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Подія року

Інформація про рецептурний лікарський засіб для професійної діяльності спеціалістів в галузі охорони здоров’я.
Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та протиревматичні засоби. Код АТХ М01А В05.
Склад:
Супозіторії: 1 супозиторій містить диклофенаку натрію 100 мг або 50 мг;
Ампули: 1 мл розчину для ін’єкцій містить 25 мг (1 ампула містить 3 мл розчину для ін’єкцій, що дорівнює 75
мг диклофенаку натрію);
Капсули: 1 капсула тверда пролонгованої дії містить диклофенаку натрію 100 мг.
Показання. Запальні і дегенеративні форми ревматизму: ревматоїдний артрит, анкілозуючий спондиліт,
остеоартрит, включаючи спондилоартрит. Больові синдроми з боку хребта. Ревматичні захворювання
позасуглобових м’яких тканин. Посттравматичні і післяопераційні больові синдроми, що супроводжуються
запаленням і набряком, зокрема після стоматологічних та ортопедичних операцій. Гінекологічні
захворювання, які супроводжуються больовим синдромом і запаленням, наприклад, первинна дисменорея
та аднексит (супозиторії 100, 50 мг). Гострі напади подагри. Як допоміжний засіб при тяжких запальних
захворюваннях ЛОР-органів, які супроводжуються болісним відчуттям, наприклад, при фаринготонзиліті,
отиті (крім Диклоберлу ретард та Диклоберлу N75). Ниркова та біліарна коліки, біль та набряк після травм
і операцій (Диклоберл® N 75).
Протипоказання. Кровотеча або перфорація шлунково-кишкового тракту в анамнезі, пов’язана з
попереднім лікуванням не стероїдними протизапальними засобами (НПЗЗ). Активна форма виразкової
хвороби/кровотечі або рецидивна виразкова хвороба/кровотеча в анамнезі (два або більше окремих
епізоди встановленої виразки або кровотечі). Гостра пептична виразка, а також загострення виразкової
хвороби або шлунково-кишкові кровотечі в анамнезі. Гіперчутливість до діючої речовини або до будь-якого
іншого компонента препарату. Високий ризик розвитку післяопераційних кровотеч, незгортання крові,
порушення гемостазу, гемопоетичних порушень чи цереброваскулярних кровотеч. Печінкова недостатність.
Ниркова недостатність. Застійна серцева недостатність (NYHA II–IV). Ішемічна хвороба серця у пацієнтів, які
мають стенокардію, перенесений інфаркт міокарда та інше. Проктит (для форми Диклоберл® супозиторії
50 та 100 мг).

Спосіб застосування та дози. Початкова доза зазвичай становить 100-150 мг на добу. При невиражених
симптомах, а також при тривалій терапії достатньо дози 75-100 мг/добу (Диклоберл® супозиторії та ретард).
Добову дозу розподілити на 2-3 прийоми (супозиторії). Препарат Диклоберл® N 75, розчин для ін’єкцій,
не застосовують більше ніж 2 дні. У разі необхідності лікування можна продовжити капсулами ретард або
супозиторіями Диклоберл®. У тяжких випадках (наприклад коліки) добову дозу можна збільшити до двох
ін’єкцій по 75 мг, між якими дотримуються інтервалу у кілька годин (по одній ін’єкції в кожну сідницю). Як
альтернативу 75 мг розчину для ін’єкцій можна комбінувати з іншими лікарськими формами препарату
Диклоберл® (наприклад супозиторіями) до максимальної сумарної добової дози 150 мг диклофенаку натрію.
Побічні реакції. Біль у грудях, набряки, інфаркт міокарда, інсульт, порушення кровотворення (анемія,
лейкопенія, тромбоцитопенія, панцитопенія, агранулоцитоз), головний біль, сонливість, нечіткість зору
та диплопія, шум у вухах, нудота, блювання, діарея, незначні кровотечі, диспепсія, метеоризм, спазми
шлунку, утворення виразок, гастрит, стоматит, запор, панкреатит, екзантема, екзема, еритема, реакції
гіперчутливості, такі як шкірний висип та свербіж, алергічний васкуліт, астма, підвищення рівня трансаміназ
у крові, психотичні реакції, депресія, тривожність, нічні жахливі сновидіння, безсоння та інше.
За повною детальною інформацією звертайтесь до інструкції для медичного застосування лікарського
засобу, затвердженою наказом МОЗ (Диклоберл®№75 №1554 від 05.07.2019, Диклоберл® супозиторії 100
мг від 18.02.2015 № 76 та 50 мг від 18.02.2015 № 76, Диклоберл® ретард 100 мг від 03.03.2015 №105). Перед
призначенням обов’язково уважно прочитайте інструкцію для медичного застосування лікарського засобу.
Виробник Диклоберл® супозиторії 50 мг та 100 мг, Диклоберл® ретард 100 мг: Берлін-Хемі АГ, Глінікер Вег
125, 12489 Берлін, Німеччина.
Виробник Диклоберл® N 75: А.Менаріні Мануфактурінг Логістікс енд Сервісес С.р.Л. Віа Сете Санті 3, 50131
Флоренція (ФІ), Італія.
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** Дослідження «in-vitro».

За додатковою інформацією про лікарьский засіб звертайтесь за адресою:
Представництво «Берлін-Хемі/А.Менаріні Україна ГмбХ» в Україні,
02098, м. Київ, вул. Березняківська, 29, тел.: (044)494-33-88, факс: (044) 494-33-89

Читайте на сторінці

39-40

UA-DIC-04-2019-V1-PRINT. Затверджено 24.07.2019

Інформація для лікарів. Розповсюджується на семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.
*Загальний наклад із 15.08.2014 р.
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Гальмування росту тканин передміхурової залози4
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СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування
лікарського засобу ФЛОСІН® (FLOSIN®)1

СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ для медичного застосування
лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО (PROSTAMOL® UNO)4

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули тверді з модифікованим вивільненням. ПОКАЗАННЯ. Лікування
функціональних розладів з боку нижніх сечовивідних шляхів при доброякісній гіперплазії передміхурової залози. ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до діючої речовини, включаючи медикаментозно-індукований ангіонабряк, або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу;
наявність в анамнезі ортостатичної гіпотензії; тяжка печінкова недостатність. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Одна капсула щодня, яку приймають після сніданку або першого вживання їжі за день.
ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: запаморочення, головний біль, непритомність, відчуття серцебиття, ортостатична
гіпотензія; риніт; запор, діарея, нудота, блювання; висипання, свербіж, кропив’янка, ангіонабряк;
розлади еякуляції, включаючи ретроградну еякуляцію і недостатність еякуляції, пріапізм; астенія та
інші. КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. За рецептом.
1
За повною детальною інформацією звертайтесь до інструкції для медичного застосування
лікарського засобу ФЛОСІН®, затвердженої наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, Р.П.
№ UA/8350/01/01.
Виробник ФЛОСІН® – Менаріні – Фон Хейден ГмбХ. Місцезнаходження. Лейпцігер штрасе 7-13,
01097, Дрезден, Німеччина.

ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Капсули м’які. ПОКАЗАННЯ. Розлади сечовипускання
при доброякісній гіперплазії передміхурової залози І та ІІ стадії та хронічному
простатиті по класифікації Alken. ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість
до діючої речовини або до інших допоміжних речовин. СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Застосовувати по 1 м’якій капсулі препарату Простамол®
Уно щоденно в один і той же час. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ: рідко – гастроінтестинальні розлади, включаючи відчуття дискомфорту з боку травного тракту, нудота,
біль у шлунку; алергічні реакції, наприклад шкірні висипання або набряк
шкіри та інше. КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. Без рецепта.
4
За повною детальною інформацією звертайтесь до інструкції для медичного застосування лікарського засобу Простамол® Уно, затвердженої
наказом МОЗ України № 1664 від 12.09.2018, Р.П. № UA/10417/01/01.
Виробник ПРОСТАМОЛ® УНО – БЕРЛІН-ХЕМІ АГ. Місцезнаходження. Глінікер
Вег 125, 12489, Берлін, Німеччина.

1. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ФЛОСІН®, затверджена наказом МОЗ України № 1635 від 07.09.2018, Р.П. № UA/8350/01/01. 2. Lepor H. Phase III multicenter
placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Tamsulosin Investigator Group//Urology. 1998. Jun; 51(6):892-900. 3. Lowe FC. Summary of Clinical Experiences With
Tamsulosin for the Treatment of Benign Prostatic Hyperplasia. Reviews in Urology. 2005;7(Suppl 4):S13-S21. 4. Інструкція для медичного застосування лікарського засобу ПРОСТАМОЛ® УНО,
затверджена наказом МОЗ України № 1664 від 12.09.2018, Р.П. № UA/10417/01/01.
За додатковою інформацією щодо лікарських засобів звертатися до Представництва «Берлін-Хемі / А. Менаріні Україна ГмбХ».
м. Київ, 02098, вул. Березняківська, 29. Тел.: +38 (044) 494 33 88. Факс: +38 (044) 494 33 89.
Інформація про лікарські засоби. Інформація для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників.
UA_Pro_02-2019_V1_Press. Останній перегляд 07.05.2019.
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ДУМКА ФАХІВЦЯ

Медикаментозне лікування доброякісної
гіперплазії передміхурової залози: чи все
так однозначно?
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) традиційно розглядається як асоційоване з віком
хронічне прогресуюче захворювання. Зазвичай розгорнута симптоматика ДГПЗ з’являється у чоловіків
після 60‑65 років. Етіологія цієї патології поки залишається остаточно не визначеною.

Охарактеризувати сучасні підходи до патогенетичного лікування пацієнтів із ДГПЗ, зокрема з ризиком
прогресування захворювання, ми попросили керівника відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології
НАМН України», завідувача кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктора
медичних наук, професора Сергія Петровича Пасєчнікова.

Сергію Петровичу, якою на сьогодні є концепція
патогенезу ДГПЗ?
– Відповідно до сучасних уявлень розвиток ДГПЗ
пов’язаний із віковим гормональним дисбалансом.
У здоровій передміхуровій залозі процеси проліферації, життєдіяльності й апоптозу клітин перебувають
у динамічній рівновазі та підтримуються необхідним
рівнем андрогенів. Перші гістологічні ознаки ДГПЗ
виникають у чоловіків, старших за 40 років, і проявляються появою стромальних вузлів у періуретральній
ділянці перехідної зони простати. За утворенням вузлів
настає залозиста гіперплазія.
У міру того як минає п’яте десятиріччя життя
чоловіка, в його організмі відбуваються значні гормональні зміни: рівень сироваткового тестостерону
знижується, а рівень естрогенів, а також пролактину,
лютеїнізуючого та фолікулостимулюючого гормонів – з ростає. Слід зазначити, що сама по собі ДГПЗ
не є небезпечною для життя, проте прогресуючий
характер і супутні порушення сечовипускання істотно
погіршують якість життя чоловіків.
Ключовими факторами патогенезу ДГПЗ вважаються підвищення активності ферментів 5α-редуктази епітелію й ароматази строми, а також гіперактивність α-адренорецепторів і М-холінорецепторів
нижніх сечовивідних шляхів та простати, що призводить до появи й прогресування обструктивних і/
або іритативних симптомів. Стероїдна 5α-редуктаза – це локалізований у ядрах стромальних і епітеліальних клітин простати фермент, що каталізує необоротну трансформацію тестостерону у більш активну
форму – дигідротестостерон. Останній зв’язується
з ядерним андрогенним рецептором у стромальних
клітинах передміхурової залози й призводить до секреції факторів росту, які стимулюють проліферацію
та диференціювання клітин.
Натепер виявлено дві ізоформи 5α-редуктази, що
розрізняються за експресією у тканинах та біохімічною активністю. Обидва ізоензими визначаються
в нормальній простатичній тканині, проте при ДГПЗ
відзначається їх гіперекспресія, що зумовлює гіперплазію стромальних і епітеліальних клітин у транзиторній зоні та парауретральних залозах. У випадку ДГПЗ,
на відміну від раку простати (РП), спостерігається
в основному гіперекспресія 5α-редуктази 2-го типу.
Охарактеризуйте, будь ласка, основні критерії
прогресування ДГПЗ…
– До таких критеріїв зазвичай відносять:
• ступінь зниження максимальної швидкості потоку сечі;
• збільшення об’єму залишкової сечі;
• збільшення об’єму передміхурової залози;
• вік пацієнта;
• рівень простатичного специфічного антигена
(ПСА).
Суб’єктивна оцінка хворими погіршення їхнього
стану, що визначається за шкалою IPSS (International
Prostate Symptom Score), також є важливою ознакою
прогресування ДГПЗ, оскільки сприяє об’єктивізації
вибору варіанта лікування.

З урахуванням вищезазначеного, які патогенетично виправдані підходи до лікування ДГПЗ
наявні в арсеналі лікаря-уролога?
– У лікуванні ДГПЗ патогенетично виправданим
є призначання інгібіторів 5α-редуктази. Ці препарати, блокуючи 5α-редуктазу, знижують концентрацію
дигідротестостерону, індукують апоптоз епітеліальних
клітин простати. За тривалого застосування вони зменшують об’єм простати в середньому на 15-25% і сприяють підвищенню максимальної швидкості потоку сечі.
На даний час на фармацевтичному ринку зареєстровано два інгібітори 5α-редуктази – ф
 інастерид і дутастерид. Протягом багатьох років застосування накопичено
значний матеріал стосовно ефективності й безпечності
тривалої терапії цими препаратами. Проте останніми
роками у літературі з’явилися повідомлення про підвищення ризику розвитку тяжкої патології на фоні прийому інгібіторів 5α-редуктази. Так, у декількох короткотривалих дослідженнях було продемонстровано, що
дутастерид підвищує ризик розвитку цукрового діабету
2-го типу, знижуючи чутливість організму до інсуліну
й викликаючи стеатоз. Разом із тим вчені виявили однаковий ризик розвитку даного захворювання у чоловіків, які приймали і дутастерид, і фінастерид.
Вкрай важливими є дані стосовно зв’язку між застосуванням інгібіторів 5α-редуктази і часом до встановлення діагнозу РП. Ученими було доведено, що
у пацієнтів, які отримували інгібітори 5α-редуктази,
діагностична біопсія простати виконувалась у більш віддаленому періоді від моменту виявлення підвищеного
рівня ПСА, ніж в осіб, які не застосовують зазначені
препарати. Крім того, у них при встановленні діагнозу раку були вищими рівень ПСА, показник Глісона
і ризик канцер-специфічної смертності. Дослідники
припустили, що зазвичай під час скринінгу не враховується індуковане інгібіторами 5α-редуктази пригнічення секреції ПСА. Це призводить до відтермінування
діагностики РП і, як наслідок, до прогресування захворювання та погіршення клінічних результатів. Згідно
з отриманими даними, некоригований показник ПСА
при встановленні діагнозу РП був еквівалентним в осіб,
які приймали, і в тих, які не приймали інгібітори 5α-редуктази, проте у першої категорії хворих прояви захворювання були гіршими.
На думку авторів дослідження, однією з причин
того, що клініцисти не беруть до уваги зниження рівня
ПСА на фоні прийому інгібіторів 5α-редуктази, є те, що
сучасні гайдлайни нечітко визначають оптимальний
спосіб коригування даних із урахуванням цього аспекту.
У рекомендаціях Національної загальної онкологічної
мережі США з ранньої діагностики РП зазначається, що інгібітори 5α-редуктази сприяють зниженню
рівня ПСА приблизно на 50%, проте метод подвоєння
визначеного показника ПСА, який зазвичай застосовується для отримання скоригованого значення, може
призвести до недостовірної діагностики раку. Крім того,
не встановлено діапазон рівнів ПСА у пацієнтів, які
приймають інгібітори 5α-редуктази. Експерти Американського товариства клінічної онкології та Американської урологічної асоціації констатують, що вони
не можуть вказати конкретне порогове значення рівня
ПСА, за досягнення якого можна рекомендувати біопсію простати у чоловіків, які використовують інгібітори 5α-редуктази.
З огляду на нові знання стосовно впливу синтетичних інгібіторів 5α-редуктази на організм, чи
існує альтернатива цим препаратам у лікуванні хворих
на ДГПЗ?

С.П. Пасєчніков

– З кожним роком дедалі більшої актуальності набуває застосування альтернативних методів лікування
ДГПЗ, зокрема препаратів рослинного походження.
Незважаючи на популярність фітопрепаратів серед пацієнтів та клініцистів, європейські гайдлайни не дають
жодних конкретних рекомендацій щодо використання
фітотерапії для лікування симптомів нижніх сечових
шляхів, спричинених ДГПЗ. А втім їхня ефективність
вивчається багатьма вченими, і їх призначення за наявності симптомів легкого та помірного ступеня вважається доцільним.
Екстракти з різних частин рослин вживалися для
полегшення симптомів утрудненого сечовипускання
із прадавніх часів. Використання терапевтичного потенціалу рослин за сучасних умов не є простим виявом
цікавості до альтернативної медицини – це обґрунтовано реальним багаторічним досвідом як учених, так
і клініцистів. Численні дослідження сприяли кращому
розумінню біохімічної природи та фармакологічних
ефектів фітотерапевтичних препаратів. Сьогодні у багатьох країнах, включаючи Європу та Далекий Схід,
фітотерапія разом із синтетичними фармакологічними засобами посідає важливе місце в лікуванні ДГПЗ.
Зазвичай показаннями до застосування засобів рослинного походження є наявність симптомів легкого
й помірного ступенів тяжкості. У ході рандомізованих
клінічних випробувань було продемонстровано значну
ефективність фітопрепаратів у поліпшенні симптомів
порушеного сечовипускання й незначну кількість побічних ефектів, переважно легких.

