієлонефрит, гострий простатит, гострий епідидиміт)
після отримання зразків сечі для бактеріологічного дослідження негайно розпо�
чинають емпіричну антибактеріальну терапію антибіотиком широкого спектру дії
(фторхінолонового ряду, цефалоспоринами III покоління або амінопеніцилінами).
Застосування аміноглікозидів на сучасному етапі обмежене внаслідок їх нефро�
та ототоксичності. Доведена ефективність пероральної антибактеріальної те�
рапії. Більш важкі хворі, які не можуть приймати антибіотик орально, отримують
парентерально фторхінолони, цефалоспорини або амінопеніциліни. Після отри�
мання результатів антибіотикограми терапію коригують згідно її результатів.
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При покращенні загального стану хворий може бути переведений на перо�
ральний прийом одного з вищенаведених препаратів для завершення 2�4�тиж�
невого курсу терапії.

Із фторхінолонів ефективні норфлоксацин 0,4 г 2 рази на добу, офлоксацин
0,2�0,4 г 2 рази на добу, ципрофлоксацин 0,5 г 2 рази на добу або ципрофлок�
сацин пролонгованої дії 1,0 г 1 раз на добу, левофлоксацин 0,5 г 1 раз на до�
бу, гатифлоксацин 0,4 г 1 раз на добу, спарфлоксацин 0,2 г 1 раз на добу.

Широко використовують цефалоспорини: цефтріаксон 1,0 г 1�2 рази на до�
бу, цефотаксим 1,0 г 2 рази на добу, цефтазідим 1,0 г 2 рази на добу та цефо�
перазон 1,0 г 2�3 рази на добу. Також є ефективним амоксицилін/клавуланова
кислота 0,375 г 3 рази на добу або 1,0 г 2 рази на добу.

Рекомендується до застосування оптимізована схема ліквідації ГЗС: прийом
альфа�адреноблокатора (тамсулозин) протягом 3�4 діб на тлі постійного кате�
тера Фолі, що збільшує шанси відновлення сечовипускання.

Дезінтоксикаційна терапія повинна бути забезпечена адекватним відтоком
сечі з сечового міхура і включає внутрішньовенне введення сольових розчинів,
сечогінних препаратів (фуросемід) та препаратів, які збільшують нирковий кро�
вотік (еуфілін, пентоксифілін).

Для профілактики післяопераційних тромбоемболічних ускладнень викорис�
товують антикоагулянти прямої дії (фраксипарин, клексан, фрагмін). Препара�
ти вводять підшкірно один раз на добу під контролем протромбінового індексу
крові.

6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації:
� хворий вважається непрацездатним до ліквідації скарг, пов’язаних з опера�

тивним втручанням (дизурія, макрогематурія, стресове нетримання сечі) та оз�
нак активного запального процесу;

� виключення переохолоджень, великих фізичних навантажень;
� диспансеризація – заповнення шкали I�PSS, УФМ, оцінка рівня залишкової

сечі (УЗД), PSA сироватки крові, загальний аналіз сечі, фізикальне обстежен�
ня (ПРД). Обстеження виконують за потребою, але не менше 1 разу на рік.

6.1.11. Вимоги по догляду за пацієнтом і допоміжними процедурами.
Спеціальних вимог немає.
6.1.12. Форма інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Див. додаток № 1.
6.1.13. Додаткова інформація для пацієнта і членів його родини.
Додаткової інформації немає.
6.1.14. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при виявленні ознак іншого захворювання, що вимагає проведення діагно�

стично�лікувальних заходів, пацієнт переходить до Протоколу ведення хворих
з відповідним (виявленим) захворюванням.

6.1.15. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Найменування Частота Критерії та Приблизний Етапність 
результату розвитку, ознаки час досягнен� надання медичної 

% ня резуль� допомоги
тату

Відсутність 35�64 Стале Протягом Профілактика 
прогресії значення спостереже� прогресії та 
захворювання I�PSS, ння ускладнень 
у випадку розмірів ПЗ, захворювання, 
динамічного об’єму диспансеризація
спостереження залишкової 
або медикаме� сечі, 
нтозного показників 
лікування УФМ, PSA, 

502



креатиніну або 
результату УЗД. 
Нормальний 
аналіз сечі

Одужання 70�80 Слабко До 3 міс. Профілактика, 
після виражені або диспансеризація
хірургічного відсутні СНСТ. 
лікування Зменшення 

об’єму або 
відсутність 
залишкової сечі. 
Покращення 
показників УФМ. 
Нормалізація 
аналізів сечі

Збереження 20�30 Збереження Після Повторне
СНСТ після рівня СНСТ 3�6 міс. обстеження.
хірургічного та значень спостере� Надання допомоги 
лікування I�PSS. ження за моделлю, що 

Наявність відповідає 
активної діагностованому 
сечової ускладненню
інфекції
(аналіз сечі, 
бактеріологічне 
дослідження)

Рецидив 0,4�3,4 Поновлення і � Повторне
захворювання прогресування обстеження. 
протягом СНСТ, ріст Надання допомоги
5 років після об’єму за моделлю ДГПЗ
хірургічного залишкової 
лікування сечі та ПЗ, 

зниження 
показників УФМ. 
Зростання рівня 
PSA, креатиніну. 
Погіршення 
аналізів сечі

Летальний 0,25�3,8 � � �
результат

6.1.16. Вартісні характеристики протоколу. 
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів.
VII. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу й оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України.
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування даного ГСТ,

визначається щорічно закладом, відповідальним за моніторування. Лікуваль�
но�профілактичний заклад інформується про включення до переліку з моніто�
рування ГСТ письмово.
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Моніторування ГСТ включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з доброякісною гіперплазією пе�

редміхурової залози у лікувально�профілактичних закладах усіх рівнів,
включаючи спеціалізовані урологічні заклади (відділення);

� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український

інститут громадського здоров’я МОЗ України.
Вихідними даними при моніторуванні є:

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні ГСТ можуть бути використані історії хво�
роби, амбулаторні карти пацієнтів з ДГПЗ та інші документи.

Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком з
моніторування, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади кож�
ного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються до
закладу, відповідального за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Число аналізованих карт повинно бути не менше 500 на рік. 

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення і
виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатково�
го асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового асор�
тименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги по
Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізація (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, що виникли в процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться у випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом).

У цьому випадку Карта направляється до закладу, відповідального за
моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання ГСТ проводиться 1 раз на рік за результатами аналізу зве�

день, отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність в ГСТ вимог, що наносять втрату здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розроблювачів.
Введення змін вимог ГСТ у дію здійснюється МОЗ України в установленому

порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта з доброякісною гіперплазією передміхуро�

вої залози при виконанні Протоколу використовують аналогову шкалу.
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Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні ГСТ щорічно проводиться порівняння результатів вико�

нання вимог Протоколу, статистичних даних (захворюваності, смертності від
доброякісної гіперплазії передміхурової залози), показників діяльності медич�
них закладів (ліжко�день, летальність хворих з доброякісною гіперплазією пе�
редміхурової залози).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, та їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції з актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в робочу групу даного ГСТ. Матеріали звіту зберіга�
ються в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ України.

VIII. ВИСНОВКИ.
У методичних рекомендаціях представлені сучасні підходи до створення

клінічних протоколів, які є нормативними документами системи стандартизації
в охороні здоров’я та містять єдині вимоги до порядку, обсягу та якості надан�
ня медичної допомоги хворим у різних клінічних випадках.

Методичні рекомендації, призначені для розробників протоколів надання ме�
дичної допомоги, включають загальні відомості про клінічні протоколи, вимоги,
які до них пред’являються, а також принципи формування класифікатора про�
токолів.

При підготовці протоколів надання медичної допомоги необхідно максималь�
но враховувати характеристики медичних технологій і вибирати серед них ті,
які відповідають вимогам наукової доказовості.

Викладена у методичних рекомендаціях систематизована стратегія створен�
ня клінічних протоколів допоможе розробникам приймати найбільш оптимальні
рішення при складанні програм надання медичної допомоги хворим з метою
гарантування її високої якості та ефективності.

Додаток 1
Додаток до медичної карти № ____

ЗГОДА ПАЦІЄНТА НА ЗАПРОПОНОВАНИЙ ПЛАН ЛІКУВАННЯ
Я, ________________________________________________________, одер�

жав роз’яснення з приводу діагнозу «Доброякісна гіперплазія передміхурової
залози», одержав інформацію про особливості перебігу захворювання,
ймовірну тривалість лікування, про ймовірний прогноз захворювання.

Мені запропонований план обстеження і лікування відповідно до протоколу
№ ____, дані повні роз’яснення про характер, мету і тривалість, можливі не�
сприятливі ефекти діагностичних процедур, а також у тім, що я маю робити під
час їх проведення.

Я сповіщений про необхідність дотримуватися режиму у ході лікування, ре�
гулярно приймати призначені препарати, негайно повідомляти лікарю про
будь�яке погіршення самопочуття, погоджувати з лікарем прийом будь�яких не
прописаних препаратів (наприклад, для лікування застуди, грипу, головного
болю і т.п.).

Я сповіщений, що недотримання рекомендацій лікаря, режиму прийому пре�
парату, безконтрольне самолікування можуть ускладнити лікування і негатив�
но позначитися на стані здоров’я.

Я сповіщений про ймовірний перебіг захворювання при відмові від лікування.
Я мав можливість поставити будь�які питання, що мене цікавлять стосовно

стану мого здоров’я, захворювання і лікування й одержав на них задовільні
відповіді.
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Я одержав інформацію про альтернативні методи лікування, а також про
їхню зразкову вартість.

Бесіду провів лікар ___________________ (підпис лікаря).
«_____»_____________ 200___ р.

Пацієнт погодився з запропонованим планом лікування, у чому розписався
власноручно ________________ (підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник __________ (підпис законного
представника),

чи що засвідчують присутні при бесіді _____________ (підпис лікаря),
__________________ (підпис свідка).

Пацієнт не погодився (відмовився) від запропонованого лікування, у чому
розписався власноручно _________________ (підпис пацієнта),

чи розписався його законний представник ___________ (підпис законного
представника),

чи що засвідчують присутні при бесіді __________ (підпис лікаря),
_____________ (підпис свідка).

ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

СЕЧОВІ КАМЕНІ ПРИ ШИСТОСОМАТОЗІ 

(БІЛЬГАРЦИОЗІ) МКХ�10: 22.0

Протокол підготовлений з метою забезпечення виконання доручення Прези�
дента України від 06.03.2003 № 1�1/152 (абзац другий, стор. 1) щодо розробки
клінічних протоколів. 

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
«Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі (більгарци�

озі)» призначений для застосування у системі охорони здоров’я України.
II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
«Протокол лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі (більгарци�

озі)» розроблений для вирішення наступних завдань:
� установлення однакових вимог до порядку профілактики, діагности�

ки і лікування хворих із сечовими каменями при шистосоматозі
(більгарциозі);

� уніфікації розробок базових програм обов’язкового медичного стра�
хування й оптимізації медичної допомоги пацієнтам із сечовими ка�
менями при шистосоматозі (більгарциозі);

� забезпечення оптимальних обсягів, доступності та якості медичної
допомоги, які пропонуються пацієнту в медичних закладах у рамках
державних гарантій забезпечення громадян безкоштовною медич�
ною допомогою.

Область поширення протоколу – лікувально�профілактичні заклади загаль�
ного профілю усіх рівнів, включаючи спеціалізовані урологічні заклади
(відділення).

Вимоги дійсного протоколу можуть бути застосовані до пацієнтів із сечови�
ми каменями при шистосоматозі (більгарциозі).

III. ВЕДЕННЯ «Протоколу лікування хворих. Сечові камені при шистосома�
тозі (більгарциозі)».

Ведення «Протоколу лікування хворих. Сечові камені при шистосоматозі
(більгарциозі)» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом сечо�
кам’яної хвороби:

Завідуючий відділом СКХ – доктор медичних наук, професор Дзюрак Ва�
лерій Семенович, тел. 216�89�36, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського 9а.
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Головний науковий співробітник відділу СКХ – доктор медичних наук Чер�
ненко Василь Васильович, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинського
9а.

Провідний науковий співробітник відділу СКХ – кандидат біологічних наук
Желтовська Наталія Ігорівна, тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія Коцюбинсько�
го 9а.

Старший науковий співробітник відділу СКХ – кандидат медичних наук Сав�
чук Володимир Йосипович, тел. 216�57�59; тел. 216�57�59, м. Київ, вул. Юрія
Коцюбинського 9а.

IV. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ. 
Шистосоматоз сечового міхура (більгарциоз) – глистне захворювання, по�

ширене у країнах Африки та Близького Сходу, особливо в Іраку, Єгипті, в до�
линах річок Тигр та Євфрат. У країнах СНД шистосоматоз не зустрічається, що
пояснюється відсутністю у цих регіонах природно кліматичних умов для завер�
шення біологічного циклу шистосом. Захворювання реєструється у іноземців
та осіб, які перебували в ендемічних районах.

Етіологія та патогенез
Збудником захворювання є трематода Schistosoma haematobium, яка пара�

зитує у кровоносній системі людини. Цикли розвитку шистосом протікають зі
зміною господарів. Статевозрілі форми живуть у венах кишковика, сечового
міхура та у портальній вені свого кінцевого господаря – людини. Личинки
(мірацидії) розвиваються з яєць гельмінтів і проникають у проміжних госпо�
дарів (прісноводних молюсків), в печінці яких проходить їх подальший розви�
ток, який закінчується виходом у воду церкаріїв. Останні проникають в шкіру
людей, які знаходяться у забрудненій воді. Також можливе зараження при питті
інфікованої води. По кровоносним та лімфатичним судинам шистосомули по�
трапляють у судини печінки, звідки проти току крові вони пересуваються ме�
зентеріальними венами до органів малого тазу. Тут самка відкладає яйця, які
проникають через стінку сечового міхура, а при його скороченнях виходять у
порожнину міхура. Відкладання яєць в підслизовому шарі проявляється утво�
ренням на слизовій оболонці шистосоматозних горбиків та поліпоїдних утво�
рень (більгарциома). Більшість яєць не в стані вийти у порожнину міхура, вони
гинуть, кальцифікуються і призводить до фіброзу стінки з порушенням крово�
постачання. Трофічні розлади, а також приєднання вторинної інфекції, призво�
дить до утворення великих виразок, які в подальшому призводять до зморщу�
вання сечового міхура. Часто зустрічаються стриктури нижніх третин сечо�
водів (іноді – двосторонні) з подальшим розвитком уретерогідронефрозу,
хронічної ниркової недостатності. Цьому можуть сприяти камені, які утворю�
ються над стриктурами сечоводів. Рідше камені утворюються в сечовому
міхурі. Слизова оболонка сечового міхура, уражена шистосоматозом, схильна
до ракового переродження. Крім сечової системи, уражаються статеві органи,
легені, печінка, селезінка. 

Клінічна картина
Проникнення церкаріїв проходить непомітно, іноді з – незначними шкірними

реакціями, схожими на алергічне подразнення. Протягом кількох днів до тижня
і більше хворі скаржаться на загальну слабкість, втрату апетиту, болі в сугло�
бах, алергічну висипку, лихоманку, які супроводжуються збільшенням печінки
та селезінки. 

Через 2�6 місяців після інвазії виявляється ранній і типовий симптом хворо�
би – гематурія, яка посилюється при фізичних навантаженнях та прийомі гост�
рої їжі, з часом інтенсивність гематурії знижується. При приєднанні вторинної
інфекції, сечовиділення стає частим та болючим. При стриктурах термінальних
відділів сечоводів виникають ниючі болі, іноді – кольки.
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Діагностика
� Виявлення в анамнезі у пацієнта з гематурією факту перебування в ен�

демічному для шистосоматозу районі;
� у загальному аналізі сечі – еритроцитурія, лейкоцитурія, яйця шистосом;
� овоскопія – виявлення в осаді сечі яєць шистосом;
� у загальному аналізі крові – лейкоцитоз, еозинофілія, прискорена ШОЕ;
� цистоскопія – блідо�жовта слизова оболонка сечового міхура з малою

кількістю витончених судин, різноманітні деформації вічок та «піщані плями»
(накопичення у підслизовій оболонці яєць та сечового піску), шистосоматозні
горбики та поліпоїдні розростання переважно по задній стінці, верхівці та в об�
ласті вічок сечоводів;

� ендовезикальна біопсія виявляє у підслизовому та слизовому шарах стінки
міхура живі та кальцифіковані яйця шистосом;

� оглядова урографія, яка показує підвищено чіткі контури органів сечо�
видільної системи – патогномонічна для хронічного шистосоматозу ознака,
пов’язана з кальцифікацією шистосом у підслизовій оболонці органів сечової
системи;

� ЕУ – вказує на наявність стриктур нижньої третини сечоводу (іноді – двос�
торонніх) з розвитком уретерогідронефрозу, формування мікроцисти;

� УЗД – виявляє ущільнення стінок сечового міхура, зменшення його об’єму,
розширення порожнинних систем нирок та початкових відділів сечоводів.

Загальні підходи до лікування сечових каменів при шистосоматозі
Специфічне лікування шистосоматозу сечового міхура проводиться препа�

ратами трьохвалентної сурми, тіоксантинових сполук (мірацил Д), амбільгар
(нірідазол). При приєднанні вторинної інфекції додають уросептики та антибіот�
ики згідно з посівами сечі. Хірургічне лікування ускладнень шистосоматозу
проводять після попереднього курсу хіміотерапії. Найчастіше застосовують ре�
зекцію нижньої третини сечоводу з видаленням наявних над ним каменів та з
подальшою його пересадкою у верхівку сечового міхура. Уретеролітоекс�
тракція неможлива через наявність стриктур. При зморщуванні сечового міху�
ра та профузних кровотечах виконують екстирпацію сечового міхура з наявни�
ми в ньому каменями та інтестинальною пластикою чи уретерокутанеос�
томією, або з двосторонньою нефростомією у випадках двосторонніх урете�
рогідронефрозів.

Загальні підходи до профілактики каменів сечового міхура
� Запобігання контакту з інфікованою личинками шистосом водою та її вжи�

вання;
� лікування усіх хворих на шистосоматоз, не допускаючи контакту інфікова�

ної сечі з навколишнім середовищем;
� профогляди;
� диспансеризація.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
5.1. Модель клінічного випадку:
Хвороба – сечові камені при шистосоматозі.
Ускладнення: – 
Код по МКХ�10: 22.0

5.1.1. Ознаки і критерії, що визначають модель пацієнта.
Клінічні симптоми: гематурія, часте болюче сечовиділення, піурія,
алергічні реакції, гепатолієнальний синдром. 
5.1.2. Порядок включення пацієнта до протоколу:

� пацієнти із сечовими каменями при шистосоматозі; 
� стан хворого, що підпадає критеріям та ознакам діагностики даної

моделі пацієнта.
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5.1.3. Вимоги до амбулаторно�поліклінічної діагностики:
Назва Кратність виконання
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого Одноразово
ОУ Одноразово
УЗД Одноразово
Загальний аналіз крові Одноразово
Глюкоза крові Одноразово
Загальний аналіз сечі Одноразово
Сечовина та креатинін крові Одноразово
Вимір артеріального тиску Одноразово

5.1.4. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання амбулатор�
но�поліклінічної діагностики:

� фізікальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого;
� загальний аналіз сечі – еритроцитурія, лейкоцитурія, яйця шисто�

сом;
� загальний аналіз крові – лейкоцитурія, еозинофілія, підвищення

ШОЕ;
� алгоритм ОУ: визначає підвищено чіткі контури органів сечо�

видільної системи; 
� овоскопія – виявлення в осаді сечі яєць шистосом;
� УЗД – ущільнення стінки сечового міхура, зменшення його в

об’ємі, розширення порожнинних систем нирок та початкових
відділів сечоводів, збільшення розмірів печінки та селезінки.

5.1.5. Вимоги до амбулаторно�поліклінічного лікування.
У випадку підозри на шистосоматоз або його верифікацію хворого направи�

ти для дообстеження та лікування у багатопрофільну лікарню.
5.1.6. Вимоги до стаціонарної діагностики.

Назва Кратність виконання
Збір анамнезу, скарг та огляд хворого 1 раз
УЗД За потребою
Оглядова й екскреторна урографія За потребою
Загальний аналіз крові 1 раз та за потребою
Загальний аналіз сечі 1 раз
Глюкоза крові 1 раз та за потребою
Овоскопія 3�5 разів
Сечовина та креатинін крові 1 раз та за потребою
Вимір АТ 1 раз та за потребою
Посів сечі на чутливість до антибіотиків 1 раз
Цистоскопія Одноразово
Ендовезикальна біопсія Одноразово

5.1.7. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання стаціонарної
діагностики:

� фізикальне обстеження: збір анамнезу, скарг та огляд хворого;
� загальний аналіз сечі – еритроцитурія, лейкоцитурія, яйця шисто�

сом;
� загальний аналіз крові – лейкоцитурія, еозинофілія, підвищення

ШОЕ;
� алгоритм ОУ: визначає підвищено чіткі контури органів сечо�

видільної системи; 
� овоскопія – виявлення в осаді сечі яєць шистосом;
� УЗД – ущільнення стінки сечового міхура, зменшення його в

об’ємі, розширення порожнинних систем нирок та початкових
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відділів сечоводів, збільшення розмірів печінки та селезінки;
� ЕУ – вказує на наявність стриктур нижніх третин сечоводів з роз�

витком уретерогідронефрозу, формування мікроцистул;
� цистоскопія – бліда слизова з малою кількістю витончених судин,

шистосоматозні горбики та поліпоїдні розростання, обширні ви�
разки, деформація вічок сечоводів та «піщані плями»;

� ендовізикальна біопсія – виявляє у підслизовому та слизовому
шарах живі та кальцифіковані яйця шистосом. 

5.1.8. Вимоги до стаціонарного лікування.
Після поступлення хворого до урологічного стаціонару проводиться не�

обхідне дообстеження, яке з певних причин не могло бути виконане на амбу�
латорно�поліклінічному етапі. Вирішується питання про вид лікування, який по�
казаний кожному окремо взятому хворому. Після попереднього курсу хіміот�
ерапії проводять, залежно від виду ускладнень, уретероцистонеостомію з ре�
зекцією стриктур нижніх третин сечоводів та видалення каменів, екстирпацію
сечового міхура з каменями та уретерокутанеостомією чи інтестинальною пла�
стикою або двосторонню нефростомію. При виявленні ознак ракового переро�
дження слизової сечового міхура – дообстеження і визначення тактики подаль�
шого лікування в онкоурологічному відділенні.

5.1.9. Вимоги до режиму праці, відпочинку і реабілітації:
� диспансеризація;
� лікування ускладнень шистосоматозу;
� при необхідності – подальша хіміотерапія;
� адекватна антибактеріальна терапія, згідно з посівами сечі.

5.1.10. Критерії ефективності лікування хворих:
� відсутність тіней каменів у проекті сечових шляхів при рентгено�

логічному ультразвуковому та цистологічному дослідженнях;
� відсутність яєць шистосом в аналізі сечі та підслизовому шарі се�

чових шляхів;
� нормалізація аналізів крові та сечі.

5.1.11. Додаткова інформація для пацієнта та членів його родини. 
Додаткової інформації немає.

5.1.12. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при відсутності ознак сечових каменів при шистосоматозі (за да�

ними проведених діагностичних досліджень) формується нова
діагностична концепція;

� при виявлені ознак іншого захворювання, яке вимагає проведення
діагностично�лікувальних заходів, при відсутності сечових каменів
при шистосоматозі пацієнт переходить до Протоколу ведення хво�
рих з відповідним виявленим захворюванням чи синдромом.

5.1.13.  Вартісні характеристики протоколу
Вартісні характеристики визначаються відповідно до вимог нормативних до�

кументів. 
VI. МОНІТОРУВАННЯ.
Критерії і методологія моніторингу і оцінки ефективності виконання

протоколу
Моніторування проводиться на всій території України. 
Перелік медичних закладів, у яких проводиться моніторування, визначається

щорічно закладом, відповідальним за моніторування.  Лікувально�профілак�
тичний заклад інформується про включення в перелік по моніторуванню пись�
мово. 

Моніторування включає:
� збір інформації: про ведення пацієнтів з сечовими каменями при шисто�

соматозі в лікувально�профілактичних закладах усіх рівнів, включаючи
спеціалізовані урологічні заклади(відділення);
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� аналіз отриманих даних;
� складання звіту про результати проведеного аналізу;
� представлення звіту групі розроблювачів Протоколу в Український інсти�

тут громадського здоров’я МОЗ України. 
Вихідними даними при моніторуванні є: 

� медична документація – карти пацієнта;
� тарифи на медичні послуги;
� тарифи на лікарські препарати.

При необхідності при моніторуванні можуть бути використанні історії хворо�
би, амбулаторні карти пацієнтів з сечовими каменями при шистосоматозі та
інші документи.

Карти пацієнта заповнюються у медичних закладах, визначених переліком
по моніторуванню, щокварталу протягом послідовних 10 днів третьої декади
кожного першого місяця кварталу (наприклад, з 21 по 30 січня) і передаються
в заклад, відповідальний за моніторування, не пізніше ніж через 2 тижні після
закінчення зазначеного терміну.

Добір карт, що включаються в аналіз, здійснюється методом випадкової
вибірки. Кількість аналізованих карт повинне бути не менше 500 у рік.

В аналізовані у процесі моніторингу показники входять: критерії включення
й виключення з Протоколу, переліки медичних послуг обов’язкового і додатко�
вого асортименту, переліки лікарських засобів обов’язкового і додаткового
асортименту, наслідки захворювання, вартість виконання медичної допомоги
по Протоколу та ін.

Принципи рандомізації
У даному Протоколі рандомізації (лікувальних заснувань, пацієнтів і т.д.) не

передбачена.
Порядок оцінки і документування побічних ефектів і розвитку усклад�

нень
Інформація про побічні ефекти й ускладнення, які виникли у процесі діагно�

стики і лікування хворих, реєструється в Карті пацієнта.
Порядок виключення пацієнта з моніторингу
Пацієнт вважається включеним у моніторування при заповненні на нього

Карти пацієнта. Виключення з моніторування проводиться і випадку неможли�
вості продовження заповнення Карти (наприклад, неявка на лікарський прий�
ом).

У цьому випадку Карта направляється до закладу, відповідального за
моніторування, з оцінкою про причину виключення пацієнта з Протоколу.

Проміжна оцінка і внесення змін до протоколу
Оцінка виконання проводиться 1 раз на рік за результатами налізу зведень,

отриманих при моніторуванні.
Внесення змін до Протоколу проводиться у випадку одержання інформації:
а) про наявність вимог, які шкодять здоров’ю пацієнтів;
б) при одержанні переконливих даних про необхідність змін вимог Протоко�

лу обов’язкового рівня.
Рішення про зміни приймається групою розробників. Введення змін вимог

здійснюється МОЗ України у встановленому порядку.
Параметри оцінки якості життя при виконанні протоколу
Для оцінки якості життя пацієнта із сечовими каменями при шистосоматозі

при виконанні Протоколу використовують аналогову шкалу.
Оцінка вартості виконання протоколу і ціни якості
Клініко�економічний аналіз проводиться відповідно до вимог нормативних

документів.
Порівняння результатів
При моніторуванні щорічно проводиться порівняння результатів вимог Про�

токолу, статистичних даних (захворюваності, смертності від сечових каменів
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при шистосоматозі), показників діяльності медичних закладів (ліжко�день, ле�
тальність хворих із сечовими каменями при шистосоматозі).

Порядок формування звіту
У щорічний звіт про результати моніторування включаються кількісні резуль�

тати, отримані при розробці медичних карт, і їхній якісний аналіз, висновки,
пропозиції по актуалізації Протоколу.

Звіт представляється в Українському інституті громадського здоров’я МОЗ
України.

ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

ТУБЕРКУЛЬОЗ НИРКИ МКХ�10: N29.1

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз нирки» призначається для засто�

сування на 2�му та 3�му рівнях медико�санітарної допомоги (районні тубдис�
пансери та туберкульозні лікарні, туберкульозні відділення центральних тубер�
кульозних лікарень, обласні відділення позалегеневого туберкульозу) системи
охорони здоров’я України.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті використані посилання на наступні документи: 

� Наказ МОЗ України від 14.02.1996 № 26 «Про удосконалення протиту�
беркульозної служби». – Київ, 1996.

� Наказ МОЗ України від 29.07.1996 № 233 «Про затвердження
Інструкції щодо надання медико�санітарної допомоги хворим на тубер�
кульоз». – Київ, 1996.

� Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо боротьби з ту�
беркульозом» від 11.05.2000 № 679/2000, м. Київ.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз нирки» розроблений з метою

поліпшення спеціалізованої медичної допомоги населенню України, комплекс�
ної профілактики, діагностики та лікування хворих на туберкульоз сечової си�
стеми та її ускладнень, впровадження сучасних медичних технологій;

� оптимізації медичної допомоги хворим на туберкульоз сечової систе�
ми;

� забезпечення оптимальних обсягів діагностичних та лікувальних за�
ходів хворим на туберкульоз сечової системи. 

У цьому стандарті використана шкала переконливості доказів даних, які
підтверджують туберкульоз нирок:

а) докази переконливі;
б) докази відносні;
в) доказів достатньо немає;
г) докази відсутні.
IV. ВЕДЕННЯ СТАНДАРТУ «Протокол лікування хворих. Туберкульоз нир�

ки».
Ведення стандарту «Протокол лікування хворих. Туберкульоз нирки»

здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом запальних захворю�
вань нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів. Головний на�
уковий співробітник – доктор мед. наук, професор Камишан Іван Семенович,
тел. 216�67�31.

V. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ НИРОК.
Розповсюдженість: неослабна зацікавленість клініцистів до проблеми тубер�

кульозу сечостатевих органів пов’язана не тільки із збереженням на високому
рівні розповсюдженості, а й соціальної її значимості. Питома вага хворих віком
20�40 років складає 45�50%. В останнє десятиріччя відзначається тенденція до

512



збільшення розповсюдженості туберкульозу сечостатевих органів серед насе�
лення старшого віку населення України. Ця патологія дуже рідко зустрічається
серед дітей та підлітків – 1�2 випадки на всю Україну за рік. У Росії нирковий
туберкульоз у дітей, підлітків молодшого віку складає 10% захворюваності ту�
беркульозом сечостатевих органів. На думку членів комісії «Позалегеневий ту�
беркульоз» (Москва, 1990), у хворих на туберкульоз легень спостерігається не�
специфічне ураження нирок (інфекційно�токсична нирка, інтерсцитіальний не�
фрит та ін.), яке симулює туберкульоз нирок. За останнє десятиріччя туберку�
льоз став головною проблемою першочергової важливості у країнах співдруж�
ності, в тому числі й в Україні. У зв’язку із значним погіршенням
епідеміологічної ситуації з туберкульозу, 2�й з’їзд фтизіатрів Росії, 2�й (1998) та
3�й (2003) з’їзди фтизіатрів України оцінили її як епідемію, що вийшла з�під
контролю, і покращення поки ще не спостерігається. У структурі захворюва�
ності позалегеневого туберкульозу, який складає 10% від легеневого, туберку�
льоз сечостатевої системи становить 29,5% та займає друге місце після кістко�
вого туберкульозу (31,5%) (Ю.І. Фещенко, 1998). Порівняльний аналіз показ�
ників захворюваності за два періоди показав, що за 5 років (1988�1992 рр.)
спостерігалось зниження рівня захворюваності населення України з 1,70 до 
1,2 на 100 тис., у той час як в наступні 5 років (1993�1997 рр.) він стабілізував�
ся і не перевершував 1,0 на 100 тис. населення.

Таким чином, якщо кількість хворих на туберкульоз легень з кожним роком
збільшується, то показники розповсюдженості та захворюваності на сечоста�
тевий туберкульоз серед населення України після років стабілізації мають тен�
денцію до збільшення за останні 5 років (1998�2000 рр.). Враховуючи етіологію
та патогенез даного захворювання, ми передбачаємо погіршення цих показ�
ників у наступні роки по всій Україні.

Етіологія
Туберкульозний процес викликається мікобактеріями туберкульозу (МБТ).

Проникнення МБТ в організм людини є обов’язковою умовою, хоча далеко не
еквівалентом для виникнення туберкульозного запалення. У більшості людей
первинне інфікування протікає безсимптомно і завершується без будь�яких
наслідків. Міліарне ураження нирки спостерігається при гематогенно�дисеміно�
ваному туберкульозі легень за наявності певних умов (недостатність імуноком�
петентної системи, порушення кровообігу в нирці та ін.). Гематогенний шлях
заносу МБТ у нирку є не тільки підставою для її ураження, а й обов’язковою
умовою розвитку туберкульозного процесу.

Патогенез
Проникнення у внутрішню зону мозкового прошарку нирки МБТ мають добрі

умови для фіксації у тканині та їх розмноження, що призводить до прогресу�
вання запального процесу. Вказані зміни відповідають початковій формі тубер�
кульозу нирки, тобто туберкульозу ниркової паренхіми. Важливим етапом у
розвитку специфічного ураження нирки є перехід туберкульозного процесу на
сечові шляхи: сечовід, сечовий міхур, сечовивідник, котрий є вирішальним для
прогнозу захворювання.

Клінічна симптоматологія туберкульозу нирок
Туберкульоз нирки не має клінічних проявів, характерних виключно для да�

ного захворювання. Це дає підставу клініцистам вважати його «одним із най�
частіших містифікаторів серед патологічного стану сечових шляхів». Значно
більша частина хворих на туберкульоз нирки скаржиться на тупий або нападо�
подібний біль у поперековій ділянці, часті позиви до сечовипускання, макроге�
матурію. Для сучасної клініки туберкульозу нирки характерна перевага місце�
вих симптомів над загальними. У 10% вперше виявлених хворих на туберкуль�
оз нирки зовсім відсутні скарги. Як у жіночої, так і в чоловічої статі, туберкуль�
оз виявляється однаково часто, однобічний – у 80%, двобічний – у 20%.
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Класифікація туберкульозу сечової системи
В Україні застосовується наступна класифікація:
1) туберкульоз ниркової паренхіми;
2) туберкульоз ниркового сосочка (папіліт);
3) кавернозний туберкульоз;
4) фіброзно�кавернозний туберкульоз;
5) туберкульозний піонефроз.
Фаза процесу: інфільтрації, розпаду, розсмоктування, рубцювання, звапнен�

ня.
Критерії підтвердження діагнозу: MБТ(+), МБТ(�) – підтверджений та

непідтверджений бактеріологічно; МБТ(0) – дослідження не проводилось;
ГІСТ(+), ГІСТ(�), ГІСТ(0) – підтверджений гістологічно, не підтверджено та не
проводилось гістологічне дослідження.

Діагностика туберкульозу нирки
Загальні положення
Проблема діагностики туберкульозу сечових органів, особливо початкової

стадії захворювання, до цього часу зберігає свою актуальність. Завдання
клініциста в сучасних умовах не вичерпується встановленням туберкульозної
етіології запального процесу в нирці. Не менш значимим є вияснення ступеня
анатомічних і функціональних змін ураженої туберкульозом нирки, фази ак�
тивності туберкульозного процесу. Тому в комплексному обстеженні хворих на
туберкульоз нирки знаходить своє застосування практично увесь діагностич�
ний арсенал сучасної уронефрології та фтизіатрії. Не всі застосовувані методи
дослідження мають однакову клінічну значимість. Одні з них дозволяють
запідозрити запальний процес в органах сечової системи, інші – достовірно
встановити його етіологію, ще одні – визначити ступінь активності та розпов�
сюдженості туберкульозного процесу. Крім того, під час динамічного нагляду
за хворими, котрим проводиться лікування протитуберкульозними препарата�
ми, ступінь інформативності діагностичних тестів змінюється. Методи
дослідження, котрі мали першочергове значення для постановки діагнозу, по�
ступово відступають на другий план, навпаки, клінічне значення неспе�
цифічних показників ступеня активності запального процесу зростає. Тому для
отримання достовірної інформації про стан хворих на туберкульоз нирки на
різних етапах перебігу хвороби необхідне комплексне та цілеспрямоване вико�
ристання загальноклінічних, лабораторних, спеціальних мікробіологічних,
рентген�радіонуклідних, сонографічних, комп’ютерної томографії, біохімічних
та морфологічних досліджень туберкулінової та туберкуліно�провокаційної
проб.

Лікування туберкульозу нирки. Загальні принципи
Сучасна фтизіоурологія володіє 50�річним досвідом використання протиту�

беркульозних препаратів для консервативного лікування туберкульозу нирки.
Підсумком багатолітніх науково�дослідницьких робіт стало вироблення основ�
них принципів консервативного лікування хворих на сечостатевий туберкуль�
оз, які передбачають тривалість, безперервність та послідовність на усіх ета�
пах його застосування. Прогрес хіміотерапії туберкульозу сечових органів,
пов’язаний з появою високоефективних препаратів – рифампіцину і етамбуто�
лу, застосування більш раціональних режимів лікування (внутрішньовенне та
експресне введення протитуберкульозних препаратів, збільшення їх кількості)
дозволяють суттєво поліпшити фармакокінетичні параметри.

