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Резюме. Обстежено 69 пацієнтів із загостренням хронічного пієлонефриту 
зі зниженою функцією нирок і швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) від 
89 до 60 мл/хв/1,73 м2. Залежно від терапевтичної тактики пацієнти були 
розподілені на 2 групи: 1-ша група отримувала антибіотикотерапію 14 днів 
і додатково Канефрон® Н протягом 24 тиж; 2-га група – лише терапію 
антибіотиком упродовж 14 днів. Крім проведення фізикального обстеження 
та катамнестичного спостереження, вивчалися показники антиоксидантного 
й імунологічного статусу хворих, ШКФ і рівні печінкових трансаміназ (вихідний 
рівень, 14-та доба і через 6 міс). Через 14 днів у 1-й групі  відзначався достовірно 

більш повний регрес дизуричного, інтоксикаційного, больового та сечового 
синдромів (рис. 1, 2). Рівень бактеріурії в 1-й групі також був істотно (на 76%) 
нижчим, ніж у другій. Крім того, через 6 міс у 1-й групі відзначалося покращення 
антиоксидантного статусу (зниження рівня малонового діальдегіду на 58% 
проти 16% у 2-й групі). Частота загострення хронічного пієлонефриту в 1-й групі 
протягом року спостереження становила 2,9%, у 2-й групі – 32,4% (рис. 3). 
Крім того, застосування Канефрону Н в 1-й групі не супроводжувалося значимими 
змінами ШКФ, показників імунологічної реактивності, що свідчить про відсутність 
потенційних ризиків.

Рис. 3. Вплив проведеного лікування на рецидивування пієлонефриту

Рис. 1. Вираженість основних клінічних синдромів після 14 днів лікування Рис. 2. Сечовий синдром після 14 днів лікування

 

  більш повному купіруванню клінічних симптомів та зменшенню 
проявів інтоксикації;

 

  більш вираженій позитивній динаміці аналізів сечі, збільшенню 
частоти ерадикації бактерій порівняно з лише 
антибіотикотерапією – 94,3% проти 76,5%;

 
  зниженню рецидивування ІСШ як фактора прогресування 
ураження нирок у хворих із незначно та помірно зниженою 
функцією нирок.

 
  Використання препарату Канефрон® Н не впливає на ШКФ 
та функціональний стан печінки і може безпечно й успішно 
використовуватися в лікуванні цієї категорії хворих.

Включення препарату Канефрон® Н до схеми лікування 
з антибіотиком сприяє:

Ефективність лікування рецидивуючого пієлонефриту 
з використанням препарату Канефрон® Н у хворих 

зі зниженою функцією нирок
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