Які з фітотерапевтичних сполук найбільш вивчені й успішно використовуються в урологічній
практиці, зокрема у схемах терапії пацієнтів із ДГПЗ?
– Натепер існує декілька фітотерапевтичних сполук,
які застосовуються у лікуванні ДГПЗ, проте найбільш
вивченим є екстракт американської карликової пальми Serenoa repens. У США екстракти Serenoa repens
застосовувались у клінічній практиці з початку XX ст.,
проте до 1980-х років не було опубліковано результатів
жодного клінічного дослідження їхньої ефективності
в лікуванні захворювань передміхурової залози. Перші
дослідження були обмежені незначною кількістю учасників і короткою тривалістю. Протягом останнього
десятиріччя опубліковано декілька всебічних оглядів
результатів експериментальних і клінічних досліджень
впливу екстракту Serenoa repens на симптоми, зумовлені ДГПЗ.
Вивчаючи механізм дії Serenoa repens на експериментальній моделі ДГПЗ, вчені з’ясували, що цей
рослинний лікарський засіб є ефективним інгібітором
обох ізоформ 5α-редуктази. При цьому фітопрепарат
не впливає на секрецію ПСА навіть після андрогенної
стимуляції. Результати цього експерименту узгоджуються з даними іншого клінічного дослідження, у якому при порівнянні екстракту Serenoa repens із фінастеридом не було виявлено значних змін рівня ПСА
у групі фітопрепарату. Ґрунтуючись на цих фактах,
можна припустити, що, незважаючи на пригнічення
активності 5α-редуктази, Serenoa repens мало або зовсім не діє на інші андрогенозалежні процеси.
При вивченні селективності й специфічності впливу
екстракту Serenoa repens на метаболізм тестостерону
у культурі фібробластів і клітин епітелію гіперплазованої простати дослідники виявили, що пригнічення активності 5α-редуктази під дією фітопрепарату відбувається тільки у клітинах передміхурової залози, натомість
Продовження на стор. 16.
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Анатомія стресового нетримання сечі у жінок
Нетримання сечі зустрічається у кожної 3‑4-ї жінки після 40 років, і деякі автори називають цю
патологію «соціальним раком» [37, 65, 67]. Ризик бути прооперованою з приводу нетримання сечі
та випадання тазових органів у віці до 80 років мають 11,1% жіночого населення [70]. Саме з приводу
стресового нетримання сечі у разі відсутності ефекту від консервативної терапії застосовують хірургічні
реконструктивно-пластичні операції.
В.І. Горовий

Чітке знання анатомії нижніх сечових шляхів жінки,
розуміння механізму утримання сечі та патофізіології
її нетримання необхідне будь-якому спеціалісту (урологу, акушеру-гінекологу, фізіотерапевту, невропатологу),
який займається діагностикою та лікуванням нетримання
сечі у жінок. Із всіх видів нетримання сечі частка стресового нетримання складає 50‑75% [2, 5, 6, 12, 15, 16, 19,
20, 24, 31‑34, 45, 53, 64, 65, 67, 81, 85]. На жаль, в украї
номовних підручниках з урології, гінекології, анатомії,
топографічної анатомії та оперативної хірургії питання
анатомії, фізіології та патофізіології сфінктерного апарату
уретри у жінок, а також механізму утримання сечі зовсім
не висвітлені. А тому оперуючому урологу чи гінекологу
складно вибрати необхідий вид хірургічного втручання
для конкретної хворої зі стресовим нетриманням сечі,
адже сьогодні існує понад 200 методик хірургічного лікування цієї патології.

Анатомічні особливості сфінктерного апарату
сечового міхура та уретри у жінок
Сечовий міхур (СМ) та сечівник відносять до нижніх
сечовивідних (сечових) шляхів. Анатомічно вони тісно
пов’язані між собою та утворюють єдину функціональну систему, яка забезпечує резервуарну (накопичення
та утримання сечі), евакуаторну (виділення сечі) та вентильну (перешкоджання зворотному руху сечі у сечоводи)
функції [1, 4, 8, 12, 17, 18, 25, 28, 37, 43, 44, 64, 65, 85].
Стресове нетримання сечі – захворювання, яке є порушенням накопичувальної функції СМ.
Сечовий міхур – н
 епарний порожнистий м’язовий орган, об’єм якого у нормі становить 250‑500 мл. Стінка СМ
складається зі слизової оболонки, підслизової основи,
м’язової та серозної оболонок. М’язова оболонка представлена трьома шарами непосмугованих м’язів: зовнішнім і внутрішнім поздовжніми та середнім циркулярним
(коловим). Особливість анатомічної структури м’яза, що
виштовхує сечу (детрузора), полягає у тому, що в ділянці верхівки, тіла та дна він являє собою єдину систему
взаємопов’язаних, поздовжньо та спірально орієнтованих
м’язових пучків, які лише в ділянці шийки СМ концентруються у чітко диференційовані шари з утворенням
окремих, але взаємопов’язаних, специфічних у функціональному відношенні м’язових структур. У ділянці шийки
СМ м’язові волокна набувають вигляду кілець, що переплітаються.
Другою особливістю непосмугованих м’язів СМ є
те, що в процесі еволюції вони потрапили під вольовий
контроль. Внутрішній поздовжній шар СМ має радіаль
ний вигляд, у ділянці шийки пучки концентруються
навколо поздовжньої осі, після проходження шийки
формують внутрішній поздовжній м’язовий шар уретри,
який простягається по всій її довжині аж до зовнішнього
отвору. Пучки середнього колового шару закінчуються
в ділянці шийки СМ, не продовжуючись на сечівнику.
Кількість циркулярно орієнтованих пучків (до 2 см шириною) значно виражена в ділянці передніх та бічних
відділів шийки СМ, ззаду вони зливаються із глибоким
сечоміхуровим трикутником. Цю структуру вперше описав R. Heiss (1915) [60, 61]. J. Hutch (1971) [62] середній
коловий м’язовий шар у ділянці шийки СМ із глибоким
сечоміхуровим трикутником назвав «кільцем основи сечового міхура» (рис. 1, 2). Це утворення є найменш розтяжною частиною СМ і перекриває отвір у шийці у фазу
його наповнення. При акті сечовипускання кільце основи
лійкоподібно витягується та відкриває внутрішній отвір
уретри. Зовнішній поздовжній шар найбільш виражений
на передній та задній поверхнях СМ, формує шар радіально розташованих м’язових пучків навколо внутрішнього отвору уретри, які при зливанні утворюють петлі.
Задня група пучків зовнішнього м’язового шару довша
та більш виражена, формує кільцеподібну передню детрузорну петлю. М’язові пучки зовнішнього поздовжнього шару переходять на проксимальну частину сечівника
і утворюють коловий (напівколовий, оскільки покриває

лише передню та бічні поверхні) м’язовий шар уретри,
розташований над внутрішнім поздовжнім шаром. Частина передніх пучків зовнішнього м’язового шару у жінок
прикріплюється до лобково-уретральної зв’язки і сприяє
відкриттю шийки СМ під час сечовипускання (деякі анатоми називають цю частину зв’язки лобково-міхуровим
м’язом). Міхуровий відділ сечовода має довжину близько
1,5 см, його поділяють на дві частини: інтрамуральний
сегмент, повністю оточений стінкою СМ, та підслизовий (близько 0,8 см), що знаходиться безпосередньо під
слизовим шаром СМ. М’язові волокна сечовода входять
в основу СМ і змішуються з його м’язами в межах сечоміхурового трикутника Льєто. Дистальні 3‑4 см сечовода,
як і його інтрамуральний відділ, оточені фіброзно-м’язовим футляром Вальдеєра, який додатково фіксує сечовід
до детрузора. Сечоміхуровий трикутник має поверхневі
та глибокі шари (рис. 3, 4). Поздовжні волокна інтрамурального відділу сечовода розходяться біля вічка останнього й утворюють поверхневий шар сечоміхурового
трикутника, далі продовжуючися по середній лінії задньої стінки уретри аж до її зовнішнього отвору. Волокна
поверхневого трикутника утворюють потовщення: між
сечовідними отворами – складку Мерсьє, між сечовідним отвором та внутрішнім отвором уретри – м’яз Bell.
Поверхневий трикутник знаходиться у СМ над його середнім коловим м’язовим шаром. Всі волокна футлярів
Вальдеєра обох сечоводів простягаються до основи СМ
та утворюють глибокий шар сечоміхурового трикутника, який найкраще виражений у ділянці міжсечовидної
складки Мерсьє. Таким чином, обидва шари сечоміхурового трикутника зв’язані з нижніми відділами сечоводів,
а сечоводи не закінчуються вічками, а продовжуються
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в основі СМ у вигляді пласких структур (сечоводи змінюють трубчасту форму на форму листка). Функція м’язових
утворень трикутника полягає у запобіганні зворотному
потраплянню (рефлюксу) сечі у сечоводи та в координаційній діяльності внутрішнього отвору уретри (шийки СМ).
Уретра (сечівник) у жінок нагадує форму циліндра завдовжки 3,5‑4 см, який починається внутрішнім отвором
у ділянці шийки СМ і закінчується зовнішнім отвором
у присінку піхви на 2 см нижче клітора. Діаметр уретри –
близько 6 мм. Стінка жіночої уретри складається із слизової оболонки, підслизового та м’язового шарів [7]. Підслизовий шар уретри представлений пухкою сполучною
тканиною зі значною кількістю еластичних та колагенових волокон, що дає можливість їй легко розширятись
до 9 мм при проведенні інструментів. Підслизовий шар
також пронизаний тонкими непосмугованими м’язовими
пучками та судинним артеріовенозним комплексом, який
утворює губчасту тканину й заповнює простір між слизовою та іншими шарами стінки уретри у вигляді «надувної
подушки», сприяє герметичному закриттю уретри та утриманню сечі. Деякі автори називають його «слизовим»
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Рис. 1. М’язові шари детрузора за E. A. Tanagho (1992) [78]:
1 – передні зовнішні поздовжні м’язові волокна; 2 – бічні
зовнішні поздовжні м’язові волокна; 3 – задні зовнішні
поздовжні м’язові волокна; 4 – сечовід; 5 – глибокий
трикутник; 6 – верхівка глибокого трикутника; 7 – середній
м’язовий шар; 8 – внутрішній поздовжній м’язовий шар
уретри; 9 – зовнішній коловий шар непосмугованих м’язових
волокон уретри

Кільце основи

Рис. 3. Будова сечового міхура [58]
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Рис. 2. Будова сечового міхура [58]: 1 – перехідний
епітелій; 2 – власна пластинка; 3 – внутрішній поздовжній
шар м’язів; 4 – циркулярний шар м’язів; 5 – зовнішній
поздовжній шар м’язів; 6 – перехідний епітелій; 7 – венула;
8 – власна пластинка; 9 – внутрішній поздовжній шар
м’язів; 10 – артеріола; 11 – внутрішній поздовжній шар;
12 – передній поздовжній шар; 13 – медіальна частина
заднього поздовжнього пучка; 14 – латеральна частина
заднього поздовжнього пучка; 15 – середній циркулярний
шар; 16 – поверхневий трикутник; 17 – детрузорна петля

Сечоводи

Сечовідний
отвір

Поверхневий
трикутник
Глибокий
трикутник

Шийка СМ
Рис. 4. Будова сечового міхура та інтрамурального відділу
сечовода [43]
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Симптоматична

гіперурикемія

1*

Мультисистемне захворювання

Йти до мети. Щодня 2-4

* Лікування хронічної гіперурикемії при захворюваннях, що супроводжуються відкладанням кристалів
уратів, у тому числі при наявності тофусів та/або подагричного артриту в даний час чи в анамнезі.
1. Інструкція для медичного застосування препарату Аденурік® від 22.02.2019 р.
2. Tausche AK, et al. Rheumatol Int 2014;34:101-9
3. Khanna D, et al. Arthritis Care Res (Hoboken) 2012;64:1431-46
4. Richette P, et al. Ann Rheum Dis 2016;0:1–14

Не рекомендовано
використання фебуксостату у хворих на ішемічну хворобу серця
та/або застійну серцеву недостатність. 1

Склад: діюча речовина: 1 таблетка, вкрита плівковою оболонкою, містить фебуксостату 80 мг або 120 мг; Лікарська форма. Таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Фармакотерапевтична група. Лікарські засоби для лікування подагри. Лікарські засоби, що пригнічують утворення сечової кислоти. Код АТХ М04А А03. Показання. АДЕНУРІК® 80 мг та АДЕНУРІК® 120 мг: Лікування хронічної гіперурикемії при захворюваннях, що супроводжуються
відкладанням кристалів уратів, у тому числі при наявності тофусів та/або подагричного артриту в даний час чи в анамнезі. АДЕНУРІК® показаний дорослим пацієнтам. Протипоказання. Гіперчутливість до активної речовини
або до будь-якої іншої допоміжної речовини препарату, зазначеної у розділі «Склад». Спосіб застосування та дози. Подагра. Рекомендована доза АДЕНУРІКУ® становить 80 мг 1 раз на добу перорально, незалежно від прийому їжі. Якщо концентрація сечової кислоти в сироватці крові перевищує 6 мг/дл (357 мкмоль/л) після 2–4 тижнів лікування, слід розглянути підвищення дози АДЕНУРІКУ® до 120 мг 1 раз на добу. Ефект лікарського засобу
виявляється досить швидко, що робить можливим повторне визначення концентрації сечової кислоти через 2 тижні. Метою лікування є зменшення концентрації сечової кислоти у сироватці та підтримка її на рівні менше 6
мг/дл (357 мкмоль/л). Тривалість профілактики нападів подагри рекомендована не менше 6 місяців. Ниркова недостатність - у пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок (кліренс креатиніну <30 мл/хв) ефективність та
безпеку лікарського засобу вивчено недостатньо. Пацієнтам із порушенням функції нирок легкого або помірного ступеня корекція дози не потрібна. Виведення. Фебуксостат виводиться з організму через печінку та нирками.
Після перорального застосування 14С-фебуксостату у дозі 80 мг приблизно 49 % виводилося із сечею. Крім ниркової екскреції, приблизно 45 % дози виводилося з калом. Лікування хронічної гіперурикемії: фебуксостат не рекомендується застосовувати пацієнтам з ішемічною хворобою серця або застійною серцевою недостатністю. Фебуксостат не слід застосовувати під час вагітності. Побічні реакції. Найчастішими побічними реакціями у клінічних
дослідженнях (4072 пацієнти, що застосовували дозу від 10 мг до 300 мг) та в процесі постмаркетингового нагляду у пацієнтів з подагрою були загострення (напади) подагри, порушення функції печінки, діарея, нудота, головний
біль, висипання та набряки. Ці побічні реакції мали у більшості випадків легкий або середній ступінь тяжкості. Категорія відпуску. За рецептом.
Виробник. Менаріні-Фон Хейден ГмбХ. Лейпцігер штрасе 7-13, 01097 Дрезден, Німеччина.
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Медикаментозне лікування доброякісної гіперплазії передміхурової

К.М. Амосова, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри

залози: чи все так однозначно?

внутрішньої медицини № 2, ректор НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України
І.В. Багдасарова, д. мед. н., професор, завідувач відділення дитячої нефрології

С.П. Пасєчніков

ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
М.І. Бойко, д. мед. н., професор, президент Української асоціації андрології

Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) традиційно розглядається

і сексуальної медицини

як асоційоване з віком хронічне прогресуюче захворювання. Зазвичай розгорнута

Б.М. Венцківський, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач
кафедри акушерства і гінекології № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України

симптоматика ДГПЗ з’являється у чоловіків після 60‑65 років. Етіологія цієї патології
поки залишається остаточно не визначеною............................................................................... 3,

16

С.О. Возіанов, д. мед. н, професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач кафедри
урології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, директор ДУ «Інститут урології
НАМН України»

Анатомія стресового нетримання сечі у жінок

Ю.В. Вороненко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, ректор НМАПО
ім. П.Л. Шупика МОЗ України

В. І. Горовий, О. І. Яцина
Нетримання сечі зустрічається у кожної 3‑4-ї жінки після 40 років, і деякі автори
називають цю патологію «соціальним раком» [37, 65, 67]. Ризик бути прооперованою
з приводу нетримання сечі та випадання тазових органів у віці до 80 років мають 11,1%
жіночого населення [70]. Саме з приводу стресового нетримання сечі у разі
відсутності ефекту від консервативної терапії застосовують хірургічні реконструктивнопластичні операції...............................................................................................................................5-14

С.І. Герасименко, д. мед. н., професор, заступник директора з науково-лікувальної роботи
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
Ф.С. Глумчер, д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України
І.І. Горпинченко, д. мед. н., професор, директор Українського інституту сексології
та андрології, головний сексопатолог МОЗ України
Д.Д. Іванов, д. мед. н., професор, завідувач кафедри нефрології НМАПО ім. П.Л. Шупика
МОЗ України, головний дитячий нефролог МОЗ України
В.М. Коваленко, д. мед. н., професор, академік НАМН України, віце-президент НАМН
України, директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска» НАМН України»

Нестероїдні протизапальні препарати у менеджменті хронічного
простатиту/синдрому хронічного тазового болю
Поширеність хронічного простатиту серед чоловіків становить близько 4,5‑9%,

М.О. Колесник, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України,
директор ДУ «Інститут нефрології НАМН України», головний нефролог МОЗ України
В.Г. Майданник, д. мед. н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри педіатрії
№ 4 НМУ ім. О.О. Богомольця МОЗ України
Б.М. Маньковський, д. мед. н., професор, член-кореспондент НАМН України, завідувач

при цьому зі збільшенням віку відзначається тенденція до зростання частоти рецидивів

кафедри діабетології НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України, головний ендокринолог

захворювання (Giacomo M. et al., 2019)................................................................................................15

МОЗ України
І.С. Миронюк, д. мед. н., доцент Ужгородського національного університету, головний лікар
Закарпатського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом

Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной болезни
после дистанционной литотрипсии
М. И. Давидов, А. М. Игошев
Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает 2-е место по распространенности среди
всех урологических заболеваний, нарушает качество жизни человека, приводит
к инвалидизации и является одной из ведущих причин смертности [1]. Ежегодная
заболеваемость уролитиазом в мире составляет 0,5‑5,5%, а в некоторых странах
и эндемичных по МКБ районах – до 13‑20% [2‑5]. Внедрение в медицинскую
практику метода дистанционной литотрипсии (ДЛТ) расширило возможности
лечения нефролитиаза.................................................................................................................. 25-28

Ю.М. Мостовой, д. мед. н., професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ України
С.П. Пасєчніков, д. мед. н., професор, завідувач кафедри урології НМУ ім. О.О. Богомольця,
завідувач відділу запальних захворювань ДУ «Інститут урології НАМН України»
Е.О. Стаховський, д. мед. н., професор, завідувач науково-дослідного відділення пластичної
та реконструктивної онкоурології ДУ «Національний інститут раку» МОЗ України, головний
уролог МОЗ України
І.М. Трахтенберг, д. мед. н., професор, академік НАМН України, член-кореспондент
НАН України, завідувач відділу токсикології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»
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як цукровий діабет (ЦД), метаболічний синдром (МС), ожиріння, хронічна діарея тощо, які
супроводжуються зниженням рівня рН сечі й/або зменшенням діурезу, є основними
факторами патогенезу утворення уратних каменів.......................................................................... 31
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УРОЛОГІЯ
КЛІНІЧНА ЛЕКЦІЯ
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президент Всеукраїнської асоціації пластичної та реконструктивної хірургії тазового дна

Анатомія стресового нетримання сечі
у жінок
Продовження. Початок на стор. 5.