Для консервативного лікування туберкульозу нирки рекомендуються
найбільш дієві протитуберкульозні препарати 1�го ряду: ізоніазид, рифампіцин,
стрептоміцин, етамбутол, піразинамід. Найбільш ефективна комбінація скла�
дається із цих препаратів для лікування вперше виявлених хворих на туберку�
льоз нирки (ІРС, ІРЕ, ІPПС ІРЕС). Крім того, для лікування хворих на туберку�
льоз використовуються протитуберкульозні препарати 2�го ряду (амікацин, ка�
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наміцин, етіонамід, протіонамід та ін.) та фторхінолони при мультирезистентно�
му туберкульозі. Окрім протитуберкульозних препаратів, у комплексному ліку�
ванні хворих на туберкульоз застосовується вітамінотерапія, гормонотерапія,
імуностимулятори, лазеротерапія та інші.

Хірургічне лікування
При неефективності консервативного лікування протитуберкульозними пре�

паратами при розповсюдженому туберкульозі нирки показані хірургічні засоби
лікування: кавернотомія, кавернектомія, видалення нирки.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИМОГ ДО ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку:

Хвороба: туберкульоз нирки.
Код за МКХ�10: А18.1 + N29.1.

6.1.1. Ознаки і критерії діагностики захворювання.
Клінічні прояви туберкульозу нирки: тупий біль у поперековій ділянці, гема�

турія короткочасна, одноразова, туберкульоз легень в анамнезі.
Критерії діагностики: виявлення МБТ у сечі мікробіологічним засобом

(МБТ+); відсутність змін на екскреторній урограмі.
До такої моделі захворювання слід віднести: туберкульоз ниркової па�

ренхіми, МБТ (+) у стадії інфільтрації до вперше виявленого захворювання та
внести до протоколу.

6.1.2. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога.
Усі хворі з вперше виявленим туберкульозом органів сечостатевої системи

в обов’язковому порядку госпіталізуються до районних тубдиспансерів, район�
них туберкульозних лікарнень, туберкульозних відділень центральних туберку�
льозних лікарень, відділень позалегеневого туберкульозу при обласних та
міських туберкульозних лікарнях.

6.1.3. Перелік та обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.
На 2�му та 3�му рівнях медичної допомоги виконуються наступні обов’язкові

діагностичні дослідження: загальні аналізи сечі й крові, аналіз сечі на прихова�
ну лейкоцитурію, визначення неспецифічної флори сечі та її чутливість до ан�
тибіотиків, бактеріоскопія осаду сечі на МБТ, посів сечі на спеціальні середо�
вища на МБТ, при виявленні МБТ слід визначити їх чутливість до протитубер�
кульозних препаратів, реакція Манту, туберкуліно�провокаційна проба,
біохімічні показники функціонального стану нирки і печінки (питома вага сечі,
креатинин і сечовина крові, клубочкова фільтрація та реабсорбція води,
білірубін і холестерин крові, трансамінази), цистоскопія, сонографія, оглядова
рентгенографія сечових шляхів, екскреторна урографія, при необхідності – ре�
троградна пієлографія, флюорографія або рентгенографія легень.

6.1.4. Перелік медичних послуг додаткового асортименту.
У складних випадках хвороби на 3�му рівні обов’язковий перелік асортимен�

ту медичних послуг може бути доповнений дослідженням сечі на ДНК МБТ
полімеразною ланцюговою реакцією або іншими засобами експресної діагнос�
тики фрагментів МБТ у крові, біологічною пробою, комп’ютерною томографією
чи ядерно�магнітним резонансом.

6.1.5. Характеристика алгоритмів і особливостей виконання медичних
послуг.

Мікробіологічні засоби дослідження сечі на МБТ мають важливе значення у
діагностиці туберкульозу нирки. Виявлені МБТ достовірно указують на тубер�
кульоз нирки. Наявність їх в сечі (МБТ(+)) є підставою для постановки правиль�
ного діагнозу, навіть при відсутності рентгенологічних і лабораторних даних,
котрі указують на туберкульозне запалення в нирці. У первинних хворих на ту�
беркульоз нирки мікроскопічно виявляються МБТ у 10�15%, бактеріологічно –
у 60�70%. Туберкульоз ниркової паренхіми і туберкульоз ниркового сосочка
(папіліт) обов’язково повинні бути підтверджені позитивним дослідженням сечі
на МБТ(+). У хворих на кавернозну форму нирки при відсутності збудника ту�
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беркульозу (МБТ(�)) рентгенологічні специфічні ознаки ураження чашково�ми�
скової системи, характерні для туберкульозу, є альтернативною технологією
асортименту медичних послуг. В аналогічних випадках туберкульозну
етіологію запалення нирки підтверджують цими даними. Виявлені МБТ у сечі
та рентгенологічні ознаки туберкульозу нирки відносяться до переконливих до�
казів.

Крім того, різко позитивну реакцію Манту, доповнену змінами показників не�
специфічного запалення на фоні туберкуліно�провокаційної проби, можна
віднести до відносних доказів туберкульозного запалення. До відносних показ�
ників доказів туберкульозу нирки відносяться екстраурогенітальний туберкуль�
оз в анамнезі, стійка, неясного генезу лейкоцитурія, субфебрильна температу�
ра тіла. Інші дані переліку обсягу медичних послуг, включених до обов’язково�
го та додаткового асортименту, не дають достатніх доказів для винесення
підтвердження туберкульозу нирки, оскільки вони є неспецифічними показни�
ками анатомічного та функціонального стану нирки.

Згідно рекомендації ВООЗ «Лікування туберкульозу» (Женева, 2003), діаг�
ноз позалегеневого туберкульозу встановлюється на підставі наступних показ�
ників: 

1) позитивний ріст МБТ(+) + рентгенологічні ознаки туберкульозу, або
2) гістологічне підтвердження туберкульозу в одному із уражених органів,

або Гіст(+),
3) є висновок лікаря або лікарської комісії про наявність ознак активності по�

залегеневого туберкульозу і прийнято рішення розпочати повний курс лікуван�
ня протитуберкульозними препаратами.

Загальний підхід до лікування туберкульозу нирки.
Згідно рекомендації ВООЗ, лікування хворих на туберкульоз складається із

2�х фаз: початкової (інтенсивної) та фази продовження лікування. У вперше
виявлених хворих на туберкульоз початкова фаза лікування здійснюється 4�ма
протитуберкульозними препаратами протягом 2�х місяців. За нею йде фаза
продовження лікування 2�ма препаратами протягом 4 місяців. У клініці уро�
генітального туберкульозу Інституту урології АМН України з 1975 року засто�
совується наступна схема антибактеріальної терапії первинно виявлених хво�
рих на сечостатевий туберкульоз, котра включає 5 етапів: 

1) ударний, 
2) основний, 
3) закріплюючий, 
4) протирецидивний, 
5) етап спостереження за хворим без застосування медикаментозної терапії. 
Усі первинно виявлені хворі в обов’язковому порядку госпіталізуються у по�

залегеневі відділення туберкульозних лікарень не тільки з метою проведення
диференціальної діагностики, а й для проведення основного курсу лікування,
котрий продовжується до 6 місяців. Стаціонарний етап включає всі види кон�
сервативного, а при необхідності – й оперативного лікування. Перевага
стаціонарного лікування полягає у можливості контролю за прийняттям проти�
туберкульозних препаратів, своєчасного виявлення і усунення побічних ре�
акцій на препарати та ускладнень захворювання, поєднання хіміотерапії з
вітаміно� і гормонотерапією, десенсибілізуючими та імуностимулюючими засо�
бами, фізметодами.

Ударна (початкова) фаза лікування нами (І.С. Камишан, 1987, 2003) продов�
жується 3 місяці з використанням 3�х або 4�х протитуберкульозних препаратів
основної групи, до яких відносяться наступні: ізоніазид (І), рифампіцин (Р),
етамбутол (Е), стрептоміцин (С), піразинамід (П). Після закінчення інтенсивно�
го курсу лікування проводиться контрольне обстеження у повному обсязі з ме�
тою прослідкувати за перебігом туберкульозного запалення. Фаза продовжен�
ня лікування складає, за рекомендацією ВООЗ, 4 місяці, за нашими даними –
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4�6 місяців з використанням 2�х протитуберкульозних препаратів, залежно від
форми туберкульозу нирки та його ускладнень. При бездеструктивних формах
лікування в умовах стаціонару складає 6 місяців, при деструктивних – від 6 до
10 місяців. Пріоритет вибору індивідуальної схеми лікування повинен мати ли�
ше лікар і він не повинен сліпо використовувати ті чи інші рекомендації, які за�
стосовуються при легеневому туберкульозі.

Хірургічне лікування
У частини хворих на кавернозну форму туберкульозу нирки спостерігається

відокремлення туберкульозного запалення в одному із сегментів нирки та збе�
реження у ньому різного ступеня активності, що потребує оперативного ліку�
вання: кавернотомії, кавернектомії або видалення туберкульозної нирки.

6.1.6. Можливі результати надання медичної допомоги.
Найбільш реальним засобом рішення даної проблеми є рання діагностика

туберкульозу нирки, від якої повністю залежить результат від наданої медич�
ної допомоги. При бездеструктивних формах захворювання (туберкульоз нир�
кової паренхіми, туберкульоз ниркового сосочка, поодинокі каверни малих
розмірів) після інтенсивного курсу лікування покращується самопочуття, змен�
шується або зникає больовий синдром, нормалізується температура тіла,
зменшуються або зникають дизуричні прояви, нормалізується або покра�
щується формула крові та сечі, у 90% досягається абацилювання, настає пози�
тивна динаміка рентгенологічних змін. Другий етап лікування закінчується
стабілізацією туберкульозного процесу та зміною фази процесу інфільтрації та
розпаду на розсмоктування та рубцювання. На цьому етапі закріплюється до�
сягнутий позитивний результат на першому етапі. Абацилювання настає у всіх
хворих, як основний показник успішно проведеного лікування. У випадках
пізньої діагностики туберкульозу (кавернозний, полікавернозний, піонефроз)
запальний процес розповсюджується на сечові шляхи: сечовід, сечовий міхур.
Після проведеного початкового інтенсивного курсу лікування та проведення
контрольного обстеження у повному обсязі виробляється подальша тактика
лікування: продовження подальшого консервативного лікування чи підключен�
ня хірургічного лікування (кавернотомія, кавернектомія, видалення туберкуль�
озної нирки, пластика сечоводу).

6.1.7. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування.
Результати, отримані при лікуванні хворих на туберкульоз сечових органів в

умовах стаціонару, не є кінцевими, а відносяться до проміжних:
1) відсутність скарг;
2) припинення виділення МБТ;
3) досягнення розсмоктування та рубцювання туберкульозного запального

процесу при початкових формах туберкульозу;
4) відокремлення туберкульозного процесу в одному із сегментів нирки або

повне виключення нирки.
6.1.8. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання ме�
дичної допомоги хворому.

Продовження лікування в амбулаторних умовах під контролем протитубер�
кульозного диспансера, якщо термін лікування недостатньо проведений у по�
залегеневому відділенні туберкульозної лікарні.

6.1.9. Вимоги до дієтичного призначення і обмежень.
Немає.

6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При стабілізації туберкульозного запалення вимоги до режиму праці та

відпочинку є загальними. У подальші роки диспансерного спостереження ре�
комендується:

а) щорічні профілактичні курси лікування протитуберкульозними препа�
ратами протягом 2�3 років в амбулаторних або стаціонарних умовах;

б) санаторно�курортне лікування в умовах Південного узбережжя Кри�
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му (санаторій «Сонячний») або в м. Одеса (санаторій «Аркадія»).
6.1.11. Вимога до інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Лікар повинен поінформувати кожного хворого на туберкульоз нирки про не�
обхідність виконання протоколу надання медичної допомоги в умовах відділен�
ня позалегеневого туберкульозу туберкульозної лікарні з метою проведення
правильного і в повному обсязі лікування, яке дозволить не тільки вилікува�
тись, а й усунути можливість розвитку ускладнень та інвалідності.

6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта та членів його родини.
Медичний працівник повинен пояснити хворому:

1) що він є джерелом можливої інфікованості для оточуючих його
членів родини;

2) як передається туберкульоз від людини до людини;
3) яке лікування призначене і на який термін;
4) чому важливе проведення повного курсу лікування;
5) які побічні дії протитуберкульозних препаратів;
6) який можливий кінцевий варіант лікування.

6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при відсутності ознак туберкульозу нирки за результатами прове�

деного обстеження в повному обсязі;
� при виявленні або підозрі на друге захворювання нирки, котре по�

требує діагностично�лікувальних заходів в інших відділеннях,
хворі переходять у другий протокол ведення згідно з виявленим
захворюванням.

6.1.14. Вартісна характеристика протоколу.
Вартісна характеристика протоколу визначається згідно нормативних доку�

ментів.

ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕЧОВОГО МІХУРА МКХ�10: N 33.0

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечового міхура» призначається

для застосування на 2�му та 3�му рівні (районні тубдиспансери та туберкуль�
озні лікарні, туберкульозні відділення центральних туберкульозних лікарень,
обласні відділення позалегеневого туберкульозу) системи охорони здоров’я
України.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті використані посилання на наступні документи: 
� наказ МОЗ України № 26 від 14.02.1996 «Про удосконалення протитубер�

кульозної служби». – Київ, 1996 р.;
� наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 «Про затвердження Інструкції що�

до надання медико�санітарної допомоги хворим на туберкульоз». – Київ, 1996 р.;
� Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо боротьби з тубер�

кульозом» № 79/2000 від 11.05.2000 р., м.Київ.
ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечового міхура» розроблений з

метою поліпшення спеціалізованої медичної допомоги населенню України,
комплексної профілактики, діагностики та лікування хворих на туберкульоз се�
чостатевої системи та її ускладнень, впровадження сучасних медичних техно�
логій;

� оптимізації медичної допомоги хворим на туберкульоз сечової системи;
� забезпечення оптимальних об’ємів діагностичних та лікувальних заходів

хворим на туберкульоз сечостатевих органів.
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IV. ВЕДЕННЯ СТАНДАРТУ «Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечо�
вого міхура» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом запаль�
них захворювань нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів: го�
ловний науковий співробітник – доктор мед. наук, професор Камишан Іван Се�
менович, тел. 216 67 31.

V. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕЧОВОГО МІХУРА.
Розповсюдженість: у первинних хворих на туберкульоз нирок ознаки тубер�

кульозного ураження сечового міхура, за даними Т.П. Мочалової (1976), вияв�
лялись у 80%, за даними І.С.Камишана (2003) – у 70% з наступним розвитком
мікроцистису у 11% та 6% відповідно. На сьогодні вже відомо, що в сечовій си�
стемі, в першу чергу, вражається туберкульозним процесом нирка, потім – се�
човід і сечовий міхур. Туберкульоз сечового міхура – це ураження слизової
оболонки міхура, котре розповсюджується із нирки лімфатичною системою
низхідним шляхом на сечовід, потім – на сечовий міхур. Доказом цього факту
є те, що туберкульозні горбики розташовуються біля вічка сечоводу на боці
ураженої нирки.

Клінічна симптоматологія туберкульозу сечового міхура
Туберкульоз сечового міхура має виражену симптоматологію: часті, з боль�

овим синдромом, сечовипускання як вдень, так і вночі, протягом тривалого ча�
су, нетримання або неутримання сечі, больовий синдром в області сечового
міхура.

Класифікація розвитку (перебігу) туберкульозу
1) інфільтративно�горбиковий;
2) горбиково�виразковий;
3) виразково�рубцьовий. 
Перебіг туберкульозного запалення протікає без порушення резервуарної

функції, з порушенням її, спастичний сечовий міхур, мікроцистис.
Діагностика туберкульозу сечового міхура
Загальні положення
У зв’язку з тим, що туберкульоз сечового міхура є вторинним по відношен�

ню до нирки, в комплексному обстеженні таких хворих находить застосування
усього комплексу сучасної урології та фтизіатрії. Діагностичне значення цисто�
скопії різні автори оцінюють по�різному. Патологічні зміни слизової оболонки
сечового міхура виявлені І.С. Камишаном (2003) у 70% випадків. Вогнищеву
гіперемію, дифузну гіперемію, виразки різного ступеня вираженості, пато�
логічні зміни вічка сечоводу на боці ураження нирки. Кількість виявлення хво�
рих з туберкульозними горбиками за останні 15 років різко зменшилась і скла�
дає 2,0�2,5% випадків, у той час як з виразками значно збільшилась. У склад�
них випадках диференціації туберкульозу та пухлин рекомендується застосо�
вувати аналіз сечі на атипові клітини та пункційну біопсію патологічного проце�
су сечового міхура.

Лікування туберкульозу сечового міхура
Загальні принципи
Консервативне лікування. Принципи консервативного лікування туберкульо�

зу є загальноприйнятими у фтизіатрії та пов’язані з лікуванням туберкульозу
нирки. Вибір методу місцевого лікування туберкульозу сечового міхура зале�
жить від фази розвитку патологічного процесу в ньому та його функціонально�
го стану. Для місцевого лікування туберкульозних циститів застосовують вели�
ку кількість різних антисептиків та протитуберкульозних препаратів (розчин
метиленової синьки, колларголу, олії обліпихи, шипшини, введення антибіот�
иків, гормонів), озвучення сечового міхура ультразвуком, ендовезикальне ла�
зерне опромінення, фізіотерапевтичні процедури. Більш складна проблема ви�
никає при лікуванні спастичного посттуберкульозного сечового міхура – від за�
стосування атропіну, альфа�адреноблокаторів до гідравлічного збільшення йо�
го ємкості.
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Хірургічне лікування
Вибір методу хірургічного лікування при мікроциститі посттуберкульозної

етіології є складним завданням і залежить від професійної підготовки лікаря –
нефростомії, уретерокутанеостомії або цистостомії, видалення виразки, киш�
кової пластики.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку: туберкульоз сечового міхура.

Код МКХ�10: А18.1 + N33.0
6.1.1. Ознаки і критерії діагностики захворювання:

� клінічні прояви туберкульозу сечового міхура: часті позиви на
сечовипускання як вдень, так і уночі протягом тривалого часу;

� одночасне ураження туберкульозним процесом нирки;
� туберкульоз легень в анамнезі;
� ознаки туберкульозного запалення сечового міхура при цисто�

скопії (горбикові висипання).
До такої моделі захворювання слід віднести туберкульоз сечового міхура у

фазі горбикового висипання.
6.1.2. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: всі хворі з
вперше виявленим туберкульозом сечостатевої системи госпіталізують�
ся в районні тубдиспансери, районні туберкульозні лікарні, туберкульозні
відділення центральних туберкульозних лікарень, відділення позалегене�
вого туберкульозу при обласних та міських туберкульозних лікарнях.
6.1.3. Перелік і обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

На 2�му та 3�му рівні медичної допомоги виконується повний обсяг діагнос�
тичних засобів, притаманних туберкульозу нирки.

6.1.4. Перелік медичних послуг додаткового асортименту.
У складних диференціально�діагностичних випадках необхідно виконати

аналіз сечі на атипові клітини та пункційну біопсію сечового міхура.
6.1.5. Характеристика алгоритмів і особливості виконання медичних по�
слуг.

До переконливих доказів туберкульозу сечового міхура відносяться:
� виявлення МБТ в сечі;
� наявність туберкульозного запалення нирки;
�  наявність туберкульозних ознак сечоводу;
� наявність туберкульозних ознак сечового міхура;
� морфологічні ознаки туберкульозу сечового міхура.

До відносних показників туберкульозного запалення сечового міхура відно�
сяться:

� перенесений туберкульоз інших органів (легень, кісток, лімфа�
тичних вузлів);

� дизуричні прояви;
� виявлені ознаки хронічного неспецифічного запалення сечово�

го міхура при цистоскопії;
� зниження резервуарної функції сечового міхура.

Інші дані переліку обсягу медичних послуг, включених до обов’язкового та
додаткового асортименту, не дають достатніх доказів для внесення до прото�
колу «Туберкульоз сечового міхура», оскільки вони є неспецифічними показ�
никами анатомічного та функціонального стану сечового міхура.

Загальний підхід до лікування туберкульозу сечового міхура.
Консервативне лікування проводиться у всіх з вперше виявленим туберку�

льозом сечової системи на загальних підставах із доповненням вищенаведе�
них місцевих засобів лікування. Лікування проводиться протягом тривалого ча�
су, залежно від виявлених змін патологічного процесу в нирці та анатомічних
змін у сечовому міхурі.
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Хірургічне лікування. 
При загрозі розвитку мікроцистису можливе застосування хірургічних ме�

тодів лікування: від нефректомії ураженої туберкульозом нирки, електрокоагу�
ляції та видалення виразки сечового міхура до відведення сечі методом неф�
ростомії, уретерокутанеостомії і кишкової пластики сечового міхура.

6.1.6. Можливі результати надання медичної допомоги.
Найбільш реальним засобом вирішення даної проблеми є рання діагностика

туберкульозу сечостатевих органів. Передбачити можливі результати консер�
вативного лікування можна тільки при початковій формі враження туберкуль�
озним процесом сечового міхура. Після проведення курсу антибактеріального
лікування протитуберкульозними препаратами досягається повне вилікування
без залишкових явищ.

Інші форми туберкульозу сечового міхура ускладнюються посттуберкульоз�
ними анатомічними і функціональними змінами, котрі призводять хворих до
інвалідизації різного ступеня.

6.1.7. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування:
� відсутність скарг;
� досягнення розсмоктування туберкульозного процесу в сечо�

вому міхурі без залишкових явищ;
� зменшення резервуарної функції сечового міхура різного сту�

пеня аж до мікроцистису.
6.1.8. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання ме�
дичної допомоги хворому:

� проведення профілактичних курсів лікування протитуберкуль�
озними препаратами в осінньо�весняний період, 2�3 роки;

� продовження лікування в амбулаторних умовах під наглядом
лікарів протитуберкульозних диспансерів у разі необхідності.

6.1.9. Вимоги до дієтичного призначення та обмежень.
Немає.

6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При стабілізації туберкульозного запалення без залишкових явищ розладу

функції сечового міхура вимоги до режиму праці та відпочинку є загальними.
У подальші роки диспансерного спостереження рекомендується:

а) санаторно�курортне лікування в умовах Південного узбережжя Криму;
б) при розвитку явищ мікроцистису хворі непрацездатні.

6.1.11. Вимога до інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.
Лікар повинен поінформувати кожного хворого на туберкульоз сечового

міхура про необхідність виконання протоколу надання медичної допомоги в
умовах відділення позалегеневого туберкульозу з метою проведення правиль�
ного і в повному обсязі лікування, що дозволить не тільки вилікуватись, а й усу�
нути можливість розвитку ускладнень та інвалідності.

6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта та членів його родини.
Медичний працівник повинен пояснити хворому:

� що він є джерелом можливої інфікованості для оточуючих йо�
го членів родини;

� як передається туберкульоз від людини до людини;
� яке лікування призначене і на який термін;
� чому важливе проведення лікування в повному обсязі;
� які побічні дії протитуберкульозних препаратів;
� який можливий кінцевий варіант лікування.

6.1.13. Правила зміни вимог до використання протоколу:
� при відсутності виявлення туберкульозу сечових органів;
� при виявленні чи підозрі на інше захворювання, котре потребує

діагностично�лікувальних заходів в інших відділеннях, хворі
переходять до іншого протоколу ведення, згідно виявленого
захворювання.
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6.1.14. Вартісна характеристика протоколу.
Вартісна характеристика протоколу визначається згідно нормативних за�

конів.

ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕЧОВОДУ МКХ�10: N 29.1

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу» призначається на 2�му

та 3�му рівні (районні тубдиспансери та туберкульозні лікарні, туберкульозні
відділення центральних туберкульозних лікарень, обласні відділення позалеге�
невого туберкульозу) системи охорони здоров’я України.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті використані посилання на наступні документи:
� наказ МОЗ України № 26 від 14.02.1996 «Про удосконалення протитубер�

кульозної служби». – К., 1996 р.;
� наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 «Про затвердження Інструкції що�

до надання медико�санітарної допомоги хворим на туберкульоз». – К., 1996 р.;
� Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо боротьби з тубер�

кульозом» № 679/2000 від 11.05.2000 р. м.Київ.
III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечоводу» розроблений з метою

поліпшення спеціалізованої медичної допомоги населенню України, комплекс�
ної профілактики, діагностики та лікування хворих на туберкульоз сечової си�
стеми та її ускладнень, впровадження сучасних медичних технологій;

� оптимізації медичної допомоги хворим на туберкульоз сечової системи;
� забезпечення оптимальних об’ємів діагностичних та лікувальних заходів

хворим на туберкульоз сечової системи.
IV. ВЕДЕННЯ СТАНДАРТУ. «Протокол лікування хворих. Туберкульоз сечо�

воду» здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом запальних за�
хворювань нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів: голо�
вний науковий співробітник – доктор мед. наук, професор Камишан Іван Семе�
нович, тел. 216 67 31.

V. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕЧОВОДУ.
Розповсюдженість: рентгенологічні ознаки туберкульозу сечоводу у хворих

на туберкульоз сечоводу виявляються, за даними В.Д. Грунд (1975), у 30%, за
даними Т.П. Мочалової (1976) – у 16�18%, за даними І.С.Камишана (2003) – у
25% випадків.

Етіологія
Туберкульоз сечоводу завжди є вторинним відносно туберкульозу нирки і йо�

го необхідно вважати не як ускладнення, а як розповсюдження патологічного
процесу на нижче розташовані сечові органи, тобто на сечовід і сечовий міхур.

Патогенез
Виявляються два варіанти туберкульозу сечоводу. В одних випадках розви�

вається специфічне ураження слизового та підслизового прошарків його
стінки та реактивні параспецифічні зміни у навколосечовідній клітковині з по�
рушенням прохідності, в інших – перевага явищ навколо сечоводу із збережен�
ням його прохідності. Найчастіше вражається туберкульозним процесом се�
човід у нижній третині.

Клінічна симптоматологія туберкульозу сечоводу
Туберкульоз сечоводу не має клінічних проявів, характерних виключно

тільки для його ураження. Значна частина хворих пред’являє скарги на тупі або
нападоподібні болі у поперековій ділянці на боці ураження сечоводу туберкуль�
озним процесом.
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Класифікація туберкульозу сечоводу
Згідно класифікації туберкульозу нирок у розвитку туберкульозу сечоводу

виділяють наступні фази перебігу патологічного процесу: інфільтрації, розпаду,
розсмоктування, рубцювання та звапнення.

Діагностика туберкульозу сечоводу. 
Загальні положення
Для діагностики туберкульозного процесу та вивчення анатомічного та

функціонального стану сечоводу у хворих на туберкульоз нирки застосовуються
наступні методи дослідження: хромоцистоскопія, екскреторна урографія, ретро�
градна пієлографія, пункційна черезшкірна антеградна пієлоуретерографія,
радіоізотопна ренографія, сонографія та рентгенотелескопія. Рентгенологічні за�
соби є основними в діагностиці туберкульозу сечоводу. Екскреторна урографія
дозволяє отримати чітке зображення чашково�мискової системи і сечоводу та
відмовитись від ретроградної уретеропієлографії та інших методів дослідження.

Лікування туберкульозу сечоводу. 
Загальні принципи
Загальні принципи консервативного лікування туберкульозу нирки є

невідкладною складовою лікування сечоводу. Інволюція активних туберкульоз�
них змін під впливом протитуберкульозних препаратів в одних випадках супро�
воджується розвитком неспецифічного запального процесу або його розсмок�
туванням, в других – склеротичною трансформацією сечоводу. Антибактеріаль�
на терапія завжди повинна супроводжуватись заходами з профілактики стрик�
тур сечоводу: кортикостероїдні, гормональні, препарати тканинної терапії, фер�
менти, застосування стентів, балонної дилатації стриктур, фізіопроцедур.

Хірургічне лікування
При неефективності консервативного лікування протитуберкульозними пре�

паратами протягом 3�х місяців та збереження порушення уродинаміки показа�
не хірургічне лікування: 1) органовидаляючі операції (нефректомія, нефрурете�
ректомія); 2) паліативні (нефростомія, уретеростомія, уретерокутанеостомія);
3) реконструктивно�відновлюючі (пластика мисково�сечовідного сегменту,
калікоуретеропластика, уретеро�уретероанастомоз, пряма або непряма урете�
роцистонеостомія; 4) пластичні (кишкова пластика сечоводу або сечоводу і се�
чового міхура).

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку: туберкульоз сечоводу.

Код за МКХ�10: А18.1 + N29.1
6.1.1. Ознаки і критерії діагностики захворювання:

� клінічні прояви туберкульозу сечоводу: тупий або нападоподібний
біль у поперековій ділянці на боці ураження туберкульозним проце�
сом нирки;

� критерії діагностики: ураження туберкульозним процесом нирки;
� зміни сечоводу на екскреторній урограмі.

З такою моделлю захворювання слід віднести: туберкульоз сечоводу в стадії
(фазі) інфільтрації чи рубцювання до вперше виявленого захворювання та вне�
сти до протоколу.

6.1.2. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: усі хворі з
вперше виявленим туберкульозом сечової системи підлягають
госпіталізації в спеціалізовані туберкульозні відділення.
6.1.3. Перелік та обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

Виконуються в повному обсязі, притаманні туберкульозу нирки.
6.1.4. Перелік медичних послуг додаткового асортименту.

Відповідно обстеженню на туберкульоз нирки.
6.1.5. Характеристика алгоритмів і особливості виконання медичних послуг.

Туберкульоз нирки в анамнезі є переконливим доказом туберкульозу сечо�
воду при наявності рентгенологічних ознак його ураження. Інші дані переліку
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медичних послуг, включених до обов’язкового та додаткового асортименту, не
дають достатніх доказів для підтвердження ураження туберкульозом сечоводу.

Загальний підхід до лікування туберкульозу сечоводу.
Лікування туберкульозу сечоводу проводиться протитуберкульозними пре�

паратами у загальноприйнятому режимі, як і при туберкульозі нирки.
Хірургічне лікування.
При неефективності лікування, у зв’язку з порушенням уродинаміки і зни�

женням функціонального стану нирки показані хірургічні операції, обсяг котрих
наведений вище.

6.1.6. Можливі результати надання медичної допомоги:
� перехід фази інфільтрації сечоводу у фазу розсмоктування без пору�

шення функції нирки;
� перебіг фази інфільтрації сечоводу у фазу рубцювання з порушенням

уродинаміки та зниження функції нирки;
� після проведеного початкового інтенсивного курсу лікування протиту�

беркульозними препаратами та проведення контрольного обстежен�
ня виробляється подальша тактика лікування: продовження консер�
вативного лікування або відновлення порушеної уродинаміки
хірургічними засобами.

6.1.7. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування:
� повне відновлення уродинаміки;
� призупинення подальшого прогресування порушення уродинаміки;
� можливе подальше погіршення функціонального стану нирки у зв’яз�

ку з прогресуванням порушення уродинаміки;
� усунення постійного або нападоподібного болю на боці ураження се�

човоду.
6.1.8. Рекомендації щодо подальшого, у разі необхідності, надання ме�
дичної допомоги.

Подальший нагляд за хворим проводиться в умовах протитуберкульозного
диспансеру протягом 5�ти років з проведенням протирецидивного лікування у
перші 2 роки після закінчення основного курсу лікування у стаціонарних умо�
вах відділення з позалегеневого туберкульозу.

6.1.9. Вимоги до дієтичного призначення і обмежень.
Немає.

6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
Режим праці залежить від ступеня втрати ниркової функції. У подальші роки

диспансерного спостереження за хворим рекомендуються:
а) щорічні профілактичні курси лікування протитуберкульозними

препаратами;
б) санаторно�курортне лікування в умовах Південного узбережжя

Криму.
6.1.11. Вимога до інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Лікар повинен поінформувати кожного пацієнта про необхідність виконання
протоколу надання медичної допомоги в умовах відділення позалегеневого ту�
беркульозу з метою проведення правильного і в повному обсязі лікування, що
дозволить не тільки вилікуватись, а й усунути можливі ускладнення хвороби та
інвалідності.

6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта та членів його родини.
Медичний працівник повинен пояснити хворому:

1) що він є джерелом можливої інфікованості для оточуючих його
членів родини;

2) як передається туберкульоз від людини до людини;
3) яке лікування призначене і на який термін;
4) чому важливе проведення повного курсу лікування;
5) які побічні дії протитуберкульозних препаратів;
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6) який можливий кінцевий варіант лікування.
6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:

� при відсутності ознак туберкульозу нирки після проведеного обсте�
ження в повному обсязі;

� при виявленні чи підозрі на інше захворювання сечоводу, котре по�
требує діагностично�лікувальних заходів у інших відділеннях, хворі
переходять в інший протокол ведення згідно виявленого захворю�
вання.

6.1.14. Вартісна характеристика протоколу.
Вартісна характеристика протоколу визначається згідно нормативних за�

конів.

ПРОТОКОЛ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ

ТУБЕРКУЛЬОЗ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ МКХ�10: N51

I. ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз чоловічих статевих органів» при�

значається для застосування на 2�му та 3�му рівні (районні тубдиспансери та
туберкульозні лікарні, туберкульозні відділення центральних лікарень, обласні
відділення позалегеневого туберкульозу) системи охорони здоров’я України.

II. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
У цьому стандарті використані посилання на наступні документи:
� наказ МОЗ України № 26 від 14.02.1996 «Про удосконалення протитубер�

кульозної служби» – Київ, 1996 р.;
� наказ МОЗ України № 233 від 29.07.1996 «Про затвердження Інструкції що�

до надання медико�санітарної допомоги хворим на туберкульоз». – Київ, 1996
р.;

� Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо боротьбі з тубер�
кульозом» № 79/2000 від 11.05.2000 р., м.Київ.

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз чоловічих статевих органів» роз�

роблений з метою поліпшення спеціалізованої медичної допомоги населенню
України, комплексної профілактики, діагностики та лікування хворих на тубер�
кульоз сечостатевих органів та його ускладнень, впровадження сучасних ме�
дичних технологій;

� оптимізації медичної допомоги хворим на туберкульоз чоловічих статевих
органів;

� забезпечення оптимальних об’ємів діагностичних та лікувальних заходів
хворим на туберкульоз чоловічих статевих органів.

IV. ВЕДЕННЯ СТАНДАРТУ.
«Протокол лікування хворих. Туберкульоз чоловічих статевих органів»

здійснюється Інститутом урології АМН України, відділом запальних захворю�
вань нирок, сечовивідних шляхів та чоловічих статевих органів: головний на�
уковий співробітник – доктор мед. наук, професор Камишан Іван Семенович,
тел. 216 67 31.

V. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТУБЕРКУЛЬОЗ ЧОЛОВІЧИХ СТАТЕВИХ
ОРГАНІВ.

Розповсюдженість. Туберкульоз чоловічих статевих органів відноситься до
розповсюджених захворювань. Серед первинних хворих туберкульоз однієї
нирки буває у 43,3%, двосторонній – у 12,2%, туберкульоз придатка яєчка од�
носторонній – у 21,1%, двосторонній – у 10%, туберкульоз сечових та органів
калитки – у 11,1% випадків. За даними зведеної таблиці багатьох авторів, на�
ведених у монографії І.С. Камишана «Руководство по туберкулезу урогени�
тальных органов» (2003), частота ураження органів статевої системи у чо�
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ловіків складає: придатка яєчка – 59%, яєчка – 33%, передміхурової залози –
52%, сім’яних пухирців – 50%.

Етіологія та патогенез
Захворювання розвивається при потраплянні в організм людини МБТ. Ту�

беркульозне запалення розвивається на фоні несприятливих загальних або
місцевих факторів, котрі сприяють генералізації патологічного процесу. Гема�
тогенний шлях проникнення МБТ у чоловічі статеві органи є не тільки підста�
вою для їх ураження, а й обов’язковою умовою розвитку патологічного проце�
су.

Клінічна симптоматологія туберкульозу чоловічих статевих органів
У клінічній практиці зустрічаються два варіанти перебігу захворювання: гос�

трий і хронічний, причому гострий варіант спостерігається у кілька разів
частіше, ніж хронічний. Гостра форма захворювання чоловічих статевих ор�
ганів виникає раптово і протікає з больовим синдромом та збільшенням у
розмірах органів калитки на фоні високих показників температури тіла.
Хронічна форма протікає поступово, без значного збільшення органів калитки
і больового синдрому, а також без температури підвищення тіла. При обсте�
женні 413 хворих на туберкульоз чоловічих статевих органів найбільш розпов�
сюдженими скаргами були: збільшення в об’ємі органів калитки – у 63%, боль�
овий синдром – у 45%, біль у паховому каналі – у 33%, дизуричні явища – у
15%, біль в області промежини – у 21%, гемоспермія – у 3%.

Класифікація туберкульозу чоловічих статевих органів
Використовується наступна класифікація: 
1) локалізація (туберкульоз придатка яєчка, передміхурової залози, сім’яних

пухирців, уретри);
2) форма (бугоркова, кавернозно�блокована або дренуюча);
3) перебіг (гострий, хронічний);
4) фаза (інфільтрації, деструкції, розсмоктування, рубцювання, звапнення).
Спосіб підтвердження: бактеріологічне – МБТ+, МБТ� (сеча, гній із нориці, се�

крет передміхурової залози, еякулят); гістологічне – ГІСТ+, ГІСТ�, ГІСТ0 (не
проводилось).

Діагностика туберкульозу чоловічих статевих органів
Комплекс діагностичних методів туберкульозу чоловічих статевих органів

складається із детально зібраного анамнезу захворювання, візуального та
пальцевого огляду зовнішніх та внутрішньотазових статевих органів, загаль�
ноклінічних (аналізи крові, сечі, секрету передміхурової залози, еякуляту),
мікроскопічних та бактеріологічних пошуків МБТ у сечі, секреті передміхурової
залози, еякуляті, виділяємого із нориць калитки, в операційному матеріалі, па�
томорфологічне дослідження пункційного та операційного матеріалу, тубер�
куліно�провокаційних проб, сонографії, рентгенологічних досліджень (оглядо�
вої та екскреторної урографії, уретроцистографії, везікулографії).

Лікування туберкульозу чоловічих статевих органів
Консервативне лікування
Основним методом лікування туберкульозу чоловічих статевих органів є

комбінований, котрий складається із призначення 3�х або 4�х протитуберкуль�
озних препаратів на 3 місяці з наступним, при необхідності, видаленням пато�
логічного вогнища і продовженням консервативного лікування до 6�8 місяців.

Хірургічне лікування
Виконуються наступні операції: епідидімектомія, орхектомія, резекція при�

датка яєчка та яєчка. Операції з видалення передміхурової залози при тубер�
кульозі не виконуються. При посттуберкульозній стриктурі сечовивідника –
пластичні операції з відновлення сечовипускання.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТОКОЛУ ВЕДЕННЯ ХВОРИХ.
6.1. Модель клінічного випадку: туберкульоз чоловічих статевих органів.

Код за МКХ�10: А18.1 + N51.
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6.1.1. Ознаки і критерії діагностики захворювання:
� клінічні прояви туберкульозу чоловічих статевих органів: гост�

рий початок хвороби із збільшенням у розмірах органів калит�
ки з больовим синдромом та підвищенням температури тіла;

� критерії діагностики: довготривалий латентний перебіг хворо�
би; гнійна нориця в області калитки, збільшення в розмірах
придатка яєчка і яєчка, придаток яєчка спаяний з яєчком, буг�
ристість придатка яєчка та потовщення сім’явиносного прото�
ку, позитивна реакція Манту, туберкульоз легень в анамнезі,
можливе одноразове ураження туберкульозом нирки та чо�
ловічих статевих органів як зовнішніх, так і внутрішньотазових
статевих залоз, неефективність лікування неспецифічними
антибактеріальними препаратами, виявлення МБТ у сечі, соку
передміхурової залози та відділяємого із нориці калитки.

З такою моделлю захворювання слід віднести: гострий або хронічний тубер�
кульоз придатка яєчка, кавернозно�дренуюча форма в фазі деструкції, МБТ+
(гній із нориці калитки), ГІСТ+ (операційний матеріал після видалення придат�
ка яєчка).

6.1.2. Умови, в яких повинна надаватись медична допомога: усі хворі з
вперше виявленим туберкульозом чоловічих статевих органів
госпіталізуються в районні тубдиспансери, районні туберкульозні лікарні,
туберкульозні відділення центральних туберкульозних лікарень,
відділення позалегеневого туберкульозу при обласних та міських тубер�
кульозних лікарнях.
6.1.3. Перелік та обсяг медичних послуг обов’язкового асортименту.

На 2�му та 3�му рівні медичної допомоги виконуються наступні обов’язкові
діагностичні дослідження: огляд зовнішніх та внутрішньотазових чоловічих ста�
тевих органів, загальні аналізи крові та сечі, бактеріоскопія та бактеріологічне
дослідження на МБТ сечі, соку передміхурової залози, еякуляту та виділяємо�
го із нориці калитки, реакція Манту, функціональні показники нирки і печінки,
сонографія, оглядова та екскреторна урографія, рентгенографія легень.

6.1.4. Перелік медичних послуг додаткового асортименту.
У складних випадках перебігу хвороби обов’язковий перелік медичних по�

слуг доповнюється пункційною біопсією зовнішніх або внутрішньотазових ста�
тевих органів з морфологічним дослідженням, везикулографією.

6.1.5. Характеристика алгоритмів і особливості виконання медичних по�
слуг.

До переконливих доказів туберкульозу чоловічих статевих органів відно�
сяться:

� виявлення МБТ в сечі;
� виявлення МБТ в соку передміхурової залози, еякуляті,

виділяємого із нориці калитки;
� туберкульоз легень або нирки в анамнезі;
� морфологічні ознаки туберкульозного запалення при

дослідженні біопсійного або операційного матеріалу.
До відносних показників туберкульозу чоловічих статевих органів відносяться:

� перенесений туберкульоз інших органів (легень, кісток, лімфа�
тичних вузлів);

� анатомічні зміни придатка яєчка;
� довготривалий перебіг захворювання;
� неефективність неспецифічних антибактеріальних препаратів;
� наявність нориці в області калитки;
� позитивна реакція Манту.

Інші дані переліку обсягу медичних послуг, включених до обов’язкового та
додаткового асортименту, не дають достатніх доказів для внесення захворю�
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вання до протоколу «Туберкульоз чоловічих статевих органів», оскільки вони є
неспецифічними показниками змін анатомічного та функціонального стану чо�
ловічих статевих органів.

Загальний підхід до лікування туберкульозу чоловічих статевих органів
Консервативне лікування проводиться на початку захворювання в інтенсив�

ному режимі із застосуванням 3�х або 4�х протитуберкульозних препаратів
протягом до 3�х місяців з наступною, при необхідності, операцією на статевих
органах та продовженням хіміотерапії до 6�8 місяців. При ураженні внутрішньо�
тазових статевих залоз лікування може складати від 8 до 12 місяців.

Хірургічне лікування
При деструктивній фазі патологічного процесу виконуються наступні опе�

рації: епідидімектомія, орхектомія, резекція головки придатка яєчка і яєчка.
6.1.6. Можливі результати надання медичної допомоги.

Найбільш реальним засобом рішення даної проблеми є рання діагностика
туберкульозу чоловічих статевих органів. Передбачити можливі результати
консервативного лікування можливо тільки у випадках, коли туберкульозний
процес знаходиться у фазі інфільтрації. При проведенні консервативного ліку�
вання в повному обсязі досягається розсмоктування патологічного процесу.
При деструктивній формі захворювання показане хірургічне лікування.

6.1.7. Характеристика кінцевого очікуваного результату лікування:
� відсутність скарг;
� досягнення розсмоктування патологічного процесу;
� зниження або повна відсутність сперматозоонів в еякуляті;
� зниження потенції.

6.1.8. Рекомендації щодо подальшого, в разі необхідності, надання ме�
дичної допомоги.

Продовження консервативного лікування протитуберкульозними препарата�
ми в амбулаторних умовах під наглядом тубдиспансера.

6.1.9. Вимоги до дієтичного призначення і обмежень.
Немає.

6.1.10. Вимоги до режиму праці, відпочинку, лікування, реабілітації.
При стабілізації туберкульозного запалення вимоги до режиму праці та

відпочинку є загальними:
� проведення профілактичних курсів лікування при подальшому

диспансерному нагляді тубдиспансера;
� санаторно�курортне лікування в умовах Південного узбережжя

Криму.
6.1.11. Вимога до інформованої згоди пацієнта на виконання протоколу.

Лікар повинен поінформувати кожного хворого на туберкульоз чоловічих
статевих органів про необхідність виконання протоколу надання медичної до�
помоги в умовах відділення позалегеневого туберкульозу з метою проведення
правильного та в повному обсязі лікування, що дозволить не тільки вилікува�
тись, а й усунути розвиток ускладнень.

6.1.12. Додаткова інформація для пацієнта та членів його родини.
Медичний працівник повинен пояснити хворому:

� що він є джерелом можливої інфікованності для оточуючих йо�
го членів родини;

� як передається туберкульоз від людини до людини;
� яке лікування призначене і на який термін;
� чому важливе проведення лікування в повному обсязі;
� які побічні дії протитуберкульозних препаратів;
� який можливий кінцевий варіант лікування.

6.1.13. Правила зміни вимог до виконання протоколу:
� при відсутності виявлення туберкульозу чоловічих статевих ор�

ганів;
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� при виявленні або підозрі на інше захворювання, котре потре�
бує діагностично�лікувальних заходів в інших відділеннях,
хворі переходять в інший протокол ведення згідно виявленому
захворюванню.

6.1.14. Вартісна характеристика протоколу.
Вартісна характеристика протоколу визначається згідно нормативних прото�

колів.
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ВЕЗИКАР® (VESICARE®)

SOLIFENACIN SUCCINATE

Astellas Pharma Europe B.V.

Форма випуску та склад

Таблетки, вкриті оболонкою, по 5 мг або 10 мг у блістерах, № 10, № 30.

1 таблетка містить 5 мг або 10 мг соліфенацину сукцинату; допоміжні речовини:

лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, гіпромелоза, магнію стеарат, оболонка

(опадрі жовтий для таблеток 5 мг, опадрі рожевий для таблеток 10 мг).

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка

У дослідженнях in vitro та in vivo було встановлено, що соліфенацин є конкурент#

ним специфічним антагоністом холінергічних рецепторів переважно М
3

підтипу. Та#

кож було встановлено, що соліфенацин має слабку спорідненість з іншими рецепто#

рами і тестованими іонними каналами. 

Ефективність препарату, яку вивчали у кількох подвійних сліпих рандомізованих

контрольованих клінічних дослідженнях у чоловіків та жінок із синдромом гіперак#

тивного сечового міхура, спостерігалася вже на 1#му тижні лікування та стабілізува#

лася протягом наступних 12 тижнів лікування. Максимальний ефект препарату мо#

же виявлятися вже через 4 тижні. 

Фармакокінетика

Абсорбція. Після прийому таблеток максимальна концентрація соліфенацину у

плазмі крові (C
mаx

) досягається через 3#8 годин. Значення часу досягнення макси#

мальної концентрації (t
max

) не залежить від дози препарату. Значення C
mаx

і площі

під кривою (AUC) збільшуються пропорційно до дози, у проміжку від 5 мг до 40 мг.

Абсолютна біодоступність становить приблизно 90%. Прийом їжі на значення C
mаx

та AUC соліфенацину не впливає. 

Розподіл. Соліфенацин значною мірою (майже 98%) зв'язується з білками плазми

крові, головним чином, з α
1
#кислим глікопротеїном. 

Метаболізм. Соліфенацин значною мірою метаболізується у печінці, головним чи#

ном, цитохромом Р450 3А4 (CYP3A4). Системний кліренс соліфенацину становить

приблизно 9,5 л/години, і термінальний період його напіввиведення становить 45#68

годин. Після перорального прийому препарату у плазмі крові, крім соліфенацину,

був ідентифікований 1 фармакологічно активний (4R#гідроксисоліфенацин) і 3 неак#

тивні метаболіти (N#глюкуронід, N#оксид і 4R#гідрокси#N#оксид соліфенацину). 

Екскреція. Після одноразового застосування 10 мг [14C#міченого]#соліфенацину

приблизно 70% радіоактивної мітки виявляється у сечі і 23% у фекаліях. У сечі при#

близно 11% радіоактивної мітки виводиться у вигляді незміненої активної суб#

станції; приблизно 18% – у вигляді метаболіту N#оксиду, 9% – у вигляді метаболіту

4R#гідрокси#N#оксид і 8% – у вигляді 4R#гідроксиметаболіту (активний метаболіт). 

Дозова залежність. У проміжку терапевтичних доз фармакокінетика препарату є

лінійною. 

Особливості фармакокінетики в окремих категоріях пацієнтів

Вік. Немає необхідності коригувати дозу залежно від віку хворих. Дослідження по#

казали, що експозиція соліфенацину (5 і 10 мг), виражена у вигляді AUC, була

подібною у здорових людей літнього віку (від 65 до 80 років) і у здорових людей мо#

лодого та зрілого віку (< 55 років). Середня швидкість абсорбції, виражена у вигляді

t
max

, була дещо нижчою, а кінцевий період напіввиведення – приблизно на 20% три#

валіший у людей літнього віку. Ці незначні відмінності не є клінічно значущими.

Фармакокінетика соліфенацину не вивчалася у дітей та підлітків. 

Стать. Фармакокінетика соліфенацину не залежить від статі пацієнта.

В
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Раса. Расова приналежність не впливає на фармакокінетику соліфенацину. 

Ниркова недостатність. AUC та C
mаx

соліфенацину у пацієнтів із легкою та

помірною нирковою недостатністю незначно відрізняються від відповідних показ#

ників у здорових добровольців. У пацієнтів із тяжкою нирковою недостатністю

(кліренс креатиніну < 30 мл за хвилину) експозиція соліфенацину значно вища –

збільшення C
mаx

становить приблизно 30%, AUC – понад 100% та період напіввиве#

дення – понад 60%. Відзначений статистично значущий взаємозв`язок між клірен#

сом креатиніну і кліренсом соліфенацину. Фармакокінетика у пацієнтів, які проходи#

ли гемодіаліз, не вивчалася. 

Печінкова недостатність. У пацієнтів із помірною печінковою недостатністю (по#

казник Child#Pugh від 7 до 9) значення C
mаx

не змінюється, AUC зростає на 60% та

період напіввиведення збільшується вдвічі. Фармакокінетика у пацієнтів із тяжкою

нирковою недостатністю не вивчалася. 

Показання для застосування

Симптоматичне лікування ургентного (імперативного) нетримання сечі та/або ча#

стого сечовипускання, а також ургентних (імперативних) позивів до сечовипускан#

ня, характерних для пацієнтів із синдромом гіперактивного сечового міхура. 

Спосіб застосування та дози

Везикар® приймають перорально, цілі таблетки – запиваючи рідиною, незалежно

від прийому їжі. 

Дорослі, включаючи осіб літнього віку: рекомендована доза – 5 мг препарату 

1 раз на добу. Якщо необхідно, дозу можна підвищити до 10 мг 1 раз на добу.

Спеціальні групи пацієнтів

Пацієнти з нирковою недостатністю: не потрібне регулювання дози для пацієнтів

від слабкого до помірного ступеня ниркової недостатності (кліренс креатиніну 

> 30 мл/хв). Пацієнтам з тяжким ступенем ниркової недостатності (кліренс креа#

тиніну < 30 мл/хв) слід з обережністю приймати препарат і одержувати не більше ніж

5 мг 1 раз на день. 

Пацієнти з печінковою недостатністю: не потрібна корекція дози для пацієнтів із

помірною печінковою недостатністю. Пацієнтам з помірною печінковою недо#

статністю (показник Chіld#Pugh 7#9) слід приймати препарат з обережністю і не пе#

ревищувати дозування 5 мг 1 раз на день.

При застосуванні потужних інгібіторів цитохрому P450 3A4: максимальна доза

препарату Везикар® має бути обмежена 5 мг при одночасному прийомі з кетокона#

золом або терапевтичними дозами інших потужних інгібіторів ізоформи цитохрому

CYP3A4, наприклад, ритонавіру, нелфінавіру, ітраконазолу.

Побічна дія

Везикар® може спричинити побічні ефекти, пов’язані з антихолінергічною дією

соліфенацину, які, як правило, слабкі або помірні. Їхня частота залежить від дози

препарату. 

Найчастіше побічне явище – сухість у роті, яка спостерігалася у 11% пацієнтів, які

отримували дозу 5 мг на день, у 22% пацієнтів, які отримували 10 мг на день, у 4%,

які отримували плацебо. Вираженість сухості у роті, як правило, була слабкою, і

тільки у поодиноких випадках призводила до припинення лікування. Загалом,

лікарський препарат досить добре переносився (близько 99%), і приблизно 90%

пацієнтів приймали препарат протягом повного періоду дослідження, який тривав 

12 тижнів.

У таблиці нижче наведені інші побічні ефекти, зареєстровані при проведенні

клінічних досліджень Везикару® та постреєстраційних спостереженнях.
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Класифі� Дуже Часті Нечасті Рідкісні Дуже рідкісні

кація часті > 1/100, > 1/1000, > 1/10000, <1/10000, 

систем >1/10 <1/10 <1/100 <1/1000 невідомі (не 

органів можуть бути 

MedDRA оцінені, 

виходячи з

доступних

даних)

Інфекції Інфекції

та інвазії сечовивідних 

шляхів, цистит

Психіатричні Галюцинації*

розлади

Порушення Сонливість, Запамо#

з боку порушення рочення*, 

нервової смаку головний біль*

системи

Порушення Нечіткість Сухість 

з боку зору очей

органу зору

Порушення Сухість

з боку слизової

органів оболонки 

дихання, носової 

грудної порожнини

клітки та 

середостіння

Порушення Сухість Закреп, Гастроезо# Непрохідність Блювання*

з боку у роті нудота, фагальний товстого 

шлунково# диспепсія, рефлюкс, кишечника, 

кишкового біль у сухість у копростаз

тракту животі глотці

Порушення Сухість Еритема 

з боку шкіри мульти#

шкіри і формна*, 

підшкірних свербіж*, 

тканин висипання*,

кропив’янка*,

ангіоневро#

тичний набряк*

Порушення Утруднене Затримка

з боку сечо# сечовипуска#

нирок та випускання ння

сечовивідної 

системи

Загальні Підвищена 

розлади і втомлюваність, 

порушення периферичний 

у місці набряк

введення

*Постреєстраційні спостереження

Є повідомлення про випадки подовження інтервалу QT на кардіограмі та

тріпотіння#мерехтіння шлуночків серця при застосуванні соліфенацину у по#

стреєстраційному періоді. У зв’язку з тим, що ці спонтанні повідомлення надходили
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з усього світу у постреєстраційному періоді, частота повідомлень та роль соліфена#

цину у цьому випадку не може бути достовірно встановлена. 

Протипоказання

Препарат протипоказаний пацієнтам: 

– із підвищеною чутливістю до активної субстанції або до кожної з допоміжних ре#

човин; 

– із затримкою сечовипускання;

– із тяжкими шлунково#кишковими захворюваннями (включаючи токсичний мега#

колон); 

– із міастенією gravis;

– із закритокутовою глаукомою;

– при проведенні гемодіалізу;

– із тяжкою печінковою недостатністю;

– із тяжкою нирковою недостатністю або печінковою недостатністю середнього

ступеня тяжкості, які перебувають на лікуванні активними інгібіторами цитохрому

CYP3A4, наприклад, кетоконазолом. 

Передозування

Симптоми. Передозування соліфенацину сукцинату потенційно може призвести

до тяжких антихолінергічних ефектів. Найвища доза соліфенацину сукцинату, ви#

падково прийнята одним пацієнтом, становила 280 мг; протягом 5 годин спостеріга#

лися зміни психічного стану, що не потребували госпіталізації.

Лікування. У випадку передозування соліфенацину сукцинату пацієнтові не#

обхідно прийняти активоване вугілля. Може бути корисним промивання шлунка, як#

що воно виконане протягом 1 години, але не слід викликати блювання.

Щодо інших антихолінергічних ефектів, то симптоми слід лікувати наступним чи#

ном:

– тяжкі антихолінергічні ефекти з боку центральної нервової системи, такі як га#

люцинації або підвищена збудливість: лікування фізостигміном або карбахолом;

– судоми або підвищену збудливість: лікування бензодіазепінами;

– недостатність з боку органів дихання: лікування – штучна вентиляція легенів;

– тахікардія: лікування бета#блокаторами;

– затримка сечовипускання: лікування – катетеризація;

– мідріаз: лікування очними краплями, наприклад, пілокарпіном та/або розміщен#

ням пацієнта у темній кімнаті.

Як і у випадках передозування іншими антихолінергічними засобами, особливу

увагу слід приділяти пацієнтам зі встановленим ризиком подовження інтервалу QT

(при гіпокаліємії, брадикардії, при одночасному застосуванні препаратів, що спричи#

няють подовження інтервалу QT) і пацієнтам із захворюваннями серця (ішемія

міокарда, аритмії, застійна серцева недостатність).

Особливості застосування

Перед початком лікування препаратом необхідно встановити ймовірність інших

причин частого сечовипускання (серцева недостатність або захворювання нирок).

Якщо виявлена інфекція сечовивідних шляхів, слід розпочати відповідну антибак#

теріальну терапію.

Препарат необхідно приймати з обережністю пацієнтам:

– із клінічно значущою обструкцією вихідного отвору сечового міхура, що призво#

дить до ризику затримки сечовипускання; 

– зі шлунково#кишковими обструктивними захворюваннями;

– із ризиком зниження моторики шлунково#кишкового тракту;

– із тяжкою нирковою (кліренс креатиніну < 30 мл за хвилину) та помірною

печінковою (показник Child#Pugh від 7 до 9) недостатністю; дози для цих пацієнтів не

мають перевищувати 5 мг;

– тим, хто одночасно приймає сильний інгібітор CYP3A4, наприклад, кетоконазол;
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– із грижею стравохідного отвору діафрагми та/або шлунково#стравохідним реф#

люксом та/або тим, хто одночасно приймає лікарські препарати (такі як бісфосфо#

нати), які можуть спричинити або посилити езофагіт;

– вегетативною нейропатією.

Ангіоневротичний набряк з обструкцією дихальних шляхів спостерігався у кількох

пацієнтів при застосуванні соліфенацину сукцинату. При ангіоневротичному набря#

ку застосування соліфенацину сукцинату слід негайно припинити та призначити

відповідну терапію та/або прийняти необхідні міри. 

Безпека та ефективність застосування препарату не досліджена для хворих із

підвищеною активністю сфінктера нейрогенного походження. 

Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості галактози, Lapp#

дефіцитом лактази або з порушенням глюкозо#галактозної мальабсорбції не слід

приймати препарат.

Максимальний ефект препарату досягається через 4 тижні. 

Застосування у період вагітності або годування груддю

Немає клінічних даних про жінок, які завагітніли під час застосування соліфенаци#

ну. Досліди на тваринах не виявили прямої несприятливої дії на фертильність, роз#

виток ембріону/плоду або пологи. Слід дотримуватися обережності при застосу#

ванні даного препарату вагітним жінкам. 

Немає даних щодо екскреції соліфенацину у грудне молоко. Застосування Вези#

кару® не рекомендується у період годування груддю. 

Діти

Не досліджувалася безпека та ефективність застосування препарату дітям. Тому

Везикар® не слід призначати цій категорії пацієнтів.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або ро6

боті з іншими механізмами

У зв’язку з тим, що соліфенацин, як і інші антихолінергічні препарати, може вик#

ликати зниження гостроти зору, запаморочення, сонливість та підвищену втомлю#

ваність, прийом препарату може негативно впливати на здатність керувати авто#

мобілем та іншими механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Одночасний прийом інших лікарських препаратів із антихолінергічними властиво#

стями може мати виразніші терапевтичні, а також небажані ефекти. Після припинен#

ня застосування Везикару® до прийому наступних лікарських засобів анти#

холінергічної терапії необхідно витримати приблизно однотижневий інтервал. Тера#

певтичний ефект соліфенацину може зменшитися при супутньому застосуванні

агоністів холінергічних рецепторів. Соліфенацин може знижувати ефект лікарських

препаратів, які стимулюють перистальтику шлунково#кишкового тракту, таких як

метоклопрамід і цизаприд. 

При одночасному прийомі кетоконазолу або терапевтичних доз інших активних

інгібіторів ферменту CYP3A4 (наприклад, ритонавіру, нелінавіру, ітраконазолу), до#

зу Везикару® необхідно обмежити до 5 мг.

Одночасне застосування соліфенацину та активного інгібітора ферменту CYP3A4

протипоказане пацієнтам із тяжкою нирковою або помірно вираженою печінковою

недостатністю.

Оскільки соліфенацин метаболізується ферментом CYP3A4, фармакокінетичні

взаємодії можливі з іншими субстратами цього ферменту, що мають підвищену

спорідненість (наприклад, верапамілом, дилтіаземом), та індукторами ферменту

CYP3A4 (наприклад, рифампіцином, фенітоїном, карбамазепіном). 

Прийом препарату Везикар® не впливає на фармакокінетичну взаємодію соліфе#

нацину з комбінованими пероральними контрацептивами (етинілестрадіол/левонор#

гестрел). На фармакокінетику варфарину та дигоксину препарат не впливає.
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ЕЛІГАРД (ELIGARD®)

LEUPRORELIN Astellas Pharma Europe B.V.

Форма випуску та склад

ЕЛІГАРД 7,5 мг

Порошок для приготування розчину для підшкірних ін’єкцій, по 9,7 мг лейпрореліну

(у вигляді ацетату) у попередньо заповненому шприці (Б) у комплекті з розчинником

у попередньо заповненому шприці (А), № 1.

Попередньо наповнений шприц Б містить 9,7 мг лейпрореліну (у вигляді ацетату);

доступна кількість після відновлення за допомогою розчинника становить 7,5 мг лей#

прореліну ацетату; допоміжні речовини: попередньо наповнений шприц А – полі

(DL#лактид#ко#гліколід) полімер, N#метил#2#піролідон.

ЕЛІГАРД 22,5 мг

Порошок для приготування розчину для підшкірних ін’єкцій, по 26,9 мг лейпрореліну

(у вигляді ацетату) у попередньо заповненому шприці (Б) у комплекті з розчинником

у попередньо заповненому шприці (А), № 1.

Попередньо наповнений шприц Б містить 26,9 мг лейпрореліну (у вигляді ацетату);

доступна кількість після відновлення за допомогою розчинника становить 22,5 мг лей#

прореліну ацетату; допоміжні речовини: попередньо наповнений шприц А – полі

(DL#лактид#ко#гліколід) полімер, N#метил#2#піролідон.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Лейпрореліну ацетат є синтетичним непептидним аналогом при#

родного гонадотропін#рилізинг#гормону (ГнРГ), який при тривалому призначенні

інгібує секрецію гіпофізарного гонадотропіну і пригнічує тестикулярний стероїдогенез

у чоловіків. Аналог має більшу ефективність, ніж природний гормон, і його вплив обо#

ротний при припиненні лікування.

Призначення лейпрореліну ацетату спочатку призводить до підвищення рівня цир#

кулюючого лютеїнізуючого гормону (ЛГ) та фолікулостимулюючого гормону (ФСГ),

внаслідок чого протягом деякого часу відбувається підвищення рівня гонадних сте#

роїдів, тестостерону і дигідротестостерону в чоловіків. При тривалому призначенні

лейпрореліну ацетату рівень ЛГ і ФСГ знижується. У чоловіків рівень тестостерону

знижується до кастраційного рівня (< 50 нг/дл). Це відбувається протягом 3#5 тижнів

після початку лікування. Середній рівень тестостерону через 6 місяців лікування ста#

новить для лейпрореліну ацетату 7,5 мг 6,1 (±0,4) нг/дл та лейпрореліну ацетату 

22,5 мг – 10,1 (±0,7) нг/дл відповідно, що порівнянно з його рівнем після виконання

білатеральної орхектомії. У всіх пацієнтів, які брали участь в основному клінічному

дослідженні при отриманні лейпрореліну ацетату 7,5 мг, кастраційний рівень був до#

сягнутий через 6 тижнів, у 94% був досягнутий до 28 дня й у 98% – до 35 дня; лейпро#

реліну ацетату 22,5 мг – кастраційний рівень був досягнутий через 5 тижнів, у 99% з

них – до 28 дня. У більшості пацієнтів рівень тестостерону був нижче 20 нг/дл. Рівень

простатоспецифічного антигену (ПСА) знизився на 94% при дозі 7,5 мг протягом 

6 місяців, та при дозі 22,5 мг – на 98% відповідно.

Тривалі дослідження показали, що при тривалому лікуванні рівень тестостерону

зберігається нижче кастраційного до 7 років, і навіть до кінця життя. 

Фармакокінетика

Абсорбція: у пацієнтів з карциномою передміхурової залози в пізній стадії після пер#

шої ін’єкції лейпрореліну ацетату 7,5 мг середній рівень концентрації лейпрореліну в

сироватці різко підвищується до 25,3 нг/дл через 4#8 годин (С
max

) після ін’єкції; після

введення лейпрореліну ацетату 22,5 мг – підвищується до 127 нг/дл через 4,6 години

(С
max

). Після початкового підвищення після кожної ін’єкції (фаза плато – від 2#28 днів

після введення лейпрореліну ацетату 7,5 мг та від 3#84 днів після введення лейпро#

реліну ацетату 22,5 мг) рівень у сироватці залишався відносно стабільним для лейпро#

реліну ацетату 7,5 мг 0,28#1,67 нг/мл та лейпрореліну ацетату 22,5 мг – 0,2#2,0 нг/мл.

Дані про накопичення речовини при повторних ін’єкціях відсутні. 
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Розподіл: середній об’єм розподілу лейпрореліну після внутрішньовенного введен#

ня здоровим добровольцям чоловікам становив 27 літрів. Зв’язування з білками в

плазмі людини in vitro для лейпрореліну ацетату 7,5 мг становило 43%#49%, для для

лейпрореліну ацетату 22,5 мг – 47%#49% відповідно.

Виведення: при введенні 1 мг лейпрореліну ацетату внутрішньовенно здоровим до#

бровольцям середній кліренс становив 8,34 л/год, з остаточним періодом напіввиве#

дення 3 години (приблизно). 

Ніяких досліджень щодо виведення препарату не проводилося.

Показання для застосування

Гормонозалежний рак передміхурової залози.

Спосіб застосування та дози

Елігард 7,5 мг призначається у вигляді підшкірної ін’єкції один раз на місяць. Вве#

дений розчин утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення лейпро#

реліну ацетату протягом одного місяця.

Елігард 22,5 мг призначається у вигляді підшкірної ін’єкції один раз на три місяці.

Введений розчин утворює депо препарату, що забезпечує постійне вивільнення

лейпрореліну ацетату протягом трьох місяців.

Як правило, терапія гормонозалежного раку передміхурової залози із застосу#

ванням Елігарду являє собою тривале лікування і не повинна перериватися після на#

стання поліпшення або ремісії.

Введення. Вміст двох попередньо наповнених стерильних шприців повинен бути

змішаний безпосередньо перед введенням Елігарду у вигляді підшкірної ін’єкції.

Потрапляння препарату в артерію або вену категорично неприпустиме.

Як і при призначенні інших препаратів, які призначаються підшкірно, місце вве#

дення Елігарду слід періодично змінювати.

Реакція на лікування препаратом Елігард повинна контролюватися шляхом спос#

тереження за клінічними проявами хвороби і вимірювання рівня простатоспе#

цифічного антигену (ПСА) у сироватці. Якщо відповідь пацієнта на лікування недо#

статня, бажано перевірити, чи досяг рівень тестостерону кастраційного рівня, чи

продовжує знаходитися на ньому. 

Корекція дозування для особливої популяції пацієнтів

Клінічні дослідження за участі пацієнтів із печінковою або нирковою недо#

статністю не проводилися.

Побічна дія

Побічні ефекти, які спостерігаються при введенні Елігарду, в основному, виника#

ють через специфічну фармакологічну дію лейпрореліну ацетату, а саме підвищен#

ня і зниження гормонального рівня. 

З боку серцево6судинної системи: припливи, лабільність артеріального тиску, не#

притомність, периферичні набряки, емболія легень, серцебиття, озноб, задишка.

З боку нервової системи: гіпоестезія, запаморочення, головний біль, безсоння,

смакові розлади, розлади нюху, мимовільні рухи, порушення сну, депресія, перифе#

ричні запаморочення, амнезія, розлади зору і підвищена чутливість шкіри.

З боку травної системи: нудота, діарея, запор, сухість у роті, метеоризм.

З боку органів дихання: ринорея. 

З боку сечостатевої системи: дизурія, ніктурія, олігурія, інфекції сечових шляхів,

атрофія яєчок, біль у яєчках, молочних залозах, безплідність, гематурія, гостра за#

тримка сечі, гінекомастія, імпотенція, болючість грудних залоз, зниження лібідо.

З боку скелетно6м’язової системи: артралгія, біль у спині, м’язові судоми, міалгія,

м’язова слабкість.

Зміни в аналізах крові: зміни в загальному аналізі крові, підвищений вміст креа#

тиніну фосфокінази в крові, тривале згортання крові, підвищений вміст аланінаміно#

трансферази, підвищений вміст тригліцеридів у крові, збільшений протромбіновий

час; також відзначалися окремі випадки тромбоцитопенії і лейкопенії.
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Розповсюдженими небажаними реакціями були нездужання і втома. 

Місцеві побічні ефекти, які виникають після введення Елігарду такі, як і при

підшкірному введенні аналогічних препаратів. Дуже розповсюджене явище – швид#

ке минуще незначне печіння/поколювання після ін’єкції. Біль, еритема, синці і

свербіж є розповсюдженими явищами, тоді як ущільнення і утворення виразок спо#

стерігаються рідко. У цілому, ці локалізовані небажані явища, що виникають після

підшкірних ін’єкцій, – незначні і швидко минущі. Також можливі небажані реакції у

вигляді шкірного висипу, алопеції, підвищеної пітливості, нічної пітливості. 

Повідомлялося про зміну толерантності до глюкози.

Протипоказання

Гіперчутливість до лейпрореліну ацетату, інших агоністів ГнРГ або одного з напо#

внювачів. 

Елігард протипоказаний жінкам і дітям.

Передозування

У клінічній практиці не було випадків передозування Елігарду. У разі передозу#

вання за пацієнтом повинно вестися спостереження, і при необхідності призначати#

ся відповідне лікування.

Особливості застосування

Вплив на здатність керувати автотранспортом і працювати з механізмами. Ніяких

досліджень щодо впливу Елігарду на здатність керувати автотранспортом і працю#

вати з механізмами не проводилося.

Через відчуття втоми, запаморочення, порушення зору, які є можливими побічни#

ми ефектами лікування або виникають внаслідок основного захворювання, може

знижуватися здатність до керування автомобілем, машинами і механізмами.

Застосування у період вагітності або годування груддю. Дані відсутні, тому що

Елігард протипоказаний жінкам.

Особливі вказівки

Лейпрореліну ацетат, як і інші агоністи ГнРГ, спричиняє короткочасне підвищення

концентрації тестостерону, дигідротестостерону і кислої фосфатази в сироватці

крові протягом першого тижня лікування. У пацієнтів можуть посилитися симптоми

або виникнути нові, такі як біль у кістках, неврологічні розлади, гематурія, об#

струкція сечоводу або інфравезикальна обструкція. Ці симптоми зазвичай минають

при продовженні лікування.

При застосуванні агоністів ГнРГ повідомлялося про випадки обструкції сечоводу і

компресії спинного мозку, що може призводити до паралічу з наявністю або

відсутністю фатальних ускладнень. При виникненні компресії спинного мозку або

ниркової недостатності необхідно проводити стандартне лікування цих ускладнень.

За пацієнтами з метастазами в хребет та/або головний мозок, а також за

пацієнтами з обструкцією сечових шляхів, повинно проводитися пильне спостере#

ження протягом перших декількох тижнів лікування.

Додаткове призначення відповідного антиандрогену повинно розпочинатися за

три дні до початку терапії лейпрореліном і тривати протягом перших двох або трьох

тижнів лікування. Це необхідно для запобігання наслідкам початкового підвищення

рівня тестостерону в сироватці.

У деяких пацієнтів пухлина може бути не чутлива до гормонів. При цьому стані,

для якого характерна відсутність клінічного поліпшення, незважаючи на пригнічен#

ня тестостерону, подальша терапія препаратом Елігард не має сенсу.

Є повідомлення про зниження щільності кісткової тканини в чоловіків, яким про#

водилася білатеральна орхектомія або яких лікували агоністом ГнРГ.

Антиандрогенна терапія підвищує ризик перелому внаслідок виникнення остеопо#

розу. Крім тривалого дефіциту тестостерону, на розвиток остеопорозу може впли#

вати літній вік, паління, споживання алкоголю, зайва вага і недостатні фізичні наван#

таження. 
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У деяких пацієнтів, яким проводилася терапія агоністом ГнРГ, були зафіксовані

зміни толерантності до глюкози. Бажано, щоб за пацієнтами, які страждають на

діабет, проводилося більш пильне спостереження при лікуванні препаратом

Елігард.

Після виконання кастрації хірургічним шляхом Елігард не призводить до подаль#

шого зниження тестостерону в сироватці в чоловіків.

Після розкриття великої алюмінієвої упаковки порошок і розчинник для приготу#

вання розчину для ін’єкцій повинні бути негайно змішані і введені пацієнту. Хімічна і

фізична стабільність при застосуванні утримується протягом 30 хвилин при темпе#

ратурі 25 оС. З точки зору мікробіології, відновлений препарат зі стерильним роз#

чинником повинен бути негайно введений пацієнту. Якщо препарат не використав#

ся негайно, особа, яка його використовує, несе відповідальність за терміни й умови

зберігання препарату. 

Інструкції щодо застосування і поводження зі шприцами

Вміст двох попередньо наповнених стерильних шприців повинен бути змішаний

безпосередньо перед введенням пацієнту підшкірно. Приготування суміші вико#

нується таким чином:

1. Перед застосуванням потримайте упаковку з препаратом при кімнатній темпе#

ратурі. Відкрийте упаковку і викладіть її вміст на чисту робочу поверхню (шприц А і

шприц Б містяться в окремих упаковках).

2. Після того, як Ви дістали шприц А і шприц Б з упаковки, вийміть зі шприца Б

другий обмежник і короткий поршень (ліофілізований лейпрореліну ацетат). Встав#

те довгий поршень у шприц Б з першим обмежником.