сфінктером, він знаходиться під гормональним контролем
і за недостатньої кількості естрогенів (у період менопаузи) атрофується. М’язова оболонка сечівника складається із двох непосмугованих м’язових шарів: внутрішнього
поздовжнього та середнього колового (рис. 5). М’язові
шари є продовженням непосмугованих м’язових шарів
СМ. Внутрішній поздовжній м’язовий шар СМ після
проходження шийки формує внутрішній поздовжній
м’язовий шар уретри. М’язові пучки зовнішнього поздовжнього шару СМ переходять на проксимальну частину
сечівника й утворюють коловий м’язовий шар, розташований над внутрішнім поздовжнім шаром. Таким чином,
усі описані непосмуговані м’язові структури уретри (переважно за рахунок її проксимального відділу), а також
м’язові структури шийки СМ (передня та задня петлі,
тригональне кільце) являють собою внутрішній сфінктер
уретри (внутрішній сфінктерний механізм) (рис. 6). Цей
сфінктер не анатомічний, а фізіологічний [64]. Непосмуговану мускулатуру уретри разом із шийкою СМ називають
також лізосфінктером [43, 44]. Скорочення поздовжнього
непосмугованого м’язового шару СМ призводить до розширення просвіту уретри, що сприяє акту сечовипускання; розслаблення – д о подовження, що сприяє утриманню
сечі у СМ. Для нормальної роботи сфінктерного апарату
уретри та СМ велике значення має збереження іннервації
цих органів [12, 13, 20, 33, 48, 54, 81, 85].
Зовнішній сфінктер уретри представлений посмугованими м’язами, які ембріологічно поріднені з мускулатурою тазового дна, але анатомічно відрізняються. У стінці
уретри поверх колового непосмугованого м’язового шару
розташований посмугований шар м’язів – сфінктер уретри. Його також називають рабдосфінктером (рис. 6) [43,

44]. За даними E. A. Tanagho (1992) [78], він знаходиться
в ділянці середньої третини уретри, є більш чи менш повним кільцем навколо неї, за винятком її задньої поверхні. Сфінктер уретри є частиною зовнішнього сфінктера
уретри, інші дві частини зовнішнього сфінктера уретри
розташовані поза її стінкою. Сучасними дослідженнями
[38, 39, 56, 58, 59, 69, 79, 82, 85] встановлено, що зовнішній сфінктер у різних місцях уретри має різну будову
(рис. 7‑10). У проксимальній третині він повністю охоп
лює її у вигляді кільця (цю частину зовнішнього сфінктера уретри називають сфінктером уретри) і знаходиться
зовні непосмугованого колового шару уретри. У середній
третині уретри пучки зовнішнього сфінктера охоплюють
лише її передню стінку й переходять на бічні стінки піхви.
При скороченні волокон сфінктера цієї ділянки передня
стінка уретри притискається до передньої стінки піхви,
тому цю частину сфінктера називають ще компресором
уретри. Дистальна частина зовнішнього сфінктера уретри
охоплює передню та бічні стінки уретри разом із піхвою,
цю частину сфінктера називають уретровагінальним
сфінктером. У лікуванні стресового нетримання сечі для
посилення тонусу зовнішнього сфінктера уретри і м’язів
тазового дна успішно використовують вправи за Кегелем
та інтравагінальну (ректальну) електростимуляцію. Утриманню сечі у жінок також сприяє цибулинно-губчастий
м’яз (m. bulbospongiosus), який діє як сфінктер навколо
присінка піхви. Топографія уретри у жінок та парауретральних структур представлена на рис. 11, 12. Підтримуюча зв’язка клітора (її також називають передньою
уретральною зв’язкою) та лобково-уретральна (задня
уретральна) зв’язка формують петлю, яка підвішує уретру
до лобкових кісток (рис. 13, 14).

Таким чином, функція внутрішнього сфінктера уретри
та шийки СМ (внутрішнього сфінктерного механізму уретри) забезпечується структурами, які розташовані у стінці
нижніх сечових шляхів: непосмугованими петльовими
м’язами детрузора основи СМ та сечоміхурового трикутника; непосмугованими поздовжнім, коловим та посмугованим коловим м’язами проксимального відділу уретри;
слизовою оболонкою та підслизовим судинним сплетенням уретри; сполучною тканиною уретри. Ці анатомічні
утворення визначають пасивний (за відсутності фізичного
напруження та підвищення внутрішньочеревного тиску)
Внутрішній
(непосмугований)
сфінктер уретри
Тригональне
кільце
Задня петля
Передня петля

Сечовий
міхур

Лобкова
кістка
Рис. 7. Будова сечового міхура сфінктерного апарату уретри
у жінок [39, 69]
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Рис. 6. Будова сечового міхура, уретри та сфінктерного апарату у жінок [43, 44]
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Рис. 5. Будова жіночої уретри на поперечних розрізах [45]
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Рис. 8. Будова зовнішнього сфінктерного апарату уретри
у жінок [58]:
1 – лобкова дуга; 2 – лобково-куприковий м’яз;
3 – зовнішній отвір уретри; 4 – присінок піхви;
5 – поперечний піхвовий м’яз (глибокий поперечний м’яз
промежини); 6 – тіло промежини; 7 – відхідник; 8 – сечовий
міхур; 9 – сфінктер уретри; 10 – компресор уретри;
11 – уретровагінальний сфінктер; 12 – поперечний піхвовий
м’яз (глибокий поперечний м’яз промежини); 13 – зовнішній
сфінктер відхідника; 14 – м’яз-підіймач відхідника
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Рис. 9. М’язи тазового дна та будова поперечно-смугастого
зовнішнього сфінктера уретри у жінок [45]:
1 – уретра; 2 – мала статева губа (відсічена); 3 – гіменальне
кільце; 4 – промежинна мембрана; 5 – цибулинно-губчастий
м’яз; 6 – сіднично-печеристий м’яз; 7 – поверхневий
поперечний м’яз промежини; 8 – зовнішній сфінктер
відхідника; 9 – великий сідничний м’яз; 10 – дорзальна вена
клітора; 11 – уретра; 12 – сфінктер уретри; 13 – компресор
уретри; 14 – уретровагінальний сфінктер; 15 – посмугований
сфінктер уретри; 16 – лобково-сіднична дуга; 17 – край
зрізаної промежинної мембрани; 18 – компресор уретри;
19 – уретровагінальний сфінктер; 20 – лобково-куприковий
м’яз; 21 – лобково-прямокишковий м’яз; 22 – клубовокуприковий м’яз; 23 – м’яз-підіймач відхідника

Продовження на стор. 10.
Тематичний номер • № 2-3 • 2019 р.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

www.health-ua.com

ІНФОРМАЦІЯ


ЗМІСТ
УРОЛОГІЯ
Гострий неускладнений цистит: сучасні аспекти лікування
та профілактики
Цистит – о
 дне з найбільш поширених захворювань сечовивідних шляхів, яке зустрічається
переважно у молодих жінок. Симптоми циститу можуть суттєво знижувати якість життя
та працездатність, а відсутність адекватного лікування сприяє формуванню рецидивуючого
перебігу захворювання. Менеджмент циститу передбачає проведення комплексної терапії,
спрямованої на усунення інфекційного патогена, полегшення клінічної симптоматики
та запобігання розвитку редицивів у майбутньому........................................................................... 33

Ефективність використання Неопрост-форте у лікуванні хронічного
простатиту та доброякісної гіперплазії передміхурової залози
О. Д. Нікітін
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) та хронічний простатит (ХП) є одними
з найбільш розповсюджених захворювань у чоловіків. Частота ДГПЗ широко відома.
Так, якщо в 60-річному віці це захворювання спостерігається у 50% випадків, то
у 80 років воно вражає понад 80% чоловіків.............................................................................. 34-36

ОНКОУРОЛОГІЯ
Сколько пациентов с нормальной МРТ-картиной
имеют рак простаты?
В. В. Хворов, Я. И. Потапов
В настоящее время растет интерес к мультипараметрической магнитно-резонансной
томографии (МРТ) как методу диагностики клинически значимого рака предстательной
железы (РПЖ), применяемому после получения отрицательных результатов первой
биопсии [1]. Как альтернативный подход рассматривается выполнение
мультипараметрической МРТ до биопсии у тех пациентов, кому она показана
по стандартным критериям [2, 3]......................................................................................................... 32

АНДРОЛОГІЯ
Влияние уровня эндогенного тестостерона на риск смертности
Известно, что у мужчин ожирение и метаболические осложнения связаны с более низкими
уровнями сывороточного тестостерона и дигидротестостерона (ДГТ), а также с повышенным
риском развития и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Причинноследственные связи между этими факторами остаются предметом дискуссий.
Предлагаем вашему вниманию обзор статьи E. J. Meyer и G. Wittert (университет
Аделаиды, Австралия), в которой представлены результаты метаанализа
доказательных данных, касающихся связи уровня эндогенного
циркулирующего тестостерона со смертностью от всех и конкретных причин............................ 37

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
Нові можливості лікування хронічного бактеріального простатиту
у хворих, інфікованих Trichomonas vaginalis
О. Д. Нікітін
Простатит – найбільш поширене урологічне захворювання серед чоловіків віком
до 50 років. При цьому значну роль в хронізації запального процесу в простаті відіграє
інфікованість Trichomonas vaginalis................................................................................................ 17-19
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президент Всеукраїнської асоціації пластичної та реконструктивної хірургії тазового дна

Анатомія стресового нетримання сечі у жінок
Продовження. Початок на стор. 5.

внутрішньоуретральний опір, або резистентність уретри.
До структур, розташованих поза стінкою нижніх сечових шляхів, які забезпечують активне (при фізичному
напруженні та підвищенні внутрішньочеревного тиску)
утримання сечі, відносять: посмугований сфінктер сечо
статевої діафрагми (уретровагінальний сфінктер, компресор уретри), м’яз-підіймач відхідника (m. levator ani)
та тазову фасцію. Активному утриманню сечі в СМ сприяє
також посмугований коловий м’яз проксимального відділу уретри (сфінктер уретри), розташований у її стінці.
Одні автори [43, 73] вважають, що посмугований сфінктер
уретри складається виключно із волокон, що повільно
скорочуються, інші [78] – я к із тих, що повільно скорочуються, так і з тих, що швидко скорочуються (подібно м’язам тазового дна). Повільні волокна при скороченні мають
низьку амплітуду, але можуть підтримувати скорочення
тривалий час. Швидкі волокна мають високу амплітуду
скорочення, але підтримують його короткий період часу.
Повільні волокна складають 35% всієї маси зовнішнього
посмугованого сфінктера уретри, швидкі – 65%. Перші
необхідні для підтримання постійного тонусу, другі – для
негайного скорочення, яке виникає у випадку підвищення внутрішньочеревного тиску. У спокою внутрішньоуретральний опір (резистентність уретри) на третину
зумовлений тонусом посмугованого сфінктера уретри,

на третину – непосмугованих м’язів уретри та на третину – слизовим і підслизовим шарами уретри [43, 73, 78].

М’язово-фасціальний апарат підтримки уретри
та сечового міхура
Для нормального функціонування акту сечовипускання
та утримання сечі велике значення має взаємоспіввідношення нижніх сечових шляхів жінки та м’язово-фасціальних структур таза, особливо підтримка шийки СМ
та проксимального відділу уретри. Тазове дно є основною опорою для органів черевної порожнини та малого
таза, що забезпечує їх фізіологічне положення, створює
опір внутрішньочеревному тиску та бере участь в утриманні сечі. Фасція – фіброзно-м’язова тканина, яка підвішує чи укріплює органи, а також зв’язує їх із м’язами.

PS

PUL

B

EUL
V

Виражені потовщення фасцій можуть мати назву зв’язок
[22, 34]. Фасції укріплюють та підтримують стінки органів, а зв’язки – підвішують ці органи. Крім цього зв’язки
грають роль опори для прикладання м’язових сил. М’язові
зусилля розтягують органи, тим самим підтримуючи їхню
форму та натяг. Зв’язки таза жінки мають свої особливості: вони є умовно виділеними відділами фасцій (в основному – внутрішньотазової фасції); фасції містять значну
кількість м’язових елементів, що дає можливість їм скорочуватися й створювати тонус тазового дна. Порушення або
ушкодження м’язово-фасціальних утворень тазового дна
жінки (під час пологів, хірургічних операцій на тазових
органах) призводить до пролапсу тазових органів та порушення їхньої функції. Більш детальна анатомія тазового
дна жінки представлена в [1, 8, 12, 14, 21, 24, 39, 40, 46, 47,
49‑53, 56, 58, 79, 82], а також у табл. 1 та на рис. 9, 15‑17.

Таблиця 1. Будова тазового дна жінки [23]
Поверхи
тазового дна

М’язи та фасції тазового дна жінки

Верхній
поверх:
діафрагма
таза

1. Внутрішньотазова фасція (f. endopelvicalis):
• лобково-шийкова фасція
• ректовагінальна фасція
• кардинальні маткові зв’язки
• крижово-маткові зв’язки
2. М’яз-підіймач відхідника (m. levator ani):
• лобково-куприковий м’яз
• лобково-прямокишковий м’яз
• клубово-куприковий м’яз

Середній
поверх:
урогенітальна
діафрагма

1. Глибокий поперечний м’яз промежини
(m. transversus perinei profundus) із верхнім
та нижнім листками фасцій (нижній листок
фасції – мембрана промежини)
2. Зовнішній сфінктер уретри:
• сфінктер уретри
• компресор уретри
• уретровагінальний сфінктер

Нижній поверх:
поверхневі
м’язи
промежини

1. Поверхневий поперечний м’яз промежини
(m. transversus perinei superfiсialis)
2. Цибулинно-губчастий м’яз
3. Сіднично-печеристий м’яз

Отвір уретри
Рис. 14. Схематичне зображення в сагітальній площині
підтримуючого зв’язкового апарату жіночої уретри [22, 72]:
PS – лобковий симфіз; B – сечовий міхур; РUL – лобковоуретральна зв’язка; EUL – зовнішня уретральна зв’язка;
V – піхва
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Рис. 12. Топографія жіночої уретри (вигляд з боку таза)
та її сфінктерного апарату [85]:
1 – сухожилкова дуга тазової фасції; 2 – уретра; 3 – основа
СМ; 4 – піхва; 5 – пряма кишка; 6 – лобковий симфіз;
7 – компресор уретри та уретровагінальний сфінктер;
8 – м’язово-фасціальне прикріплення піхви до стінок таза;
9 – м’яз-підіймач відхідника; 10 – м’язово-фасціальне
прикріплення піхви; 11 – сфінктер уретри; 12 – компресор
уретри; 13 – уретровагінальний сфінктер; 14 – посмугований
сфінктер уретри

80

Рис. 11. Будова та топографія посмугованого сфінктера
уретри у жінок [81]
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Рис. 15. Cередній поверх м’язів тазового дна жінки та будова
сечостатевої діафрагми [56]
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Рис. 10. Будова СМ та сфінктерного апарату уретри у жінок
(колекція Brodel, відділ мистецтва прикладної медицини,
медичний інститут Jon Hopkins, м. Балтімор) [44]: 1‑3 – 
поперечні розрізи уретри відповідно на рівні проксимальної,
середньої та дистальної частин: у проксимальній частині
посмугований сфінктер уретри циркулярно охоплює
її (сфінктер уретри), у середній – передню та бічні поверхні
(компресор уретри), у дистальній – передню та бічні
поверхні уретри разом із піхвою (уретровагінальний
сфінктер)