3. Зніміть кришки зі шприца А (рідкий полімер у вигляді розчинника для приготу#

вання розчину) і шприца Б (ліофілізований лейпрореліну ацетат) і обережно встав#

те один шприц в інший. Змішайте розчин, поперемінно натискаючи на поршень

шприца А і шприца Б, 60 разів (для Елігард 7,5 мг) та 30 разів (для Елігард 22,5 мг)

для одержання однорідного розчину. Коли суміш добре перемішана, вона набуде від

світло#рудувато#коричневого до рудувато#коричневого забарвлення (для Елігард 

7,5 мг) та від безбарвного до світло#жовтого забарвлення (для Елігард 22,5 мг). 

4. Введіть отриману суміш у шприц Б. Прийміть шприц А, продовжуючи до кінця

натискати на його поршень. 

Примітка: Можуть з’явитися невеликі бульбашки повітря. Це нормальне явище і

воно ніяк не впливає на утворення депо після введення. Вставте в шприц Б стериль#

ну голку.

5. Суміш готова для підшкірного введення.

6. Розчин повинен бути негайно введений після змішування.

Тільки для одноразового використання. Невикористаний розчин не повинен за#

стосовуватися. 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Ніяких досліджень щодо вивчення фармакокінетичної взаємодії Елігарду з інши#

ми препаратами не проводилося. Про взаємодію лейпрореліну ацетату з іншими

лікарськими препаратами не повідомлялося. 

ОМНІК® (OMNIC®)

TAMSULOSIN Astellas Pharma Europe B.V. 

Форма випуску та склад

Капсули з модифікованим вивільненням, тверді, у блістерах, № 30.

1 капсула містить 0,4 мг тамсулозину гідрохлориду; допоміжні речовини: целюло#

за мікрокристалічна, кислоти метакрилатний сополімер (тип А), полісорбати, натрію

лаурилсульфат, триацетин, кальцію стеарат, тальк, оболонка капсули: желатин,
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індиготин (Е 132), титану діоксид (Е 171), заліза оксид жовтий (Е 172), заліза оксид

червоний (Е 172).

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Омнік® вибірково і конкурентно блокує постсинаптичні α
1
#ад#

ренорецептори, зокрема α
1A

та α
1D

, що знаходяться у гладенькій мускулатурі пе#

редміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри. Це при#

зводить до зниження тонусу гладенької мускулатури передміхурової залози, шийки

сечового міхура і простатичної частини уретри та поліпшення виділення сечі. Одно#

часно зменшуються симптоми обструкції та подразнення, пов’язані з доброякісною

гіперплазією передміхурової залози (утруднення початку сечовипускання, послаб#

лення струменя сечі, крапання після закінчення сечовипускання, відчуття неповного

спорожнення сечового міхура, часті позиви до сечовипускання, позиви до сечовипу#

скання в нічний час, невідкладність сечовипускання).

Як правило, терапевтичний ефект розвивається через 2 тижні від початку прийо#

му препарату. Ці ефекти довгий час зберігаються при довгостроковому лікуванні і

значною мірою стримують проведення хірургічної операції або катетеризації.

Антагоністи α
1
#адренорецепторів мають здатність знижувати артеріальний тиск

шляхом зниження периферичного тонусу судин. Під час проведення випробувань

Омніка® не відзначалося клінічно вираженого зниження артеріального тиску.

Фармакокінетика

Всмоктування: тамсулозин добре всмоктується з кишково#шлункового тракту, а

його біодоступність складає майже 100%. Всмоктування тамсулозину відбувається

дещо повільніше після прийому їжі. Однорідність всмоктування досягається в тому

випадку, коли пацієнт приймає Омнік® в один і той самий час після прийому їжі. Фар#

макокінетика тамсулозину має лінійний характер.

Після прийому разової дози Омніка® після їжі пікова концентрація тамсулозину в

плазмі крові досягається приблизно через 6 годин, а стабільна концентрація утво#

рюється на п’яту добу після щоденного прийому препарату. Cmax при цьому є при#

близно на дві третини вищою за ту, що утворюється після прийому разової дози. 

Розподіл: у чоловіків тамсулозин приблизно на 99% зв’язується з білками плазми.

Об’єм розподілу препарату незначний (приблизно 0,2 л/кг).

Метаболізм: тамсулозину гідрохлорид не піддається ефекту першого проходжен#

ня і повільно метаболізується в печінці з утворенням фармакологічно активних ме#

таболітів, що зберігають високу селективність до α
1
#адренорецепторів. Більша час#

тина активної речовини присутня в крові у незміненому вигляді.

Елімінація: тамсулозин та його метаболіти виводяться з організму переважно із

сечею. Приблизно 9% від дози залишається у вигляді незміненої діючої речовини.

Після разового прийому дози Омніка® після їжі та при стабільній концентрації в

плазмі крові періоди напіввиведення відповідно становлять приблизно 10 та 13 го#

дин.

Показання для застосування

Лікування симптомів нижніх сечових шляхів при доброякісній гіперплазії про#

стати. 

Спосіб застосування та дози

Рекомендована доза для дорослих – 1 капсула щоденно, після сніданку; капсулу

слід ковтати цілою з молоком або водою (приблизно 150 мл), стоячи або сидячи;

капсулу приймати цілою, не пережовувати, оскільки це буде перешкоджати мо#

дифікованому вивільненню активного інгредієнта.

Побічні дії

Часті побічні ефекти (> 1/100, < 1/10) 

Розлади з боку ЦНС: запаморочення (1,3%).

Нечасті (> 1/1000, < 1/100) 

Розлади з боку ЦНС: головний біль.
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Розлади з боку серцево6судинної системи: відчуття серцебиття, постуральна гіпо#

тензія.

Респіраторно6медіастинальні розлади: риніт.

Розлади з боку шлунково6кишкового тракту: запор, діарея, нудота, блювання.

Розлади з боку шкіри та слизових оболонок: висип, кропив’янка, свербіж.

З боку статевої системи: ретроградна еякуляція.

Розлади загального характеру: астенія.

Рідкісні (> 1/10000, < 1/1000)

Розлади з боку ЦНС: непритомність.

Розлади з боку шкіри та слизових оболонок: ангіоневротичний набряк Квінке.

Дуже рідкісні (< 1/10000)

З боку статевої системи: пріапізм.

Описані випадки інтраопераційної нестабільності райдужної оболонки ока (синд#

ром звуженої зіниці) при операції з приводу катаракти у пацієнтів, які тривалий час

приймали тамсулозин (див. розділ «Особливі заходи безпеки»).

Протипоказання

Реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк Квінке, до тамсуло#

зину гідрохлориду або до будь#якої з допоміжних речовин; ортостатична гіпотензія;

виражена печінкова недостатність.

Передозування

У випадку різкого зниження тиску внаслідок передозування слід проводити

підтримуючу терапію, спрямовану на відновлення нормальної функції серцево#су#

динної системи, (наприклад, пацієнт має прийняти горизонтальне положення). У ви#

падку, якщо цей захід не діє, проводять інфузійну терапію та призначають вазопре#

сорні засоби. Необхідно слідкувати за функцією нирок та проводити загальну

підтримуючу терапію. Внаслідок високого ступеня зв’язування тамсулозину з білка#

ми плазми проведення гемодіалізу є навряд чи доцільним. 

З метою припинення подальшого всмоктування препарату можна штучно викли#

кати блювання. При передозуванні значної кількості препарату пацієнту необхідно

промити шлунок із застосуванням активованого вугілля та низькоосмотичних по#

слаблюючих засобів, таких як сульфат натрію.

Особливості застосування

Як і при застосуванні інших α
1
#адреноблокаторів, в окремих випадках при засто#

суванні Омніка® можливе зниження артеріального тиску, що може іноді призвести

до втрати свідомості. При появі перших ознак ортостатичної гіпотензії (запаморо#

чення, слабкість) пацієнт має прийняти горизонтальне положення до зникнення ви#

щезгаданих симптомів.

Перед тим як розпочати лікування препаратом Омнік®, слід пройти медичне об#

стеження з метою виявлення інших супутніх захворювань, що можуть викликати

такі самі симптоми, як доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Перед почат#

ком лікування необхідно провести ректальне обстеження передміхурової залози та

при необхідності – тест на визначення рівня специфічного антигену передміхурової

залози (PSA) до початку та через однакові проміжки часу під час лікування.

Призначати препарат пацієнтам з тяжкою формою ниркової недостатності

(кліренс креатиніну < 10 мл/хв) необхідно з особливою обережністю, оскільки

клінічних досліджень з використанням Омніка® в таких пацієнтів не проводилося.

Застосування в період вагітності та або годування груддю. Даний препарат засто#

совують лише для лікування чоловіків.

Діти. Препарат не застосовують дітям.

Особливі заходи безпеки. У деяких пацієнтів, які приймали або приймають тамсу#

лозин, під час хірургічного втручання з приводу видалення катаракти відзначався

синдром атонічної зіниці (IFIS, варіант синдрому звуженої зіниці), що може стати

причиною збільшення кількості ускладнень при проведенні такої операції. З цієї при#
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чини пацієнтам, яким запланована операція з видалення катаракти, не рекомен#

дується призначати тамсулозин.

Як правило, за 1#2 тижні перед проведенням операції з приводу видалення ката#

ракти рекомендується припинити лікування тамсулозином. Проте доцільність та

терміни припинення лікування тамсулозином на сьогоднішній день точно не вста#

новлені.

При підготовці до операції хірурги#офтальмологи мають дізнатися, чи приймав

(або приймає) пацієнт тамсулозин з метою попередження можливих ускладнень,

пов’язаних з IFIS.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або ро6

боті з іншими механізмами. Дослідження впливу препарату на здатність керувати

автотранспортом або механізмами не проводилися. Однак пацієнти мають бути по#

переджені про можливість виникнення запаморочення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

При одночасному застосуванні тамсулозину гідрохлориду з атенололом, еналап#

рилом, ніфедипіном або теофіліном лікарської взаємодії не відзначалося. Одночас#

не застосування з циметидином підвищує, а з фуросемідом знижує концентрацію

тамсулозину в плазмі крові, але оскільки ці рівні залишаються в межах норми, у

спеціальній корекції дозування тамсулозину немає потреби.

У дослідженнях in vitro діазепам, пропранолол, трихлорметіазид, хлормадинон,

амітриптилін, диклофенак, глібенкламід, симвастатин та варфарин не впливають на

вільну фракцію тамсулозину в плазмі крові людини. Подібним чином тамсулозин не

змінює рівень вільних фракцій діазепаму, пропанололу, трихлорметіазиду та хлор#

мадинону в плазмі крові людини. 

У дослідженнях in vitro не було виявлено взаємодії на рівні печінкового мета#

болізму за участі мікросомальних фракцій у печінці (показовою була система фер#

ментативного метаболізму за участю цитохрому Р
450

) стосовно амітриптиліну, саль#

бутамолу, глібенкламіду та фінастериду. Проте диклофенак та варфарин можуть

прискорювати елімінацію тамсулозину з плазми.

Одночасне застосування з іншими α
1
#адреноблокаторами може посилювати гіпо#

тензивний ефект.

ОМНІК ОКАС (OMNIC OCAS)

TAMSULOSIN Astellas Pharma Europe B.V.

Форма випуску та склад

Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, пролонгованої дії, з пероральною систе#

мою контрольованої абсорбції, у блістерах, № 30.

1 таблетка містить 0,4 мг тамсулозину гідрохлориду; допоміжні речовини: макро#

голи, магнію стеарат, вода очищена, опадрі жовтий 3F22733.

Фармакологічні властивості

Фармакодинаміка. Омнік Окас вибірково і конкурентно блокує постсинаптичні α
1
#

адренорецептори, зокрема α
1A

та α
1D

, що знаходяться у гладкій мускулатурі пе#

редміхурової залози, шийки сечового міхура і простатичної частини уретри. Це при#

зводить до зниження тонусу гладкої мускулатури передміхурової залози, шийки се#

чового міхура і простатичної частини уретри та поліпшення виділення сечі. 

Одночасно зменшуються симптоми обструкції та подразнення, пов’язані з добро#

якісною гіперплазією передміхурової залози (утруднення початку сечовипускання,

послаблення струменя сечі, крапання після закінчення сечовипускання, відчуття не#

повного спорожнення сечового міхура, часті позиви до сечовипускання, позиви до

сечовипускання в нічний час, невідкладність сечовипускання).

Здатність α
1A

#адреноблокаторів зменшувати артеріальний тиск пов’язана зі змен#

шенням периферійного опору. Омнік Окас у добовій дозі 0,4 мг не спричиняє
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клінічно значуще зниження системного артеріального тиску (АТ) як у хворих на ар#

теріальну гіпертензію, так і у пацієнтів з нормальним початковим АТ.

Фармакокінетика

Абсорбція. Омнік Окас являє собою таблетку пролонгованої дії з контрольованим

вивільненням на основі матриксу з використанням гелю неіонного типу. Форма Ока#

су забезпечує тривале та повільне вивільнення тамсулозину, що дає експозицію зі

слабкими коливаннями протягом 24 годин. Після перорального прийому 57% тамсу#

лозину абсорбується в кишечнику. Швидкість і розмір абсорбції не залежать від

приймання їжі. 

Тамсулозин демонструє лінійну фармакокінетику. Після одноразового прийому

Омніку Окас натще максимальна концентрація активної речовини у плазмі спос#

терігається через 6 годин. У рівноважному стані, який досягається на четвертий

день прийому препарату, пік концентрації спостерігається через 4#6 годин, незалеж#

но від приймання їжі. Пік концентрації у плазмі підвищується з 6 нг/мл після першо#

го прийому до 11 нг/мл у рівноважному стані. 

Як результат тривалого вивільнення, найнижчий рівень концентрації тамсулозину

у плазмі становить 40% максимальної концентрації, незалежно від приймання їжі.  

Розподіл. Зв’язування з білками плазми – 99%. Об’єм розподілення незначний, до

0,2 л/кг.

Метаболізм. Тамсулозину гідрохлорид не піддається ефекту першого проходжен#

ня і повільно метаболізується в печінці з утворенням фармакологічно активних ме#

таболітів, що зберігають високу селективність до альфа
1
#адренорецепторів. Більша

частина активної речовини присутня в крові у незміненому вигляді.

Виведення. Тамсулозину гідрохлорид виводиться нирками, 4#6% дози виділяється

у незміненому вигляді. Період напіввиведення тамсулозину при одноразовому прий#

омі та у рівноважному стані 19 і 15 годин відповідно.

Показання для застосування

Лікування симптомів нижніх сечових шляхів при доброякісній гіперплазії простати. 

Спосіб застосування та дози

Рекомендована доза – 1 таблетка щоденно, незалежно від приймання їжі. Таблет#

ку слід ковтати цілою, не розжовуючи її, оскільки це буде перешкоджати довготри#

валому та контрольованому вивільненню активного інгредієнта. Тривалість лікуван#

ня встановлюється індивідуально. 

Порушення функції нирок не вимагає зниження дозування. 

Пацієнти з порушенням функції печінки легкого та середнього ступеня тяжкості

також не потребують зниження дозування.

Побічна дія

Часті побічні ефекти (> 1/100, < 1/10) 

Розлади з боку ЦНС: запаморочення.

Нечасті (> 1/1000, < 1/100) 

Розлади з боку ЦНС: головний біль.

Розлади з боку серцево6судинної системи: відчуття серцебиття, постуральна гіпо#

тензія.

Респіраторно6медіастинальні розлади: риніт.

Розлади з боку шлунково6кишкового тракту: запор, діарея, нудота, блювання.

Розлади з боку шкіри та слизових оболонок: висип, кропив’янка, свербіж.

Розлади загального характеру: астенія.

Рідкісні (> 1/10000, < 1/1000 )

Розлади з боку ЦНС: непритомність.

Розлади з боку шкіри та слизових оболонок: ангіоневротичний набряк Квінке.

Дуже рідкісні (< 1/10000)

З боку статевої системи: пріапізм.

Розлади з боку шкіри та слизових оболонок: cиндром Стівенса#Джонсона.
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Існують спонтанні повідомлення про випадки атріальної фібриляції, аритмії,

тахікардії та диспное у постреєстраційному періоді, частота повідомлень та роль

тамсулозину у цьому випадку не може бути достовірно встановлена. 

Описані випадки інтраопераційної нестабільності райдужної оболонки ока (синд#

ром звуженої зіниці) при операції з приводу катаракти у пацієнтів, які тривалий час

приймали тамсулозин (див. розділ «Особливості застосування»).

Протипоказання

Реакції гіперчутливості, включаючи ангіоневротичний набряк Квінке, до тамсуло#

зину гідрохлориду або до будь#якої з допоміжних речовин; ортостатична гіпотензія;

виражена печінкова недостатність.

Передозування

У випадку різкого зниження тиску внаслідок передозування слід проводити

підтримуючу терапію, спрямовану на відновлення нормальної функції серцево#су#

динної системи, (наприклад, пацієнт має прийняти горизонтальне положення). У ви#

падку, якщо цей захід не діє, проводять інфузійну терапію та призначають вазопре#

сорні засоби. Необхідно слідкувати за функцією нирок та проводити загальну

підтримуючу терапію. Унаслідок високого ступеня зв’язування тамсулозину з білка#

ми плазми проведення гемодіалізу є навряд чи доцільним. 

З метою припинення подальшого всмоктування препарату можна штучно викли#

кати блювання. При передозуванні значної кількості препарату пацієнту необхідно

промити шлунок із застосуванням активованого вугілля та низькоосмотичних по#

слаблюючих засобів, таких як сульфат натрію.

Особливості застосування

Нестабільність райдужної оболонки ока (синдром звуженої зіниці) пов’язана з

блокуванням α
1
#рецепотрів під час хірургічного втручання з приводу видалення ка#

таракти відзначалась у деяких пацієнтів, які приймали або приймають тамсулозин.

З цієї причини пацієнтам, яким запланована операція з видалення катаракти, не ре#

комендується призначати тамсулозин.

Як правило, за 1#2 тижні перед проведенням операції з приводу видалення ката#

ракти рекомендується припинити лікування тамсулозином. Проте доцільність та

терміни припинення лікування тамсулозином на сьогоднішній день точно не вста#

новлені.

При підготовці до операції хірурги#офтальмологи мають дізнатися, чи приймав

(або приймає) пацієнт тамсулозин з метою попередження можливих ускладнень,

пов’язаних з нестабільністю райдужної оболонки ока.

Як і при застосуванні інших α
1
#адреноблокаторів, в окремих випадках при засто#

суванні Омніка Окас можливе зниження артеріального тиску, що може іноді призве#

сти до втрати свідомості. При появі перших ознак ортостатичної гіпотензії (запамо#

рочення, слабкість) пацієнт має прийняти горизонтальне положення до зникнення

вищезгаданих симптомів.

Перед тим як розпочати лікування препаратом Омнік Окас, слід пройти медичне

обстеження з метою виявлення інших супутніх захворювань, що можуть спричини#

ти такіж самі симптоми, як доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Перед

початком лікування необхідно провести ректальне обстеження передміхурової за#

лози та при необхідності тест на визначення рівня специфічного антигену передміху#

рової залози (PSA) до початку та через однакові проміжки часу під час лікування.

Призначати препарат пацієнтам з тяжкою формою ниркової недостатності (кліренс

креатиніну < 10 мл/хв) необхідно з особливою обережністю, оскільки клінічних

досліджень з використанням Омніка Окас у таких пацієнтів не проводилося.

Іноді можливо знайти залишки таблетки у фекаліях.

Застосування у період вагітності або годування груддю

Даний препарат застосовують лише для лікування чоловіків.

Діти

Препарат не застосовують дітям.
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Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або ро6

боті з іншими механізмами

Дослідження впливу препарату на здатність керувати автотранспортом або пра#

цювати з механізмами не проводилися. Однак пацієнти мають бути попереджені про

можливість виникнення запаморочення.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

При одночасному застосуванні тамсулозину гідрохлориду з атенололом, еналап#

рилом, ніфедипіном або теофіліном лікарської взаємодії не відзначалося. Одночас#

не застосування з циметидином підвищує, а з фуросемідом – знижує концентрацію

тамсулозину в плазмі крові, але оскільки ці рівні залишаються у межах норми, у

спеціальній корекції дозування тамсулозину немає потреби.

У дослідженнях in vitro діазепам, пропранолол, трихлорметіазид, хлормадинон,

амітриптилін, диклофенак, глібенкламід, симвастатин та варфарин не впливають на

вільну фракцію тамсулозину у плазмі крові людини. Подібним чином тамсулозин не

змінює рівень вільних фракцій діазепаму, пропанололу, трихлорметіазиду та хлор#

мадинону у плазмі крові людини. 

У дослідженнях in vitro не було виявлено взаємодії на рівні печінкового мета#

болізму за участю мікросомальних фракцій у печінці (показовою була система фер#

ментативного метаболізму за участю цитохрому Р
450

стосовно амітриптиліну, саль#

бутамолу, глібенкламіду та фінастериду. Проте диклофенак та варфарин можуть

прискорювати елімінацію тамсулозину з плазми.

Одночасне застосування з іншими α
1
#адреноблокаторами може посилювати гіпо#

тензивний ефект.

У комбінації з сильними інгібіторами CYP2D6 (наприклад, пароксетин) та CYP3A4

(наприклад, кетокеназол) препарат в дозі вище 0,4 мг (наприклад, 0,8 мг) застосо#

вується з обережністю (для CYP2D6), або не повинен застосовуватись (для

CYP3A4).
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Опрос врачей разного профиля для выяснения практичес�
ких аспектов диагностики и лечения разных заболева�

ний начали использовать относительно недавно. В урологи�
ческой практике такие опросы уже проводились, но на Укра�
ине данная практика еще не введена. Связано это с необходи�
мостью привлечения достаточного количества персонала для
проведения опроса и с необходимостью дальнейшего про�
фессионального анализа полученных ответов, который дела�
ет такие акции достаточно дорогостоящими и непростыми в
практическом исполнении. 

Впервые такой опрос был проведен с целью подготовки к
Съезду урологов (Одесса, сентябрь 2010 г.) и был иницииро�
ван Ассоциацией урологов Украины при поддержке компа�
нии Астеллас. Исследование проводила компания GfK
Ukraine, которая является лидером в сфере маркетинговых
исследований в Украине и входит в состав международной
группы GfK – крупнейшей компании в мировой индустрии
маркетинговых исследований.

Целью опроса было изучение реальной практики в отно�
шении диагностики и лечения доброкачественной гиперпла�
зии предстательной железы (ДГПЖ), особенно в сложных
случаях при наличии сопутствующей симптоматики и дру�
гих заболеваний.

Всего опрошено 167 урологов, в основном из больших
городов (рис. 1). Выборку урологов проводили случайным

образом. Во время опроса урологам не сообщали название
спонсора, чтобы это не влияло на полученные ответы. Да�
лее приводятся данные отчета компании GfK Ukraine [2].

Врачи имели разный стаж работы (от 1 до 36 лет), но у
большинства из них стаж превышает 6 лет (рис. 2). 

Ðåàëüíàÿ ïðàêòèêà âûáîðà òàêòèêè ëå÷åíèÿ
ïàöèåíòîâ ñ äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëàçèåé
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû â Óêðàèíå è åå
ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ïðîòîêîëàì
С.П. Пасечников1, В.И. Зайцев2, И.М. Антонян3, О.Н. Крючкова4

1ГУ Институт урологии НАМН Украины,
2Буковинский государственный медицинский университет, г.Черновцы,
3Харьковская медицинская академия последипломного образования,
4Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь

Ðèñ. 1. Ïåðå÷åíü ãîðîäîâ, â êîòîðûõ ïðîâîäèëè îïðîñ
óðîëîãîâ è ïðîöåíò îò îáùåãî êîëè÷åñòâà

Ðèñ. 2. Ðàñïðåäåëåíèå ðåñïîíäåíòîâ ïî ñòàæó ðàáîòû Ðèñ. 3. Ïðîöåíò ðàáî÷åãî âðåìåíè, êîòîðîå òðàòèò âðà÷
íà îáùåíèå ñ áîëüíûìè
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Абсолютное большинство врачей работают в поликлини�
ческих учреждениях (56% – в государственных поликлини�
ках) – т.е. это именно те специалисты, к которым, как прави�
ло, впервые обращаются соответствующие пациенты. При
этом 3/4 опрошенных тратят на общение с пациентами боль�
ше 2/3 рабочего времени (рис. 3). Среди пациентов с ДГП
около 41% составляют первичные пациенты.

Среди всех пациентов немного меньше половины больных
(44%) отмечали умеренно выраженную дизурическую симп�

томатику, слабо выраженную и значительно выраженную –
приблизительно одинаковое количество больных (рис. 4).

Около половины всех пациентов имели относительно не�
большой объем предстательной железы (ПЖ) – до 40 мл, но
у 23% больных наблюдалось значительное ее увеличение
(свыше 60 мл). 

По типу предложенной врачом терапии пациенты рас�
пределялись следующим образом: консервативное лечение
– 64%, оперативное – 36%. Эти цифры отличаются от зару�
бежных данных, где абсолютное большинство пациентов ле�
чатся консервативно. Отличия могут зависеть частично от
того, что значительная часть пациентов в Украине обраща�
ются за медицинской помощью с осложнениями, которые
требуют немедленной операции, нередко в два этапа (цисто�
стомия – ТУРП (трансуретральная резекция простаты,
простатэктомия)). С другой стороны, есть часть больных,
которые могли бы эффективно лечиться консервативно, но
по определенным причинам этого не происходит. 

Вторым этапом опроса было определение тактики лече�
ния пациентов в предложенных клинических ситуациях и
анализ полученных данных в аспекте современных подходов
к диагностике и лечению ДГПЖ. 

Врачам было предложено 6 типичных портретов паци*
ентов (клинических ситуаций) и несколько вариантов лече*
ния, доступных в Украине, которые они могли выбрать для
данного пациента. 

Ðèñ. 4. Âûðàæåííîñòü äèçóðè÷åñêîé ñèìïòîìàòèêè ó
áîëüíûõ ñ ÄÃÏ

Пациент 1.

65 лет. Беспокоит поллакиурия, ноктурия.

• IPSS – 12 баллов
• Максимальная скорость мочеиспускания (Qmax)–

14 мл/с
• Объем предстательной железы (ОПЖ) – 36 мл
• Простатоспецифический антиген (PSA) – 1,2 нг/мл
• Остаточная моча (ОМ) – отсутствует

Врачам было предложено несколько вариантов лечения,
которые они могли выбрать для данного пациента. Выбор
врачей приведен на рис. 5. 

По всей видимости, более половины врачей назначили
бы растительные препараты, а только 30% – альфа�адрено�
блокаторы (АБ). Соответственно, остальные предложили бы
другой вариант лечения (некоторые выбрали комбинацию
препаратов).

Анализ ответов
Данный пациент (с незначительной дизурической симп�

томатикой, относительно небольшой ПЖ и отсутствием
ОМ) имеет низкий риск прогрессирования заболевания и

появления осложнений, так как он не имеет ни одного из
факторов риска прогрессирования ДГПЖ, которые опреде�
лены по данным последних исследований (табл. 1) [3]. Соот�
ветственно существующим протоколам лечения ДГПЖ (Ев�
ропейской, Американской, Канадской, Британской, Австра�
лийской ассоциации урологов, приказа МЗ Украины № 135
от 4.03.2009 «Про затвердження клiнiчного протоколу надан�
ня медичної допомоги хворим з ДГПЗ») [4–6] при низком
риске прогрессирования препаратами выбора для лечения
ДГПЖ являются АБ. 

Растительные препараты ни в одном из названных прото�
колов не рекомендованы [4–6], ведь ни по одному из расти�
тельных препаратов нет достаточной доказательной базы от�
носительно их эффективности. По словам выдающегося уро�

Òàáëèöà 1
Ñòàòèñòè÷åñêè ïîäòâåðæäåííûå ôàêòîðû ðèñêà 

ïðîãðåññèðîâàíèÿ ÄÃÏÆ [3]

Параметр Критическое значение

Qmax < 10,6 мл/сек P=0,011

Возраст ≥ 62 лет P=0,0002

Объем ПЖ ≥ 31 мл P<0,0001

PSA ≥ 1,6 нг/мл P=0,0009

Остаточная моча ≥ 39 мл P=0,0008

Ðèñ. 5. Âûáðàííûå âðà÷àìè âàðèàíòû òåðàïèè ïàöèåíòà 1



112

лога и ученого R.S. Kirby (1997), «использование фитотера�
пии для лечения ДГПЖ должно рассматриваться как дорого�
стоящий способ назначения плацебо». 

Почему же растительные препараты до сих пор так попу�
лярны для лечения ДГПЖ? Один из наиболее частых отве�
тов – современные АБ не по карману части пациентов.
Попробуем сравнить стоимость месячного курса лечения не�
которыми растительными препаратами с современным наибо�
лее часто назначаемым альфа�адреноблокатором – Омником
(оригинальный тамсулозин) (табл. 2). 

Как видно из данных табл. 2, указанные растительные
препараты находятся в одной ценовой категории или даже
дороже Омника. Поэтому с точки зрения соотношения це�
на/эффективность АБ имеют явное преимущество. Еще
одним отрицательным моментом является широкая рек�
ламная кампания растительных препаратов в средствах
массовой информации и их безрецептурная продажа, ко�
торая ведет к большому количеству случаев «самоназначе�
ния» пациентом этих препаратов без консультации с вра�
чом. С другой стороны, разрекламированный раститель�

ный препарат определенным образом влияет и на врача,
ведь пациент легче примет необходимость его использова�
ния. 

Что касается других методов консервативного лечения
для данного пациента (ингибиторы 5АРИ, комбинация
АБ+5АРИ, М�холиноблокаторы), выбранных нашими уро�
логами, то они не имеют достаточного обоснования для ис�
пользования у данного пациента [6–8]. 

СНМП при ДГПЖ имеют прогрессирующий характер,
поэтому очень важно начинать лечение на ранних стадиях за�
болевания, когда патологические изменения в мочевом пузы�
ре еще обратимы, а эффективное устранение инфравезикаль�
ной обструкции позволяет сохранить функцию мочевого пу�
зыря и избежать прогрессирования заболевания, а также раз�
вития серьезных осложнений [9].

Таким образом, у пациентов с ДГПЖ с небольшим риском
прогрессии стандартом терапии должно быть продолжитель�
ное назначение АБ. Соответственно только 35% опрошенных
врачей дали ответ на данный вопрос, который отвечает реко�
мендациям ведущих урологических ассоциаций.

Òàáëèöà 2
Ñòîèìîñòü ìåñÿ÷íîãî êóðñà ëå÷åíèÿ ÄÃÏÆ íåêîòîðûìè ðàñòèòåëüíûìè ïðåïàðàòàìè è íàèáîëåå ÷àñòî íàçíà÷àåìûì 

â íàñòîÿùåå âðåìÿ àëüôà-àäðåíîáëîêàòîðîì, îðèãèíàëüíûì òàìñóëîçèíîì – Îìíèê

Препарат Таденан Простагол Простаплант Простамол Омник

Стоимость месячного курса лечения (на октябрь 2010 г.), грн 152 204 184 110–160 140–150

Пациент 2.

70 лет. Беспокоит поллакиурия, ноктурия,

императивные призывы. Болеет 4 года,

периодически принимал медикаментозные

препараты.

• IPSS – 28 баллов
• Qmax – 9 мл/с
• Объем предстательной железы – 55 мл 
• PSA – 2,2 нг/мл
• Остаточная моча – 50 мл
• Индекс качества жизни – 5

При опросе врачей были получены следующие данные
(рис. 7).

Анализ ответов
Для данного пациента более трети урологов предложили

бы сразу оперативное лечение, а 32% – комбинацию АБ и ин�
гибиторов 5�альфа�редуктазы (5АРИ). 

В данной ситуации пациент имеет сразу несколько факто�
ров риска прогрессирования заболевания, но только один
(ОПЖ 55 мл) значительно превышает пограничные показате�
ли для пациентов с невысоким риском. С другой стороны, у не�
го также нет абсолютных показаний к проведению немедлен�
ного оперативного лечения, поэтому однозначного решения по
тактике лечения данного пациента нет. В таких ситуациях
большое внимание следует придавать адекватному информи�
рованию пациента относительно всех положительных и отри�
цательных аспектов возможных вариантов терапии с дальней�
шим определением предпочтений пациента и его ожиданий. 

Например, пациент должен быть проинформирован о том,
что плюсом оперативного лечения является быстрое уменьше�
ние выраженности симптомов с возможным отсутствием необ�
ходимости консервативного лечения в перспективе. С другой

стороны, оперативное лечение сопровождается значительно
более выраженными побочными эффектами и осложнениями,
с которыми пациент также должен быть ознакомлен. 

Консервативное лечение также является подходящим
выбором в данной ситуации, учитывая как возможности
фармакотерапии, так и полученные в последнее время дан�
ные клинических исследований. Так, исследование CombAT
показало, что у пациентов с ДГПЖ со средними показателя�
ми ОПЖ 55 мл, баллом IPSS 16,4 и ПСА 4,0 нг/мл при на�
блюдении на протяжении двух лет наблюдалось значитель�
ное уменьшение выраженности симптомов (на 5–6 баллов),
причем комбинация АБ и 5АРИ была значительно более эф�
фективной, чем каждый из этих препаратов отдельно
(рис. 8) [10].

Ðèñ. 7. Âûáðàííûå âðà÷àìè âàðèàíòû òåðàïèè ïàöèåíòà 2
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При этом, как видно из рис. 8, комбинация тамсулозина и
дутастерида (нижний график) была статистически достовер�
но более эффективной в отношении устранения симптомов
уже через 3 мес по сравнению с монотерапией дутастеридом,
и лишь через 9 мес по сравнению с монотерапией тамсулози�
ном. Важно отметить, что даже у такой сложной группы па�
циентов с высоким риском прогрессирования ДГПЖ моно�
терапия тамсулозином и дутастеридом достоверно не разли�
чались между собой по эффективности в течение 2 лет. 

В условиях страховой медицины, когда пациент практи�
чески не платит за лекарство, в абсолютном большинстве слу�
чаев больному, наверное, было бы предложено консерватив�
ное лечение, которое с точки зрения возможных осложнений

лечения и стресса для пациента значительно превосходит
оперативный вариант. Учитывая особенности симптоматики,
оптимальным вариантом такого лечения была бы комбина�
ция АБ и 5АРИ (32% ответов). Главным практическим мо�
ментом является четкая информированность пациента и его
желание принимать такое лечение продолжительное время
(не меньше 1 года) с периодическим контролем состояния
урологом (сначала 1 раз в месяц, дальше 1 раз в 3 мес). В на�
ших условиях важным также является финансовая способ�
ность пациента тратить ежемесячно определенную сумму на
покупку препаратов. Поэтому только после согласования с
пациентом обозначенных деталей следует принимать оконча�
тельное решение о варианте лечения. 

Ðèñ. 8. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ CombAT ó ïàöèåíòîâ ñ ÄÃÏÆ (èçìåíåíèå áàëëà IPSS), ñðàâíåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàçíûõ
âàðèàíòîâ êîíñåðâàòèâíîãî ëå÷åíèÿ íà ïðîòÿæåíèè 2 ëåò

Пациент 3.

54 года. Жалобы – императивные позывы,

учащенное мочеиспускание, ноктурия.

• IPSS – 20 баллов
• Qmax – 11 мл/с
• Объем предстательной железы – 30 мл 
• PSA – 0,8 нг/мл
• Остаточная моча – 0 мл
• Индекс качества жизни – 5

При опросе врачей были получены следующие данные
(рис. 9).

При анализе клинической ситуации следует обратить
внимание на следующее. Пациент имеет достаточно выра�
женную клиническую картину (балл IPSS – 20) с признака�
ми гиперактивного мочевого пузыря (ГМП) при плохом ка�
честве жизни. С другой стороны, объем ПЖ относительно
небольшой, выраженных признаков инфравезикальной об�
струкции нет. Поэтому лечение пациента консервативное.
Таких пациентов, по данным литературы, достаточно много.
Современные данные свидетельствуют, что 70–75% больных
ДГПЖ страдают именно от ирритативных дизурических рас�
стройств [11], которые причиняют им большее беспокойство,
чем жалобы, напрямую связанные с инфравезикальной об�

струкцией (ослабление и прерывистость струи мочи, напря�
жение брюшной стенки при мочеиспускании и т.д.) Статис�
тический анализ данных уродинамических исследований у
больных ДГПЖ выявляет гиперактивные расстройства мо�

Ðèñ. 9. Îòâåòû âðà÷åé ïî ïîâîäó ëå÷åíèÿ ïàöèåíòà 3
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чеиспускания как минимум у 45% обследованных [12, 13].
Исходя из этих данных становятся очевидными причины не�
которого снижения во всем мире интереса к оперативному
подходу в лечении ДГПЖ, который не в состоянии в боль�
шинстве случаев эффективно бороться с ирритативной со�
ставляющей СНМП. Оптимальный вариант лечения опреде�
ляется именно преобладанием симптомов ГМП. 

Исследование Kaplan и соавторов (2006), как и ряд других,
показали, что у пациентов с ДГПЖ как монотерапия AБ, так и
комбинация AБ и ХБ лучше устраняет симптомы по сравне�
нию с плацебо (рис. 10). В тот же время, влияние АБ и ХБ на
разные дизурические симптомы неодинаково. Учитывая, что
ХБ прежде всего влияют на сокращение стенки детрузора, они
более выражено уменьшают симптомы накопления (поллакиу�
рию, ноктурию, ургентность и т.п.), что и было подтверждено в
этом же исследовании при распределении пациентов на груп�
пы соответственно преобладающим симптомам (рис. 11). 

При этом симптомы опорожнения лучше устранялись моно�
терапией АБ, а симптомы накопления – комбинацией АБ и ХБ.

Данные факты были подтверждены и другими исследования�
ми. Так, например, комбинацию АБ и ХБ использовали не сра�
зу, а после месячного курса лечения АБ. Так, в исследовании
JY Lee и соавторов (2004) монотерапия АБ у пациентов с
ДГПЖ в 21% случаев не привела к улучшению симптоматики,
но на втором этапе, когда пациентам этой подгруппы добавили
ХБ, у 37% отмечался положительный эффект. В то же время,
при наличии признаков ГМП на фоне ДГПЖ отсутствие эф�
фекта после первого этапа лечения наблюдалась у 65% пациен�
тов, а при добавлении ХБ в этой подгруппе у 73% пациентов от�
мечалось уменьшение выраженности симптомов [15].

Таким образом, оптимальным вариантом лечения паци�
ента 3 следует считать комбинацию АБ и ХБ. Решение о на�
значении ее сразу или после начального курса монотерапии
АБ должен принимать врач, учитывая пожелания пациента,
но в данной ситуации следует ожидать недостаточной эф�
фективности монотерапии АБ. 

В то же время, только 10% урологов указали на комбина�
цию АБ и ХБ как вариант первичного лечения, а 45% выбра�
ли бы монотерапию АБ. 24% врачей использовали бы 5АРИ
как монотерапию или в комбинации, но эти препараты в дан�
ной ситуации не показаны к использованию. Таким образом,
только 10% опрошенных специалистов назначили бы лече�
ние соответственно стандартам ЕАУ, еще 45% – не оптималь�
ный, но возможный вариант лечения. 

Урологам также задали вопрос: как лечили бы этого же
пациента, если бы терапия через 1 мес не привела бы к улуч�
шению (Пациент 3/2)? Те самые 11% урологов указали на
комбинацию АБ и ХБ как вариант вторичного лечения, еще
3% – монотерапию ХБ. Наибольшая часть (45%) предложи�
ли бы 5АРИ как монотерапию или в комбинации, которая
тем более не дала бы положительного результата. В данной
клинической ситуации только 14% урологов могли бы наде�
яться на положительный результат лечения, что является не�
удовлетворительно низким показателем.

Почему неэффективность первичного курса консерватив�
ного лечения АБ вызвала такие расхождения в тактике даль�
нейшего лечения пациента с ДГПЖ? Без сомнения, если бы в
вариантах ответов было бы еще указано оперативное лечение,
то достаточно много урологов, наверное, выбрали бы его как
вариант терапии. Сегодня общеизвестно, что около 15–20% па�
циентов с ДГПЖ не получают положительного результата от

Ðèñ. 10. Óìåíüøåíèå áàëëîâ øêàëû IPSS (âåðòèêàëüíàÿ
îñü) ïðè èñïîëüçîâàíèè íà ïðîòÿæåíèè 12 íåä
(ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü) ÕÁ, ÀÁ, èõ êîìáèíàöèè è ïëàöåáî
(Kaplan et al., 2006) [14]

Ðèñ. 11. Óìåíüøåíèå áàëëîâ øêàëû IPSS (âåðòèêàëüíàÿ îñü) îòäåëüíî îòíîñèòåëüíî ñèìïòîìîâ îïîðîæíåíèÿ (ëåâûé
ãðàôèê) è ñèìïòîìîâ íàêîïëåíèÿ (ïðàâûé ãðàôèê) ïðè èñïîëüçîâàíèè â òå÷åíèå 12 íåä (ãîðèçîíòàëüíàÿ îñü) ÕÁ, ÀÁ,
èõ êîìáèíàöèè è ïëàöåáî (Kaplan et al., 2006) [14]
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операции. Именно пациенты с преобладанием симптомов
ГМП составляют основную часть недовольных операцией, ко�
торые после этого продолжительное время обращаются к свое�
му урологу с постоянными жалобами на дизурию, циститы и
т.п. Если раньше у урологов не было эффективного метода ле�
чения ГМП, то теперь появление высокоэффективных и без�
опасных ХБ может быть реальной альтернативой операции и
приводить к улучшению состояния таких пациентов.

В то же время, четко прослеживается незаслуженно низ�
кая популярность ХБ среди урологов как метода консерва�
тивного лечения ДГПЖ. Это может быть связано с несколь�
кими факторами. Во�первых, они появились как одобренный
метод лечения ДГПЖ только в рекомендациях ЕАУ 2010 го�
да. Во�вторых, их традиционно используют у женщин (чаще
всего при ГМП, особенно при недержании мочи) и редко у
мужчин, так как уменьшают сократительную способность де�
трузора, что нежелательно при ДГПЖ и может повысить
риск ОЗМ и мочевой инфекции. 

Однако данные последних лет не подтверждают эти фак�
ты. Так, в исследовании S. MacDiarmid и соавторов (2008)
при использовании ХБ у больных с ДГПЖ общее количест�
во нежелательных явлений (НЯ), а также серьезных НЯ бы�
ла одинаковой в группе пациентов, которые использовали

AБ + ХЛ и в группе, где использовали только АБ. Особенно
следует отметить, что риск возникновения острой задержки
мочи (ОЗМ) в обеих группах был одинаковым, что свиде�
тельствует о безопасности применения ХБ у части пациентов
с ДГПЖ. Единственное возможное отличие состояло в более
частом выявлении сухости во рту в первой группе (что ти�
пично для всех ХБ), однако это не привело к более частому
отказу от лечения пациентами в этой группе (табл. 3) [16].

Следует, однако, отметить, что естественно не всем пациен�
там с ДГПЖ и симптомами ГМП возможно назначение ХБ.
Прежде всего, не следует их назначать при наличии признаков
выраженной механической инфравезикальной обструкции. На�
иболее простым из них является наличие остаточной мочи. Со�
временные публикации свидетельствуют о безопасности назна�
чения ХБ при объеме ОМ не более 200 мл. При этом, если объ�
ем ОМ менее 50 мл и нет других факторов риска, ХБ можно ис�
пользовать в виде монотерапии (такой вариант лечения
СНМП/ДГПЖ в рекомендациях ЕАУ тоже появился только в
2010 г.), в других случаях их следует комбинировать с АБ. 

Таким образом, ХБ можно использовать как в комбиниро�
ванной терапии ДГПЖ (с АБ), так и в монотерапии, когда у
пациентов значительно преобладают симптомы ГМП и отсут�
ствуют признаки выраженной инфравезикальной обструкции. 

Òàáëèöà 3
×àñòîòà ðàçíûõ ïîáî÷íûõ äåéñòâèé ïðè èñïîëüçîâàíèè ÕÁ â êîìáèíàöèè ñ ÀÁ â ñðàâíåíèè 

ñ ìîíîòåðàïèåé ÀÁ ó 420 áîëüíûõ ñ ÄÃÏÆ (MacDiarmid S et al., 2008) [16]

НЯ α1�AБ + ХБ (%) α1�АБ + плацебо (%)

Любые НЯ 42,6 42,6

Серьезные НЯ 2,4 2,9

НЯ, которые привели к отказу от лечения 10,0 9,6

Сухость во рту 15,3 4,8

Инфекции 8,6 10,5

Другие НЯ со стороны сердечно*сосудистой системы 4,8 4,8

ОЗМ 0 0

Пациент 4.

75 лет. Жалобы: учащенное мочеиспускание

днем около 10, ноктурия 2–3 раза.

Сопутствующий диагноз: Гипертоническая

болезнь III стадии, 2*й степени, риск очень

высокий, состояние после перенесенного

мозгового инсульта (из анамнеза: инсульт

перенес 4 мес назад). Принимает ингибитор

АПФ (Эналаприл 20 мг/сут) + диуретик (Арифон). 

• IPSS – 20 баллов
• Qmax – 12 мл/с
• Объем предстательной железы – 50 мл 
• PSA – 3,3 нг/мл
• Остаточная моча – 120 мл
• Индекс качества жизни – 4

При опросе врачей были получены следующие данные
(рис. 12).

76% респондентов отдали предпочтение медикаментозной
терапии альфа� адреноблокаторами ( в виде монотерапии и в со�
ставе комбинированной терапии). Из них почти каждый четвер�
тый уролог (21,5%) предполагал назначение такому пациенту с
максимальным уровнем кардиоваскулярного риска доксазози�
на, более 10 % опрошенных урологов отдали предпочтение гене�

рическим формам тамсулозина, около 40% предпочли ориги�
нальный тамсулозин (Омник) и только 36,7% респондентов сде�
лали оптимальный выбор, предполагая у такого пациента ис�
пользование Омника ОКАС. 14% урологов, которые принимали
участие в исследовании, выбрали стратегию оперативного лече�
ния пациенту с давностью инсульта всего 4 мес. 

Данный пациент имеет сложную комбинацию выраженных
СНМП/ДГПЖ и серьезной сердечной патологии. Пациент име�
ет ряд факторов риска со стороны ДГПЖ и относительные пока�
зания к оперативному лечению. В то же время, абсолютных по�
казаний к операции нет учитывая свежий (до 6 мес) инсульт в
анамнезе. Операцию можно проводить только при абсолютных
показаниях с высоким риском развития осложнений при этом.
Поэтому вариант оперативного лечения не следует использо�
вать у данного больного. Учитывая урологический статус, паци�
енту может быть показана или монотерапия АБ, или их комби�
нация с 5АРИ. 

Однако и в случае определения тактики консервативной те�
рапии следует принимать во внимание выраженную сердечно�
сосудистую патологию, которая значительно сужает наши воз�
можности. Согласно современным международным рекоменда�
циям больным с артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с
СНМП в первую очередь должна быть подобрана оптимальная
антигипертензивная терапия с использованием основных пре�
паратов первой линии, которые не должны ухудшать прогноз и
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провоцировать развитие осложнений. Попытка «сесть на два
стула» – применение АБ с гипотоническим действием в виде мо�
нотерапии в настоящее время не может считаться адекватным
лечением. 

В 2009 г. Европейским обществом гипертензии (ESH) был
опубликован Пересмотр Европейских рекомендаций по веде�
нию АГ. В ходе последних исследований было продемонстриро�
вано, что выраженное снижение артериального давления (АД),
так же как его существенное повышение, может сопровождаться
ростом уровня смертности. У пожилых пациентов, так же как у
всех больных с АГ, в лечении предпочтение отдается пяти основ�
ным классам антигипертензивных препаратов, продемонстриро�
вавшим способность улучшения прогноза. К ним относятся: ин�
гибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, диуре�
тики, блокаторы кальциевых каналов и бета�адреноблокаторы.
В настоящее время альфа�адреноблокаторы не входят в пере�
чень препаратов первой линии, а расцениваются как резервная
группа антигипертензивных средств, представители которой мо�
гут быть использованы у пациентов с рефрактерной АГ, когда
препараты первой линии не позволяют контролировать АД. У
подавляющего большинства пациентов эффективный контроль
АД достигается только на фоне комбинированной терапии. К
комбинациям первой линии, имеющим достаточную доказа�
тельную базу, относятся комбинации блокаторов системы ре�
нин–ангиотензина с диуретиками или антагонистами кальция. 

Почему же альфа�адреноблокаторы, являясь препаратами
эффективно снижающими АД, были исключены из группы пре�
паратов первой линии? Ответ на этот вопрос убедительно де�
монстрируют результаты исследования ALLHAT, которое
включало 42 448 больных АГ старше 55 лет и проводилось На�
циональным институтом здоровья США [17]. Результаты этого
исследования свидетельствуют, что в категории пациентов, при�
нимавших доксазозин, на 25% увеличилось количество случаев
«комбинированного кардиоваскулярного заболевания», вклю�
чавшего первичную ишемическую болезнь сердца, стенокардию,

проведение аортокоронарного шунтирования и ЧКВ, хроничес�
кую сердечную недостаточность, инсульт. Частота симптомати�
ческой сердечной недостаточности у этих пациентов увеличива�
лась в два раза, не отмечалось преимуществ в предотвращении
смерти и нефатального инфаркта миокарда. В связи с получен�
ными негативными результатами, доксазозин был досрочно ис�
ключен из исследования. В выводах по данному исследованию
было подчеркнуто, что результаты по доксазозину могут быть
распространены и на другие вазоактивные альфа�адреноблока�
торы. Результаты исследования ALLHAT, а также мета�анализ
других исследований (TOHMS, V�HeFT) послужили причиной
того, что альфа�адреноблокаторы были исключены из группы
препаратов первой линии для лечения АГ.

Патогенез возникновения побочных эффектов и осложне�
ний при использовании вазоактивных альфа�адреноблокаторов
обусловлен блокадой альфа1В�рецепторов, расположенных в со�
судах, что сопровождается депонированием крови в венах, выра�
женным снижением с риском снижения АД, что приводит к раз�
витию синдрома «обкрадывания» жизненно важных органов
(миокарда и головного мозга) и может повышать риск развития
мозгового инсульта и ишемии миокарда.

Поэтому лечение АГ у подобных пациентов должен прово�
дить кардиолог в соответствии с индивидуальными особеннос�
тями пациента, а для лечения СНМП должна использоваться
терапия альфа�адреноблокаторами, не оказывающими влияния
на системную гемодинамику, что особенно важно учитывать при
лечении пациентов пожилого возраста. 

Если говорить о генерических аналогах тамсулозина, то по
определению Европейского агентства по оценке лекарствен�
ных средств (EMEA European Medicines Evaluation Agency),
генерики считаются биоэквивалентными, если значения пло�
щади фармакологической кривой (АUC – Area Under Curve) �
и максимальная концентрация лекарственного вещества в кро�
ви (Сmax) отличаются не больше чем 20�25%. Учитывая особен�
ности фармакокинетики препарата Омник ОКАС,   различия

Ðèñ. 12. Âûáðàííûå âðà÷àìè âàðèàíòû òåðàïèè ïàöèåíòà 4

Òàáëèöà 4
Àíàëèç ñîîòâåòñòâèÿ âûáðàííûõ óðîëîãàìè Óêðàèíû âàðèàíòîâ ëå÷åíèÿ ÄÃÏÆ ïîñëåäíèì ïðîòîêîëàì ÅÀÓ

Варианты лечения Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3/1 Пациент 3/2 Пациент 4 Среднее

Отвечают протоколу 35% 45% 10% 14% 28% 26%

Отвечают частично 3% 50% 45% 8% 13% 24%

Не отвечают протоколу 62% 5% 45% 78% 59% 50%



AUC и Cmax генериков [20] и Омника ОКАС могут достигать
190%. Кроме того, при сравнении уроселективности  генериков
и оригинального тамсулозина Омника, была доказана меньшая
уроселективность генериков. Принимая во внимание непред�
сказуемую фармакокинетику и меньшую уроселективность ге�
нерических тамсулозинов, возникает важный вопрос: могут ли
гарантировать генерики безопасное лечение пациента с сопут�
ствующей кардиоваскулярной патологией.

В связи с этим наиболее оптимальным является использова�
ние оригинального тамсулозина (Омник) в инновационной
форме выпуска ОКАС, который имеет более сбалансированные
показатели фармакокинетики без пика концентрации в первые
часы после приема препарата и поэтому практически не оказы�
вает влияния на регуляцию АД, не требует титрования дозы и
коррекции основной антигипертензивной терапии, соответ�
ственно может сочетаться с любыми рекомендуемыми антиги�
пертензивными препаратами. Поэтому наиболее правильным
вариантом лечения СНМП у данного больного является назна�
чение Омника ОКАС, на что указали всего 28% респондентов.

Обсуждение данного случая убедительно демонстрирует ак�
туальность постоянного обновления практическими урологами
знаний особенностей фармакокинетики различных препаратов
группы альфа�адреноблокаторов, не только с точки зрения их
эффективности, но с точки зрения их безопасности. 

Обобщая анализ особенностей реальной клинической прак�
тики лечения ДГПЖ в Украине по сравнению с последним про�
токолом ЕАУ по лечению этого заболевания, можно распреде�
лить выбранные нашими урологами варианты лечения в разных
клинических ситуациях на отвечающие протоколу (есть прямые
показания к их применению), такие, которые отвечают частично
(есть относительные показания к их применению) и такие, кото�
рые не отвечают протоколу (для которых нет показаний или ко�
торые могут повредить пациенту) (табл. 4).

Результаты свидетельствуют о том, что около половины
предложенных вариантов лечения не отвечают современным
требованиям. Наибольшие проблемы возникли за счет чрезмер�
ного назначения растительных препаратов с недоказанной эф�
фективностью, что часто приводит к отсрочке назначения адек�
ватного лечения, и низкой частоты применения ХБ при наличии
прямых показаний у пациентов с выраженными симптомами
ГМП, а также за счет недооценки различий фармакокинетики
разных альфа�адреноблокатров с точки зрения безопасности.
Можно предположить, что первая проблема более связана с от�
голосками «домедикаментозной» эры, когда специалисты не
имели реально эффективных препаратов для консервативного

лечения ДГПЖ и растительные препараты широко использова�
лись. Осторожность в назначении ХБ у пациентов с ДГПЖ так�
же понятна, учитывая относительно недавнее начало широкого
использования данных препаратов при ДГПЖ. А третья пробле�
ма лежит в плоскости недостаточного информирования врачей. 
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Как Вы будете лечить этого пациента, если у него кроме
симптомов нижних мочевых путей (СНМП) наблюдается нару$
шение эректильной функции (Международный индекс эрек$
тильной функции (IIEF). При опросе врачей были получены
следующие ответы (рис. 1).

Необходимо прежде всего обратить внимание на молодой
возраст пациента (48 лет). К сожалению, такие пациенты встре$
чаются все чаще. С точки зрения риска прогрессирования забо$
левания у него имеется только один достоверный фактор риска
– значительно увеличенная предстательная железа (таблица 1). 

Обращает на себя внимание также выраженная симптомати$
ка (23 балла) и значительное нарушение качества жизни (4 бал$
ла). Как правило, такие пациенты еще сексуально активны и
данный аспект жизнедеятельности является для них достаточно
важным. 

Как следует из ответов урологов, 3/4 из них назначили
бы α$адреноблокаторы (АБ) в монотерапии или в комбина$
ции, что полностью отвечает современным протоколам. А вот
в отношении вариантов комбинированного лечения мнения
разошлись. Выбрать ингибитор 5α$редуктазы (5АРИ),
ингибитор 5$фосфодиэстеразы (5ФДЭ) или холиноблокатор
(ХБ)? 

Для выбора оптимального варианта опять следует обратить$
ся к данным современных исследований. Исходя из
симптоматики и размера предстательной железы данного
пациента, может рассматриваться комбинация АБ с 5АРИ. С
другой стороны это молодой пациент с  эректильной
дисфункцией и следует принимать во внимание, что как
финастерид, так и дутастерид оказывают негативное влияние на
сексуальную функцию.

Ðåàëüíàÿ ïðàêòèêà âûáîðà òàêòèêè ëå÷åíèÿ
ïàöèåíòîâ ñ äîáðîêà÷åñòâåííîé ãèïåðïëàçèåé
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû â Óêðàèíå è åå
ñîîòâåòñòâèå ìåæäóíàðîäíûì ïðîòîêîëàì 
(÷àñòü 2)
И.И. Горпинченко1, В. И. Зайцев2, М.В. Криштопа3

1 ГУ «Институт урологии НАМН Украины», г. Киев
2 Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы
3 Донецкий Национальный медицинский университет им. М. Горького

Данная статья является второй частью анализа результатов опроса урологов Украины (первая часть опублико&
вана в журнале «Здоровье мужчины» №2(37)). Напомним, что данный опрос впервые в нашей стране был про&

веден с целью подготовки к Съезду урологов (Одесса, сентябрь 2010 г.) и был инициирован Ассоциацией урологов
Украины. Исследование проводила компания GfK Ukraine, которая является наибольшей в области маркетинговых
и социальных исследований в Украине и входит в состав международной исследовательской сети GfK Group – ми&
рового лидера в области исследований.

Целью опроса было изучение реальной практики в отношении диагностики и лечения доброкачественной гиперпла$
зии предстательной железы (ДГПЖ), особенно в сложных случаях при наличии сопутствующей симптоматики и дру$
гих заболеваний. Всего опрошено 167 урологов, в основном из больших городов. 

В первой публикации мы проанализировали мнения урологов по диагностике и лечению 4 пациентов с ДГПЖ с разной выраженно$
стью симптомов, часть из них имели также другие заболевания, которые следовало учитывать при выборе тактики лечения. 

В данной статье мы рассмотрим клинические ситуации, которые были предложены нашим урологам. 

Пациент Э, 48 лет

Жалобы: императивные позывы к мочеиспусканию, учащенное мочеиспускание,
ноктурия. 
Из анамнеза: работает, симптомы являются беспокоящими и нарушают привычный
образ жизни

• Общий балл IPSS	 23 балла
• Индекс качества жизни IPSS QoL – 4.
• Qmax – 11 мл/с.
• Объём предстательной железы – 56 мл. 
• Остаточная моча 	 50 мл.
• PSA 	 1,6 нг/мл.
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Вообще СНМП является важным фактором риска развития
сексуальной дисфункции, в том числе ЭД, независимо от возрас$
та и сопутствующей кардиоваскулярной патологии [2]. Много$
численными исследованиями доказана взаимосвязь ЭД и
СНМП. Так, среди 1271 пациента в возрасте старше 45 лет 90%
из них связывали возникновение ЭД с СНМП [3–6].

Конкретные механизмы взаимоотношения СНМП и ЭД до
сих пор полностью не изучены, но считается, что ключевым мо$
ментом в развитии этих патологических состояний является
возрастное снижение тестостерона (частичный андрогенный де$
фицит пожилых мужчин). Доказано, что снижение уровня сво$
бодного тестостерона уменьшает его эротизирующее действие
на нервные центры (начиная от коры головного мозга до спи$
нальных половых центров и эндотелия кавернозных тел). Одно$
временно с этим отмечается снижение тонуса мышц, обеспечи$
вающих мочеиспускание. Также для стареющего организма
мужчины характерно увеличение уровня эстрогенов (И.И. Гор$
пинченко,1986), что еще больше снижает тонус центров, обеспе$
чивающих эрекцию, и угнетает продукцию тестостерона. Уста$
новлено, что гиперэстрогения является пусковым механизмом
развития стромальной гиперплазии предстательной железы и
приводит к уменьшению процесса апоптоза и увеличению про$
лиферации клеток предстательной железы.

Проявлением частичного андрогенного дефицита является
также гипертонус симпатической нервной системы, приводя$
щий в том числе к спазму сосудов, обеспечивающих эрекцию по$
лового члена (И.И. Горпинченко, 1991). Отражением усиления
симпатического тонуса являются ирритативные симптомы на$
рушения мочеиспускания: учащение позывов, императивные
позывы к мочеиспусканию.

В последнее время подтверждены также данные о положи$
тельном влиянии α$адреноблокаторов на сексуальную функ$
цию. Так, еще в 1999 г. было установлено, что у больных с ЭД и
СНМП, принимающих тамсулозин, отмечается улучшение
эректильной функции и уменьшение выраженности СНМП
(Seo K.K., 1999; K. Hofner 1999). Результаты дальнейших иссле$
дований свидетельствуют, что если прием тамсулозина улучша$

ет показатели IPSS на 16%, а прием одного из 5ФДЭ – на 17%, то
сочетанный прием этих препаратов у больных с СНМП и ЭД
улучшает урологическую симптоматику на 24%. В ходе другого
исследования выявлено, что применение тамсулозина улучшает
эректильную функцию по показателю IIEF (International Index
of Erectile Function) на 12,6%, а в сочетании с ингибитором
5ФДЭ – на 54,7% [7].

В связи с открытыми в последнее время фактами, коррекция
ЭД, сопровождающей СНМП, уже не кажется только лечением
сексуальных нарушений, но может быть одним из элементов
комплексного лечения данного пациента. Поэтому более опти$
мальным в данном случае мы считаем одновременное назначе$
ние АБ и 5ФДЭ, что должно дать лучший эффект, учитывая так$
же ряд данных, свидетельствующих о позитивном собственном
влиянии 5ФДЭ при дизурии у пожилых мужчин. 

Что касается холинолитиков (ХЛ), у пациента с одной
стороны отмечаются симптомы накопления, но с другой –
низкая максимальная скорость мочеиспускания (менее 15 мл/с)
заставляет относиться к их назначению осторожно. Поэтому ХЛ
в данной ситуации могут быть использованы, но обязательно в
комбинации с АБ. Можно рекомендовать первичное назначение
АБ на 1 мес, а при их неэффективности – добавить ХЛ.

Следует подчеркнуть еще один момент в данной клиничес$
кой ситуации. Из собственного практического опыта можно от$
метить, что значительное увеличение предстательной железы у
относительно молодого мужчины (как в приведенном примере)
в абсолютном большинстве случаев вызвано не столько возраст$
ными изменениями, сколько наличием хронического воспали$
тельного процесса в предстательной железе. Поэтому в приве$
денной ситуации следовало бы выполнить соответствующие ди$
агностические и лечебные мероприятия в данном направлении,
что опять же в большинстве случаев значительно улучшает ре$
зультат лечения. Но это уже совсем другая история.

Таким образом, исходя из последних полученных данных,
оптимальным вариантом лечения данного пациента следует
признать комбинацию АБ и 5ФДЭ, на что указали 24% уроло$
гов. Еще 52% дали частично правильный ответ. 

Òàáëèöà 1
Ñòàòèñòè÷åñêè ïîäòâåðæäåííûå ôàêòîðû ðèñêà ïðîãðåññèðîâàíèÿ ÄÃÏÆ [1]

Ðèñ. 1. Ïðåäïî÷òåíèå âðà÷åé â âûáîðå ëå÷åíèÿ äàííîãî ïàöèåíòà

Параметр Критическое значение

Qmax < 10,6 мл/с P=0,011

Возраст ≥ 62 лет P=0,0002

Объем предстательной железы ≥ 31 мл P<0,0001

PSA ≥ 1,6 нг/мл P=0,0009

Остаточная моча ≥ 39 мл P=0,0008
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Таким образом, приведенные выше клинические случаи показали определенную недооценку применения 5ФДЭ при
СНМП, что, вероятно, связано еще с финансовой неспособностью большинства пациентов принимать длительное время та$
кое лечение. Другой важный вывод – часть урологов также недоверчиво относятся к возможности восстановления мочеис$
пускания после ОЗМ при помощи установки уретрального катетера и применения эффективных АБ, ведь еще недавно опе$
рация была практически единственным реальным вариантом спасения таких пациентов. 

Надеемся, что проведенный впервые опрос урологов Украины о принципах реальной клинической практики ле$
чения ДГПЖ и детальный разбор вариантов ответов в разрезе существующих на сегодня данных международных ис$
следований помогут специалистам усовершенствовать свои подходы к лечению данного контингента пациентов. 

Как Вы будете лечить этого пациента, если у него ранее
не наблюдались СНМП и ОЗМ (рис. 2)? 

Большинство урологов (больше половины) выбрали бы опе$
ративное лечение, а 40% – установку катетера и назначение АБ. 

Практический опыт и научные исследования свидетельству$
ют, что выполнение оперативного лечения непосредственно пос$
ле ОЗМ значительно повышает риск развития интра$ и после$
операционных осложнений. Так, риск летального исхода при
операции, выполненной на фоне ОЗМ, повышается в 3,3 раза, а
необходимость гемотрансфузии – в 2,5 раза [8]. Поэтому ургент$
ная операция не самый оптимальный вариант лечения ОЗМ. 

Следует обратить внимание на ряд фактов. Данный
пациент с низким риском прогрессирования (небольшой
размер железы и уровень ПСА). Очень важным является
относительно небольшое количество остаточной мочи
(750 мл) и отсутствие предыдущего лечения СНМП. 

Наиболее масштабным исследованием по изучению оп$
тимальной тактики лечения ОЗМ было проведенное Trial
Without Catheter (TWOC), в котором принимали участие
также украинские урологи (клиника проф. С.П. Пасечни$
кова). В исследование было включено 360 больных с ОЗМ.
При возникновении ОЗМ пациентам устанавливали урет$
ральный катетер и назначали АБ. По результатам исследо$
вания были установлены основные факторы риска отсут$
ствия возобновления мочеиспускания после ОЗМ. Ими
были признаны пожилой возраст (>65 лет), объем выпу$
щенной мочи при катетеризации более 1000 мл, а также
средний уровень ПСА 6,2 нг/мл [9].

Учитывая указанные критерии, а также то, что пациент
прежде не лечился, шансы на восстановление мочеиспуска$
ния при установке катетера и назначении АБ на протяжении
3–4 дней у него достаточно высокие. В связи с изложенным
выше, именно такой вид лечения ему должен быть назначен.
Учитывая низкий риск прогрессирования заболевания у это$
го пациента, оптимальным методом лечения в дальнейшем
безусловно являются α$адреноблокаторы.

Таким образом, оптимальный вид лечения выбрали 40%
урологов. 

Продолжением данной клинической ситуации стало не$
большое изменение данных анамнеза пациента (при сохране$
нии данных обследования): «Как Вы будете лечить данного
пациента, если диагноз ДГПЖ установлен около 5 лет тому
назад, принимал препараты периодически при ухудшении
симптоматики, в анамнезе случай ОЗМ?». 

В данном клиническом случае ситуация неоднозначная.
С одной стороны, пациент вроде бы лечился, но отсутствуют
детали относительно медикаментозного лечения – какими
препаратами, как часто и как долго. Если это были препара$
ты, принимаемые пациентом самостоятельно после просмо$
тра рекламных роликов по телевизору (к сожалению, ситуа$
ция достаточно типичная в наше время), то назвать это аде$
кватным лечением невозможно просто потому, что действи$
тельно эффективные препараты по телевизору не реклами$
руются. Отсутствие регулярного контроля у специалиста и
достаточно длительного лечения оставляет неплохие шансы
у пациента на восстановление мочеиспускания при приеме
качественного АБ. С другой стороны, рецидив ОЗМ являет$
ся негативным прогностическим фактором восстановления
мочеиспускания, поэтому решение о тактике лечения следу$
ет принимать при активном участии самого пациента. Он
должен понимать преимущества и недостатки обоих глав$
ных вариантов лечения (немедленного оперативного лече$
ния или установки катетера и назначения АБ на 3–4 дня).
Кроме того, важное значение имеет опыт и преференции са$
мого врача. Поэтому в данной ситуации однозначного реше$
ния, по$видимому, не существует.

Пациент О., 74 года

Поступил ургентно по

поводу острой задержки

мочи (ОЗМ).

• Объем выпущенной мочи 	
750 мл.

• Объем предстательной
железы 	 34 мл. 

• PSA 	 3,2 нг/мл.

Ðèñ. 2. Ïðåäïî÷òåíèå âðà÷åé â âûáîðå ëå÷åíèÿ äàííîãî
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и выбор метода лечения 
СНМП при ДГПЖ

В.И. Зайцев, д.мед.н., профессор кафедры хирургии и урологии

Буковинского государственного медицинского университета, г. Черновцы

В
виду активного развития медицины посто-
янно возникают новые задачи относительно 
внедрения современных методов консерва-

тивного и оперативного лечения урологических 
заболеваний. При этом специалисты должны все 
время балансировать между стремлением исполь-
зовать новые способы терапии с целью улучшения 
клинических результатов и потенциальным ри-
ском нанесения вреда больному вследствие при-
менения недостаточно апробированных методик 
и препаратов. Каждый врач в своей практике са-
мостоятельно принимает решение и находит этот 
баланс. Именно для того, чтобы помочь специа-
листам найти золотую середину, были внедрены 
международные протоколы лечения, основанные 
на экспертном анализе опубликованных результа-
тов использования того или иного метода. С этой 
же целью была разработана система анализа до-
казательности эффективности препаратов и спо-
собов лечения, которая базируется на распределе-
нии полученных данных на несколько категорий 
в зависимости от их качества и достоверности. 

На сегодня приняты следующие категории до-
казательности исследований.

А –  результаты, полученные при проведении  ●
рандомизированных контролируемых иссле-
дований или метаанализа. 
В –  когортные исследования и исследования  ●
типа случай-контроль, а также хорошо спла-
нированные контролируемые исследования 
без рандомизации. 
С – доказательства, основанные на эксперт- ●
ной оценке или клиническом опыте. 

Лечение симптомов нижних мочевых путей при 
доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы (СНМП/ДГПЖ) – это направление уро-
логии, в котором за последние годы произошли 
кардинальные изменения. В частности, для те-
рапии данных заболеваний предлагаются пре-
параты, которые относятся к абсолютно разным 
фармакологическим группам и порой с непод-
твержденным механизмом действия. В связи с 

этим профессиональные урологические ассоциа-
ции разных стран разработали свои протоколы 
диагностики и лечения СНМП/ДГПЖ с указани-
ем уровня рекомендаций относительно исполь-
зования той или другой группы лекарственных 
средств (табл. 1).

Среди рекомендованных групп препаратов 
выделяют α-адреноблокаторы, ингибиторы 
5-α-редуктазы и холинолитики. Холинолитики 
вошли в последние рекомендации Европейской 
ассоциации урологов, хотя еще в 2006 г. были 
одобрены только Австралийской ассоциацией. 
Также предложено использование комбиниро-
ванной терапии. Фитопрепараты обсуждаются в 
рекомендациях, однако до сих пор не одобрены 
для рутинного назначения при ДГПЖ. Другие 
группы лекарственных средств (животного про-
исхождения, комбинированные натурального 
происхождения, гомеопатические и др.) даже не 
рассматриваются, т.е. отсутствуют во всех пред-
ставленных документах. В то же время в реальной 
практике как в Украине, так и в других странах 
до сих пор используются препараты указанных 
групп. Естественно, по этому поводу возникают 
актуальные вопросы: почему фитопрепараты, ле-
карственные средства животного происхождения 
и другие, которые согласно инструкциям произ-
водителей используются для лечения ДГПЖ, не 
указаны в рекомендациях национальных уроло-
гических ассоциаций? Есть ли для этого реальные 
основания, или это элемент дискриминации дан-
ных производителей, которые предлагают эффек-
тивные альтернативные средства лечения?

С целью изучения этого вопроса мы решили 
провести анализ доступной литературы и инструк-
ций производителей относительно доказательной 
базы эффективности и безопасности применения 
наиболее популярных препаратов при лечении 
ДГПЖ, присутствующих на фармацевтическом 
рынке Украины, которые не входят в официаль-
ные рекомендации. Исходя из информации отно-
сительно продаж по Украине, первые места среди 
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У
Р
О
Л
О
Г
И
Ялекарственных средств, не отмеченных в рекомен-

дациях, занимают простамол, гентос, витапрост и 
витапрост форте, а также недавно появившийся 
гомеопатический препарат афала.

Основаниями для внесения α-адреноблокаторов 
и ингибиторов 5-α-редуктазы в рекомендации 
всех урологических ассоциаций являются: доста-
точное количество человек, использовавших пре-
парат (не менее 100 пациентов), и продолжитель-
ность его применения (предпочтительно в течение 
1 года). Кроме того, доказательным исследование 
считается только в том случае, если оно имеет 
рандомизацию и двойной слепой метод контроля 
с использованием группы плацебо (для исключе-
ния эффекта плацебо). Также оно должно быть 
международным многоцентровым (во избежание 
возможного влияния субъективных особенностей 
исследователя и генетически детерминированных 
характеристик различных народностей и рас). 
При выполнении этих главных условий результа-
ты исследования считаются достоверными и мо-
гут служить доказательной базой.

Относительно изучения эффективности и без-
опасности препаратов, которые уже вошли в реко-
мендации, в качестве примера можно упомянуть 
некоторые базовые исследования продолжитель-
ностью не менее 12 мес (всего свыше 30 наблю-
дений) оригинального тамсулозина (наиболее по-
пулярного α-адреноблокатора) [1-7]:

Tamsulosin Investigator Group – с участием 756  ●
пациентов продолжительностью 12 мес;
Omnic Control Study – 2921 пациент, 12 мес; ●
Tamsulosin: 3-year long-term efficacy and  ●
safety – 355 участников, 3 года;
Long-term safety and efficacy of tamsulosin for the  ●
treatment of LUTS/BPH – 609 пациентов, 6 лет;
TRIUMPH – 11 000 исследуемых, 6 лет; ●
MTOPS – 3047 человек, 4,5 года; ●
CombAT – 4844 пациента, 4 года. ●

Среди базовых исследований длительностью 
более 12 мес относительно эффективности и 
без опасности применения ингибиторов 5-α-
редуктазы (финастерид – проскар и дутастерид – 
аводарт) следует вспомнить такие [5-9]:

MTOPS – с участием 3047 пациентов продол- ●
жительностью 4,5 года; 
PREDICT – 1095 участников, 2 года; ●
CombAT – 4844 исследуемых, 4 года; ●
Prostate Cancer Prevention Trial (PCPT) – бо- ●
лее 8000 человек, 7 лет;
REDUCE (2010) – 8200 пациентов, 4 года. ●

Кроме того, в целом ряде исследований имелась 
группа сравнения, в которой пациенты не полу-
чали лечения. Например, в Olmsted county наблю-
дались 2115 больных на протяжении 12 лет, а при 
анализе результатов исследования TRIUMPH ис-
пользовались данные более 63 тыс. участников.

Приведенные данные свидетельствуют о зна-
чительном количестве пациентов (в основном 
> 1000), которые на протяжении длительного пе-

риода времени (в большинстве случаев > 2 лет) 
принимали указанные препараты в рамках контро-
лируемых исследований. Все это в совокупности и 
дало возможность включить их в рекомендации.