Отвір піхви

Рис. 13. Підтримуючий зв’язковий апарат жіночої уретри
[43]: PUL – лобково-уретральна зв’язка; U – уретра;
V – піхва; UGD – урогенітальна діафрагма
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Рис. 16. Верхній та середній поверхи м’язів тазового
дна із зовнішнім сфінктером уретри [69]: 1 – межова
лінія; 2 – внутрішній затульний м’яз та затульна фасція;
3 – сухожилкова дуга m. levator ani; 4 – затульний канал;
5 – клубово-куприковий м’яз; 6 – пряма кишка; 7 – уретра;
8 – лобково-куприковий м’яз; 9 – піхва; 10 – сфінктер уретри;
11 – лівий лобково-прямокишковий м’яз; 12 – компресор
уретри та уретровагінальний сфінктер; 13 – грушоподібний
м’яз; 14 – сіднична ость; 15 – куприковий м’яз; 16 – м’язпідіймач відхідника; 17 – зовнішній сфінктер відхідника;
18 – поверхневий та глибокий поперечний м’язи промежини
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Між парієтальною очеревиною та мязом – п
 ідіймачем
відхідника розташовується фіброзно-м’язoва тканина –
тазова (внутрішньотазова) фасція. Вона починається від
бічних стінок таза й оточує тазові органи, фіксує та стабілізує їх положення (рис. 18‑24). Тазова фасція нагадує
гамак, що натягнутий між передньою, задньою та бічними стінками малого таза й охоплює своєю центральною частиною шийку матки, сечоміхуровий трикутник
та уретру. У тазовій фасції виділяють кардинальні, крижово-маткові зв’язки, лобково-шийкову та прямокишково-піхвову фасції (рис. 17). Частина тазової фасції, яка
проходить донизу по передній стінці піхви, називається
лобково-шийковою фасцією (рис. 18). Остання приєднується до передньої поверхні шийки матки. У верхній
частині піхви лобково-шийкова фасція приєднується
до волокон кардинально-матково-крижового зв’язкового
комплексу. Уздовж піхви лобково-шийкова фасція утворює волокна – б
 ічні зв’язки, які з’єднують піхву із стінками таза впродовж сухожилкової дуги тазової фасції Лінія
прикріплення лобково-шийкової фасції до сухожилкової
дуги тазової фасції утворює передні латеральні борозни
а

піхви (рис. 22, 23). Дистальніше лобково-шийкова фасція
проходить під лобковим симфізом і зливається з мембраною промежини. Частину тазової фасції, яка проходить
по задній стінці піхви, називають прямокишково-піхвовою фасцією (ректовагінальною перегородкою), або фасцією Денонвільє. У промежині прямокишково-піхвова
фасція зливається із мембраною промежини. Лінія прикріплення піхви до ректовагінальної перегородки утворює
задні латеральні борозни піхви.
За рахунок ущільнення ділянок тазової фасції
(лобково-шийкової фасції), а також м’язових волокон
тазового дна виділяють (частіше в урологічній літературі):
лобково-уретральні зв’язки, які з’єднують внутрішню
поверхню лобкового симфізу та середню частину уретри;
уретро-тазові зв’язки, які з’єднують уретру із сухожилковою дугою тазової фасції (рис. 19). Ці зв’язки у комплексі із м’язово-фасціальними утвореннями тазового дна
забезпечують нормальне анатомічне положення уретри
та основи СМ в порожнині таза, уретро-везикальний кут
та пасивне утримання сечі при підвищенні внутрішньо
черевного тиску. Скорочення m. levator ani збільшує натяг
б
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цих зв’язок, створює опір внутрішньочеревному тиску,
забезпечує притиснення уретри до передньої стінки піхви
та утримання сечі (рис. 20, 21). Наступне ущільнення
лобково-шийкової фасції – міхурово-тазова зв’язка,
яка прикріплює основу СМ до сухожилкової дуги тазової фасції, при цьому підтримуючи СМ, передню стінку
піхви та матку. Пошкодження (розриви) лобково-ший
кової фасції призводять до утворення пролапсів уретри
та СМ – у ретроцеле, уретроцистоцеле, цистоцеле. Ушко
дження прямокишково-піхвової фасції ведуть до утворення пролапсу прямої кишки – ректоцеле. Більш детальна інформація про м’язово-фасціальну підтримку
органів таза жінки за J. L. DeLancy та види пролапсів
представлена у спеціальній літературі [8, 9, 12, 46, 47,
71, 75, 79, 83‑85].
Незважаючи на наявність такої м’язово-фасціальної
підтримки уретри та СМ, сучасні дослідження взаємоспіввідношень між уретрою та тазовим дном виявили, що
лише в дистальній частині уретра знаходиться у фіксованому стані (за допомогою сечостатевої діафрагми та нижньої частини посмугованого сфінктера уретри), верхні 2/3
уретри є рухомими. Сполучна тканина фасцій та зв’язок
таза залежить від гормонального статусу жінки, особливо
під час вагітності та пологів, а також у період старіння організму. P. Petros (2007, 2015) [22, 72] виділяє три зони ушкодження підтримуючих зв’язок, фасцій тазових органів
і тазового дна жінки (рис. 25): 1) передня – п
 ростягається
від зовнішнього отвору уретри до шийки СМ (включає
лобково-уретральні зв’язки, субуретральний гамак та зовнішню уретральну зв’язку); 2) середня – простягається
від шийки СМ до шийки матки чи купола піхви після
гістеректомії (включає лобково-шийкову фасцію, сухожилкову дугу тазової фасції, кардинальні зв’язки та пара
цервікальне фіброзне кільце); 3) задня – простягається від шийки матки (купола піхви після гістеректомії)
до тіла промежини (включає крижово-маткові зв’язки,
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матки

Уретра
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8

Рис. 17. М’язи тазового дна (а) та підтримуючий зв’язковий апарат уретри, піхви й матки (б) [37]
Сечовий міхур
Лобково-шийкова фасція
(білий колір)
Епітелій піхви (рожевий
колір)

9

1
10

3

7

8

2

Рис. 18. Схематичне зображення лобково-шийкової фасції
(вигляд знизу та збоку) [40]
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Рис. 21. Схематичне зображення жіночої уретри
та її підтримуючого апарату на поперечному розрізі [64, 65]:
1 – м’яз-підіймач відхідника (лобково-куприковий м’яз);
2 – піхва; 3 – поздовжні непосмуговані м’язи уретри;
4 – підковоподібний посмугований м’язовий шар; 5 –
поширення м’язового шару трикутника СМ на уретру; 6 –
лобково-уретральна зв’язка; 7 – м’яз-підіймач відхідника
(лобково-куприковий м’яз); 8 – просвіт уретри; 9 – судинне
сплетення уретри
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Рис. 23. Підтримуючий апарат СМ, уретри та верхніх 2/3
піхви (вигляд спереду та збоку) [71]:
1 – сіднична ость; 2 – м’яз-підіймач відхідника;
3 – сухожилкова дуга тазової фасції; 4 – вісцеральна
сполучна тканина (тазова фасція); 5 – передня стінка піхви;
6 –відхідник; 7 – крижова кістка; 8 – пряма кишка; 9 –
матка; 10 – сечовий міхур; 11 – крижово-маткова звязка;
12 – параметрій; 13 – кардинальна зв’язка; 14 – паракольпій
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Парауретральна (лобковошийкова фасція)

Рис. 19. Схематичне зображення середньої третини уретри
жінки та її підтримуючого апарату (уретро-тазової зв’язки)
на поперечному розрізі [43]
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Вагінальний гамак (передняя стінка
піхви з уретро-тазовими зв’язками)
Рис. 20. Схематичне зображення підтримуючого апарату
жіночої уретри та вектори (суцільні стрілки) дії сил при
скороченні лобково-куприкового м’яза (вигляд збоку) [53]
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Рис. 22. Підтримуючий апарат жіночої уретри та піхви
(вигляд збоку) [71]:
1 – вісцеральна сполучна тканина (тазова фасція); 2 –
м’яз-підіймач відхідника; 3 – сухожилкові дуги тазової
фасції; 4 – сухожилкова дуга м’яза-підіймача відхідника;
5 – сіднична ость; 6 – передня стінка піхви; 7 – уретра;
8 – піхва; 9 – м’яз-підіймач відхідника; 10 – відхідник

PAP
LMA

PB
U

6

LP

R

RVF

EUL
PM

1

USL
V

PCM
4

Лобкова

PUL

PRM

EAS

Рис. 24. Зв’язковий та м’язово-фасціальний підтримуючий
апарат жіночих тазових органів за P. Petros [72]: UТ – матка;
IS – сіднична кістка; S – крижова кістка; В – сечовий міхур;
V – піхва; R – пряма кишка; PS – лобковий симфіз; PAP – 
прямокишково-куприкова звя’зка; LMA – поздовжній м’яз
відхідника; PM – промежинна мембрана; PRM – лобковопрямокишковий м’яз; EAS – зовнішній сфінктер відхідника;
PUL – лобково-уретральні зв’язки; U – уретра; PB – тіло
промежини; EUL – зовнішня уретральна зв’язка; PCF – 
лобково-шийкова фасція; USL – крижово-маткові зв’язки;
RVF – прямокишково- піхвова фасція; LP – леваторне плато;
РВ – тіло промежини; PСM – лобково-куприковий м’яз;
ATFP – сухожилкова дуга тазової фасції

Продовження на стор. 12.
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В. І. Горовий, к. мед. н., Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова, Вінницький національний медичний університет
ім. М. І. Пирогова, О. І. Яцина, к. мед.н., заступник директора Національного інституту раку з лікувально-координаційної роботи,
президент Всеукраїнської асоціації пластичної та реконструктивної хірургії тазового дна

дисфукцій нижніх сечовивідних шляхів та пролапсу жіночих тазових органів [35, 57]. Визначення стресового
нетримання сечі у жінок представлено в табл. 2.

Анатомія стресового нетримання сечі у жінок
Продовження. Початок на стор. 5.
прямокишково-піхвову фасцію та тіло промежини). Порушення фасцій та зв’язок першої зони проявляється клінічно
стресовим нетриманням сечі, другої – різними видами
цистоцеле, третьої – ентероцеле, пролапсом матки або
купола піхви (у разі перенесеної гістеректомії), ректоцеле.
Існують дві антагоністичні сили при роботі непосмугованих м’язових волокон шийки СМ. Скорочуюча система включає: 1) волокна середнього м’язового шару
детрузора навколо шийки, які відтягують її краніально;
2) петлі м’язів детрузора навколо шийки, які звужують
її просвіт. Ці циркулярні волокна створюють задній уретро-везикальний кут. Дилатаційна система шийки СМ
представлена передніми та задніми поздовжніми м’язовими пучками зовнішнього шару детрузора (див. рис. 2).
При сечовипусканні скорочення цих м’язових волокон
призводить до опущення та відкриття шийки СМ, яка
набуває лійкоподібної форми (рис. 26). Відкриттю шийки сприяють скорочення внутрішніх поздовжніх волокон трикутника СМ та уретри по всій її довжині, а також
релаксація м’язових компонентів лобково-уретральної
зв’язки (деякі автори цю частину лобково-уретральної зв’язки називають лобково-міхуровим м’язом) [46,
82]. Роль посмугованого зовнішнього сфінктера уретри
в пасивному утриманні сечі обмежена. Посмугований
сфінктер спрацьовує при невідкладному позиві до сечовипускання, при переміщенні тіла із горизонтального
положення у вертикальне, при фізичному навантажені,
а також у процесі зупинки акту сечовипускання. Рефлекс
скорочення посмугованого сфінктера спрацьовує раніше,
ніж відбувається зміна тиску в СМ. У процесі зупинки
сечовипускання м’язи компресора уретри та уретровагінального сфінктера стискають уретру в середній частині та разом із m. bulbospongiosus тягнуть донизу й каудально дистальний відділ уретри; лобково-куприковий
м’яз (частина m. levator ani) та лобково-міхуровий м’яз
тягнуть проксимальний відділ уретри догори й краніально. При цьому виникає ефект стискання та подовження уретри з одночасним підняттям шийки СМ на ±3 см
(рис. 27). P. E. Petros (2007) [72] в утриманні сечі велике
значення приділяє лобково-уретральним зв’язкам, які
створюють «коліно» (вигин) утетри при дії протилежних
сил – лобково-куприкового м’яза та леваторного плато
(м’язово-зв’язкове утворення, яке складається із клубово-куприкового м’яза та прямокишково-куприкової
зв’язки) (рис. 28). Подовження та вигин уретри дозволяє
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Крижова
кістка
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докласти значно менших сил (за рахунок внутрішнього та зовнішнього сфінктерних механізмів уретри) для
її стиснення. Ш. Раз (2019) [27] порівнює уретру із садовим шлангом виходячи із фізичних законів: стиснути
шланг та перервати струмінь води у ньому значно легше,
коли під ним твердий ґрунт (мається на увазі субуретральний піхвовий гамак), а шланг має вигин (вигин уретри).
Даний постулат підтримують більшість урологів та гінекологів [15, 53, 85].
Нетримання сечі може бути міхуровим та уретральним (сфінктерним). Міхурове нетримання зумовлене
гіперактивністю СМ (детрузора), поганою розтяжністю
та податливістю його стінок, а також нездатністю детрузора до скорочення (нетримання сечі від переповнення
СМ – парадоксальне нетримання сечі, або парадоксальна ішурія). При міхуровому нетриманні сечі підвищений
внутрішньоміхуровий тиск перевищує нормальний внутрішньоуретральний. Уретральне стресове нетримання
сечі називають сфінктерним, і воно пов’язане із нездатністю сфінктерного апарату уретри утримувати її в закритому стані під час фізичного напруження, кашлю, чхання
та за інших станів, які ведуть до підвищення внутрішньо
черевного тиску (під стресом розуміють підвищення
внутрішньочеревного тиску, а не психологічний стан).
Раніше (за часів СРСР) стресовим називали нетримання
сечі при напруженні. У 2002 році Міжнародне товариство
з вивчення утримання сечі (ICS), а згодом (2010) сумісно
із Міжнародною урогінекологічною асоціацією (ІUGА)
опублікувало оновлену термінологію та класифікацію
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Рис. 27. Механізм утримання сечі у СМ: м’язи тазового
дна жінки та лобково-міхуровий м’яз (частина лобковоміхурової зв’язки) піднімають (у бік лобкового симфізу)
шийку СМ та проксимальний відділ уретри, компресор
уретри притискає її середній відділ до передньої стінки
піхви у вигляді слінга, а поздовжні волокона СМ та уретри
піднімають та подовжують уретру [82]:
1 – лобкова кістка; 2 – лобково-міхуровий м’яз; 3 – глибокий
поперечний м’яз промежини; 4 – зовнішній сфінктер уретри;
5 – прямокишково-міхуровий м’яз; 6 – дно СМ з поздовжніми
м’язовими волокнами; 7 – пряма кишка; 8 – м’яз-підіймач
відхідника (лобково-прямокишкова частина); 9 – сечовий
міхур
Поздовжній напрямок

Сухожилкова дуга тазової
фасції
Уретро-тазова зв’язка

Рис. 25. Зони ушкодження зв’язок та фасцій тазових органів
жінки (Р - лобковий симфіз)

Подовження (%)

PUL

LP
BN

3 см
Промежинна мембрана
Рис. 26. Топографія та рухливість (у нормі) шийки СМ у спокої
(рожевий колір) та при сечовипусканні (червоний колір) [81]
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J.G. Blaivas та співавт. (1998) [41] виділяють такі основні
фізіологічні уретральні фактори утримання сечі у СМ:
• змикання стінок уретри за рахунок багатоваскуляризованого слизового та підслизового шарів уретри;
• стиснення уретри за рахунок еластичності її тканин
(наявність в уретрі колагену, еластину створює структуральну підтримку її тканин), наявності непосмугованих
та посмугованих м’язів уретри;
• збережена м’язово-фасціальна підтримка уретри
та СМ;
• збережений функціональний та невральний контроль уретри.
Стресове нетримання сечі буває двох видів: 1) анатомічним (гіпермобільність уретри) – у результаті ослаблення м’язово-фасціальної підтримки проксимального
відділу уретри та шийки СМ виникає зміщення (опущення) міхурово-уретрального сегмента, втрата ним інтраабдомінальної позиції, що проявляється порушенням
функції (нетриманням сечі) за стресових ситуацій; 2)
недостатність функції сфінктерів уретри через пренесені
раніше операції в ділянці шийки СМ та уретри, травми
(пологової), опромінення, неврологічні розлади, а також
недостатність естрогенів в організмі жінки в післяменопаузі. Необхідно пам’ятати про можливе поєднання
цих двох видів нетримання, а також про те, що 10% жінок похилого віку мають первинну (ідеопатичну) недостатність функції сфінктерів уретри [41]. Основним
етіологічним фактором розвитку стресового нетримання
сечі є травматичні пологи із розтягненням, розривом
та порушенням іннервації сфінктерного апарату уретри
та підтримуючого м’язово-фасціально-зв’язкового апарату тазового дна (рис. 29).