Как указывалось выше, в Украине первые ме-
ста среди активно используемых лекарственных 
средств, которые однако не указаны в рекомен-
дациях, занимают препараты простамол, гентос, 
витапрост, витапрост форте, афала. Мы проана-
лизировали результаты исследований их эффек-
тивности. 

Использование препаратов Serenoa repens 
в терапии ДГПЖ

Основным действующим веществом препарата 
простамол является экстракт карликовой (аме-
риканской) пальмы (Serenoa repens, Saw palmetto, 
Sabal serrulatum). 

Считается, что липофильные компоненты рас-
тения, экстрагированные с помощью гексана или 
спирта, эффективны в лечении ДГПЖ (при во-
дной экстракции эффект не проявляется). Среди 
них – свободные жирные кислоты (лауриновая, 
олеиновая, миристиновая, пальмитиновая), фла-
воноиды, стеролы. Основным эффектом данных 
препаратов является блокирование 5-α-редуктазы. 
Другие возможные действия  – комбинация спаз-
молитических, антиандрогенных и противовос-
палительных эффектов; но окончательный меха-
низм их действия не выяснен [10]. 

Исследования по применению Serenoa repens
Всего было проведено около 20 плацебо-

контролируемых исследований, однако только 
два из них продолжительностью в 1 год [11-15].

В 13 таких исследованиях эффект от примене-
ния препаратов Serenoa repens (в качестве моно-
терапии или в комбинации с другими фитопре-
паратами) сравнивали с группой плацебо. Так, в 
трех исследованиях (в каждом участвовало > 50 
пациентов) было выявлено, что прием препара-
тов Serenoa repens по 160 мг 2 раза в день в течение 
1-3 мес способствовал:

уменьшению проявлений никтурии (33-74  ●
против 13-39% в группе плацебо); 
сокращению поллакиурии (11-43 против  ●
1-29%);
повышению пиковой скорости потока мочи  ●
(26-50 против 2-35%); 
уменьшению количества остаточной мочи и  ●
проявлений субъективной симптоматики. 

В крупном исследовании с участием более 1000 
мужчин с ДГПЖ сравнивали эффективность и 
безопасность использования Serenoa repens в дозе 
160 мг 2 раза в день и финастерида по 5 мг 1 раз в 
сутки в течение 6 мес [16, 12]. При этом были по-
лучены следующие результаты:

количество баллов по Международной шкале  ●
оценки простатических симптомов (International 
Prostate Symptom Score, IPSS) уменьшалось оди-
наково (37 и 39% соответственно);
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степени (69 и 73%);
пиковая скорость потока мочи повышалась, а  ●
объем простаты уменьшился в обеих группах. 
Одако эти изменения были значительно бо-
лее выражены в группе финастерида; 
уменьшение выражености симптомов наблю- ●
далось после 6 нед терапии в обеих группах; 
частота прекращения лечения и нежела- ●
тельные явления со стороны желудочно-
кишечного тракта были схожими (9 и 11%, 1,3 
и 1,5% соответственно);
эректильная дисфункция реже наблюда- ●
лась при приеме Serenoa repens, чем при ис-
пользовании финастерида (1,1 против 4,9%; 
p < 0,001). 

Также были проведены два небольших исследо-
вания, в которых сравнивали действие препарата 
Serenoa repens с альфузозином (по 2,5 мг 3 раза 
в день) и празозином (по 2 мг каждые 12 ч). Из-
менения большинства показателей были более 
выражены в группе α-адреноблокаторов, однако 
группы сравнения были неоднородными и коли-
чество участников небольшим. 

Вместе с тем результаты ряда исследований по-
казали отсутствие достоверной разницы при срав-
нении препаратов Serenoa repens и плацебо [17, 
18], в связи с чем некоторые ученые ставят под 
сомнение их эффективность.

Таким образом, был проведен ряд плацебо-
контролируемых исследований с использовани-
ем препаратов Serenoa repens, в которых получен 
положительный результат от их приема. Однако 
недостаточное количество пациентов, а также ко-
роткий период времени проведения исследований 
(в основном до 3 мес) не позволяют сделать окон-
чательные выводы относительно эффективно-
сти применения данных препаратов при ДГПЖ. 
Именно поэтому они не включены в официаль-
ные рекомендации. 

Следует отметить, что все вышеуказанные ис-
следования по применению Serenoa repens были 
проведены с использованием пермиксона (Pierre 
Fabre Medicament, Castres, France), который счи-
тается стандартом («оригиналом») для данной 
группы препаратов. Единственное исследование 
по простамолу уно проходило в Румынии [19]. Оно 
проводилось в течение 2 лет, но включало неболь-
шое количество пациентов (120), и в нем не было 
ни группы сравнения, ни группы плацебо. В то же 
время в мире выпускается несколько десятков пре-
паратов на основе Serenoa repens и еще несколько 
десятков (если не сотен), в которых экстракт этого 
растения используется в комбинации с другими 
действующими веществами. Среди них наиболее 
распространены следующие препараты:

permixon (Pierre Fabre Mеdicament, Castres,  ●
France); 
prostagutt uno (Willmar Schwabe, Karlsruhe,  ●
Germany); 

рrostamol uno (Berlin-Chemie, Berlin,  ●
Germany); 
рrosta-urgenin (Hoyer-Madaus, Mannheim,  ●
Germany); 
рrosteren (Sirton Pharmaceuticals, Villaguardia,  ●
Italy); 
рrostess (TAD Pharmazeutisches Werk, Cuxhaven,  ●
Germany); 
quanterra prostate (Warner-Lambert, Morris  ●
Plains, NJ, USA); 
ratiopharm uno (Ratiopharm, Ulm, Germany);  ●
rilaprost (Guidotti, San Piero a Grado, Italy);  ●
saba (Lampugnani, Milan, Italy);  ●
sita (Hoyer-Madaus, Mannheim, Germany);  ●
strogen uno (Strathmann, Hamburg, Germany);  ●
solaray (Nutraceutical Corporation, Park City,  ●
UT, USA); 
talso uno (Sanofi Winthrop, Morrisville, PA, USA).  ●

Учитывая то, что определить единое действую-
щее вещество зачастую невозможно, а также при-
нимая во внимание вероятность применения раз-
личных растений и методик экстрагирования, на 
5-й Международной консультации по лечению 
ДГПЖ, проведенной под эгидой ВОЗ, было ука-
зано, что между разными препаратами – экстрак-
тами из одного и того же растения – существуют 
значительные отличия, и результаты исследова-
ний одного лекарственного средства не допуска-
ется экстраполировать на другое [20].

Именно поэтому использовать результаты ис-
следований относительно препарата пермиксон 
при обсуждении эффективности простамола уно 
некорректно и не допускается рекомендациями. 
В то же время в рекламных материалах простамо-
ла постоянно встречаются ссылки на вышеуказан-
ные исследования, которые к нему не относятся. 

Подтверждением правильности такого предпо-
ложения являются результаты нескольких срав-
нительных исследований растительных лекар-
ственных средств разных производителей. Так, 
коллектив авторов из США провел исследование 
действующего вещества ряда препаратов для лече-
ния заболеваний простаты [21]. Анализ показал, 
что среди семи образцов витамина Е только три 
имели отклонение в содержании действующего 
вещества < 15% от заявленного производителем. 
А среди шести образцов ликопина два содержали 
< 15% действующего вещества. 

Из шести препаратов Serenoa repens в трех со-
держалось < 20% указанного в инструкции ак-
тивного вещества, а в двух – < 5%. Кроме того, 
даже при сравнении нескольких упаковок пре-
парата одного производителя были выявлены 
отличия в содержании действующего вещества в 
них более чем на 20%. В целом авторы пришли 
к выводу, что среди проанализированных лекар-
ственных средств больше всего отклонений от-
мечено в отношении препаратов Saw palmetto, 
поскольку некоторые из них практически не со-
держат действующего вещества.  
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ван ряд указанных выше препаратов на основе 
экстракта Saw palmetto, которые присутствуют на 
фармацевтических рынках Европы и США [22]. 
Анализ их состава проводили методом хромато-
графии. Основные результаты представлены в 
таблице 2. При сравнении различных биологиче-
ски активных веществ, содержащихся в препара-
тах пермиксон (препарат сравнения) и простамол 
уно, было отмечено, что в последнем концентра-
ция жирных кислот была на 37% ниже, а глицери-
дов в 2,3 раза выше.

Данные публикации абсолютно подтверждают вы-
воды 5-й Международной консультации по лечению 
ДГПЖ о невозможности экстраполяции результатов 
исследований одного препарата на другой. 

При анализе рекламных материалов произво-
дителя мы также обратили внимание на то, что 
простамол уно зарегистрирован только в странах 
бывшего социалистического лагеря (инструкция 
к препарату простамол уно для стран Европы*).
Причины такой ограниченной регистрации нам 
неизвестны.

Таким образом, проведенный анализ доступ-
ной литературы относительно клинической эф-
фективности простамола уно позволяет сделать 

следующие выводы. Использование препаратов 
Serenoa repens (а именно пермиксона) показало 
положительный эффект различной степени вы-
раженности, однако недостаточное количество 
участников, небольшая продолжительность и 
несоответствующее качество проведенных ис-
следований не позволяют рекомендовать их (пер-
миксон) в качестве стандартных препаратов для 
лечения ДГПЖ. Полученные результаты касают-
ся только пермиксона и не должны использовать-
ся при рекламе простамола уно. Исследования 
последнего должны проводиться отдельно; пока 
нам не удалось найти плацебо-контролируемых 
исследований относительно него.

Использование лекарственных средств животного 
происхождения в терапии ДГПЖ 

Из препаратов данной группы мы проанализи-
ровали исследование по применению витапроста 
(в различных формах) как наиболее популярного 
в Украине препарата данной группы. Его осно-
ва – порошок сампрост, который производят на 
Ленинградском мясокомбинате из ткани предста-
тельной железы крупного рогатого скота. 

Нами было найдено несколько базовых пу-
бликаций российских ученых относительно 

Препарат 
(производитель)

Свободные 
жирные 

кислоты, %

Метиловый 
и этиловый 
эфиры, %

Сложные 
длинноцепочечные 

эфиры, %

Глицериды, 
%

Неомыляемые 
соединения, %

Permixon (Pierre Fabre 

Mеdicament)
80,7 2,5 1,36 6,8 2,27

Prosteren (Sirton Pharma-

ceuticals)
74,0 3,7 1,3 10,8 2,37

Saba (Lampugnani) 70,25 2,85 1,2 14,4 2,15

Rilaprost (Guidotti) 68,8 2,4 1,0 21,43 1,87

Prostess (TAD Phar-

mazeutisches Werk)
68,4 9,5 1,2 10,6 2,6

Sita (Hoyer-Madaus) 62,9 9,35 1,3 13,45 2,2

Quanterra prostate (Warner-

Lambert)
63,1 6,3 1,03 19,55 1,9

Ratiopharm uno (Ratiop-

harm)
62,3 4,25 0,9 24,25 1,6

Talso uno (Sanofi Winthrop) 61,4 4,4 0,8 25,3 1,8

Prostamol uno (Berlin-

Chemie)
59,3 12,6 0,97 15,37 2,4

Prostagutt uno (Willmar 

Schwabe)
59,2 9,25 0,85 19,7 2,0

Strogen uno (Strathmann) 54,8 6,6 1,2 27,1 2,4

Prosta-urgenin (Hoyer-

Madaus)
54,05 16,7 0,7 16,55 2,2

Solaray (Nutraceutical Cor-

poration)
40,7 1,5 0,9 52,15 1,6

Таблица 2. Содержание действующих веществ в препаратах различных производителей [22]

*
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предпосылкой для появления его на фармацевти-
ческом рынке [23-26]. В таблице 3 представлены 
обобщенные результаты данных исследований 
с целью их анализа и определения соответствия 
современным требованиям. 

Обращает на себя внимание минимальная 
продолжительность исследований – практи-
кующему урологу тяжело представить излечен-
ность хронического простатита в течение 10 сут 
или ДГПЖ в течение 30 сут. Если по данному 
критерию сравнить исследования препаратов, 
рекомендованных в стандартах лечения, и ви-
тапроста, то последние вообще являются мало 
убедительными. Количество участников ни в 
одном из них не достигает 100, что также явля-
ется недостаточным. 

Нами были проанализированы результаты вы-
шеуказанных исследований. Так, в исследовании 
Н.А. Лопаткина и соавт. (2001) выявлено, что в 
результате применения в течение 10 дней свечей 
витапрост для лечения хронического простатита 
большинство исследуемых показателей улучши-
лось на 22-33% (табл. 4). При анализе параметров 
эякулята отмечены следующие статистически 
значимые изменения: дополнительные вклю-
чения (р < 0,001), повышение процента клеток 

сперматогенеза (р < 0,031), увеличение объема 
эякулята (р < 0,031), снижение содержания слизи 
(р < 0,001) [23].

В исследовании этих же авторов, проведенном 
в 2005 г., по лечению хронического простатита 
препаратом витапрост в форме таблеток в течение 
10 дней получены еще более высокие результаты: 
показатели улучшились на 37-57% (табл. 5).

Результаты исследования А.М. Миллер и соавт. 
(2003) относительно применения препарата вита-
прост форте у пациентов с ДГПЖ (два курса лече-
ния длительностью по 30 дней каждый) представ-
лены в таблице 6 [25]. 

Как видно из таблицы, полученные результаты 
по многим параметрам не уступают таковым при 
использовании α-адреноблокаторов в течение 
12 мес. 

Схожие положительные результаты получены в 
исследовании В.Н. Журавлева и соавт. (табл. 7) 
[26].

Указанные исследования ни по своей длитель-
ности, ни по количеству пациентов не отвечают 
современным требованиям. 

Мы обратили внимание на еще один инте-
ресный факт. Во всех приведенных работах по 
изучению препарата в списке литературы име-
ются ссылки на исследования другого животного 

Оценка исследуемых параметров (баллы)
До начала 
лечения

После лечения Пациенты (%)

Боль 8,5 + 3,4 2,8 + 2,7 33

Оценка по шкале симптомов хронического 

простатита и синдрома тазовой боли у мужчин по 

версии Национального института здоровья США 

(National Institute of Health Prostatitis Symptom Index, 

NIH-CPSI)

18,2 + 6,3 4,0 + 3,8 22

Оценка по шкале IPSS 4,8 + 6,2 1,3 + 2,3 27

Оценка по шкале мужской копулятивной функции 

(МКФ) 
35,0 + 10,4 1,1 + 2,7 3

Исследования  К-во пациентов
Продолжительность 

(сут)
Показания

Клиническое испытание витапроста в форме 

ректальных суппозиториев (2001)
50 10

Хронический 

простатит 

Изучение эффективности применения витапроста 

форте 100 мг в форме ректальных суппозиториев 

(2003)

30 30 + 30 ДГПЖ

Открытое сравнительное рандомизированное 

исследование эффективности и безопасности 

препарата в форме таблеток (Москва, 2005)

60 10
Хронический 

простатит

Исследование эффективности использования 

препарата витапрост форте 100 мг в форме 

ректальных суппозиториев (2007)

35 30 ДГПЖ

Таблица 3. Основные исследования по препарату витапрост

Таблица 4. Изменения клиники хронического простатита после 10 сут лечения витапростом [23]
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препарата простатилена, хотя он производится 
другой компанией. При сравнении инструкций 
обоих лекарственных средств нам не удалось вы-
явить сходства между ними, хотя оба препарата 
изготавливаются из ткани предстательной железы 
бычков. При этом возникает та же проблема, ко-
торая описана выше. Она заключается в экстрапо-
ляции авторами результатов использования одно-
го препарата на другой, похожий (простатилен).

Таким образом, при анализе опубликованных 
исследований по препарату витапрост возникает 
целый ряд вопросов и несоответствий:

необоснованность выбора субстанции; ●
отсутствие данных относительно доклиниче- ●
ских, сравнительных и достаточно продолжи-
тельных исследований;
неправомерность использования ссылок на  ●
результаты исследования другого препарата  
(простатилена).

Эти исследования не отвечают современным 
критериям доказательной медицины относи-

тельно количества пациентов, продолжитель-
ности, контроля с использованием группы пла-
цебо, а результаты эффективности препаратов 
преувеличены и порой превосходят таковую 
α-адреноблокаторов. Также отсутствуют сведения 
о безопасности применения препарата. В частно-
сти, речь идет о присутствии животных вирусов, 
вероятности аутоиммунизации и т.д. Кроме того, 
полученные результаты поражают очень высокой 
эффективностью, достигнутой за такой короткий 
период времени.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод 
о том, что результаты существующих исследова-
ний не могут служить убедительным доказатель-
ством эффективности и безопасности примене-
ния препарата витапрост.

Исследования препарата гентос при СНМП
Нами также был проведен анализ исследования 

по препарату гентос, который в Украине пози-
ционируется для лечения дисфункций мочевого 

Таблица 5. Изменения клиники хронического простатита и параметров эякулята после 10 сут 
лечения витапростом [24]

Критерии оценки 
результатов лечения

Исходные данные 
(визит 1-й)

Через 120 дней от начала 
терапии (визит 4-й)

Изменения, %

Оценка симптомов по 

шкале IPSS (баллы)
15,9 + 2,11 13,1 + 1,94 14

Оценка качества жизни по 

шкале Quality of Life (QOL) 

(баллы)

3,97 + 0,96 2,93 + 0,87 26

Максимальная скорость 

потока мочи Q
max

 (мл/с)
11,45 + 2,92 15,08 + 3,37 24

Количество остаточной 

мочи (мл)
41,17 + 18,6 18,67 + 10,74 55

Объем предстательной 

железы (см3)
41,55 + 7,85 37,06 + 7,75 11

Таблица 6. Результаты использования препарата витапрост форте в терапии ДГПЖ [25]

Показатели
До начала 
лечения

После лечения Пациенты (%)

Количество остаточной мочи (мл) 42,5 28,5 33

Максимальная скорость потока мочи Q
max

 (мл/с) 9,2 11,8 28

Оценка симптомов по шкале IPSS (баллы) 13,6 10,2 25

Оценка качества жизни по шкале QOL (баллы) 3,4 2,3 32

Таблица 7. Результаты использования препарата витапрост форте в терапии ДГПЖ [26]

Показатели
До начала 
лечения

После лечения Пациенты (%)

Лейкоциты в секрете простаты* 57

Флора в секрете простаты* 37

Оценка симптомов по шкале IPSS 17 11 47

Оценка тазовой боли по шкале NIH-CPSI 7,9 4,43 44

* Данные отсутствуют
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плазии.  Гентос (капли 100 мл) содержит рopulus 
(тополь) D1 – 7 мл, sabal D6 – 10 мл, сonium 
(болиголов) D6 – 10 мл, кalium jodatum D12 – 10 мл 
и ferrum picrinicum D12 – 10 мл. В инструкции про-
изводителя указывается на целый ряд положитель-
ных эффектов от использования препарата: восста-
навливает нейрогуморальную регуляцию в системе 
гипоталамус-гипофиз-тестикулы, нормализирует 
уровень тестостерона, 5-α-дигидротестостерона 
и эстрадиола, устраняет возрастной андрогенный 
дефицит. Кроме того, препарат оказывает анти-
пролиферативное действие на простату; влияет 
как на механический (прекращение разрастания 
стромальной ткани), так и на динамический (нор-
мализация тонуса гладкой мускулатуры детрузора 
и стенки мочевого пузыря) компоненты развития 
дизурии; восстанавливает резервуарную и эвакуа-
торную функции мочевого пузыря. В результате 
применения гентоса улучшается микроциркуляция 
и венозный отток в тканях урогенитальной зоны, 
уменьшаются застойные явления в органах мало-
го таза, снижается выраженность инфравезикаль-
ной обструкции, обусловленной отеком простаты. 
Препарат имеет противовоспалительное, анти-
экссудативное действие, снижает интенсивность 
боли у пациентов с острым простатитом. Исполь-
зование гентоса способствует усилению каверноз-
ного кровотока, улучшению эректильной функции 
у больных хроническим простатитом и ДГПЖ.

Нами приведена детальная информация из офи-
циальной инструкции к этому препарату, которую, 
возможно, некоторые врачи читали невниматель-
но. Перечень его действий просто поражает. Тя-
жело найти другой урологический препарат, кото-
рый имеет столько положительных эффектов на 
мочеполовую систему. 

Мы попробовали найти исследования по генто-
су на интернет-ресурсах (MedlinePlus и PubMed.
gov), однако не обнаружили ни одного материа-
ла. Единственной публикацией относительно ис-
пользования гентоса, которая и по стилю, и по 
дизайну была приближена к современным требо-
ваниям, можно назвать статью российских авто-
ров «Гентос в лечении хронического абактериаль-
ного простатита» (Лоран О.Б. и соавт., 2003) [27]. 

В данном исследовании участвовали 39 мужчин с 
хроническим абактериальным простатитом (основ-
ная группа) и 15 мужчин контрольной группы. 
Пациенты основной группы принимали препарат 
на протяжении 6 нед в качестве монотерапии или 
в комбинации с физиотерапией. У мужчин кон-
трольной группы применяли традиционное лече-
ние (в большинстве случаев физиотерапию), меди-
каментозных средств не использовали. Авторами 
получены очень обнадеживающие результаты. По 
их словам, эффективность лечения хроническо-
го абактериального простатита с использованием 
гентоса в целом составила в зависимости от актив-
ности воспалительного процесса от 64,5 до 71,8%, а 
в контрольной группе – 53,6% (табл. 8). 

На первый взгляд из результатов исследования 
следует, что использование препарата привело к 
улучшению всех показателей в 2,5-3 раза. Однако 
при проведении даже поверхностного анализа дан-
ного исследования выявлен целый ряд проблем-
ных моментов. Прежде всего, его дизайн – каким 
образом можно сравнивать группы, в которых 
пациенты получали разное лечение? В исследуе-
мой группе часть больных (какая именно?) полу-
чала только гентос, другая – гентос в комбинации 
с физиотерапией, в то время как в контрольной 
использовали только традиционное лечение (в 
большинстве случаев физиотерапию). Причем в 

Таблица 8. Результаты использования препарата гентос при лечении хронического абактериального простатита [27]

* – индекс симптоматики хронического простатита: сумма баллов, отражающих боль, дизурию и простаторею;

** – клинический индекс хронического простатита: сумма индексов симптоматики и качества жизни.

Группа 
больных

Критерии эффективности лечения

Средний 
балл боли

Средний 
балл 

дизурии

Средний 
ИСХП*

Средний 
показатель 

качества 
жизни

Средний балл 
КИХП**

Лейкоциты в 
секрете простаты

до после до после до после до после до после до после

Простатит 

в латентной 

форме 

(n = 21)

11,7 4,1 8,1 2,9 20,4 7,1 8,2 3,1 28,6 10,2 1,6 + 0,5 1,1 + 0,7

Простатит 

в фазе 

ремиссии 

(n = 18)

8,5 3,7 6,2 2,4 14,9 6,3 6,7 2,8 21,6 9,1
0,31 + 

0,07
0,29 + 0,2

Контрольная 

группа 

(n = 15)

10,2 5,9 7,3 4,0 18,1 10,2 7,4 4,0 25,5 14,2 1,45 + 0,6 1,39 + 0,5
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ционным лечением и почему оно именно немеди-
каментозное. Это ставит под сомнение все полу-
ченные результаты. 

Несмотря на непонятные методы лечения и 
распределение пациентов, все показатели значи-
тельно улучшились (напоминаем – в разы), в т.ч. 
и в контрольной группе (при немедикаментозном 
лечении), что тем более вызывает сомнения в до-
стоверности полученных результатов. На самом 
деле это исследование не отвечает элементарным 
современным критериям доказательности, и его 
результаты не могут быть использованы для дока-
зательства эффективности препарата.

В связи с отсутствием материалов в европей-
ских источниках, каких-либо предыдущих докли-
нических исследований, а также низким уровнем 
доказательности вышеуказанного исследования 
абсолютно необъяснимым и необоснованным яв-
ляется широкий перечень эффектов данного ле-
карственного средства на мочеполовую систему.

Таким образом, мы не нашли ни одного убе-
дительного подтверждения эффективности при-
менения препарата гентос при лечении урологи-
ческих заболеваний, а анализ соответствующих 
международных публикаций невозможен из-за 
отсутствия таковых.

Исследования по препарату афала
Еще одним относительно новым и абсолютно 

уникальным по составу и механизму действия 
препаратом для лечения ДГПЖ и простатита, ко-
торый активно рекламируется в средствах массо-
вой информации, является афала. 

Исходя из официальной инструкции к препара-
ту, его действующее вещество – афинно очищен-
ные антитела к простатспецифическому антигену 
(ПСА) (смесь гомеопатических разведений С 12, 
С 30 и С 200 – 0,003 г) [28]. Показанием к его 
применению является ДГПЖ, а также (в другом 
разделе) он используется в составе комплексной 
терапии острого и хронического простатитов, ко-
торые сопровождаются дизурическими расстрой-
ствами [25]. Кроме того, в инструкции к препарату 
отмечено, что при его приеме уменьшается отек и 
воспаление в предстательной железе, нормали-
зуется ее функциональное состояние при воспа-
лении, улучшается уродинамика и уменьшается 
объем остаточной мочи, нормализируется тонус 
нижних отделов мочевыводящих путей, умень-
шаются проявления дизурических расстройств 
(частые позывы к мочеиспусканию, в т.ч. ночные, 
затруднения мочеиспускания, боль или диском-
форт в области промежности).

Безусловно, в эпоху активного перехода от си-
стемной к таргетной органоспецифической те-
рапии заболеваний появление препарата такой 
направленности должно заслуживать особого  
внимания и стимулировать понимание его прин-
ципа действия и эффективности. С этой целью  

нами были проанализированы литературные ис-
точники по данному вопросу. Однако сведений 
относительно научного обоснования или данных 
о проведении доклинических исследований на 
официальных сайтах препарата [29] и фирмы-
производителя [30] нами не выявлено. Кроме 
нескольких статей по практическому использо-
ванию афалы при ДГПЖ и простатитах, никакой 
другой информации не обнаружено. В связи с 
этим мы провели анализ мировой литературы по 
этому вопросу.

Прежде всего напомним, что антитела к ПСА 
используются давно и успешно, однако совсем 
с другой целью – на них базируются системы 
определения его уровня в крови путем иммуно-
ферментного анализа. Они могут быть моно- или 
поликлональными, с разной степенью очистки, 
человеческого или животного (чаще всего от 
мышей) происхождения, что обязательно указы-
вается производителем. От особенностей самой 
тест-системы зависит область ее использования 
(практическая медицина, экспериментальные 
исследования и т.д.) и интерпретация результа-
тов анализа. На указанных официальных сайтах 
такой информации относительно препарата афа-
ла мы не нашли. Это может показаться не очень 
важным, но в отличие от указанных тест-систем 
афала является лекарством для внутреннего при-
менения, и потому следует учитывать некоторые 
серьезные моменты. Во-первых, это биологи-
ческий препарат (человеческого или животного 
происхождения), и больные должны быть про-
информированы о наличии в его составе изо-
лята спермы человека или мыши. Во-вторых, 
немаловажен вопрос о безопасности пациента, 
поскольку никакой информации относительно 
тестирования препарата на человеческие или 
животные вирусы, антигены и т.п. производите-
лем не предоставляется. 

Важным и принципиальным моментом являет-
ся научное обоснование, которое лежит в основе 
использования такого новейшего метода лечения. 
Как уже указывалось выше, никакой информа-
ции по этому поводу на официальных сайтах мы 
не нашли. Если говорить о действии препарата, то 
на сайте производителя отмечено, что прием афа-
лы способствует уменьшению воспаления и отека 
в простате, нормализует функциональное состоя-
ние железы, уменьшает количество остаточной 
мочи и проявления дизурии. На сайте же препа-
рата эффекты от его использования описываются 
иначе [25]: 

останавливает рост аденомы простаты;  ●
уменьшает симптомы воспаления при  ●
простатите; 
нормализует мочеиспускание;  ●
позволяет сохранить сексуальную актив- ●
ность.

Как видим, интерпретация несколько иная – по-
является возможность остановки роста аденомы 
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Возникает ряд важных вопросов: если это один 
и тот же препарат, то почему так различаются за-
явленные на разных официальных сайтах эффек-
ты? Ошибка печати (как часто принято называть) 
или просто невнимательное отношение к важной 
официальной информации? Вопрос о принципи-
альной возможности остановки роста аденомы 
простаты является животрепещущим для уроло-
гов всего мира. Кстати, ни в одном из приведен-
ных источников информации по применению 
афалы нет доказательств данного утверждения. 
Использование на официальном портале термина 
«аденома простаты», который уже устарел, само 
по себе свидетельствует об определенном несоот-
ветствии предоставленной информации. 

Исходя из принципов использования антител 
при лечении различных заболеваниваний, следует 
предположить, что главным направлением дей-
ствия афалы является инактивация ПСА, за счет 
чего уменьшаются или исчезают биологические 
эффекты, вызванные его активностью. Таким об-
разом, для понимания принципа действия данного 
препарата следует знать о роли ПСА в организме. 
Попробуем заполнить этот пробел, существую-
щий в официальной информации производителя. 
ПСА является представителем группы калликреи-
новых пептидаз – ферментов с протеолитической 
активностью, которые выделяются во многих ор-
ганах человеческого организма (репродуктивная 
система мужчин и женщин, кожа, легкие и т.д.). 
На сегодняшний день мало известно о роли калли-
креинов в биологических процессах, что связано 
с многообразием самих калликреинов (выявлено 
по меньшей мере 15, и они присутствуют во всех 
тканях организма человека, кроме нервной). Из-
вестным фактом является то, что их обмен очень 
тесно связан с уровнем многих гормонов, прежде 
всего стероидных. Большинство калликреинов по-
зиционируется как биомаркеры экспрессии гор-
монально чувствительных рецепторов и связанных 
с ними генов [31]. 

В то же время ряд представителей пептидаз 
(трипсин, тромбин, плазмовый калликреин) син-
тезируется централизованно и имеет системную 
активность, хотя большинство калликреинов про-
дуцируется определенными тканями, действует 
именно на тканевом уровне и имеет совсем другие 
функции. Роль тканевых калликреинов наименее 
изучена. 

ПСА представляет собой калликреин 3, ко-
торый вырабатывается в различных тканях ор-
ганизма, но больше всего в простате. Вообще в 
половой системе мужчин продуцируются практи-
чески все калликреины, однако наиболее актив-
но – калликреины 2, 3, 5, 11. Главным доказан-
ным эффектом этих веществ является разрежение 
спермы (важное условие, обеспечивающее ее 
фертильность) за счет влияния на гелеобразую-
щие компоненты – семеногелины 1 и 2. Также 

существуют данные о возможном влиянии кал-
ликреинов на прогрессирование раковых опу-
холей за счет стимуляции инвазивности клеток 
опухоли. Таким образом, на сегодняшний день 
калликреины 2 и 3 чаще всего используются в 
качестве маркеров дифференциации простати-
ческих клеток, в особенности гормонозависимой 
простатспецифической экспрессии [32]. Именно 
поэтому калликреин 3 (ПСА) является наиболее 
важным маркером атипической дифференциации 
клеток предстательной железы и может указывать 
на существование опухолей в ней. 

Все другие возможные эффекты калликреина 
3 (ПСА) пока изучаются в основном на экспери-
ментальном уровне, и ни один из них не доказан. 
Как указано в фундаментальном литературном 
обзоре G. Mitchell Lawrence et al. (2010), физиоло-
гическая и патофизиологическая роль большин-
ства калликреинов в большинстве тканей являет-
ся достаточно спекулятивной [32]. 

Это объясняет то, что никаких доказанных фак-
тов о протеолитической, противовоспалитель-
ной, противоотечной активности антител к ПСА, 
их влиянии на уродинамику, функциональную 
активность мочевых путей и тем более на сексу-
альную функцию нами найдено не было. В связи 
с этим официальная информация относительно 
возможных биологических эффектов антител к 
ПСА не имеет научного подтверждения в доступ-
ных источниках как в украинских и российских, 
так и англоязычных. 

Исследования по практическому исполь зова-
нию афалы легко найти на указанных выше сай-
тах, тем более что именно они рекомендуются 
производителем для ознакомления. Мы проана-
лизировали их на предмет научной и практиче-
ской ценности [33-39]. Результаты крупного ис-
следования с участием 241 пациента с ДГПЖ по 
применению афалы изложены в статье «Афала в 
лечении доброкачественной гиперплазии пред-
стательной железы» (Мартюшев-Поклад К.В. 
и соавт., 2006) [33]. На протяжении 16 нед 132 
участника получали афалу, 54 – простамол, а 55 – 
в течение 4 нед плацебо. Абсолютно непонятным 
является выбор простамола уно в качестве пре-
парата сравнения, поскольку он не только не 
входит ни в один из стандартов лечения ДГПЖ, 
но и не имеет реальной доказательной базы. Как 
правило, с этой целью выбирается современный 
α-адреноблокатор, являющийся стандартом те-
рапии СНМП. Относительно результатов ис-
следования можно сказать, что в группах афалы 
и простамола главные показатели (IPSS, Q

max
 и 

качество жизни) улучшились на 35-46%, а коли-
чество остаточной мочи уменьшилось в 2,4 раза. 
Снова отмечено значительное преобладание эф-
фекта нового препарата по сравнению с любым 
другим методом лечения ДГПЖ. Интересным яв-
ляется тот факт, что при этом в группе плацебо 
никаких изменений данных показателей вообще 
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стен благодаря множеству разнообразных публи-
каций и может достигать порой 25-35%. Таким 
образом, результаты данного исследования при 
детальном анализе вызывают больше вопросов, 
чем ответов.

Результаты еще одного большого клиническо-
го исследования эффективности и безопасности 
афалы у пациентов с ДГПЖ опубликованы в 2009 г. 
(Савельева К.В. и соавт.) [34]. Скорее всего, данные 
этого же исследования были использованы в пред-
ыдущей работе, поскольку абсолютно сходятся по 
количеству пациентов в двух группах (186 больных: 
132 из них получали афалу, 54 – препарат Serenoa 
repens неуказанного происхождения). Однако опи-
санный в начале дизайн исследований отличается 
за счет отсутствия группы плацебо. По окончании 
16-недельного курса лечения улучшение основных 
показателей (IPSS, качество жизни и Q

max
) в обе-

их группах было достоверным и приблизительно 
одинаковым (на 44-54%), а количество остаточной 
мочи уменьшилось на 58% в группе афалы. Инте-
ресным является то, что авторы указывают на от-
сутствие изменений уровня ПСА, хотя по логике 
именно его снижение (или инактивация) долж-
но подтверждать эффективность специфических 
антител. Полученные результаты практически со-
ответствуют таковым в предыдущей работе, но не 
полностью. Такие несоответствия не повышают 
доверия к указанным публикациям. 

Следующая работа «Опыт применения препара-
та афала у пациентов с диагнозом доброкачествен-
ная гиперплазия простаты» (Абоян И.А. и соавт., 
2010) [35] обращает на себя внимание прежде все-
го тем, что во вступлении авторы приводят ряд 
фактов о роли ПСА в развитии воспалительного 
процесса, которые якобы вытекают из цитирован-
ных англоязычных источников (Heidtmann H.H. 
et al., 1999; Giuseppe P., Mondaini N. et al., 2003; 
Oliver S.E., 2003 и др.). Непосредственный анализ 
данных материалов позволяет утверждать, что их 
цитирование является достаточно свободным и 
выводы в русскоязычной публикации не совсем 
отвечают большинству таковых в оригиналь-
ных статьях. Например, данные, полученные in 
vitro, свободно экстраполируются на биологиче-
ские среды организма, хотя авторы оригиналь-
ной статьи в своих выводах четко указывают на 
невозможность прямого переноса и необходи-
мость дальнейших исследований. Например, 
цитата из оригинальной статьи: «In the future, it 
will be interesting to determine whether generation 
of angiostatin by PSA actually does occur in vivo» (В 
будущем будет интересно определить, происходит 
ли in vivo образование ангиостатина с помощью 
ПСА) [36]. В русскоязычной статье об этом во-
обще не упоминается, а процессы, происходящие 
в пробирке, свободно переносятся на таковые в 
живом организме как уже доказанные, несмотря 
на выводы первоисточника.

Кроме того, данное исследование выполне-
но с участием 40 пациентов без группы сравне-
ния, что не отвечает современным требованиям 
доказательной медицины. Продолжительность 
лечения – 3 мес. Отмечена положительная дина-
мика по всем показателям в конце курса терапии. 
Интересно, что авторы высказывают смелое пред-
положение о причине улучшения уродинамики – 
улучшение трофики и функции мочевого пузыря. 
Трудно найти какое-либо научное объяснение 
такому эффекту, ведь даже в первоисточниках, на 
которые они ссылаются, ничего схожего нет. 

Другие наблюдения, указанные на данных 
сайтах, по разным причинам не отвечают совре-
менным критериям доказательной медицины 
(небольшое количество пациентов, отсутствие 
статистической обработки и т.д.) [37-39].

Таким образом, анализ доступных источников 
относительно эффективности препарата афала и 
его использования в урологической практике по-
казал отсутствие достаточного научного обосно-
вания для применения данного препарата. Кроме 
того, попытки в вышеуказанных статьях подвести 
научный базис часто сопровождаются ссылками 
на оригинальные англоязычные статьи с, увы, не-
корректной и недостоверной интерпретацией из-
ложенных в них фактов. Также отсутствует любая 
официальная информация относительно происхо-
ждения действующего вещества, методов его полу-
чения и нет указаний на какое-либо тестирование 
производителем данного биологического материа-
ла на безопасность (прежде всего относительно на-
личия человеческих или животных вирусов). 