Пошкодження
лобковокуприкового
м’яза

Рис. 29. Ушкодження м’яза-підіймача відхідника головкою
плода при вагінальних пологах

Stress (г/мм)

Крижовоматкова
зв’язка
Піхва
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Таблиця 2. Визначення стресового нетримання
сечі у жінок за даними ІСS (2002) та ICS/ІUGА
(2010) [35, 57]

VVL

V

Рис. 28. Механізм утримання сечі у СМ при неушкодженій
лобково-уретральній зв’язці та збереженому
субуретральному піхвовому гамаку [72]: PUL – лобковоуретральні зв’язки; PCM – лобково-куприковий м’яз;
V –  піхвовий гамак; BN – шийка СМ; VVL – місце фіксації
піхви до дна СМ; LP – леваторне плато

У патофізіології стресового нетримання сечі велике
значення приділяється також сполучній тканині нижніх сечових шляхів, а також зв’язкам та фасціям. Найважливішими елементами сполучної тканини є колаген
та еластин, структура яких змінюється під час вагітності,
пологів та у процесі старіння. У результаті цього зв’язки та фасції можуть слабшати, розтягуватися, розриватися, що негативно позначається на функції нижніх
сечових шляхів та утримання сечі [22, 72]. Порушення
іннервації уретри та атрофія її багатоваскуляризованого
підслизового шару («слизового сфінктера») у післяменопаузі є також важливими причинами виникнення стресового нетримання сечі у жінок. На рис. 30 представлені основні фактори ризику стресового нетримання сечі
у жінок, серед яких найбільш вивченими та доведеними
є вік, ожиріння, вагітність та пологи [2, 31, 36, 53, 65, 85].
На рис. 31 представлені основні патогенетичні чинники стресового нетримання сечі у жінок Міжнародної консультації (наради) із нетримання сечі (ІСІ, 2013,
2017).
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Рис. 30. Фактори ризику виникнення стресового нетримання
сечі у жінок
Порушення іннервації уретри Недостатність підслизового шару
уретри
Недостатність
непосмугованих
м’язів уретри
Недостатність
посмугованих м’язів
уретри
Недостатність піхвової
підтримки уретри

Рис. 31. Схематичне зображення причин стресового
нетримання сечі у жінок [64, 65]

Патофізіологія стресового нетримання сечі у жінок
Теорія манометричного тиску в закритій порожнині
(Enhorning G.E., 1961) [15, 19, 23, 24, 31, 32, 85] базується
на уродинамічних поглядах: СМ та проксимальний відділ
уретри знаходяться в черевній порожнині, що закрита знизу тазовим дном, і в нормі будь-яке підвищення внутрішньочеревного тиску передається на ці ділянки рівномірно
(рис. 32, 33). При стресовому нетриманні сечі через ослаблення м’язово-фасціальних підтримуючих структур шийка
СМ та проксимальний відділ уретри опускаються нижче
рівня діафрагми таза, виходять із манометричної порожнини, на відміну від СМ. При цьому виникає нерівномірна передача внутрішньочеревного тиску: він передається
на СМ і не передається на шийку СМ та проксимальний
відділ уретри. Внутрішньоуретральний тиск стає меншим
за суму внутрішньоміхурового та внутрішньочеревного тисків – виникає нетримання сечі.
Ця теорія набула популярності після впровадження
операцій із підвішуванням піхви у високому залобковому
положенні (залобкових кольпопексій та кольпосуспензій
за Marshall-Marchetti-Krantz та Burch) у 50‑60-х роках минулого століття. На жаль, вона не роз’яснює, чому не у всіх
жінок із опущенням шийки СМ та проксимального відділу

уретри виникає стресове нетримання сечі. Крім того, проведені експерименти довели, що згідно з фізико-математичними розрахунками тиск із черевної порожнини не може
передаватися на просвіт уретри. Уродинамічні дослідження
також виявили, що тиск в уретрі при кашлі перевищує тиск
у СМ ще до початку передачі внутрішньочеревного тиску,
а практика показала, що лише одна передня кольпорафія без
підняття та фіксації шийки СМ у високій залобковій позиції
може бути успішною в лікуванні стресового нетримання
сечі. Перед виконанням операцій із підвішуванням піхви хірург повинен визначити функціональний стан сфінктерного
апарату уретри за допомогою уродинамічних досліджень,
і в разі його порушення підвішуюча операція не показана,
натомість пацієнтці потрібно виконати встановлення суб
уретрального слінга.
Теорія «гамака» (De Lancey J.O.L., 1994) [15, 19, 23, 24, 31,
32, 85]. Прибічники теорії вважають, що уретра лежить у гамакоподібному утворенні, сформованому тазовою фасцією
та передньою стінкою піхви (рис. 34, 35). Стабільність цього
«гамака» зумовлена тим, що латерально він прикріплений
до внутрішніх країв m. levator ani за допомогою сухожилкової дуги тазової фасції. При підвищенні внутрішньочеревного тиску виникає сила, направлена вниз на вентральну
(передню) поверхню уретри, що притискає її до «гамака».
Від цілісності та стабільності цього шару залежить утримання уретри в порожнині таза та ефективність затульного
механізму шийки СМ і проксимального відділу уретри.
Теорія підвищеної рухливості задньої стінки уретри та шийки СМ. Деякі автори [66] пропонують такий механізм розвитку сфінктерної недостатності уретри та шийки СМ, який
виникає внаслідок уретральної гіпермобільності (рис. 36).
Вони вважають, що проксимальний відділ уретри та шийка
СМ (їхні передні поверхні) міцно втримуються лобково-уретральними та лобково-міхуровими зв’язками. У хворих із гіпермобільністю уретри та ослабленням її задньої підтримки
під час підвищення внутрішньочеревного тиску задня стінка
уретри опускається значно більше, ніж передня. Це призводить до відкриття (провисання) проксимального відділу
уретри та шийки СМ. Якщо сфінктерний апарат уретри
та шийки СМ не ушкоджений, то він запобігає провисанню й відкриттю зазначених структур. Із виснаженням або
ушкодженням сфінктерного апарату цих органів виникає
стресове нетримання сечі. Уретроскопія із виявленням розширення шийки СМ та проксимального відділу уретри була
й залишається одним із методів діагностики стресового нетримання сечі у жінок. Саме тому слінгові операції раніше
були зосереджені на встановленні субуретральної петлі під
проксимальним відділом уретри.
Теорія перерозтягнення та розриву лобково-уретральних
та лобково-міхурових зв’язок. Х. Кремлинг (1985) [11],
P. Petros (2007) [72] вважають, що причиною стресового

нетримання сечі, крім ослаблення підтримуючих уретру
та шийку СМ м’язово-фасціальних структур, є перерозтягнення та розрив лобково-уретральних та лобково-міхурових
зв’язок, що призводить до опущення міхурово-уретрального сегмента, порушення передачі внутрішньочеревного
тиску на уретру та виникнення стресового нетримання сечі
(рис. 37). Сучасні ультразвукові та магнітно-резонансні дослідження підтверджують наявність перерозтягнення та розриву лобково-уретральних зв’язок.
Теорія сфінктерної недостатності уретри. Теорії порушення сфінктерної функції уретри в етіології стресового
нетримання сечі у жінок підтримується як урологами, так
і гінекологами протягом останніх 100 років. Із впровадженням у практичну урогінекологію методів визначення
функціонального стану уретри у жінок ця теорія є однією
з основних. Було виявлено, що сфінктерна недостатність
уретри виникає не лише після операцій на передній стінці
піхви та органах тазового дна, травматичних пологів, попередніх антистресових операцій, опромінення органів таза,
при гормональній недостатності у післяменопаузі, порушенні іннервації тазових органів, але може бути і вродженою
та спадковою. Сфінктерна недостатність уретри зустрічається у жінок як із гіпермобільністю уретри, так і без неї.
Порушення сфінктерної функції уретри вимагає виконання
слінгової операції (у гінекологічній літературі – у ретропексії) для стиснення уретри [18] (рис. 38).
Інтегральна теорія виникнення стресового нетримання
сечі у жінок, запропонована P. Petros та U. Ulmsten (1990,
1994) [22, 72], розглядає нормальну функцію тазового дна
жінки як збалансовану та взаємопов’язану систему, що
складається з м’язів, сполучної тканини та нервів. Сполучна тканина при цьому є найбільш уразливим компонентом
системи. Згідно з цією теорією, закриття та відкриття уретри відбувається завдяки скороченню або розслабленню
лобково-куприкового м’яза (PCM) (рис. 39). Уретра міцно
фіксується лобково-уретральною зв’язкою (PUL) та перед
німи частинами лобково-куприкового м’яза, що дозволяє
м’язам, які виконують тягу назад (LMA – поздовжній м’яз
прямої кишки; LP – леваторне плато – м’язово-зв’язкове
утворення, яке складається із клубово-куприкового м’яза
та прямокишково-куприкової зв’язки), витягувати уретру
та закривати її проксимальну частину (позначено літерою
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Рис. 32. Механізм трансмісії внутрішньочеревного тиску
на проксимальний відділ уретри у нормі (фронтальна
площина) [19]
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Рис. 36. Механізм сфінктерної недостатності уретри через
підвищену рухливість її задньої стінки [66]

б

Рис. 34. Cхематичне зображення (а, б – вигляд збоку)
підтримуючого апарату уретри та теорія «гамака»
утримання сечі при підвищенні внутрішньочеревного тиску
(позначений стрілкою) [81]:
1 – внутрішньотазова фасція; 2 – передня стінка піхви;
3 – пряма кишка; 4 – зовнішній сфінктер відхідника;
5 – сухожилкова дуга тазової фасції; 6 – м’яз-підіймач
відхідника; 7 – уретра; 8 – промежинна мембрана
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Рис. 33. Механізм трансмісії внутрішньочеревного тиску
на проксимальний відділ уретри у нормі (а) та при
напруженні (б) (сагітальна площина)
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Рис. 35. Теорія «гамака» стресового нетримання сечі:
а – внутрішньочеревний тиск (позначено стрілками)
зміщує та притискає уретру до стабільного підтримуючого
шару (позначено чорним кольором); б – нестабільний
підтримуючий шар (позначено пунктиром) неефективний
для підтримки уретри; в – незважаючи на гіпермобільність
уретри та наявність цистоцеле стабільність підтримуючого
шару збережена, внаслідок чого уретра піддається
стисканню й нетримання сечі при напруженні відсутнє [19]

а

б

Рис. 37. Лобково-уретральні та лобково-міхурові зв’язки
у нормі (а) та з ознаками перерозтягнення й розриву
з опущенням (гіпермобільністю) шийки СМ (б) [11]

Продовження на стор. 14.
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Анатомія стресового нетримання сечі у жінок
Продовження. Початок на стор. 5.
«с» – « closure», або закриття). Розслаблення лобково-куприкового м’яза дозволяє леваторному плато та поздовжньому
м’язу прямої кишки відкрити просвіт уретри (позначено
літерою «о» – «opening», або відкриття) під час сечовипускання (передня стінка піхви позначена пунктирною лінією).
Порушення лобково-уретральної зв’язки, субуретрального
піхвового гамака та зовнішньої уретральної зв’язки призводить до стресового нетримання сечі. P. Petros та U. Ulmsten
запропонували залобковий синтетичний субуретральний
пубо-вагінальний слінг (операція TVT, при якій синтетична
поліпропіленова стрічка встановлюється під уретрою через розріз передньої стінки піхви без натягу) під середньою
частиною уретри (де найбільший внутрішньоуретральний
тиск) для заміщення втраченої функції лобково-уретральних
зв’язок та лікування стресового нетримання сечі у жінок
(рис. 40).
Через високий ризик ушкодження СМ, судин, нервів,
кишечника, затримки сечі у післяопераційному періоді
та виходячи з положень інтегральної теорії Е. Delorm у 2001
р. запропонував встановлювати середньоуретральний слінг
через затульний отвір (операція ТОТ).
Г.А. Савицкий та співавт. (2011) [29, 30] зазначають, що
механізм утримання сечі у жінок при напруженні є складною та багатофакторною системою, де кожний елемент
робить свій внесок у її успішне функціонування. Подальші
наукові дослідження механізму утримання сечі та патофізіології стресового нетримання сечі у жінок, можливо, допоможуть практичним лікарям успішно лікувати таке поширене
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Рис. 38. Відновлення функції уретри з утримання сечі у СМ:
а – нормальна уретра; б – розширення та провисання уретри
в результаті порушення її сфінктерної функції; в – стиснення
уретри субуретральним слінгом (схематичне зображення
на поперечному розрізі) [79]
PS
PCM
PUL PUL

BLADDER

Трикутник

H
C

LP

O

LMA

Рис. 39. Механізм відкриття та закриття уретри [22, 72]:
PS – лобковий симфіз; PCM – лобково-куприковий м’яз;
Н – піхвовий гамак; С – закриття уретри; О – відкриття
уретри; LMA – поздовжній м’яз прямої кишки; LP – леваторне
плато; PUL – лобково-уретральна зв’язка

Рис. 40. Схематичне зображення встановлення (вигляд
збоку) залобкового середньоуретрального субуретрального
слінга (залонна уретропексія) у жінок зі стресовим
нетриманням сечі (операція TVT)
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жіноче захворювання, адже сьогодні ані консервативне, ані
хірургічне лікування не гарантує жінці 100-відсоткового
успіху в одужанні.
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Нестероїдні протизапальні препарати у менеджменті
хронічного простатиту/синдрому хронічного тазового болю
Хронічний простатит/синдром хронічного тазового
болю (ХП/СХТБ): визначення та актуальність
Простатит – ц
 е ураження передміхурової залози інфекційного або неінфекційного генезу, яке характеризується наявністю мікроскопічних запальних змін простати й
охоплює широкий спектр патологічних станів (Watson R.
et al., 2017). Згідно із класифікацією NIH (Національного
інституту здоров’я США), виділяють 4 категорії простатиту: гострий бактеріальний, хронічний бактеріальний,
ХП/СХТБ та безсимптомний запальний.
Зокрема, ХП/СХТБ – це стан, що триває більше 3 міс
і характеризується наявністю болю або відчуттям дискомфорту в ділянці чоловічих статевих органів, промежини чи
таза за відсутності виявленої інфекції сечовивідних шляхів
(Tammela T., 2017). Больовий синдром при ХП/СХТБ може
супроводжуватися дизуричними явищами та/або сексуальною дисфункцією. Слід зазначити, що СХТБ не є синдромом у класичному розумінні цього слова, а також не має
чітко визначених клінічних симптомів та фізикальних ознак. Термін СХТБ – це збірне поняття, що застосовується
у випадках, коли не вдається встановити чітку етіологію
стану й мають місце наступні критерії (Watson R. et al., 2017):
• пацієнт протягом тривалого часу відзначає симптоми, розвиток яких, імовірно, пов’язаний із ураженням
анатомічних структур, локалізацію яких він визначає приблизно в зоні між пупком та серединою стегна;
• лікар не може знайти об’єктивного пояснення симптомам, які мають місце в пацієнта;
• лікар не може запропонувати пацієнту чітку стратегію терапевтичної тактики.
Поширеність ХП серед чоловіків становить близько
4,5‑9%, при цьому зі збільшенням віку відзначається тенденція до збільшення частоти рецидивів захворювання
(Giacomo M. et al., 2019). У Сполучених Штатах Америки
ХП є найбільш поширеним урологічним захворюванням
серед чоловіків віком старше 50 років і посідає третє місце у структурі урологічних захворювань серед чоловіків
віком молодше 50 років (Watson R. et al., 2017). Поширеність ХП серед чоловіків є аналогічною поширеності ішемічної хвороби серця й перевищує поширеність
цукрового діабету, що у поєднанні із суттєвим впливом
на якість життя визначає неабияку актуальність даної
патології (Pirola G. M. et al., 2019).

ХП/СХТБ: сучасні уявлення про етіологію та патогенез
Етіологія ХП/СХТБ на сьогодні достеменно не відома
й залишається предметом дискусій. Згідно з результатами
дослідження M. Pontari та M. Ruggieri (2004), в етіології
ХП/СХТБ має місце взаємодія між психологічними чинниками та дисфункцією імунної, нервової й ендокринної
систем. При цьому традиційний маркер запалення простати – наявність лейкоцитів у секреті передміхурової
залози – не співвідноситься з вираженістю симптомів
ХП/СХТБ.
У розвитку ХП/СХТБ ключове значення може мати
цитокіновий дисбаланс (підвищення рівня прозапальних
та зменшення рівня протизапальних цитокінів), який є
наслідком поліморфізму генів цитокінів. Гормональний
дисбаланс також може відігравати роль у розвитку СХТБ.
Відомо, що тестостерон – гормон, який запобігає розвитку запалення у простаті. Можливо, низький рівень
тестостерону або порушення реалізації фізіологічного механізму, завдяки якому тестостерон пригнічує запалення
у простаті, є причиною розвитку СХТБ у деяких чоловіків
(Watson R. et al., 2017).
Певну роль в етіології СХТБ можуть відігравати порушення функціонування нервової системи. Зокрема,
підвищення рівня NGF (nerve growth factor, фактор росту
нервів) асоціюється з підвищенням кількості та чутливості тазових нервів (Watson R. et al., 2017).
Психологічний стрес і депресія вже давно асоціюються з розвитком СХТБ. Це співвідношення призвело
до появи хибного уявлення про те, що СХТБ є наслідком
«перебільшення» вираженості суб’єктивних переживань
та відчуттів. Разом із тим нещодавні дослідження виявили, що наявність психологічного стресу або депресії може
впливати на порушення місцевого вироблення цитокінів
(зокрема, ІЛ[інтерлейкіну]-6 та ІЛ‑10), тим самим сприяючи розвитку запалення та СХТБ (Watson R. et al., 2017).

Результати досліджень свідчать про те, що певні грам
позитивні бактерії, що вважаються представниками нормальної мікрофлори секрету простати у більшості чоловіків, можуть відігравати роль у розвитку ХП/СХТБ.
Можливо, у чоловіків із ХП/СХТБ має місце порушення
механізмів захисту, які регулюють взаємозв’язки макро
організму з мікрофлорою секрету простати, внаслідок чого
«нормальні» для більшості чоловічої популяції бактерії зумовлюють розвиток ХП/СХТБ у тих чи інших пацієнтів.
Ця теорія дозволяє пояснити, чому проведення тривалого
курсу антибіотикотерапії в деяких випадках сприяє досягненню симптоматичного покращення у чоловіків із ХП/
СХТБ, незважаючи на відсутність ідентифікації «традиційної» патогенної мікрофлори (Watson R. et al., 2017).

Сучасні принципи лікування ХП/СХТБ
Метою лікування ХП/СХТБ є зменшення больових
відчуттів і покращення якості життя чоловіків. Чіткої терапевтичної тактики при ХП/СХТБ не існує, лікування
має бути спланове індивідуально в кожному окремому
випадку.
Згідно з рекомендаціями EAU (European Association of
Urology, Європейська асоціація урології), проведення емпіричної антибіотикотерапії із застосуванням фторхінолонів або тетрацикліну призводить до симптоматичного
полегшення в деяких пацієнтів із ХП/СХТБ. Можливо,
ефективність антибіотикотерапії при ХП/СХПБ пов’язана з наявністю атипової бактеріальної флори, яка призвела до розвитку СХТБ і яку не вдалося виявити в ході культуральних досліджень. Якщо лікування із застосуванням
антибактеріальних препаратів не є ефективним протягом
2 міс, проведення повторного курсу антибіотикотерапії
вважається недоцільним (Tammela T., 2017).

Роль нестероїдних протизапальних препаратів
у лікуванні ХП/СХТБ
Ефективною стратегією лікування чоловіків із ХП/
СХТБ може бути застосування нестероїдних протизапальних препаратів (НПЗП), рівень доказовості 1А (EAU
Guidelines. Edn. presented at the EAU Annual Congress
Barcelona, 2019). Зокрема, у дослідженнях J. C. Nickel
et al. (2006) та W.P. Zhao et al. (2009) було встановлено, що
застосування НПЗП при ХП/СХТБ є на 80% ефективнішим, ніж плацебо. Механізм дії НПЗП полягає у пригніченні активності циклооксигеназ (ЦОГ) – ф
 ерментів, що
каталізують перетворення арахідонової кислоти на основні медіатори запалення – простагландини. Золотим
стандартом серед НПЗП уже протягом багатьох років є
диклофенак натрію, який має оптимальні аналгезуючі
та протизапальні властивості й є одним із найпотужніших
інгібіторів синтезу простагландинів серед усіх НПЗП
(Насонова В. А., 2004; Селюк М. Н. та співавт., 2013).
Застосування диклофенаку натрію при ХП/СХТБ є
патогенетично обгрунтованим. Так, диклофенак натрію
інгібує активність ЦОГ, тим самим пригнічуючи утворення простагландинів, зменшуючи вираженість запалення та болю. Крім того, він сприяє пригніченню міграції
лейкоцитів у вогнище запалення (Locatelli L. et al., 1993)
та блокуванню утворення прозапальних факторів, зокрема
продуктів розпаду арахідонової кислоти та ІЛ‑6, а також
зумовлює підвищення концентрації ІЛ‑10 (Mahdy А. М.
et al., 2002). Таким чином, диклофенак натрію призводить
до нормалізації цитокінового дисбалансу – о
 дного із ключових патогенетичних факторів розвитку ХП/СХТБ. Він
також знижує простагландин-індуковану чутливість
нервових закінчень до біологічно активних речовин, що
може бути корисним у пацієнтів із ХП/СХТБ, де ключову
роль у формуванні больового синдрому відіграє підвищена чутливість тазових нервів. Нещодавнє дослідження
T. Makunts et al. (2018) продемонструвало ще одну ключову властивість диклофенаку натрію: згідно з результатами
експерименту, його застосування може супроводжуватися вираженими антидепресивними й анксіолітичними
ефектами. Дослідники вважають, що унікальні психофармакологічні властивості диклофенаку є підставою
для створення та зарахування його до нового сімейства
препаратів – AA-NSAIDs (Anxiolytic Antidepressant Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs, анксіолітичні антидепресивні НПЗП). Враховуючи психоемоційні зміни, які

супроводжують СХТБ, а також доведений взаємозв’язок
між депресією та СХТБ, застосування диклофенаку нат
рію у цієї когорти пацієнтів має очевидні суттєві переваги
порівняно з іншими представниками НПЗП.

Ректальні супозиторії Диклоберл® – ефективне
лікування ХП/СХТБ
Безумовною перевагою диклофенаку натрію, зокрема препарату Диклоберл® («Берлін-Хемі», Німеччина), є доступність різних форм випуску: ректальних
супозиторіїв, таблеток у кишково-розчинній оболонці,
капсул пролонгованої дії, розчину для внутрішньом’язових ін’єкцій. У чоловіків із ХП/СХПБ застосування
ректальних супозиторіїв Диклоберл® має низку переваг,
зокрема сприяє досягненню максимальної концентрації
препарату у плазмі вже через 30 хв та прискоренню розвитку аналгезуючого ефекту. Одна з переваг застосування ректальних супозиторіїв Диклоберл® – можливість
досягнення високої локальної концентрації препарату,
оскільки його діюча речовина абсорбується через гемороїдальні вени у нижній частині прямої кишки й сприяє
реалізації локальної аналгезуючої та протизапальної дії
(Горячев Д. В., 2003).
Висока аналгезуюча та протизапальна ефективність
диклофенаку натрію у менеджменті ХП/СХТБ була доведена у численних клінічних дослідженнях. Так, дослідження В. Н. Ткачук та співавт. (2006) продемонструвало
високу ефективність диклофенаку натрію при лікуванні 39 хворих із хронічним абактеріальним простатитом
(ХАП, згідно із класифікацією EAU) щодо зменшення
вираженості больового синдрому за одночасної хорошої
переносимості препарату. Слід зауважити, що застосування диклофенаку натрію не лише сприяло зменшенню болю – 5 8,9% учасників відзначали повне зникнення
больових відчуттів по закінченні лікування. Дослідження В. Г. Мігова (2013) щодо застосування ректальних супозиторіїв Диклоберл® у складі комплексної терапії пацієнтів із хронічним калькульозним холециститом та СХТБ
(n=84) продемонструвало високу аналгезуючу ефективність препарату Диклоберл® у даної когорти хворих. Результати іншого дослідження (Гурженко Ю.Н. та співавт.,
2011) продемонстрували, що застосування ректальних
супозиторіїв Диклоберл® сприяло зменшенню інтенсивності больового синдрому у 81,8% чоловіків із ХАП/СХТБ
уже на 3‑4-й день лікування. У дослідженні В. В. Спіридоненка (2017) було продемонстровано, що застосування
ректальних супозиторіїв Диклоберл® у пацієнтів із ХП/
СХТБ у поєднанні з екстракорпоральною ударно-хвильовою терапією сприяло достовірному зниженню болю
за шкалою NIH-CPSI на 48,4±1,8% (р<0,05).
До складу ректальних супозиторіїв Диклоберл® також входить пропілгалат – ефір галової кислоти з анти
оксидантними, протимікробними, знеболювальними
та хіміопротективними властивостями (Becker L., 2007).
Ректальні супозиторії Диклоберл® представлені у дозуваннях 50 та 100 мг. Дозу препарату необхідно підбирати
індивідуально залежно від вираженості больового синдрому. Початкова доза зазвичай становить 100‑150 мг/добу.
За необхідності ректальні супозиторії можна комбінувати
з іншими формами препарату Диклоберл®.
Таким чином, ректальні супозиторії Диклоберл ® –
високоефективний і безпечний препарат із доведеною ефективністю, застосування якого може сприяти полегшенню
або усуненню больових відчуттів та суттєвому покращенню якості життя чоловіків із ХП/СХТБ. Застосування
ректальних супозиторіїв Диклоберл® сприяє досягненню
високої локальної концентрації препарату та реалізації
його місцевих протизапальних властивостей із розвитком
вираженого аналгезуючого ефекту. Враховуючи важливий
психофізіологічний аспект патогенезу ХП/СХТБ, нещодавно виявлені антидепресивні властивості диклофенаку натрію – д іючої речовини Диклоберлу – є ще однією суттєвою
перевагою цього препарату в менеджменті ХП/СХТБ. Висока ефективність, оптимальна форма, унікальні властивості
та хороший профіль безпеки препарату Диклоберл® роблять
його важливим компонентом комплексного лікування ХП/
СХТБ.
Підготувала Анастасія Козловська
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УРОЛОГІЯ
ДУМКА ФАХІВЦЯ

Медикаментозне лікування доброякісної
гіперплазії передміхурової залози:
чи все так однозначно?
Продовження. Початок на стор. 3.
як впливу на фермент у непростатичних клітинах
не спостерігалося.
Вочевидь, наявність у передміхуровій залозі людини
двох ізоформ 5α-редуктази зумовлює можливість двох
напрямків продукції дигідротестостерону з тестостерону.
Тому для того, щоб досягти повного припинення проліферації тканини простати, необхідно заблокувати обидва
шляхи метаболізму андрогенів. Оскільки у дослідженнях
продемонстровано, що при монотерапії фінастеридом
не відбувається повного пригнічення продукції дигідротестостерону, виникає потреба у застосуванні подвійних інгібіторів 5α-редуктази, якими є екстракти Serenoa
repens. Як доведено у дослідженнях in vitro та in vivo,
на відміну від інших інгібіторів 5α-редуктази, Serenoa
repens проявляє ефект, не впливаючи на секрецію ПСА.
Отже, цей фітопрепарат має велику клінічну перевагу,
оскільки вимірювання рівнів ПСА може бути використане для скринінгу РП і моніторингу прогресування пухлини.
Останніми роками увагу дослідників привернула проблема ролі запалення передміхурової залози у патогенезі ДГПЗ і РП. За даними дослідження
REDUCE, ознаки хронічного запального процесу
виявлено у біоптатах 77,4% хворих на ДГПЗ. Тому
усунення запалення може бути однією з терапевтичних цілей при веденні пацієнтів із даною патологією.
У ході досліджень впливу екстракту Serenoa repens
на запальний процес у простаті встановлено, що застосування даного фітопрепарату сприяло значному
й статистично достовірному зменшенню вираженості
запалення порівняно з контрольною групою (відсутність лікування).

Які ефекти проявляють препарати на основі
екстракту Serenoa repens?
– Можна виділити наступні ефекти даних фітопрепаратів:

ДАЙДЖЕСТ
В Японии научились определять
13 видов рака по капле крови
Японская корпорация Toshiba разработала метод
диагностики раковых заболеваний, позволяющий
по анализу крови определить наличие этого заболевания с точностью до 99%. Об этом говорится
в распространенном заявлении компании.
В основе нового способа диагностики — выявление типов и концентрации малых некодирующих
молекул РНК, которые выделяют в кровь раковые
клетки. Для проведения анализа требуется всего
одна капля крови и примерно 2 часа времени.
Чтобы получить результат, компания создала портативное устройство со встроенным диагностическим чипом. Его рыночная цена составит порядка
180 долларов, что сделает его доступным для широкого потребителя.
Тест позволяет определить наличие 13 видов
рака, в том числе желудка, молочной железы, печени, пищевода, поджелудочной железы, кишечника, мочевого пузыря и пр. Он выявляет заболевание даже на самых ранних стадиях, отмечают
в Toshiba. Компания рассчитывает, что через несколько лет после завершения цик ла необходимых испытаний новый метод диагностики будет
применяться повсеместно.
В Японии на фоне роста числа онкологических
больных в пос ледние годы ак тивно изучаются
новые методы борьбы с раком. В первую очередь
они касаются совершенствования методов диа-
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• антиандрогенна дія:
-- інгібування 5α-редуктази 1-го і 2-го типів;
-- інгібування зв’язування дигідротестостерону з ан-

дрогенним рецептором;
-- інгібування ядерних естрогенних рецепторів у тканині простати;
-- модуляція пролактин-індукованого зростання простати шляхом рецепторної сигнальної трансдукції;
• протизапальні ефекти:
-- інгібування циклооксигенази та ліпоксигенази;
• індукція апоптозу й антипроліферативної дії:
-- інгібування проліферації епітеліальних клітин простати, індукованої фактором росту фібробластів.

Сергію Петровичу, розкажіть, будь ласка, про результати останніх клінічних досліджень ефективності препаратів на основі екстракту Serenoa repens...
– У двох нещодавно виконаних систематичних оглядах (Novara G. et al., 2016; Vela-Navarrete R. et al., 2018)
оцінювались ефективність та безпечність застосування
екстрактів Serenoa repens у лікуванні симптомів нижніх
сечових шляхів, спричинених ДГПЗ. За результатами цих
досліджень, прийом даного фітопрепарату сприяв підвищенню максимальної швидкості потоку сечі, зменшенню
іритативних та обструктивних симптомів, а також епізодів
ноктурії. Крім того, автори підтвердили, що ефективність
Serenoa repens порівнянна з тамсулозином і короткочасним курсом фінастериду.
Найбільш довготривале відкрите непорівняльне
спостережувальне дослідження проведено А. З. Вінаровим та співавт. Протягом 15 років вивчалась
ефективність безперервного застосування екстракту
Serenoa repens (препарат Простамол® Уно, виробник
«Берлін-Хемі», Німеччина) дозуванням 320 мг/добу
у 30 пацієнтів із ризиком прогресування та симптомами ДГПЗ. До дослідження були залучені чоловіки віком 45-60 років. Загалом протягом періоду

спостереження у жодного з пацієнтів не відзначалося погіршення суб’єктивної оцінки їхнього стану.
Якість життя всіх учасників дослідження достовірно
покращилась. У динаміці також достовірно підвищилися показники як максимальної, так і середньої
швидкості потоку сечі, що є важливим об’єктивним
критерієм ефективності досліджуваного препарату. На фоні терапії у пацієнтів вірогідно збільшився
об’єм сечовипускання й зменшився об’єм залишкової сечі, що свідчить про покращення стану сечового
міхура.
Одним із важливих критеріїв ефективності лікування хворих на ДГПЗ є динаміка розмірів простати.
По завершенні дослідження у його учасників не спостерігалося достовірного збільшення залози. Цей
факт дозволив авторам стверджувати, що застосування Serenoa repens запобігає прогресуванню ДГПЗ.
Як ознаку відсутності прогресування дослідники розглядали стабільність концентрації ПСА, наголошуючи на тому, що терапія препаратом Простамол® Уно
не впливає на істинний рівень ПСА. П’яти пацієнтам
було виконано біопсію передміхурової залози у зв’язку з підвищенням рівня ПСА >4 нг/мл, але в жодного з них не було виявлено гістологічних ознак РП.
На підставі отриманих результатів автори дійшли
висновку, що застосування рослинного екстракту
Serenoa repens у подовженому режимі є ефективним
і безпечним методом профілактики прогресування
ДГПЗ.
Отже, сьогодні існує доволі значна доказова база
ефективності екстракту Serenoa repens у лікуванні
ДГПЗ. Багатовекторний механізм дії цього фітопрепарату дає змогу впливати на різні ланки патогенезу ДГПЗ. Аналіз даних із літературних джерел свідчить, що експериментально та клінічно доведений
ефект лікування, який визначається через 3 місяці
від початку застосування екстракту Serenoa repens,
стабільно зберігається впродовж безперервного багаторічного прийому препарату. На окрему увагу заслуговує сприятливий профіль безпеки – н
 авіть тривале
п’ятнадцятирічне застосування цього фітопрепарату
не викликало в пацієнтів побічних ефектів.
З огляду на вищевикладене, екстракт Serenoa repens
можна рекомендувати як альтернативу синтетичним інгібіторам 5α-редуктази для лікування симптомів нижніх
сечових шляхів, спричинених доброякісною гіперплазією передміхурової залози.
Підготувала Марина Малей
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гностики, позволяющих выявить заболевание на
ранней стадии. Постепенно для этого начинает
все шире применяться искусственный интеллект.
Метод Toshiba не является принципиально новым.
Ряд японских компаний уже имели ранее опыт
успешного выявления рака таким путем. Тем не
менее Toshiba удалось добиться гораздо более
высокой точности результатов и быстроты осуществления анализа.
По статистике, жители Японии чаще всего оказываются подвержены раковым заболеваниям
в возрасте 75 лет и старше. Среди лиц мужского
пола наиболее распространен рак желудка, а женщины чаще страдают от рака молочной железы.
Так же в Японии распрос транены рак толс той
кишки, легких и простаты. Наихудшая статистика
по этим заболеваниям в префек т уре Нагасаки
(о. Кюсю), а вот жители южной Окинавы меньше
всего подвержены им.
По материалам https://www.rmj.ru

Прием аспирина может сократить риск
онкозаболеваний у пожилых пациентов
По данным группы исследователей, возглавляемой экспертами из Национального института онкологии в г. Роквилле (Мэриленд, США), у пожилых
людей, принимающих небольшую дозу аспирина
три и более раз в неделю, снижается риск смерти
от любой причины, в том числе от онкозаболе-

ваний. Результаты исследования опубликованы в
JAMA Network Open.
Были проанализированы данные 146 152
человек 65 лет и старше из исследования по
скринингу рака простаты, яичников, легких и
колорек тального рака. Средний период наблюдения составил 12,5 года (1 822 164 человеко-лет).
У у час тников исс ледования, принимавших
аспирин 1-3 раза в месяц, снизился риск смерти
от любой причины (относительный риск (ОР)
0,84) и от злокачес твенных новообразований
(ОР=0,87). А еженедельный прием аспирина
три или более раза сократил угрозу ле тальных
исходов от любых причин (ОР=0,81), любого
онкозаболевания (ОР=0,85), опухол и желудочно-кишечного тракта (ОР=0,75) и колоректального рака (ОР=0,71).
Использование аспирина три или более раза в
неделю пожилыми людьми с индексом массы тела
(ИМТ) 20-24,9 снижало угрозу смерти от любой
причины (ОР=0,82) и от любой злокачественной
опухоли (ОР=0,86). У участников с ИМТ 25-29,9
также было отмечено сокращение риска летальных исходов. Так, риск смерти от всех причин
составил ОР=0,82, от любого онкозаболевания —
ОР=0,86, от опухоли ЖКТ — ОР=0,72 и от колоректального рака — ОР=0,66.
По материалам https://medvestnik.ru
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Нові можливості лікування хронічного
бактеріального простатиту у хворих,
інфікованих Trichomonas vaginalis
Простатит – найбільш поширене урологічне захворювання серед чоловіків віком до 50 років. При цьому значну
роль в хронізації запального процесу в простаті відіграє інфікованість Trichomonas vaginalis.