Нам не удалось обнаружить ни одного исследо-
вания с использованием препарата афала, кото-
рое бы отвечало современным международным 
критериям доказательной медицины, и на данном 
этапе достаточно проблематично найти досто-
верные сведения об эффективности афалы при 
ДГПЖ и простатитах. 

Выводы 
Обобщая полученные данные, следует отме-

тить, что относительно препаратов на основе 
экстракта Serenoa repens проведен ряд плацебо-
конролируемых исследований, в которых выяв-
лено положительное влияние этих лекарственных 
средств на уменьшение симптомов ДГПЖ. Од-
нако они проводились с применением препара-
та пермиксон, и в соответствии с выводами 5-й 
Международной консультации по лечению ДГПЖ 
их результаты не могут быть экстраполированы на 
другие лекарственные средства (например проста-
мол уно). Использование таких данных неэтично 
и недопустимо. 

Исследования различных лекарственных  ●
форм витапроста являются наблюдательными 
и не отвечают современным критериям дока-
зательности (небольшое количество пациен-
тов и малая продолжительность, отсутствие 
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о безопасности препарата – присутствие 
животных вирусов, аутоимунизация и т.д. Та-
ким образом, для подтверждения действия 
витапроста необходимо проведение полно-
ценных исследований его эффективности и 
безопасности, только после этого можно бу-
дет сделать обоснованные выводы о возмож-
ности его использования при урологических 
заболеваниях. 
Относительно препарата гентос научные  ●
публикации в англоязычных источниках во-
обще отсутствуют (хотя он производится в 
Европе), а найденные исследования, прове-
денные в России, не отвечают современным 
требованиям доказательности. Так, можно 
сделать вывод, что достоверных данных о 
его действии и эффективности практически 
нет.
Исследования по препарату афала не соот- ●
ветствуют международным критериям дока-
зательной медицины. Более того в доступной 
литературе отсутствуют научное обоснова-
ние для его использования и данные о те-
стировании биологического материала на 
безопасность.
В то же время именно названные нами лекар- ●
ственные средства наиболее активно и не-
корректно рекламируются по телевидению. 
Содержание рекламных роликов направлено 
не на информирование пациента, а на фор-
мирование у него определенных эмоциональ-
ных реакций негативизма и страха, что по-
буждает покупать именно этот препарат. На 
такие особенности рекламы в странах СНГ 
(в Европе такая реклама логично запреще-
на) уже неоднократно обращалось внимание. 
Так, директор Государственного фармако-
логического центра МЗ Украины В. Чумак в 
интервью газете «Дело» (24.10.2010) отметил: 
«Реклама простамола является претенци-
озной и неоднозначной. Простамол можно 
применять только на ранних стадиях забо-
левания, но он никак не лечит. Получается, 
что в рекламе безосновательно объединили 
в единый комплекс две патологии — проста-
тит и аденому простаты. Эти два заболевания 
имеют различия как по причинам возникно-
вения и течения, так и по характерным для 
них осложнениям. Препарат в соответствии с 
инструкцией не лечит патологию, а облегчает 
симптомы. Но об этом в рекламе почему-то 
ни слова». 

Таким образом, проведенный нами обзор пока-
зал, что проанализированные препараты не вхо-
дят в перечень средств, рекомендованных для ле-
чения ДГПЖ, в связи с недостаточным объемом и 
продолжительностью проведенных исследований 
(пермиксон) или отсутствием таковых (проста-
мол уно, витапрост, гентос, афала). Вместе с тем 

массированная реклама этих препаратов часто яв-
ляется недостоверной и вводит в обман телезри-
телей, стимулируя приобретение препаратов без 
консультации врача. 
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БРЕНДЫ И ГЕНЕРИКИ.  
РЕАЛЬНА ЛИ КОНКУРЕНЦИЯ? 

И.М. Антонян 

Харьковская медицинская академия последипломного образования 
кафедра урологии 

Бренды 
Одной из задач здравоохранения является 

обеспечение граждан своей страны безопасными, 
высокоэффективными и качественными лекарст-
венными средствами. Идеально этим требова-
ниям отвечают инновационные, оригинальные 
препараты – бренды. По определению EMEA 
(Европейское агентство по оценке лекарствен-
ных средств), бренд – впервые синтезированное 
и прошедшее полный цикл доклинических и 
клинических исследований лекарственное сред-
ство, активные ингредиенты которого защищены 
патентом на определенный срок [1].  

Бренды или инновационные препараты 
классифицируются как:  

а) новое активное вещество (химическая 
субстанция), которое ранее не применялось (на-
пример, тамсулозин капсулированный - ОМНИК); 

б) модифицированный препарат – из-
вестное ранее активное вещество, однако при-
меняющееся в другой дозе или другим способом 
или в другой лекарственной форме (например, 
тамсулозин таблетированный - Омник ОКАС) 
[NIHCM Foundation, 2002]. 

Создание бренда 
Любое новое лекарственное средство начи-

нается с идеи. Исследуются нерешенные пробле-
мы в интересующих отраслях медицины, рас-
сматриваются возможные варианты решения 
проблемы, происходит поиск новой молекулы, 
которая могла бы решить данную проблему. 

Синтез новой молекулы происходит в на-
учно-исследовательском отделе крупной фарма-
цевтической фирмы либо в лаборатории учеб-
ного ВУЗа. В последующем молекула испыты-
вается в эксперименте на лабораторных живот-
ных, доклинических исследованиях, которые 
проводятся по канонам Надлежащей лабора-
торной практики (Good Laboratory Practice/GLP) 
с целью определения токсичности, тератоген-
ности, мутагенности и параметров фармакоди-

намики. Цена вопроса очень высока, поэтому 
только одна из 5-10 тысяч молекул, в конечном 
счете, попадет на фармацевтический рынок как 
полноценное лекарство [2].  

Клинические испытания проводят согласно 
современным требованиям Надлежащей клини-
ческой практики (Good Clinical Practice/GCP) в 3 
фазы: І – на 20-80 здоровых добровольцах; ІІ – на 
200-600 пациентах с заболеванием, для лечения 
которого предназначен препарат с целью опреде-
ления оптимальной дозировки; ІІІ – крупное 
рандомизированное плацебо контролируемое 
или сравнительное исследование на 2-10 тысячах 
и более больных, с целью определения эффек-
тивности и безопасности нового препарата [3].  

Работы над инновационным препаратом 
могут быть прекращены по ряду причин:  

• токсичность (в 30% случаев);  
• недостаточная клиническая эффектив-

ность (27%);  
• неприемлемый профиль безопасности 

(13%);  
• предпочтение другим препаратам (9%);  
• отсутствие инвестиций (5%);  
• другие (16%).  
Регистрация бренда и успешное завер-

шение клинических испытаний влечет за 
собой создание фармацевтического произ-
водства, которое должно соответствовать 
требованиям Надлежащей производственной 
практики (Good Manufacturing Practice/GMP). 
Изготовленное уже в промышленных усло-
виях  инновационное средство выпускают на 
рынок при гарантированном качестве, эф-
фективности и безопасности [4]. Все это 
отражается на цене бренда – затраты на его 
разработку в среднем в 1991 году составляли 
190 млн. долларов, а в 2001 году превысили 
800 млн. долларов. В настоящее время про-
изводители декларируют расходы в сумме от 
2 млрд. $ за каждый новый препарат [5,6].  
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Долгосрочные вложения такого уровня мо-
гут позволить себе лишь 10-15 фармацевтичес-
ких концернов в мире, которым принадлежат 
90% мировых брендов, остальные фирмы копи-
руют их продукцию после окончания срока па-
тента. В настоящее время в разработке могут 
находиться около 700 лекарственных препара-
тов, но ежегодно на рынок поступают не более 
20 оригинальных препаратов. Вместе с тем 
огромное значение уделяется усовершенство-
ванию уже существующих препаратов, таким 
образом появляются так называемые модифици-
рованные бренды [7].  

Примером создания успешного лекарст-
венного бренда в урологии является история 
создания препарата Тамсулозин (Tamsulosin) 
(Омник). Изначально препараты группы α-бло-
каторов создавались для лечения артериальной 
гипертензии и не обладали какой-либо селек-
тивностью в отношении подтипов α-адреноре-
цепторов. Известно, что урологический эффект 
препаратов данной группы развивается вслед-
ствие снижения тонуса гладкой мускулатуры 
предстательной железы, шейки мочевого пузыря 
и простатической части уретры в результате 
блокады находящихся в этих анатомических 
структурах подтипов α1A и α1D-адреноре-
цепторов. Вместе с тем применяющиеся в клини-
ческой практике неселективные α1-адренобло-
каторы (Доксозазин (Doxazosin), Теразозин 
(Terazosin) и Альфузозин (Alfuzosin)) способны 
дополнительно вызывать значительное снижение 
артериального давления в результате блокады 
α1B подтипа адренорецепторов, находящихся в 
гладкой мускулатуре сосудов [8]. Тамсулозин 
является α1-адреноблокатором, который был 
разработан специально для лечения симптомов 
нижних мочевых путей вследствие доброка-
чественной гиперплазии предстательной железы 
(СНМП / ДГПЖ). Он был зарегистрирован в 
1990-х гг. и стал наиболее часто используемым 
α1-адреноблокатором, применяемым для лечения 
указанных заболеваний, вследствие благоприят-
ного соотношения эффективности и безопас-
ности, которое объясняется сочетанием его 
относительной селективности к подтипам α1A-и 
α1D-адренорецепторов и избирательного влия-
ния на ткани предстательной железы [9]. Тем не 
менее фармакокинетический профиль обычного 
препарата тамсулозина в капсулах с модифи-
цированным высвобождением имеет некоторые 
недостатки. Как и большинство доступных α1-

адреноблокаторов, тамсулозин (капсулы) изго-
тавливается на основе технологии, которая обу-
словливает высвобождение действующего ве-
щества при наличии воды в желудочно-кишеч-
ном тракте. Поэтому высвобождение действую-
щего вещества и соответственно его всасывание 
при прохождении лекарственного средства через 
толстую кишку затруднено, так как там коли-
чество воды весьма ограничено. Вследствие это-
го концентрация действующего вещества в крови 
может снижаться до субтерапевтических зна-
чений во второй половине суток, соответственно 
ухудшается контроль симптомов заболевания. 
Кроме того, поскольку на высвобождение тамсу-
лозина из капсул влияет прием пищи, этот 
препарат необходимо принимать после еды. При 
приеме его натощак максимальная концентрация 
в плазме (Cmax) и площадь под фармакоки-
нетической кривой (AUC) увеличиваются на 70% 
и 30% соответственно, увеличивая риск связан-
ных с вазодилатацией нежелательных явлений, 
таких как головокружение, головная боль, орто-
статическая гипотензия [10]. В связи с этим 
компанией Астеллас Фарма была разработана 
лекарственная форма тамсулозина с контро-
лируемым высвобождением, позволяющая прео-
долеть вышеуказанные ограничения обычной 
лекарственной формы – тамсулозина в капсулах. 
Это так называемая система контролируемого 
всасывания для перорального приема – ОКАС 
(OCAS, Oral Controlled Absorption System). 
Форма выпуска OCAS® представляет собой 
гелевую матрицу, основными составляющими 
компонентами которой являются гелеформиру-
ющие и гелеусиливающие вещества. Гелефор-
мирующий агент – ответственен за быстрое по-
глощение воды в желудке и тонкой кишке, и 
способен переносить на протяжении всего желу-
дочно-кишечного тракта, в том числе в толстом 
кишечнике воду. Гелеусиливающий агент – от-
ветственен за контролируемое линейное высво-
бождение активного вещества. Идея состояла в 
том, что благодаря такому составу таблетки 
тамсулозина ОКАС будут подвергаться значи-
тельной гидратации в желудке и тонком кишеч-
нике, и полная гидратация будет происходить до 
попадания в толстый кишечник. Гелевая матрица 
обладает достаточной устойчивостью, чтобы 
обеспечить высвобождение действующего ве-
щества в толстой кишке. Поэтому высвобож-
дение действующего вещества должно происхо-
дить во всем ЖКТ с постоянной скоростью 
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независимо от приема пищи. Фармакокинети-
ческие исследования показали, что тамсулозин 
ОКАС действительно имеет лучший фармакоки-
нетический профиль с более низким значением 
Cmax, более непрерывной и равномерной кон-
центрацией в плазме в течение 24 часов и этот 
профиль не зависит от приема пищи. В ходе 
дальнейших клинических исследований было 
доказано, что улучшенный фармакокинетичес-
кий профиль обеспечивает улучшение профиля 
безопасности со стороны сердечнососудистой 
системы, а также контроль симптомов, как в 
дневное, так и в ночное время [11]. 

Постмаркетинговое изучение препарата 
После выведения препарата на рынок 

продолжаются постмаркетинговые клинические 
исследования, уточняющие и дополняющие 
свойства лекарственного средства (клинические 
испытания IV фазы).  

Только в США ежегодно госпитализируют 
до 2 млн. человек в связи с побочными реак-
циями на ЛС, при этом у 100 тыс. наступают ле-
тальные исходы. Смерть от серьезных побочных 
эффектов ЛС занимает четвертое место среди 
основных причин смерти населения.  

Вместе с тем новый препарат может быть 
зарегистрирован даже при наличии риска раз-
вития побочных эффектов в том случае, когда он 
имеет значительные преимущества перед извест-
ными ЛС в эффективности лечения серьезной 
патологии.  

Примером нежелательного явления, обна-
руженного при постмаркетинговом изучении 
препарата, является синдром интраоперационной 
нестабильности радужной оболочки глаза, воз-
никающий у некоторых пациентов при приеме 
тамсулозина. Было отмечено, что при опера-
тивных вмешательствах по поводу катаракты на 
фоне приема препарата возможно развитие син-
дрома интраоперационной нестабильности ра-
дужной оболочки глаза (синдром узкого зрачка), 
что необходимо учитывать хирургу для пред-
операционной подготовки пациента и при прове-
дении операции. Эта информация впоследствии 
была внесена в инструкцию по медицинскому 
использованию препарата [12].  

Глобальная эффективность брендов  
Бренды экономят средства больного и 

бюджета за счет уменьшения числа визитов к 
врачу, снижения частоты госпитализации, сокра-
щения длительности стационарного лечения, 
уменьшения случаев временной нетрудоспо-

собности, инвалидности и смертности, сохра-
нения работоспособности и продления жизни. По 
данным Национального бюро экономических ис-
следований (NBER) (США), это выглядит так: за 
1980-1991 годы 1 доллар США, потраченный на 
инновационные препараты, уменьшал затраты на 
госпитализацию на 3,65 доллара, на амбулатор-
ную помощь – на 1,54 доллара, что приводило, 
таким образом, к экономии в 2,11 доллара [Наци-
ональное бюро экономических исследований 
(NBER) 1980-1991гг.].  

В 70-90-х годах прошлого столетия впер-
вые на рынок были выпущены сердечно-сосу-
дистые препараты: ингибиторы АПФ, антаго-
нисты кальция, статины, тромболитики и другие. 
В каждом из классов постоянно появляются бо-
лее эффективные, безопасные, удобные для при-
менения препараты (пролонгированные формы 
пероральных препаратов и болюсные внутри-
венные), что, по мнению экспертов, кардинально 
изменило показатели смертности.  

В результате, средняя продолжительность 
жизни в Европе возросла с 55 лет в 1900 году до 
80 лет в настоящее время. Благодаря иннова-
ционным препаратам на протяжении последних 
30 лет уменьшилось среднее время пребывания 
больных в стационарах Европы – в 2,2 раза (с 24 
до 11 дней), США – в 2,1 раза (с 15 до 7 дней).  

Длительное использование оригинальных 
и доказавших свою эффективность препаратов 
позволяет пациентам избежать множества осло-
жнений заболеваний. Так, в результате 6-летнего 
исследования тамсулозина (Омника) было дока-
зано, что прием этого препарата обеспечивает 
постоянный контроль симптомов ДГПЖ, а также 
позволяет пациентам избежать таких грозных 
осложнений этого заболевания как острая за-
держка мочеиспускания (ОЗМ) [13].   

Генерики 
Срок патентной защиты нового ЛС в США 

составляет 17 лет, в Индии – 5-7 лет, а в боль-
шинстве стран мира – 20-25 лет, в этот период 
фирма-разработчик обладает эксклюзивным пра-
вом на производство и продажу. После оконча-
ния срока действия патента на лекарственное 
средство оно становится «международным дос-
тоянием», то есть действующее вещество препа-
рата и содержащие его лекарственные формы 
могут быть на совершенно законных основаниях 
воспроизведены другими компаниями.  

Генерик – лекарственный препарат, кото-
рый предназначен для возможной замены инно-
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вационного лекарственного препарата, выпус-
кается без лицензии компании, производящей 
инновационный лекарственный препарат, разме-
щается на рынке после окончания срока действия 
патента или других исключительных прав [14]. 

По патентному праву генерики можно 
разделить на:  

• Препараты-генерики – ЛС, срок дей-
ствия патентной защиты которого уже закон-
чился; 

• Копия – ЛС, которые представлены на 
рынках с нарушением юридических правил вос-
производства лекарственного препарата (уще-
млены права патентообладателя). 

При оценке генерических препаратов очень 
важно понимать, что: 

• Генерик должен содержать то же 
активное лекарственное вещество (субстанцию), 
что и оригинальный (патентованный) препарат; 

• Генерик может отличаться от ориги-
нального препарата вспомогательными вещест-
вами (неактивными ингредиентами, наполните-
лями, консервантами и т.д.); 

• Различия могут наблюдаться в самом 
технологическом процессе производства гене-
риков. 

Кроме того, классифицирование ЛС в ка-
честве генерика предполагает наличие следую-
щих видов эквивалентности: 

• фармацевтической – полное воспроиз- 

ведение препаратом-генериком состава и лекар-
ственной формы оригинального препарата; 

• фармакокинетической (биоэквивален-
тность) – сходство фармакокинетических пара-
метров; 

• терапевтической – аналогичные ори-
гинальному препарату эффективность и безо-
пасность у препарата-генерика при фармакоте-
рапии.  

По определению EMEA, генерики счи-
таются биоэквивалентными в том случае, если 
значения AUC и Cmax находятся в пределах 80-
125% по сравнению с оригинальным препаратом 
[15]. Исходя из этого определения, можно 
допустить, что фармакокинетические показатели 
генерика №1 могут составлять 125%, в то время 
как генерика №2 – 80%, по сравнению с 
Омником, Cmax генерика №1 может быть в 1,5 
раза выше, чем генерика №2 [15]. Если срав-
нивать фармакокинетические показатели генери-
ков и Омника ОКАС, различия могут достигать 
190% [16] (Рис.1). 

Принимая во внимание приведенные дан-
ные, можно утверждать, что большая часть по-
бочных эффектов медикаментозной терапии свя-
зана именно с непредсказуемой фармакокинети-
кой генерических препаратов. 

Следовательно, для повышения эффектив-
ности и безопасности лечения необходимо при-
менение оригинальных препаратов с доказанной 
и прогнозируемой фармакокинетикой. 

 
Рис.1. Фармакокинетические показатели генериков и Омника ОКАС 
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При этом важно заметить, что нельзя го-
ворить о биоэквивалентности препаратов, если 
нет уверенности в том, что производственный 
участок, где выпускается этот препарат, соответ-
ствует требованиям GMP. Более того, бессмыс-
ленно заниматься изучением биоэквивалентнос-
ти, как и другими клиническими испытаниями, 
потому что качество генерических препаратов не 
сохраняется от серии к серии.  

Кроме того, если оригинальный препарат 
обладает определенной селективностью к раз-
личным рецепторам и тканям, то нет никаких 
гарантий, что генерический аналог данного пре-
парата будет иметь такую же степень селек-
тивности. Так, оригинальный и генерический 
аналоги тамсулозина различаются по степени 
связывающей способности с α-адренорецепто-
рами предстательной железы. Проведенное кли-
нико-экспериментальное исследование на кафед-
рах урологии Московского Государственного 
Медико-Стоматологического Университета и 
клинической фармакологии Российского Госу-
дарственного Медицинского Университета убе-
дительно демонстрирует различия в уроселек-
тивности оригинального препарата Омник и вос-
произведенных препаратов. Для оригинального 
препарата тамсулозина «Омник» было ха-
рактерно максимальное сродство к α1A-АР, как 
по показателю относительной связывающей ак-
тивности тамсулозина, так и по значениям кон-
станты ингибирования, по сравнению с гене-
риками. Данные различия могут иметь суще-
ственное клиническое значение, как в отношении 
эффективности препаратов, так и их безо-
пасности [17]. 

Суммарная таблица по отличию брендов и 
генериков на примере тамсулозина приведена 
ниже.  

Чтобы генерик был допущен на рынок 
Евросоюза, требуется предоставить следующие 
сведения: 

• полный состав препарата (активное 
вспомогательное вещество, комплексообразова-
тели и т.д.);  

• описание методов производства и конт-
роля, используемых производителем;  

• результаты фармакологических тестов 
активной субстанции и конечного продукта;  

• лицензию на производство и серти-
фикат GMP;  

• сведения о биоэквивалентности ориги-
нальному препарату – отсутствие существенных 
различий в скорости и степени абсорбции в теле 
человека [European Generic medicines Association 
(EGA)].  

В США такая информация публикуется с 
конца 70-х годов XX века в Approved Drug 
Products with Therapeutic Equivalence Evaluation – 
т.н. «Оранжевой книге». Ее появление связано с 
тем, что, в целях экономии средств, в системе 
здравоохранения практически во всех штатах 
США были приняты законы и/или нормативные 
акты, стимулирующие выполнение генерической 
замены. Специалисты FDA создали единый 
формуляр лекарственных средств, в котором 
оценка терапевтической эквивалентности препа-
ратов была представлена в виде буквенного кода. 
Две основные категории, к которым могут 
быть отнесены генерические препараты, обо-
значены буквами А и В. К категории А относят 
препараты, терапевтически эквивалентные дру-
гим фармацевтически эквивалентным продуктам. 

При помощи кода В обозначают пре-
параты, которые FDA в настоящее время считает 
неэквивалентными терапевтически другим фар-
мацевтически эквивалентным продуктам, то есть 
действительные или потенциальные проблемы 
биоэквивалентности не могут быть разрешены 
путем адекватного установления биоэквивалент-
ности [20]. 

Несмотря на жесткий подход к оценке 
биоэквивалентности генерических препаратов, 
которые существуют в Европе и Америке, про-
блема далека от своего решения.  

Так, в Великобритании (1995-96гг.) было 
проверено 2427 генериков. При этом выявлено 
228 различий и 84 препарата отправлено на 
доработку (Drug Ther. Bull., 1997). В CША – 
FDA считает, что 20% всех брендированных и 
генерических многокомпонентных ЛС не явля-
ются биоэквивалентными, а значит не могут 
быть взаимозаменяемыми (JAMA, 2007). 

В этой связи, становится понятной высокая 
частота осложнений, которые проявляются при 
замене: генерик на бренд – 20%, генерик на ге-
нерик – 12%, бренд на генерик – 68% [A UK-
based retrospective study by CRAWFORD et al 
Seizure 1996; 5: 1-5].  
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Лекарственные средства в Украине 
В любой стране мира, в т.ч. в Украине, 

одним из основных способов медикаментозного 
лечения малообеспеченных категорий населения 
является импорт или производство собственных 
генериков.  

Украинское фармацевтическое производ-
ство представлено 140 фармацевтическими пред-
приятиями, из которых: 

• производят субстанции – 13; 
• основные лекарственные средства – 65. 
Вместе с тем по требованиям GMP серти-

фицировано 19 производственных участков толь-
ко 9 предприятий!!! 

По уровню доходов на душу населения 
наша страна находится в конце европейского 
списка, что сказывается, в том числе, и на по-
треблении лекарственных средств. В 2007 году 
«средние украинцы» потратили за год в среднем 
48 долларов на медикаменты, в Восточной 
Европе на душу населения приходилось 140-160 
долларов, в Западной Европе эта сумма 
колебалась от 450 до 525 долларов. При этом в 
Украине 87% стоимости препаратов оплачива-
лось самими больными, а в Европе лишь 50%. 

Лекарственные средства, преобладающие 
на фармацевтическом рынке Америки, Европы и 
стран СНГ представлены на графике (Рис.2).  
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Рис.2. Лекарственные средства, преобладающие на фармацевтическом рынке  
Америки, Европы и стран СНГ 

 
Рынок Украины заполнен генерическими 

препаратами не только по причине из деше-
визны, но и в связи с легкостью проникновения 
на наш рынок. А «преимущества» регистрации 
генериков в Украине заключаются в отсутствии 
необходимости предоставлять данные доклини-
ческих и клинических исследований, а также – в 
отсутствии контроля за клиническими базами и 
биоаналитическими лабораториями.  

Ежегодно в Украине регистрируется около 
300 новых генериков. На сегодняшний день их 
4758. Логично было бы проведение оценки их 
биоэквивалентности, однако в 2006г. – прове-
дено 11 исследований, а в 2007г. – лишь 1.  

По сведениям ГФЦ Украины, 88,2% всех 
побочных эффектов от использования лекарст-
венных средств возникают при использовании 
генериков [ГФЦ Украины, Аптека, № 33, 2007]. 

Однако Минздрав Украины пытается на-
вести порядок, для чего периодически издаются 
приказы и распоряжения:  

Нормативно-правовая база Украины 
(ПРИКАЗЫ Минздрава)  

Приказ МЗ №66 от 01.03.2006 «Про зат-
вердження Порядку проведення клінічних випро-
бувань лікарських засобів та експертизи мате-
ріалів клінічних випробувань і Типового поло-
ження про комісію з питань етики». 

№528 от 05.09.07 «Про затвердження По-
рядку проведення експертизи реєстраційних 
матеріалів на лікарські засоби, що подаються на 
державну реєстрацію (перереєстрацію), а також 
експертизи матеріалів про внесення змін до ре-
єстраційних матеріалів протягом дії реєстра-
ційного посвідчення». 

%, генерики 



 

85 

Приказ Минздрава №190 от 17.04.2007 «Об 
утверждении Порядка проведения дополнитель-
ных испытаний лекарственных средств при осу-
ществлении экспертизы регистрационных мате-
риалов». 

Сегодня украинцы должны точно знать, 
что стоимость препарата не является гарантией 
его качества, эффективности и безопасности, а 
оптовые торговцы, в погоне за прибылью, все 
чаще завозят «кота в мешке». На вопрос – сколь-
ко должно стоить лекарство, эффективность ко-
торого не доказана? – не в состоянии ответить и 
госкомитеты (антимонопольный, фармацевти-
ческий, по ценам), которые стоят на защите 
интересов граждан в отношении цен. Вместе с 
тем, опросы показывают, что 95% врачей и 90% 
провизоров считают более высокие цены на ори-
гинальные препараты оправданными. При этом 
86% потребителей согласны заплатить за более 
качественный препарат более высокую цену, но 
размер этой доплаты должен быть невелик. Ре-
зультаты проведенного опроса  отражают  специ- 

фику потребления оригинальных препаратов и 
генериков: дешевизна последних является, по 
сути, основной причиной их популярности, учи-
тывая низкий уровень жизни населения нашей 
страны. В этой ситуации вопрос: сколько должно 
стоить лекарство с неизвестной эффективностью, 
останется открытым навсегда. 

ВЫВОДЫ 

Разработка новых лекарственных средств 
доступна 10-15 крупнейшим фармацевтическим 
компаниям, зарегистрированным в нескольких 
развитых странах мира, где действуют самые 
строгие правила проведения экспериментальных 
и клинических работ, производства и продажи 
ЛС. Для контроля качества генериков в «бед-
ных» странах, в т.ч. Украине и России, облада-
тели брендов сегодня делают больше, чем собст-
венные фармацевтические комитеты: они оцени-
вают биоэквивалентность, терапевтическую ак-
тивность, понимая, что их препараты все равно 
будут лучше. 
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Традиционно кастрационный уровень сывороточного тесто�
стерона был установлен на отметке не более 50 нг/дл. Дости�
жение и поддержание этого уровня – главная цель терапии
агонистами лютеинизирующего гормона–рилизинг гормона
(ЛГРГ). Так как оптимальный уровень кастрации остается
дискутабельным, эта статья является обзором опубликован�
ной литературы, оспаривающей показатели кастрационных
уровней тестостерона 50 нг/дл, а также исследований по
оценке влияния агонистов ЛГРГ на супрессию тестостерона.
Поиск литературных источников был выполнен в послед�
нем квартале 2004 г. в Medline. Включались только полно�
стью опубликованные исследования и обзорные статьи на
английском языке.
Показатель (порог кастрации) 50 нг/дл был установлен про�
извольно на основании доступных в то время методов иссле�
дования. Эти методики были открыты в конце 60�х годов про�
шлого века. Так как современные методы определения кон�
центрации тестостерона являются более точными, в данной
статье обсуждается возможный пересмотр определения по�
рога кастрации при достижении снижения уровня тестостеро�
на до 20 нг/дл. Идеальная медикаментозная кастрация агони�
стами ЛГРГ должна обеспечивать уровень тестостерона,
сходный с таковыми после орхиэктомии (15 нг/дл). Как след�
ствие, считая орхиэктомию эталонным тестом, уровень адек�
ватной кастрации должен составлять 20 нг/дл, а не 50 нг/дл.
Считалось, что агонисты ЛГРГ дают почти 100% эффект
при первичном применении. Результаты нескольких иссле�
дований свидетельствуют, что при использовании более
точного определения кастрации, лечение современными
агонистами ЛГРГ не достигает этой цели. Таким образом,
плановое измерение уровней тестостерона должно быть не�
отъемлемой частью оценки ответа на лечение агонистами
ЛГРГ, так же как и контроль эпизодов повышения уровня
тестостерона после его подавления при длительной терапии
или после каждой инъекции. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, тестостерон,
гормональный рецидив, агонисты ЛГРГ, повышение концент�
рации, превышающее установленный уровень,внезапная ги�
персекреция половых гормонов при повторном введении пре�
парата, кастрационный уровень; обзор.

1. Введение

Начиная с исследований лауреата Нобелевской премии
Чарльза Хаггинса, проведенных приблизительно 60 лет тому
назад, стало известно, что клеткам рака предстательной же�
лезы для жизнедеятельности и роста необходимы андрогены
в количестве не ниже критического уровня. Исходя из этого,
андрогенная блокада, индуцированная хирургически или ме�
дикаментозно, является стандартной схемой системной тера�
пии при распространенном раке предстательной железы бо�
лее 4 десятилетий. В течение многих лет пероральные эстро�

гены были единственной альтернативой хирургической кас�
трации. Хотя они были относительно дешевыми и достаточ�
но эффективными, они могли вызывать задержку жидкости
в организме, сердечную недостаточность, тромбоз глубоких
вен, легочную эмболию, инфаркт миокарда и инсульт [1].

Хирургическая кастрация путем двусторонней орхиэкто�
мии являлась стандартом кастрации, пока Эндрю Шали не
описал структуру лютеинизирующего гормона–рилизинг
гормона (ЛГРГ) [2]. Э. Шалли изучал возможные пути уп�
равления этой системой, в том числе синтезировал пептид�
ные агонисты ЛГРГ. За его открытием последовала разработ�
ка и тестирование нескольких новых синтетических агонис�
тов ЛГРГ для клинического использования. Также были изо�
бретены микрокапсулированные системы высвобождения
агонистов ЛГРГ, которые создавались для высвобождения
контролируемой дозы пептида в течение определенного вре�
мени (1–3 мес). Эти агонисты были проверены в нескольких
клинических исследованиях, в которых было определено,
что они столь же эффективны, как и диэтилстильбэстрол
(ДЭС) при лечении рака предстательной железы [3].

Подобно другим методам снижения сывороточного тес�
тостерона, лечение агонистами ЛГРГ вызывает существен�
ные побочные эффекты, как, например приливы, снижение
либидо и импотенция. Тем не менее, эти препараты не приво�
дят к развитию тромбоэмболических осложнений, которые
возникают при терапии эстрогенами [3].

Э. Шалли получил Нобелевскую премию по медицине в
1977 г. и с тех пор хирургическую кастрацию заменила меди�
каментозная. Терапия агонистами ЛГРГ – эффективный и
хорошо переносимый вид лечения для мужчин с раком пред�
стательной железы. [4].

При выборе кастрации как метода лечения рака предста�
тельной железы, целью врачей является достижение низких
уровней тестостерона. При попытке достигнуть кастрацион�
ных уровней тестостерона Oefelein и соавторы считали, что
«чем ниже, тем лучше» [5]. Но насколько низкие уровни яв�
ляются достаточными? Что такое адекватный/подходящий
кастрационый уровень? В настоящий момент многие врачи
считают, что достижение уровня тестостерона ниже 50 нг/дл
(1,73 нмоль/л) свидетельствует об эффективности терапии
агонистами ЛГРГ. Но является ли 50 нг/дл на самом деле до�
статочным уровнем?

В этой статье подробно обсуждаются все аспекты дости�
жения кастрационных уровней тестостерона 50 нг/дл и оце�
нивают уровень 20 нг/дл (0,7 нмоль/л) как более адекватный.

2. Кастрационные уровни

«Считается, что сывороточный тестостерон снижен,
если в двух последовательных (в разные дни) анализах показа�
тели были меньше 50 нг/дл. Началом супрессии считается
первый день, когда определяются эти низкие значения» [6].

Àäåêâàòíàÿ êàñòðàöèÿ àãîíèñòàìè
ëþòåèíèçèðóþùåãî ãîðìîíà ðèëèçèíã-ãîðìîíà:
êàêîâ îïòèìàëüíûé óðîâåíü òåñòîñòåðîíà?
B. Tombal 

Брюссель, Бельгия
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Это определение, высказанное Sharifi и соавторами [6],
было принято во многих клинических исследованиях. Боль�
шинство врачей считают агонисты ЛГРГ эффективными при
достижении уровня тестостерона ниже 50 нг/дл. Важность
низких уровней тестостерона была признана уже давно. В
1977 г. исследования с 0,2 мг ДЭС продемонстрировали, что
неэффективная андрогенная супрессия приводит к более вы�
сокой летальности при раке предстательной железы [1, 7].
Сегодня адекватное снижение тестостерона все еще остается
главной целью лечения местно�распространенного или мета�
статического рака предстательной железы. Удивительно, но
совсем немного авторов оспаривали исторически установ�
ленный кастрационный уровень – 50 нг/дл с момента появ�
ления новых, более точных методов диагностики.

2.1. Старые методы диагностики.
Кастрационные уровни тестостерона ≤50 нг/дл установле�

ны на основе старых диагностических методик. Методы двой�
ных меток и изотопного разведения для определения сыворо�
точного тестостерона открыли в конце 60�х – начале 70�х го�
дов прошлого века [8]. Однако эта техника ограничена в точ�
ности и поэтому больше не используется [9]. В 1995 г. был одо�
брен для клинического использования полностью автомати�
зированный иммунологический анализатор, в котором приме�
няли хемилюминесцентную технологию. Эта технология дала
возможность проводить уже более точные измерения уровня
тестостерона сыворотки, а также значительно уменьшила вре�
мя получения результатов [10]. В настоящий момент чувстви�
тельность исследований, проведенных для определения уров�
ня тестостерона сыворотки, составляет 0,1 нг/мл [11].

Развитие таких новых аналитических методов, как хеми�
люминесцентное тестирование, дает возможность более точ�
но определить уровни сывороточного тестостерона (значи�
тельно ниже 50 нг/дл).

2.2. Орхиэктомия как эталонный тест
Oefelein и соавторы [8] провели исследование для пере�

оценки кастрационного уровня тестостерона после орхиэк�
томии, применив современные диагностические методики
(хемилюминесцентный иммунологический метод). Группе
из 35 больных с распространенным раком предстательной
железы выполнили двустороннюю орхиэктомию без допол�
нительной гормональной терапии. Через 33 мес после орхи�
эктомии средний общий уровень тестостерона был снижен
до 15 нг/дл (0,5 нмоль/л, 95%ДИ 12–17 нг/дл). Дополни�
тельно, максимальное и минимальное наблюдаемые значе�
ния тестостерона составили 30 и меньше чем 10 нг/дл соот�
ветственно. Самым важным заключением в этом исследова�
нии является то, что у пациентов после орхиэктомии редко
наблюдается уровень тестостерона выше 20 нг/дл. Поэтому
можно утверждать, что уровень тестостерона 20 нг/дл – яв�
ляется более подходящим показателем для определения
адекватного уровня кастрации.

Рассматривая другие исследования, в которых изучали без�
опасность и эффективность орхиэктомии у пациентов с раком
предстательной железы, были установлены сходные результа�
ты. Kaisary и соавторы [12] определили, что средний уровень
сывороточного тестостерона снизился на 4�й неделе после ор�
хиэктомии до 0,91 нмоль/л (26,3 нг/дл) у пациентов с метаста�
тическим раком предстательной железы. Rohl и Beuke [13] со�
общили о еще более низких значениях. Через 1 мес после орхи�
эктомии средний уровень тестостерона сыворотки снизился до
0,725 нмоль/л (21,0 нг/дл). Lin и соавторы [14] сравнивали
время до наступления кастрации между пероральными эстро�

генами и двусторонней орхиэктомией у 20 пациентов с мета�
стазами рака. Порог кастрации был определен при уровне кон�
центрации тестостерона в сыворотке ниже чем 20 нг/дл. В те�
чение 3–12 ч (в среднем 8,6±3,2 ч) после проведения орхиэкто�
мии у всех мужчин был достигнут данный низкий уровень тес�
тостерона. Vogelzang и соавторы [15] сравнивали медикамен�
тозную кастрацию гозерелином с орхиэктомией у 283 больных
раком предстательной железы в стадии D2. В этом исследова�
нии пациенты, которым была проведена орхиэктомия, достига�
ли кастрационных уровней 20,0 нг/дл на 4�й неделе. 

Если уровень тестостерона ниже 20 нг/дл определен
как оптимальный уровень кастрации, возникает вопрос,
обеспечивает ли применение агонистов ЛГРГ такой пока�
затель у большинства пациентов. Oefelein и соавторы [16]
поставили этот вопрос и провели исследование у 38 боль�
ных раком предстательной железы. Все 38 пациентов по�
лучали 3�месячные депо формы агонистов ЛГРГ (лейпро�
релин и гозерелин) и 750 мг флутамида ежедневно. У зна�
чительного количества пациентов (13%) применение анд�
рогенной супрессивной терапии не обеспечивало мини�
мального кастрационного уровня тестостерона 20 нг/дл, а
приблизительно у 5% уровень не достигал даже 50 нг/дл.
Эти результаты были подтверждены некоторыми другими
исследовательскими группами (рис. 1).

2.3. Тенденции в отношении кастрационного уровня 20 нг/дл
Большинство врачей используют кастрационный уро�

вень тестостерона 50 нг/дл в ежедневной клинической прак�
тике. Также в ходе многих исследований по оценке эффек�
тивности и безопасности нескольких агонистов ЛГРГ ис�
пользовали этот порог при определении результатов.

С изобретением новых диагностических методик резуль�
таты современных исследований [17–20] свидетельствуют о
важности и точности измерения уровней тестостерона, а так�
же о немалом количестве пациентов с уровнем тестостерона
ниже 20 нг/дл. В исследовании Kawakami и соавторов [20],
проведенном в 2000 г., для оценки эффективности использо�
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≤ 20 нг/дл ≤ 50 нг/дл

40

Рис. 1. Процент пациентов, которые не достигли кастрационных
уровней ниже 50 нг/дл, незначительный. Определение порога
кастрации на уровне 20 нг/дл является более надежным, и большее
количество пациентов не достигают этого уровня. [16–18, 29]
1,3 М = депо-препараты соответственно на 1 и 3 мес;
Л = лейпрорелид (микросферический – Ред.)
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вали только уровень 20 нг/дл. В ходе данного исследования
установлено, что 17,6% пациентов не достигают данного кас�
трационного уровня.

3. Гормональные рецидивы

Хотя большинство пациентов достигают кастрационного
уровня тестостерона к 3–4�й неделе, всегда есть риск повы�
шения уровня гормонов на фоне терапии агонистами ЛГРГ. 

Резкое повышение уровня тестостерона, который определя�
ется как повышение тестостерона сыворотки после того, как кас�
трационные уровни были достигнуты, – важное клиническое яв�
ление. Хотя такие ситуации являются признаками неэффектив�
ности терапии, врачи их часто не определяют. Резкие повышения
уровня тестостерона можно разделить на эпизоды внезапного по�
вышения концентрации, превышающие установленный уровень
на фоне терапии, и эпизоды гиперсекреции половых гормонов
при повторном введении препарата. Для того чтобы выявить ка�
кой вид гормонального повышения наблюдается у пациента, сле�
дует рассмотреть обе группы более подробно.

При обычном определении адекватным считается сниже�
ние уровня сывороточного тестостерона ниже 50 нг/дл [6].
Соответственно оба варианта повышения концентрации на�
блюдаются после того, как пациент достиг кастрационного
уровня ниже 50 нг/дл. Эпизоды внезапного подъема концен�
трации, превышающий установленный уровень на фоне те�
рапии – это разовое повышения концентрации тестостерона
выше 50 нг/дл в течение всего периода лечения агонистами
ЛГРГ. Эпизоды гиперсекреции половых гормонов при по�
вторном введении препарата связаны с инъекцией агониста
ЛГРГ. Данное явление наблюдается после второй или после�
дующих инъекций препарата и не ассоциируют его с первой
инъекцией. Кроме того, о данном виде повышения концент�
рации можно говорить, если он определяется максимум в те�
чение последующих 12 ч после инъекции [6, 17].

3.1. Эпизоды внезапного повышения концентрации, пре�
вышающее установленный уровень на фоне терапии

Как показано на рис. 2, около 7% пациентов будут иметь
повышение концентрации, превышающее установленный уро�

вень, в период лечения агонистами ЛГРГ. Sarosdy и соавторы
[21] сообщали об исследовании, включающем 58 больных с
распространенным или метастатическим раком предстатель�
ной железы, которые получали 10,8 мг гозерелина каждые
13 нед. Только у 1 пациента (2%) подобное повышение отме�
чалось на 8�й неделе. Однако авторы не отметили, была ли ре�
акция связана с возрастанием побочных эффектов.

Jocham и соавторы [22] проводили длительное исследо�
вание, в котором устанавливали эффективность 3�месячной
формы лейпрорелина депо (11,25 мг) у 62 больных с распро�
страненным раком предстательной железы. У 4 пациентов
(6,5%) отмечено повышение концентрации тестостерона. У 2
из них наблюдали только одно повышение выше 50 нг/дл, у
1 пациента были колеблющиеся уровни тестостерона в тече�
ние всего исследования. У 1 пациента выявлены повышен�
ные уровни тестостерона и местное прогрессирование опухо�
ли, и этот гормональный рецидив четко свидетельствовал о
неэффективности терапии.

Khan и соавторы [23] также определяли эффективность
3�месячного лейпрорелина депо (11,25 мг) у пациентов с рас�
пространенным раком предстательной железы (n=24). Перед
повторной инъекцией у 3 пациентов (12,5%) отмечали повы�
шение концентрации выше пороговых значений 50 нг/дл.

3.2. Гиперсекреция половых гормонов 
при повторном введении препарата

На рис. 3 показан процент больных с эпизодами гормо�
нальной гиперсекреции после повторных инъекций агониста
ЛГРГ для двух различных минимальных порогов.

В исследование по сравнению 1� и 3�месячных форм лей�
прорелина депо (7,5 мг и 22,5 мг соответственно) включали
71 больного с распространенным раком предстательной же�
лезы [6]. В группе 1�месячной формы лейпрорелина депо у 2
пациентов (5,9%) отмечали незначительные вспышки тесто�
стерона после второй инъекции. У 1 пациента выявлено по�
вышение до 53 нг/дл (через 4 ч после реинъекции), у второ�
го – до 56 нг/дл (через 8 ч после повторной инъекции). У од�
ного пациента (2,9%) отмечено повышение тестостерона пос�
ле третьей депо�инъекции. В группе 3�месячной формы депо
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Рис. 2. Около 7% пациентов, получающих агонисты ЛГРГ, имеют
подъемы концентрации, если кастрационный уровень устанавливать
на уровне 50 нг/дл [21–23];
3М = 3-месячный депо препарат;Г = гозерелин; 
Л = лейпрорелид (микросферический – Ред.)

Рис. 3. Если кастрационный уровень установить на уровне 50 нг/дл,
то около 6% пациентов будут иметь внезапную гиперсекрецию
половых гормонов [6, 21, 24];
1,3 М = 3-месячный депо препарат;Г = гозерелин; 
Л = лейпрорелид (микросферический – Ред.)
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лейпрорелина не наблюдалось значений выше 50 нг/дл пос�
ле повторных инъекций.

Sarosdy и соавторы [21] сообщали об эффективности 3�
месячной формы депо препарата (10,8 мг) гозерелина. У 6 па�
циентов (10%) установлен рост уровней тестостерона до 56,
58, 60, 75, 111 и 192 нг/дл соответственно.

Zinner и соавторы [24] сравнили 1�месячные (3,6 мг) и 3�
месячные (10,8 мг) депо�инъекции гозерелина у 237 больных
с распространенным раком предстательной железы. Внезап�
ные эпизоды гиперсекреции в ответ на повторные введения
препарата наблюдали у 34 пациентов (27,0%) 1�месячной
группы гозерелина и у 20 пациентов (17,7%) 3�месячной
группы гозерелина. Разброс уровней тестостерона больше
чем 18,5 нг/дл составлял 1,0–90,6 нг/дл в 1�месячной группе
гозерелина и 2–101,8 нг/дл в 3�месячной группе гозерелина.
Однако кастрационный уровень тестостерона был установ�
лен как 18,5 нг/дл, что объясняло большее число больных с
внезапными эпизодами гиперсекреции в ответ на повторные
введения препарата по сравнению с предыдущими исследо�
ваниями.

4. Уровень тестостерона как показатель 

для изменения дозы агонистов ЛГРГ при лечении

рака предстательной железы

Oefelein и соавторы [16] определили, что 5% пациентов не
достигали кастрационного уровня тестостерона ≤50 нг/дл и
13% пациентов не достигали уровня ≤20 нг/дл. Полученные
данные подтверждают заключение, что стандартная доза аго�
нистов ЛГРГ депо может быть недостаточной для некоторых
мужчин. Тем не менее, сообщалось, что депо�препараты агони�
стов ЛГРГ обеспечивают высокую продолжительность сниже�
ния концентрации тестостерона [25]. Поэтому было предло�
жено проводить редозирование агонистов ЛГРГ депо на осно�
вании показателей сывороточного тестостерона [26].
(Описание исследования сокращено – Ред.).

Недавно в одном из исследований было изучено качество
жизни (КЖ), связанное со здоровьем, у больных раком пред�
стательной железы, которым проводили терапию агонистами
ЛГРГ, получавших повторные дозы на основании измерения
концентрации сывороточного тестостерона [27]. Пациенты
использовали 3�месячный депо�агонист ЛГРГ (гозерелин),
для достижения уровней кастрации тестостерона ниже
20 нг/дл. Если концентрация тестостерона превышала этот
порог, гозерелин вводили повторно и начинали новый цикл.
Медиана продолжительности кастрационных уровней тесто�
стерона составила 5,5 мес (в среднем 6 мес, от 3,5 до 10). Од�
нако самым главным «открытием» этого исследования стало
то, что связанное со здоровьем КЖ, оцененное самими паци�
ентами, улучшилось в короткие сроки, и стоимость медицин�
ских услуг снизилась на 50% без снижения удовлетворенно�
сти пациентов.

Hall и соавторы [28] также сообщили о длительном эф�
фекте после прекращения терапии. Пациенты в этой группе
получали терапию агонистами ЛГРГ в течение 24 мес или
дольше, пока терапия не была остановлена. Через 12 мес пос�
ле прекращения лечения 28,6% пациентов все еще сохраняли
кастрационные уровни ниже 50 нг/дл. Средний уровень тес�
тостерона для всех пациентов оставался в пределах кастра�
ционного через 6 (44,0 нг/дл) и 9 мес (44,5 нг/дл).

Эти данные имеют существенное значение. При разра�
ботке дизайна и интерпретации результатов клинических ис�
следований агонистов ЛГРГ при неоадъювантной или адъю�
вантной терапии необходимо учитывать сроки восстановле�
ния уровней тестостерона. То есть, в течение исследования

необходимо определять показатели тестостерона так же, как
и уровни простат�специфического антигена (ПСА).

5. Заключение

Важность эффективной супрессии андрогенов безогово�
рочно признается, потому что неэффективное снижение тес�
тостерона может приводить к увеличению летальности при
раке предстательной железы.

Доступность новых и более точных диагностических ме�
тодик дала возможность определять сывороточный тестосте�
рон на уровне ниже 20 нг/дл. Это сразу поставило новый во�
прос, является ли достаточным снижение уровней тестосте�
рона до 50 нг/дл для оптимальной кастрации. Если использо�
вать в виде эталона кастрационный уровень, полученный при
орхиэктомии, то лучшим пороговым значением для определе�
ния адекватной кастрации и реакции на лечение будет
20 нг/дл. В недавних публикациях показано, что определен�
ная часть пациентов, получающих лечение современными
препаратами агонистов ЛГРГ, не достигают адекватных уров�
ней кастрации, у них отмечаются эпизоды внезапного повы�
шения концентрации, превышающее установленный уровень
на фоне терапии и гиперсекреция половых гормонов при по�
вторных инъекциях, особенно, если при интерпретации ре�
зультатов использовать более строгий лимит – 20 нг/дл.

Сегодня врачи, как правило, не определяют уровни тесто�
стерона, назначая лечение и оценивая результаты терапии.
Определение тестостерона должно стать частью клиничес�
кой практики при оценке эффекта гормональной терапии.
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Агонисты рилизинг гормона лютеинизирующего гормона
(ЛГРГ) (например, лейпрорелин) являются основой тера�
пии распространенного и метастазирующего рака предста�
тельной железы. Лечение агонистами ЛГРГ также стало ча�
стью терапии ранних стадий рака предстательной железы
как неоадъювантное и адъювантное лечение совместно с
радикальной простатэктомией.
Раньше такая терапия состояла из ежедневных инъекций
синтетических аналогов ЛГРГ, но в последнее время появи�
лись новые депо�формы препаратов, инъекции которых про�
водят один раз в 1,3 или 4 мес. Эти депо�формы сыграли важ�
ную роль в широком распространении агонистов ЛГРГ и
улучшили переносимость терапии пациентами. К сожале�
нию, на сегодняшний день переоценен эффект этих форм вы�
пуска препаратов в отношении оптимального контроля над
уровнем тестостерона, а именно, достижения кастрационно�
го уровня тестостерона, низкой частоты эпизодов внезапного
повышения концентрации тестостерона после ее снижения
на фоне терапии, а также при повторном введении препарата.
Для достижения оптимального контроля над уровнем тесто�
стерона была разработана новая депо�форма лейпрорелина –
Элигард, которая содержит современную систему высвобож�
дения действующего вещества (Атригель®), имеющую ряд
преимуществ по сравнению со старыми системами. Элигард
обладает улучшенным фармакокинетическим профилем бла�
годаря высвобождению вдвое большего количества активно�
го вещества (агониста ЛГРГ), чем другие доступные на терри�
тории Евросоюза (ЕС) депо�препараты, причем высвобожде�
ние лейпрорелина происходит стабильно и последовательно.
В результате этого уровень тестостерона снижается значи�
тельно лучше по сравнению с использованием других систем
высвобождения. Элигард обеспечивает снижение уровня тес�
тостерона, сравнимое с таковым при орхиэктомии, и на сегод�
няшний день нет данных о резком повышении концентрации
тестостерона на фоне приема этого препарата. Кроме того,
результаты клинических исследований свидетельствуют, что
Элигард вызывает умеренные эпизоды приливов.
Элигард имеет маленький объем, который вводится подкожно
очень короткой иглой, что значительно снижает дискомфорт в
месте инъекции. Основные побочные эффекты, обусловлен�
ные подкожной инъекцией, незначительны и непродолжитель�
ны, включают раздражение, изменение цвета кожи и эритему.
Сделаны выводы, что Элигард в виде новой системы высвобож�
дения препарата с усовершенствованным фармакокинетичес�
ким профилем по сравнению с другими существующими депо�
формами, приводит к надежному и постоянному снижению тес�
тостерона с благоприятным профилем побочных эффектов. 
Ключевые слова: Элигард, лейпрорелин, фармакокинетика,
уровень ПСA, уровень тестостерона, побочные эффекты, пе�
реносимость.

1. Введение

В течение многих лет гормональная терапия является ос�
новой лечения распространенного и метастазирующего рака
предстательной железы (РПЖ) [1]. Она включает медика�

ментозную или хирургическую кастрацию (двусторонняя ор�
хиэктомия), приводящую к снижению уровня тестостерона в
целях замедления или стабилизации роста опухоли [2]. В об�
щем, гормональная терапия индуцирует ремиссию у 80–90%
пациентов с распространенным раком, что приводит к сред�
ней длительности выживаемости без прогрессирования от 12
до 33 мес [3]. Также это обычно приводит к снижению интен�
сивности боли, вызванной метастатическими поражениями
[4]. Одним из методов медикаментозной кастрации является
применение агонистов рилизинг гормона лютеинизирующего
гормона (ЛГРГ), которые снижают концентрацию тестосте�
рона сыворотки крови до кастрационного уровня [5]. Однако
адекватный показатель сывороточного тестостерона в настоя�
щее время находится под вопросом. Установленный ранее ка�
страционный уровень <50 нг/дл тестостерона основывается
на старых методах исследования. При помощи более совре�
менных методик было выявлено, что при двусторонней орхи�
эктомии достигается значительно более низкий средний уро�
вень сывороточного тестостерона – 15 нг/дл [6]. Учитывая
это, необходимо, чтобы медикаментозная кастрация приводи�
ла к таким же показателям, как и орхиэктомия.

В настоящий момент в ЕС доступны следующие агонисты
ЛГРГ: лейпрорелин, гозерелин, бусерелин и трипторелин, ко�
торые выпускаются в виде 1� и 3�месячных депо�форм [7]. К
сожалению, значительная часть пациентов не достигают долж�
ного кастрационного уровня тестостерона на фоне лечения
этими агонистами ЛГРГ [8–10]. Результаты исследований
свидетельствуют, что 13–34% пациентов не в состоянии до�
стичь кастрационного уровня тестостерона <20 нг/дл, более
того, у 5–17% пациентов не удается достичь кастрационного
уровня <50 нг/дл [8–11]. Кроме того, на фоне применения су�
ществующих агонистов ЛГРГ отмечаются эпизоды резкого по�
вышения уровня тестостерона [12–14]. Реакции повышения
уровня сывороточного тестостерона наблюдаются также после
повторных инъекций этих агонистов ЛГРГ [12, 14, 15].

Изначально терапия агонистами ЛГРГ состояла из еже�
дневных подкожных инъекций этих препаратов, но создание
депо�форм обеспечило существенный вклад в их современ�
ное стандартизированное использование и увеличило ком�
плаентность при этом виде терапии [16]. В более ранних де�
по�формах лейпрорелина в качестве системы доставки ис�
пользуется система лиофилизированных микросфер [17].
Недавно была разработана новая депо�форма в виде одиноч�
ной сферы лейпрорелина (Элигард). Эта новая форма до�
ставки под названием Атригель® высвобождает лейпрорелин
в дозе от 7,5 и 22,5 мг в течение одно� и трехмесячного пери�
ода соответственно [16]. Система доставки Атригель® препа�
рата Элигард состоит из биорастворимого полимера D,L�
лактида�ко�гликолида, растворенного в N�метил�2�пироли�
доне. После смешивания с лейпрорелином препарат вводят
подкожно, где формируется депо [16, 18]. Основной задачей
разработки этой новой формы был улучшенный фармакоки�
нетический профиль, приводящий к существенному дли�
тельному снижению уровня тестостерона у всех пациентов с

Ýëèãàðä: ôàðìàêîêèíåòèêà, âëèÿíèå íà óðîâíè
òåñòîñòåðîíà, ÏÑÀ è ïåðåíîñèìîñòü ïðåïàðàòà
Richard Berges

PAN�клиника в Ноймаркте, Кельн, Германия 
European Urology Supplements 4(2005) 20�25
Перевод – М.Г. Романюк, Институт урологии АМН Украины, г. Киев
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благоприятным профилем побочных эффектов и минималь�
ной частотой эпизодов резкого повышения уровня тестосте�
рона на протяжении терапии.

2. Фармакокинетика препарата, влияние 

на уровень тестостерона и простатоспецифичес�

кого антигена (ПСА)

В то время как пульсирующее высвобождение натурально�
го ЛГРГ из гипоталамуса с правильной периодичностью сти�
мулирует синтез и секрецию лютеинизирующего гормона
(ЛГ), непрерывное воздействие агонистов ЛГРГ индуцирует
десенсибилизацию и угнетение гипофизарных рецепторов
ЛГРГ [19]. Поэтому кратковременное использование агонис�
тов ЛГРГ стимулирует продукцию гипофизарного ЛГ, в то вре�
мя как длительное использование приводит к угнетению гипо�
физарно�гонадной оси. Снижение сывороточных уровней ЛГ в
свою очередь приводит к угнетению секреции тестостерона и
соответственно роста опухоли предстательной железы. В этом
и состоит суть применения агонистов ЛГРГ для замедления ро�
ста РПЖ.

В ходе нескольких клинических исследований оценивали
фармакокинетику, эффективность и безопасность нового ана�
лога ЛГРГ Элигарда при лечении распространенного РПЖ.
Пациенты принимали участие в открытом шестимесячном
клиническом исследовании с применением либо Элигарда по
7,5 мг каждые 28 дней [18], либо Элигарда по 22,5 мг один раз
в 3 мес [16]: популяция состояла из 120 (стадия C и D по
Jewett ) и 117 (стадия A�D по Jewett) пациентов соответствен�
но. Первичным показателем эффективности было достижение
концентрации общего тестостерона в пределах кастрационно�
го уровня, который составлял <50 нг/дл для 2 последователь�
ных анализов с разницей 1 нед. Действие Элигарда 7,5 и
22,5 мг на уровень тестостерона и ПСА приведено в табл. 1.

2.1. Элигард 7,5 мг (депо форма для использования 1
раз в месяц)

Сто семнадцать из 120 пациентов (97,5%) завершили 6�
месячное исследование, в течение которого получали под�
кожную инъекцию Элигарда 7,5 мг каждые 28 дней [18].

При применении Элигарда 7,5 мг максимальная плазмен�
ная концентрация  (Cмакс.) лейпрорелина составила –
26,3 нг/мл (стандартное отклонение – СО – 12,6), время до�
стижения максимальной концентрации (Тмакс.) составляло
4,7 ч (СО – 1,4) [18]. Препарат определяли в крови в среднем
37 дней (диапазон – 28–49 дней). Одноцентровое клиничес�
кое исследование фазы 1, сравнивающее Элигард 7,5 мг с ми�
кросферическим лейпрорелина ацетатом 7,5 мг, выявило, что
при применении микросферической формы изначально на�
блюдается большее высвобождение лейпрорелина по сравне�
нию с Элигардом 7,5 мг [20]. Однако в дальнейшем Элигард
7,5 мг поддерживал более высокий уровень лейпрорелина.
Так, при применении Элигарда общая площадь под кривой
(ППК) была в 1,9 раз больше, чем у микросферического лей�
прорелина (соответственно 479±132,6 против
248±65,0 нг/мл в 1 ч, р<0,01, соотношение средних величин
равно 161:226%). В 1,9 раза большая площадь под кривой при
применении Элигарда обеспечивает снижение уровня тесто�
стерона дополнительно в течение 14 дней по сравнению с ми�
кросферической формой (49 против 35 дней) [20].

Средняя (СО) сывороточная концентрация ЛГ повыси�
лась после первой инъекции, но снизилась до начального
уровня: с 8,0 (7,3) мМЕ/мл до 4,8 (3,1) мМЕ/мл на 10�й день
[18]. После третьей инъекции уровни ЛГ едва определялись (в
среднем = 0,12 мМЕ/мл, СО=0,09). В ответ на повышение ЛГ
средние уровни общего тестостерона повысились на 3�й день и
впоследствии снизились до кастрационных (<50 нг/дл) у
17,6% пациентов на 14�й день. К 28�му дню 94,1% пациентов
достигли кастрационных уровней и к 42�му дню все оставши�
еся пациенты достигли медикаментозной кастрации [18]. Все�
го 97,5% имели уровень тестостерона сыворотки крови
<20 нг/дл. Кастрационный уровень тестостерона поддержи�
вался у всех пациентов, которые завершили исследование со
средним (СО) уровнем 6,12 (4,3) нг/дл и диапазоном
3,0–27,0 нг/дл на 6�м месяце (рис. 1). В течение этого исследо�
вания не были отмечены ни эпизоды резкого повышения уров�
ня тестостерона (определяется как одноразовое повышение
уровня общего сывороточного тестостерона выше 50 нг/дл,
полученное после того, как кастрационные уровни тестостеро�

Показатели Элигард 7,5 мг Элигард 22,5 мг

Уровни тестостерона 

Среднее значение (диапазон) (нг/дл)

� начало исследования 361,2 (НС) 367 (140 — 839)

� 6 мес 6,1 (3,0* — 27,0) 10,1 (3,0* — 50,0)

Среднее количество дней (диапазон) до достижения СТ

� ≤ 50 нг/дл 21 (10–42) 21 (14–35)

� ≤ 20 нг/дл 28 (14–49) 28 (14–84)

% пациентов с СТ через 6 мес

� ≤ 50 нг/дл 100 100

� ≤ 20 нг/дл 98 94

Уровни ПСА 

Среднее значение (диапазон) (нг/мл)

� начало исследования 32,9 (0,1 — 639,0) 86,4 (0,2 — 5270)

� 6 мес 3,2 (0,2 — 93,9) 1,7 (НС)

Òàáëèöà 1 
Äåéñòâèå Ýëèãàðäà 7,5 è 22,5 ìã íà óðîâíè òåñòîñòåðîíà è ÏÑÀ [16, 18, 26]

СТ — супрессия тестостерона; НС — не сообщалось.
* Нижний лимит определения.
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на были достигнуты) и ни одного эпизода повышения уровня
тестостерона выше >50нг/дл при повторных инъекциях. [18].

Исходный средний (СО) уровень ПСА составил 32,9
(86,3) нг/мл с диапазоном 0,1–639,0 (n=118). Только 33% па�
циентов имели нормальный ПСА <4 нг/мл до лечения. В от�
личие от этого количество пациентов с нормальным ПСА
возросло до 96% на 6�м месяце лечения (среднее = 3,2 нг/мл,
СО=12,0, диапазон 0,2–93,9, n=117) (рис. 2) [18].

2.2. Элигард 22,5 мг (3�месячное депо)
Из 117 вошедших в исследование пациентов 111 (94,8%)

полностью завершили 6�месячный срок, получая Элигард
22,5 мг каждые 84 дня [16].

В группе лиц, принимающих Элигард 22,5 мг, средняя Cмакс.

составляла 127 нг/мл (стандартная ошибка средней величины,
СОС=39) [20]. Начальное высвобождение лейпрорелина оце�
нивали через 4–8 ч после инъекции. За этим первичным повы�
шением уровня лейпрорелина происходило быстрое снижение
уровней препарата в крови и относительно постоянной его кон�
центрации в течение каждого 3�месячного периода [16]. Соот�
ветственно ЛГ возрастал в течение недели после первой инъек�
ции с последующим снижением ниже нормальных уровней от
2�й до 4�й недели. Через 28 дней уровни ЛГ были едва опреде�
ляемы, уменьшаясь в среднем с 9,2 (СОС–1,1) мМЕ/мл до
средней величины (СОС) 0,06 (0,01) мМЕ/мл [16].

В ответ на выброс ЛГ уровень сывороточного тестосте�
рона резко возрастал на 2�й день, но затем уменьшался до
кастрационного (рис. 3). К 28�му дню 98% пациентов дости�
гали кастрационных уровней тестостерона 50 нг/дл или
меньше, а 84% достигли рекомендуемого уровня <20 нг/дл.
На 35�й день у всех пациентов определяли кастрационные
уровни тестостерона. В конце 6�месячного периода 104 из
111 пациентов, завершивших исследование (94%), достигли
уровней тестостерона ниже 20 нг/дл [16]. Только у одного
пациента отмечали кратковременный эпизод повышения
уровня тестостерона после снижения (>50 нг/дл) на 49�й
день, но показатели нормализовались (27 нг/дл) с 14�го дня
после второй инъекции (98 дней после начала исследова�
ния) и оставались низким до конца исследования. Не отме�
чалось повышения концентрации тестостерона после по�
вторных инъекции, также не наблюдалось клинического
прогрессирования заболевания.

Уровень ПСА был повышен у 73% пациентов в начале ис�
следования с диапазоном от 0,2 до 5270 нг/мл. Лечение Элигар�
дом привело к снижению среднего уровня ПСА с
86,4 (48,8) нг/мл до 1,7 (0,5) нг/мл к 6�му месяцу, таким образом
снижение среднего уровня ПСА составило более чем 98% от
исходного уровня [16]. 

3. Безопасность и переносимость Элигарда 

по сравнению с другими формами депо ЛГРГ

Нет сообщений ни об одном серьезном побочном эф�
фекте или смерти в ходе исследования препарата Элигард в
дозе 7,5 или 22,5 мг [16, 18]. Самыми частыми побочными
эффектами были «приливы» и преходящий дискомфорт в
месте инъекции. Ни один из пациентов не прервал исследо�
вания из�за побочных эффектов препарата [16, 18].
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депо<форма пролонгированного высвобождения для ацетата 
леупролида при лечении РПЖ. Expert Opin Pharmacother 2004;
5(2):224–57. Copyright © 2004 Ashley Publications Ltd. 
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3.1. Дискомфорт в месте инъекции
Лейпрорелин является пептидом, он инактивируется при

пероральном приеме и поэтому применяется подкожно или
внутримышечно [19]. Элигард применяют подкожно. Это дает
преимущество в отношении частоты развития побочных эф�
фектов на месте введения препарата [20]. Неблагоприятные
эффекты в месте инъекции, связанные с применением Элигар�
да, были в основном кратковременными, и никогда не носили
тяжелого характера. Побочные эффекты в месте инъекции от�
мечались приблизительно у одной трети пациентов при при�
менении Элигарда 7,5 мг, по степени выраженности они были
легкими и умеренными в 50% и 11,7% случаев соответственно,
причем не наблюдалось тенденций ухудшения тяжести этих
ощущений с увеличением числа последующих инъекций [18].
Только при 22% всех инъекций Элигарда 22,5 мг наблюдались
побочные эффекты, но они большей частью были легкими
(86%) или умеренными (14%) [16].

Самыми частыми побочными эффектами в месте инъек�
ции было ощущение жжения в месте укола, но оно обычно
длилось менее 5 мин [18].

3.2. Приливы
Как и в случаях применения других агонистов ЛГРГ, самы�

ми частыми побочными эффектами на фоне Элигарда были так
называемые приливы [16, 18]. Chu и соавторы сообщали о при�
ливах легкой (у 57%), средней степени тяжести – (у 12%) и тя�
желых – в 0% случаев приема Элигарда 22,5 мг [16] (табл. 2).
Также в ходе исследования, проведенного Perez�Marreno для
оценки эффективности и безопасности Элигарда, выявлено, что
у 44% пациентов наблюдались приливы легкой степени тяжес�
ти, 12% определяли их как средней степени и у одного пациен�
та (0,8%) они имели тяжелую степень выраженности [18].

3.3. Другие неблагоприятные эффекты
Никаких гриппоподобных острых реакций не наблюда�

лось во время подкожного применения Элигарда. Боль, дизу�
рия и атрофия яичек наблюдались намного чаще в группе па�
циентов, получавших 3�месячную форму микросферическо�
го лейпрорелина, чем на фоне приема Элигарда 22,5 мг [21].

Другие побочные эффекты, вызванные применением Эли�
гарда 7,5 и 22,5 мг включают: недомогание/усталость, атро�
фию яичек и гинекомастию (табл. 2). Тем не менее, эти по�
бочные эффекты наблюдались только у нескольких пациен�
тов в большинстве случаев и были легкими.

4. Потенциальные преимущества 

терапии ЛГРГ Элигардом

По мнению Tombal [22], традиционно принятый кастрацион�
ный уровень тестостерона <50 нг/дл в настоящий момент диску�
табелен, так как эти данные были установлены на основании диа�
гностических методик конца 60�х годов прошлого столетия, кото�
рые в настоящее время не используются [6]. Используя современ�
ные хемилюминесцентные методы, Oefelein и соавторы сообщи�
ли, что у пациентов с РПЖ, перенесших двустороннюю орхиэкто�
мию уровни тестостерона составляют около 15 нг/дл [6]. Хотя в
настоящий момент не известно, связан ли более низкий уровень
тестостерона с лучшей выживаемостью, косвенные признаки сви�
детельствуют, что лучшие средние показатели выживаемости для
больных связаны с более низкими уровнями тестостерона [23].
Если принимать за кастрационный уровень тестостерона показа�
тель <20 нг/дл вместо 50 нг/дл, у многих пациентов, получавших
лечение традиционными препаратами агонистов ЛГРГ, эффект
рассматривается как неудачное лечение. Значительная часть па�
циентов, принимавших старые депо�препараты агонистов ЛГРГ,
даже не достигают уровня 50 нг/дл [8–10]. Это может иметь суще�
ственную клиническую важность, с учетом определенной корре�
ляции между некастрационным уровнем общего тестостерона и
неадекватным контролем опухоли [9]. В этом отношении следует
отметить, что Элигард 7,5 и 22,5 мг эффективно снижает уровень
тестостерона ниже традиционного показателя 50 нг/дл практиче�
ски у всех пациентов (98–100%), при том что большинство паци�
ентов (94–98%) даже достигают уровня 20 нг/дл или ниже. Этот
уровень тестостерона сопоставим с сывороточными концентраци�
ями, наблюдаемыми у пациентов после орхиэктомии. Эпизоды
внезапного повышения уровня тестостерона после его снижения
на фоне применения Элигарда наблюдались значительно реже,
чем на фоне применения других агонистов ЛГРГ, в том числе дру�
гих форм выпуска лейпрорелина, для которых такие реакции на�

Побочные эффекты
Тяжесть

Легкая степень, n (%) Средняя степень,  n (%) Тяжелая степень,  n (%)

Элигард 7,5 мг

Приливы 53 (44,2) 14 (11,7) 1 (0,8)

Недомогание/усталость 16 (13,3) 5 (4,2) �

Головокружение 4 (3,3) � �

Атрофия яичка 5 (4,2) 1 (0,8) �

Сниженное либидо � � 1 (0,8)

Гинекомастия 1 (0,8) 1 (0,8) �

Элигард 22,5 мг

Приливы 57 (48,7) 12 (10,3) �

Недомогание/усталость 7 (6,0) � �

Тошнота 3 (2,6) 1 (0,9) �

Головокружение 4 (3,3) � �

Атрофия яичка 2 (1,7) � �

Сниженное либидо 1 (0,9) � �

Гинекомастия 1 (0,9) � �

Òàáëèöà 2 
Îáçîð ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, âûçâàííûõ ïðèìåíåíèåì Ýëèãàðäà 7,5 è 22,5 ìã [16, 18]
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блюдались в 2–13% случаев [12–14, 24]. Также повышение уров�
ня тестостерона, связанное с повторными инъекциями, наблюда�
лось более часто с другими агонистами ЛГРГ по сравнению с лю�
бой из форм выпуска Элигарда [12, 14, 15]. От 4 до 10% пациентов,
получавших другие агонисты ЛГРГ, демонстрировали повышение
уровня тестостерона >50 нг/дл на повторные инъекции [12,14].
Эти данные четко отличаются от таковых при применении Эли�
гарда, который не дает таких реакций ни в одном из проведенных
исследований, за исключением случая с одним пациентом с прехо�
дящим повышением уровня тестостерона [16, 18]. Данное увеличе�
ние доли пациентов с адекватным уровнем снижения концентра�
ции тестостерона и отсутствие пациентов с эпизодами резкого по�
вышения уровня тестостерона после его снижения обусловлено
двойной дозой агониста ЛГРГ, которая высвобождается на фоне
всего периода применения Элигарда и даже после этого [20].

Данные о том, что ни один пациент не прекратил лечение
Элигардом из�за побочных эффектов, контрастирует с дан�
ными относительно других агонистов ЛГРГ, где до 5% паци�
ентов отказывались от лечения из�за неблагоприятных эф�
фектов [15]. Таким образом, Элигард хорошо переносится
при наличии легких побочных эффектов. Непрямое сравне�
ние выявляет, что распространенность самого частого побоч�
ного эффекта – приливов – ниже на фоне приема Элигарда,
чем при использовании других форм ЛГРГ. Это имеет кли�
ническое значение, так как считается, что приливы значи�
тельно влияют на качество жизни пациентов: они оказывают
отрицательное действие на физический статус пациентов и
приводят к ухудшению показателей шкалы качества жизни у
пациентов с раком предстательной железы [25].

Дополнительным преимуществом Элигарда перед други�
ми агонистами ЛГРГ является подкожный путь введения.
Наиболее короткая игла и наименьший объем введения ми�
нимизируют дискомфорт в месте инъекций.

5. Выводы

В заключение следует отметить, что клинические иссле�
дования как одномесячных, так и трехмесячных форм Эли�
гарда, обеспечивают снижение концентрации тестостерона
эквивалентное уровню двусторонней орхиэктомии. 

Это обеспечивает лучшую андрогенную супрессию, чем
обычно наблюдается при использовании других агонистов
ЛГРГ или других депо�форм лейпрорелина. Кроме того, при
применении Элигарда частота эпизодов резкого повышения
концентрации тестостерона после ее снижения отмечена ме�
нее чем у 1% пациентов, а уровни ПСА были снижены более
чем на 90%. Элигард хорошо переносился, без серьезных по�
бочных эффектов в течение периода изучения. Ни один па�
циент не прекратил исследование вследствие побочного
действия препарата. Самым частым неблагоприятным эф�
фектом были приливы, но они наблюдались реже, чем при
использовании других препаратов агонистов ЛГРГ, и в по�
давляющем большинстве случаев они были легкой степени.

Можно заключить, что Элигард обеспечивает безопас�
ную, хорошо переносимую и эффективную андрогенную су�
прессию при лечении РПЖ с четкими преимуществами над
другими агонистами ЛГРГ.
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