Хоча б один раз у житті 35‑50% чоловіків скаржились
на симптоми нижніх сечових шляхів, що є характерними для простатиту. У 8‑11% європейців та 3‑16% американців простатит – це рецидивуюче захворювання.
У даний час використовується класифікація простатиту,
запропонована 1995 р. Американським Національним
інститутом здоров’я та Національним інститутом діабету, травлення і хвороб нирок (NIDDK-NIH) (NIDDK
Workshop Committee, 1995), що ґрунтується на розділенні всіх форм простатиту в залежності від наявності або
відсутності бактеріального агента, лейкоцитів у секреті
передміхурової залози (ПЗ) та клінічних проявів. Відповідно до цієї класифікації виділяють чотири категорії
простатиту: гострий бактеріальний простатит, бактеріальний хронічний простатит (ХП), ХП/синдром хронічного
тазового болю (СХТБ) та безсимптомний простатит [1,
19, 23, 26, 33].
Незважаючи на широку розповсюдженість використання класифікації NIDDK-NIH, вона не всюди є визнаною. Більш новий принцип класифікації, UPOINT,
заснований на клінічному фенотипі ХП/СХТБ при прогнозах поліпшення стану пацієнтів внаслідок лікування
та ведення хвороби. UPOINT розшифровується як сечовий (Urinary), психосоціальний (Psychosocial), органо
центричний (Organ-centric), інфекційний (Infection),
неврогенний/системний (Neurogenic/systemic), больовий (Tenderness) [30, 34, 35]. Цю систему використовують
для класифікації ХП/СХТБ задля визначення їхнього
унікального клінічного фенотипу для подальшого вибору терапії. Виявлено, що кількість позитивних доменів
UPOINT корелює із тяжкістю та тривалістю симптомів
простатиту, оціненого за шкалою NIH-CPSI.
Застосування класифікації UPOINT та виділення клінічного фенотипу ХП/СХТБ пацієнтів дають можливість
використовувати мультимодальну патогенетичну терапію
для кожного із шести окремих доменів, яка, за даними
декількох незалежних досліджень, приводить до значного
зменшення вираженості клінічних симптомів у 75‑84%
хворих [30, 32, 34]. «Незважаючи на те що золотого
стандарту лікування не існує, міждисциплінарний підхід в мультимодальній терапії дає хворому на ХП/СХТБ
шанс на полегшення симптомів», – С. Р. Smith [35].
Урогенітальний трихомоніаз (УТ) – широко розповсюджена інфекція, що передається статевим шляхом
(ІПСШ), збудником якої є Trichomonas vaginalis, – найпростіший одноклітинний мікроорганізм, пристосований у процесі еволюції до паразитування в органах

сечостатевої системи людини [18]. Трихомоніаз є поширеним захворюванням та посідає перше місце серед
ІПСШ [7].
До всесвітньої бази даних щорічно надходять повідомлення про 170‑200 млн нових випадків зареєстрованого
трихомоніазу [3‑5, 9]. Частота інфікування в економічно розвинених країнах становить 2‑10%, а в країнах, що
розвиваються, – 15‑40%. Серед хворих зі змішаною
урогенітальною інфекцією носії трихомонад складають
40‑50%, при тому що у 50% випадків захворювання мають безсимптомний перебіг. Слід мати на увазі, що носії
трихомоніазу призводять до епідеміологічного розповсюдження збудника серед сексуальних партнерів [14,
37, 38]. В Україні офіційний показник захворюваності
на УТ – 1263,7 випадку на 100 тис. чоловік, фактичний
показник у 5 разів вище і становить близько 6% від загальної чисельності населення або 12% сексуально активного
населення репродуктивного віку [10].
Чимало авторів звертають увагу на високу асоціацію трихомонадної інфекції з такими захворюваннями,
як хламідіоз, міко-уреаплазмоз, бактеріальний вагіноз,
ВІЛ-інфекція, СНІД, рак шийки матки [21, 24, 28].
Встановлена важлива роль феномена тропності трихомонад до ПЗ з облігатною колонізацією простатичних
структур при хронічному процесі в уретрі, що має підтвердження їх наявності в біоптатах ПЗ. Останні зазвичай отримують під час гістологічної верифікації випадків
доброякісної гіперплазії ПЗ (ДГПЗ) або раку ПЗ [27, 29].
В Україні були проведені інноваційні наукові дослідження, що були присвячені ролі трихомонадної інфекції в індукції і пролонгації хронічного запалення тканини ПЗ
із формуванням гіперпластичного компонента та його
можливого впливу на процеси ДГПЗ [17]. Підтвердження
таких даних можна знайти в зарубіжній літературі, де також відмічено підвищенння рівня зустрічальності трихомонад у тканині ПЗ, за наявності ДГПЗ, з можливістю
індукції запальної проліферації [27].
Згідно з D. Mitteregger et al. (2012), тканину ПЗ можна
розглядати як екологічну нішу для T. vaginalis. Так, за результатами досліджень біоптатів у 86 чоловіків з ДГПЗ було
встановлено, що у 34% з них ознаки неінфекційного запалення були асоційовані з позитивними результатами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на трихомоніаз [29].
Однією з особливостей T. vaginalis є їхня виняткова здатність до асоціації з іншими збудниками ІПСШ,
тому УТ досить часто відзначається перебігом у складі
мікст-інфекцій (разом із хламідійною, уреаплазмовою,
мікоплазмовою інфекціями
та гонореєю), що ускладнює
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діагностики бактеріальної інфекції полягає в наявності
одночасно 2‑3 або більше патогенних збудників. Також
складність виявлення захворювання у чоловіків пов’язана
з особливостями будови статевої системи. При трихомонадному ураженні простатичного відділу уретри і ПЗ
за рахунок бар’єрної функції мембранозного сфінктера
не завжди вдається виявити збудника в екскретах [2].
Вибір методів досліджень при діагностиці ІПСШ залежить від багатьох факторів: даних анамнезу, результатів фізикальних досліджень, попередньо проведених досліджень
(нативний мазок), переліку лабораторних досліджень, що
були проведені в клініці, їх вартості, матеріальних можливостей хворого. Отже, вибір методів, алгоритм обстеження повинні не тільки відповідати чинній нормативній базі
(протоколи, стандарти), а й також бути індивідуальними для
кожного пацієнта. На якість діагностичного процесу звичайно впливає підготовка хворого та техніка забору матеріалу.
Для того щоб отримати більш достовірні та надійні дані,
необхідно дотримуватися наступних правил:
• негативний результат будь-якого дослідження не виключає наявності трихомонад;
• дослідження отриманого матеріалу слід проводити
одночасно всіма доступними методами;
• для оцінювання необхідно використовувати не тільки
уретральні виділення та секрет ПЗ, але й осад свіжовипущеної сечі, секрет бульбоуретральних залоз, сперму [6, 8].
Відповідно до рекомендацій Європейської асоціації
урології (EAU) при лікуванні ХП антибіотики рекомендовано приймати протягом 4‑6 тиж після встановлення
діагнозу [23], а згідно з рекомендаціями Американської
і Канадської урологічних асоціацій, – протягом 6‑12 тиж
(рис. 1) [30]. При цьому необхідні відносно високі дози
препаратів, і перевага надається пероральній формі прийому (GR: B). Фторхінолони, такі як ципрофлоксацин
і левофлоксацин, вважаються препаратами вибору через
їх сприятливі фармакокінетичні властивості (GR: В), безпечність та антибактеріальну активність у відношенні до
грамнегативних збудників, у т.ч. Pseudomonas aeruginosa
[1, 19, 26]. Крім того, левофлоксацин є активним щодо
грампозитивних і атипових патогенів, таких як хламідії
та генітальні мікоплазми (GR: B).
Останніми роками активно обговорюється проблема
зростання резистентності уропатогенів до антибіотиків
різних груп: частота мікробіологічної ерадикації при хронічній хворобі нирок для ципрофлоксацину становить
40‑70%, для поєднання азитроміцину та ципрофлоксацину – 6 2‑77%, для доксицикліну – 77% [20‑25, 36].
Навіть антибіотики однієї групи можуть мати різну
ефективність. У порівняльному дослідженні за участю пацієнтів із хронічною хворобою нирок (n=408) було доведено, що левофлоксацин є більш ефективним, ніж ципрофлоксацин, із точки зору частоти бактеріальної ерадикації
та клінічного поліпшення [39]. Ряд авторитетних джерел,
у т.ч. EAU та Американська асоціація з антимікробної терапії, виступають проти широкого застосування фторхінолонів, пояснюючи це прогресуючим збільшенням числа
резистентних штамів Escherichia coli, що також спостерігається в нашій країні [16].
Одним із шляхів вирішення проблеми є використання комбінацій фторхінілонів із протимікробними засобами інших
груп, що зумовлює кумуляцію ефекту та розширення спектра
протимікробної дії [20, 39].
Сучасні методи лікування хворих на трихомоніаз засновані на використанні специфічних протитрихомонадних
засобів. Лікуванню підлягають усі пацієнти, у яких було
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виявлено T. vaginalis, незалежно від наявності або відсутності у них запальних явищ, а також особи із запальними
процесами, у яких при обстеженні трихомонади не були
виявлені, але найпростіші наявні у їхніх статевих партнерів або джерел інфікування.
Враховуючи зростаючу резистентність мікроорганізмів
до сучасних протимікробних засобів, а також схильність
T. vaginalis до ендоцитобіозу, чималий інтерес викликає
препарат Макмірор. Активною речовиною препарату
Макмірор є похідне нітрофурану – ніфуратель.
Дослідження in vivo/in vitro продемонстрували широкий
спектр дії ніфурателю проти мікроорганізмів, включаючи інфекції сечостатевої системи, йому також властива
антипротозойна та протигрибкова активність. Ніфуратель виступає як антибактеріальний засіб для грамнегативних і грампозитивних аеробних і анаеробних бактерій: Gardnerella vaginalis, E. coli, Shigella, Salmonella spp.,
Bacillus sp., Proteus spp., Klebsiella pneumoniae, T. vaginalis.
Ніфуратель не спричиняє перехресної резистентності мікроорганізмів до інших препаратів, що застосовують при
лікуванні інфекцій. Вкрай важливим є те, що за 30 років
не виявлено жодного випадку резистентності до ніфурателю.
Слід зауважити, що ніфуратель добре проникає в тканину ПЗ, що дає можливість для ефективного використання
цього препарату в лікуванні ХП [19].
Варто зазначити, що Макмірор активно використовується в країнах ЄС (під назвою Nifuratel).
Враховуючи вищезазначене, метою проведеного дослідження було встановлення ефективності Макмірору
в лікуванні хронічного бактеріального простатиту у хворих, інфікованих T. vaginalis. Для підвищення ефективності лікування і скорочення його тривалості було вирішено застосовувати ніфуратель (Макмірор) у комбінації
з левофлоксацином у відповідності до рекомендацій EAU
та Американської асоціації з антимікробної терапії.

Матеріали та методи
У дослідженні взяли участь 64 хворих на хронічний
бактеріальний простатит, з яких 34 пацієнти основної
групи (ОГ) як основний препарат отримували Макмірор,
який комбінували з левофлоксацином; 30 хворих
групи порівняння (ГП) – комбінацію левофлоксацину
та препарату нітроімідазолової групи. Тривалість
лікування – 1 5 днів.
Макмірор призначали дозою 400 мг (2 таблетки) 3 рази
на добу у комбінації з левофлоксацином (500 мг/доб per os)
протягом 15 днів. До і після лікування оцінювали загальний стан хворих, проводили мікроскопічне, бактеріологічне та ПЛР-дослідження секрету ПЗ, ультразвукове
дослідження (УЗД) простати. Лабораторну діагностику
трихомоніазу здійснювали за допомогою молекулярно-біологічного методу – ПЛР-дослідження секрету ПЗ
на T. vaginalis та мікробіологічного дослідження уретрального секрету ПЗ на T. vaginalis (методика In Рouch TV).
Обстеження проводили до лікування та через місяць після
його завершення.
Лікування досліджуваним препаратом проводилося
на фоні комплексної терапії, що включало імуномодулятори, біопептиди, системну ензимотерапію, індуктори
інтерферону, фізіотерапію.
Переносимість Макмірору оцінювали в балах на підставі суб’єктивних відчуттів пацієнта та об’єктивних даних,
отриманих дослідником у процесі лікування:
• 1 бал – дуже хороша переносимість (побічні ефекти
не відзначаються);
• 2 бали – хороша (спостерігаються незначні побічні
ефекти, що не заподіюють серйозних проблем пацієнту
і не потребують відміни препарату);
• 3 бали – з адовільна (мають місце побічні ефекти, що
негативно впливають на стан пацієнта, але не вимагають
відміни препарату);

Таблиця 1. Клінічні прояви ХП у хворих обох груп до лікування
ОГ

Симптоми

ГП

абс.

%

абс.

%

Дизурія

30

88,2

27

90

Біль у промежині

24

70,6

19

63,3

Біль у попереку

19

55,9

17

56,7

Біль у ділянці зовнішних статевих органів

16

47,1

13

43,3

Печія в уретрі

20

58,8

14

46,7

Нічна полакіурія

13

38,2

15

50

Еректильна дисфункція

12

35,3

11

36,7

Таблиця 2. Видовий спектр збудників хронічного бактеріального трихомонадного простатиту
ОГ

Вид збудника

абс.

ГП
%

абс.

%

• 4 бали – н
 езадовільна (виникає небажаний побічний
ефект, який має значний негативний вплив на стан хворого і вимагає відміни препарату);
• 5 балів – вкрай незадовільна (побічний ефект, що
вимагає відміни препарату і надання невідкладної медичної допомоги).
Вік обстежених коливався в межах від 19 до 47 років,
склавши в середньому 32±4,1 року. Тривалість захворювання становила від 1 до 13 років. У хворих обох груп мали
місце такі клінічні прояви ХП (табл. 1):
• дизурія – у 57 (89%) осіб;
• больові відчуття в промежині і надлобковій ділянці – у 43 (67,2%);
• больові відчуття в поперековій і крижовій ділянці –
у 36 (56,3%);
• больові відчуття в ділянці зовнішніх статевих органів, у паху – у 29 (45,3%);
• відчуття печіння в уретрі – у 34 (53,2%);
• нічна полакіурія – у 28 (43,8%);
• порушення статевої функції – у 19 (29,7%).
При пальцевому ректальному дослідженні ПЗ болючість відзначалася у 32 (94±4%) хворих ОГ і у 27
(90±6%) – ГП; неоднорідність структури залози відповідно – у 28 (82±7%) і 25 (83±7%); набряклість простати –
у 16 (47±9%) та 11 (37±9%); болючість сім’яних міхурців –
у 13 (44±9%) і 11 (37±9%) пацієнтів відповідно (р>0,05).
При бактеріологічному дослідженні секрету простати здебільшого виявлено зростання умовно-патогенної
сфери, переважно Streptococcus faecalis, Staphylococcus
epidermidis, Enterobacter, E. сoli, Proteus mirabilis, T. vaginalis
(за методикою In Рouch TV) (табл. 2).

Аналіз результатів дослідження
Комплексне лікування хворих обох груп дало позитивний результат у 33 (97,05%) осіб ОГ і 28 (93,3%) – Г
 П, що
знайшло своє підтвердження в позитивній динаміці суми
балів за шкалою CPSI (табл. 3).
При оцінюванні стану хворих на 7-му добу після початку лікування відмічено зменшення больових відчуттів
у 9 (26±8%) хворих ОГ і у 6 (20±7%) – Г
 П; дизуричні явища зникли відповідно у 14 (41±9%) та 11 (37±9%); відчуття печіння в уретрі в 11 (32±8%) і 8 (27±8%); кількість нічних сечовипускань зменшилася у 8 (24±7%) і 7 (24±8%)
пацієнтів відповідно (р>0,05) (рис. 1).
Після завершення курсу лікування у 30 (88±6%) хворих ОГ зникли всі больові відчуття, дискомфорт при
сечовипусканні припинився у 23 (68±8%), а нічна полакіурія – у 15 (44±9%) пацієнтів ОГ. У ГП аналогічні
зміни відбувались відповідно у 25 (83±7%), 11 (37±9%)
та 6 (20±7%) осіб.
За результатами аналізу секрету ПЗ до лікування
і на 7-й день після його початку відзначається достовірна зміна лейкоцитарної реакції в обох групах пацієнтів: із 75±5,1 до 14,2±3,7 лейкоцитів у полі зору в ОГ,
з 82,2±4,2 до 18,9±3,6 – в ГП (p<0,05).
Після завершення лікування нормалізація простатичного секрету спостерігалась у 26 (76,47%) хворих ОГ
і у 10 (33,3%) – ГП (p<0,05) (рис. 2).
Після проведеної антибактеріальної терапії було виявлено зростання в секреті ПЗ E. сoli у двох (6,7%) хворих
ГП і St. faecalis – в одного пацієнта (2,9%) ОГ.
Ерадикація T. vaginalis відбулась у восьми пацієнтів
ОГ, що становило 80%, і у п’яти – Г
 П, або 62,5% (рис. 3).
За даними УЗД ПЗ, істотних змін її обсягу і структури
в процесі лікування у чоловіків обох груп не спостерігалося.
%

E. сoli

7

20,6

5

16,7

90

Enterobacter

4

11,8

7

23,3

80

S. epidermidis

13

38,2

12

40

St. faecalis

5

14,7

4

13,3

Proteus mirabilis

2

5,9

1

3,3

Kl. pneumoniae

1

2,9

1

3,3

T. vaginalis

10

33,3

8

26,7

Таблиця 3. Динаміка показників шкали CPSI у пацієнтів обох груп у процесі лікування (кількість хворих/% ± m)
До лікування

Сума балів

ОГ

ОГ

ГП

0‑14

21

62 ± 8

17

56 ± 9*

28

82 ± 7

21

70 ± 9*

15‑29

11

32 ± 8

10

33 ± 9*

5

15 ± 6

7

23 ± 8*

30‑43

2

6±4

3

10 ± 6*

1

3±3

2

7 ± 5*

Примітка: * р > 0,05.
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Рис. 2. Відсоток нормалізації показників секрету ПЗ в обох
групах пацієнтів
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Таким чином, згідно з вищенаведеними результатами комбінація левофлоксацину з ніфурателем (Макмірор) виявилась більш ефективною, ніж поєднання левофлоксацину
з препаратом нітроімідазолового ряду, що підтверджується
результатами проведеного клініко-лабораторного дослідження.
Аналізуючи ефективність лікування в обох групах, слід зазначити, що побічні дії медикаментів, які використовувалися
в ГП, були більш вираженими та спостерігались у більшої
кількості хворих, ніж в ОГ.

80
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40
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20
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Рис. 3. Показник ерадикації T. vaginalis в обох групах
пацієнтів у процесі лікування

Макмірор відноситься до числа препаратів, які добре
переносяться, що відмітили 32 (94,1%) пацієнти, вказавши середній бал оцінки 2,3. При більш ретельному
аналізі побічних ефектів виявилося, що більшість з них
були легкого або середнього ступеня тяжкості і зникали у процесі лікування без будь-якої корекції. При
застосуванні Макмірору нудота спостерігалась у двох
(6,1%) хворих, запаморочення або головний біль –
у двох, шкірний висип у вигляді кропивниці – в одного
(3,0%), тахікардія – в одного (3,0%) пацієнта (табл. 4).
Інших побічних ефектів у процесі проведеного лікування не відзначалося. На фоні прийому препаратів у ГП
диспепсія мала місце у восьми (26,7%) хворих, головний біль – у п’яти (16,7%), алергічний висип – у п’яти
(16,7%), тахікардія – у двох (6,7%) чоловіків (р>0,05)
(табл. 4). Середній бал оцінки в ГП становив 3,1 (задовільна переносимість).
Таблиця 4. Побічні ефекти, які відмічені
хворими обох груп у процесі лікування
ОГ

ГП

Побічний ефект
абс.

%

абс.

%

Диспепсія

2

6,0

8

26,7

Запаморочення,
головний біль

2

6,0

5

16,7

Шкірна реакція

1

3,0

2

6,7*

Тахікардія

1

3,0

1

3,3*

Лейкоцитурія, агранулоцитоз

–

–

–

–

Печінково-ниркова недостатність

–

–

–

–

Суглобний біль

–

–

–

–

Примітка: * р > 0,05.

1. Макмірор (ніфуратель) є високоефективним протимікробним препаратом для комбінованого лікування
ХП, що зумовлено його значною (97,1%) клінічною ефективністю, успішною ерадикацією бактеріальної флори
та T. vaginalis і доведеною здатністю до нормалізації показників секрету ПЗ.
2. Препарат зручний у застосуванні, має мінімальні
побічні ефекти, високий рівень комплаєнтності і добре
переноситься хворими.
3. Результати проведеного дослідження дозволяють
рекомендувати Макмірор для комплексного лікування
хронічного бактеріального простатиту у хворих, інфікованих T. vaginalis.
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Невідкладна урологія в практиці лікарів хірургічного профілю / За ред. В.І. Горового,
В.О. Шапринського, Г.В. Чайки, І.В. Барала, О.М. Капшука. – Вінниця: Твори, 2018. –
824 с.; іл.
У навчальному посібнику висвітлено проблематику гострих урологічних захворювань і синдромів,
уражень сечостатевих органів, із якими стикаються урологи та лікарі хірургічного профілю.
Представлено причини цих станів і захворювань, їх симптоматологію та сучасні принципи
лікування. Розглянуто клінічну анатомію сечостатевих органів і техніку виконання основних
невідкладних операцій на них. Описано власні оригінальні класифікації, способи діагностики
та лікування деяких невідкладних урологічних захворювань.
Видання пропонується для практичного використання урологам, хірургам, акушерам-
гінеколoгам, судинним хірургам, онкологам, травматологам, анестезіологам, нейрохірургам,
лікарям швидкої медичної допомоги, клінічним ординаторам, інтернам, а також студентам
медичних вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.
Стосовно придбання посібника звертатися за тел.: (097) 751 81 53.
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Особенности клинического течения
и проблемы диагностики туберкулеза
*
мочевой системы в современных условиях
В современную эпоху происходят изменения клинического течения туберкулеза мочевой системы, в том числе
туберкулеза почек и мочевыводящих путей. Также под влиянием антибиотиков проявляются особенности
специфического туберкулезного воспаления при патоморфологическом исследовании биоптатов. Стойкие
И. В. Евстигнеев
изменения симптоматики обусловлены естественной эволюцией микробактерий туберкулеза (МБТ),
но в последнее время значительно увеличивается количество мультирезистентных штаммов. Естественный
патоморфоз также является следствием изменения иммунореактивности популяции, увеличения числа
пациентов с ВИЧ-инфекцией. Индуцированный патоморфоз туберкулеза мочевой системы под воздействием широкого и часто необоснованного
использования антибиотиков с бактериостатическим воздействием на МБТ не детерминирован, но со временем приводит к изменению генома МБТ
с мультирезистентностью. Эти изменения наряду с другими факторами влияют на клиническую симптоматику с увеличением количества атипичных форм
заболевания. Под влиянием антибиотиков происходят изменения в очагах типичного специфического туберкулезного воспаления: начиная с периферии
появляются признаки неспецифического воспаления, а в центре исчезают казеозный некроз и клетки Пирогова – Лангерганса, более выраженным
становится фиброз, что приводит к сложности патоморфологического подтверждения диагноза. МБТ после повреждения уроэпителия вследствие
назначения антибиотиков переходят в L-формы, которые персистируют в пораженных органах, а неспецифическая флора адгезируется на поврежденном
МБТ уроэпителии и образует микробные пленки с нечувствительностью к антибактериальным препаратам.

Туберкулез остается одной из самых важных проблем
здравоохранения, прежде всего в развивающихся странах
[32]. Внелегочный туберкулез выявляется чаще в связи
с распространением ВИЧ-инфекции [21]. Поражение
почек при туберкулезе может возникнуть в результате
диссеминированного процесса на фоне ВИЧ-инфекции
и локального поражения мочеполовой системы при наличии текущей или перенесенной легочной туберкулезной
инфекции.
Глобальный доклад ВОЗ по туберкулезу в 2018 г. был
подготовлен накануне совещания ООН по этой проблеме
в сентябре. Внимание мировой общественности и политических сил было приковано к путям и средствам
реализации глобальной цели – ликвидации туберкулеза
во всех странах к 2030 г. Важной составляющей в достижении намеченных целей является необходимость увеличить внутреннее и международное финансирование
для борьбы с туберкулезом. Подчеркнуто, что проблема
туберкулеза с лекарственной устойчивостью еще имеет
характер глобального кризиса в области общественного
здравоохранения [32].
В Украине первичная, вторичная и третичная (высоко
специализированная) медицинская помощь взрослым
пациентам с туберкулезом предоставляется в основном
в соответствии с двумя действующими документами
[7, 10]. Продолжается работа над новым клиническим
протоколом оказания медицинской помощи больным
туберкулезом с учетом современных международных рекомендаций. Вместо флюорографического обследования,
в соответствии с рекомендациями ВОЗ, будет организовано анкетирование населения семейными врачами.
Рентгенологическое обследование и исследование мокроты на Mycobacterium tuberculosis у лиц с подозрением
на туберкулез будет проводиться, как и раньше, на уровне
первичного звена медицинской помощи [24]. Массовая
туберкулинодиагностика будет отменена, она останется
только у контактных детей и с подозрением на туберкулез. Помимо традиционной пробы Манту предусмотрено
использование квантиферонового теста.

процесса на почечную паренхиму приводит к формированию туберкулезного пиелонефрита.
Латентная туберкулезная инфекция (ЛТИ) определяется как состояние стойкого иммунного ответа на попавшие ранее в организм M. tuberculosis и M. bovis. Треть
населения планеты инфицирована этими возбудителями.
Риск реактивации туберкулеза в течение жизни для лиц
с установленной ЛТИ составляет 5‑10%, причем у большинства таких лиц туберкулез активируется в течение
первых 5 лет [9].
Существует 4 варианта развития процесса после попадания МБТ в зоны с оптимальными условиями для
размножения:
• отсутствие поражения структуры перечисленных
зон (самый частый вариант) с полным рассасыванием
инфильтрата после гибели МБТ, поражение туберкулезом не произошло;
• частичное рассасывание с рубцеванием;
• частичная или полная инкапсуляция казеозно-
некротических очагов с сохранением персистенции
МБТ. Этот вариант наиболее частый при развитии внелегочного туберкулезного процесса в одной из зон как
отдельной формы заболевания;
• постепенное прогрессирование туберкулезного
процесса при несостоятельности иммунитета, характеризуется олигобациллярностью и неспецифическими
инфильтратами без классических для туберкулеза морфологических изменений.
Урогенитальный туберкулез (УГТБ) остается второй
по распространенности формой внелегочного туберкулеза в странах со сложной эпидемиологической ситуацией
по этой инфекции и третьей по распространенности
формой в странах с низкой заболеваемостью туберкулезом [26]. Уровень знаний и настороженности (index
suspicion) врачей первичного звена (семейных врачей,
терапевтов, педиатров, урологов, гинекологов), а также
фтизиатров и фтизиоурологов в отношении ранней
диагностики УГТБ выходит на первый план. Для УГТБ
характерны отсутствие патогномоничных симптомов
и полиморфизм клинических проявлений [2].

Некоторые аспекты патогенеза
МБТ аэрогенным путем попадают в легкие, а затем
с кровью проникают в зоны с наиболее благоприятными условиями для их размножения: кортикальный слой
паренхимы почек, половые органы (область гроздевидного сплетения у мужчин, эмбрионально-ампулярные
отделы маточных труб у женщин), лимфатические узлы,
тела позвонков, длинные трубчатые кости, суставы, миелоидный костный мозг, глаза (увеальный тракт и область
хориоидеи), кожу (папиллярный субэпидермальный
слой). После попадания МБТ в корковую зону почек
в ней определяются милиарные очаги поражения. Затем
МБТ колонизируют медуллярную область с развитием
гранулематозного воспаления с казеозным некрозом.
Кортикальные гранулемы остаются стабильными долгие
годы, а при реактивации вследствие воздействия неблагоприятных факторов проникают в мозговое вещество
почек, приводя к развитию папиллита. Распространение

В связи с широким применением в клинической
практике антибиотиков для лечения неспецифических
инфекций, обладающих также бактериостатическим
действием на МБТ (фторхинолоны, амикацин,
рифампицин), возможность верификации УГТБ
патоморфологическим исследованием биоптатов
и бактериологическими методами резко снижается [14].

В исследовании проведен анализ выбора эмпирической антибиотикотерапии инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовой системы врачами
первичного звена, а также фтизиатрами и фтизиоурологами [14]. Было предложено выбрать антибиотики
в качестве эмпирической терапии для лечения острого
и хронического циститов. В 1/3 случаев выбор антибиотиков врачами первичного звена не был оптимален с учетом резистентности возбудителей неспецифических инфекций и бактериостатического действия

на МБТ. Фтизиатры и фтизиоурологи показали более
высокие знания по этому вопросу. Таким образом, врачи первичного звена недооценивают УГТБ как медицинскую и социальную проблему, не имеют высокого
index suspicion в отношении него, в том числе в группе
больных с факторами высокой вероятности (ФВВ) возникновения внелегочного туберкулеза.
УГТБ не имеет специфических клинических особенностей. Наиболее частыми причинами поздней диагностики
туберкулеза мочевой системы (ТБМС) является отсутствие типичных клинических симптомов и склонность
скрываться под маской других заболеваний [29].
ТБМС – «великий мистификатор» без характерных
симптомов, его необходимо исключать во всех случаях
заболеваний, вызванных неспецифической инфекцией
мочевыводящих путей (ИМВП), мочекаменной болезни
(МКБ), поскольку УГТБ может имитировать эту патологию
или сочетаться с нею, а также предшествовать
возникновению данных заболеваний. На самом
деле ТБМС – не редкое заболевание и упускается
из виду. Поздняя диагностика предполагает уже
хирургическое лечение, в том числе органоуносящие
операции; каверны в почках практически никогда
не рубцуются (редко можно добиться трансформации
каверны в санированную кисту); быстро прогрессирует
хроническая почечная недостаточность (ХПН) [28].

Определение
ТБМС – инфекционно-аллергическое воспаление
чашечно-лоханочного комплекса, верхних и нижних
мочевыводящих путей (МВП), вызванное M. tuberculosis
и/ или M. bovis, проходящее стадии отека, инфильтрации, изъязвления и рубцевания. Вторичен по отношению
к нефротуберкулезу (НТБ).
Для начальных стадий НТБ характерно стертое,
реже – б ессимптомное течение, на поздних стадиях присоединяется дизурия как основной клинический симптом возникших осложнений. Течение НТБ может быть
латентным и при папиллите как начальной деструкции.
У части больных отмечаются боли ноющего характера
в поясничной области, дизурия и гематурия, напоминая симптоматику МКБ. Для НТБ, как и вообще для
туберкулезного процесса, свойственна фаза обострения с более выраженными клиническими симптомами
и стертая – с возможным далее латентным течением [19,
20, 23]. При СПИДе туберкулезный процесс приобретает неуклонно прогрессирующее течение, внелегочный
туберкулезтуберкулез склонен к генерализации и диссеминации.
В активной фазе НТБ выражены как местные, так
и общие симптомы заболевания. В моче определяются
лейкоцитурия, гематурия, МБТ, стерильная пиурия либо
выявляется неспецифическая микрофлора. Положительна провокационная проба Коха с туберкулином в различных модификациях. В латентной фазе НТБ интоксикации
нет, снижается выраженность лейкоцитурии и гематурии,
МБТ в моче не определяются. Провокационная туберкулиновая проба Коха положительная. В фазе ремиссии
НТБ как местные, так и общие симптомы отсутствуют,

* Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – № 5 (118), 2019.

20

Тематичний номер • № 2-3 • 2019 р.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

www.health-ua.com

нет лейкоцитурии, гематурии, протеинурии, нет МБТ.
Клиническая симптоматика НТБ может напоминать
проявления хронического пиелонефрита и МКБ, эти заболевания могут сопутствовать НТБ, ускоряя прогрессирование ХПН и развитие осложнений НТБ [11].
Туберкулезный процесс ускоряет образование конкрементов в почках, у большинства пациентов с НТБ МКБ
вторична. Рентгенологическая картина МКБ и НТБ может быть сходной. Сочетание этих заболеваний у больных имеет более выраженную симптоматику, а рецидивы
НТБ возникают чаще [4]. У пожилых пациентов заболеваемость кавернозным и поликавернозным НТБ в сочетании с хроническим пиелонефритом и ХПН выше,
чем в популяции среднего возраста. В последние годы
значительно чаще НТБ сопровождается хроническим
пиелонефритом.
В современных условиях происходит патоморфоз
ТБМС под влиянием как противотуберкулезных
препаратов, так и антибиотиков, используемых
в лечении неспецифических ИМВП. С другой стороны,
изменение клинической симптоматики ТБМС возникает
на протяжении довольно длительного многолетнего
интервала на фоне изменения иммунореактивности
популяции. Маскируясь под хронический пиелонефрит,
МКБ, хронический цистит, часто имея коморбидность
с этими заболеваниями, ТБМС снижает возможности
подтверждения диагноза при олигобациллярности МБТ
в моче.

До широкого внедрения антибактериальных препаратов в клиническую практику симптоматика НТБ была достаточно характерной. Большинство больных предъявляли жалобы на ноющие тупые боли в поясничной области
в проекции пораженной почки, в последующем присоединялась дизурия. С одной стороны, хронический пиелонефрит и цистит, вызванные неспецифической ИМВП,
с другой стороны – у величение распространенности инфекций, передающихся половым путем (ИППП), изменяют выраженность клинических симптомов ТБМС. Неадекватное лечение ИППП, а также повторное заражение
меняет как течение заболеваний, вызванных ИППП, так
и проявления ТБМС, который приобретает маловыраженную торпидную симптоматику.
В современных условиях период от появления первых
симптомов НТБ до подтверждения диагноза составляет
в среднем 2‑3 года. Клиническая картина ТБМС зависит от морфологической структуры пораженных отделов
почек и МВП, коморбидных хронических заболеваний,
вызванных ИМВП, возникших осложнений. Современное течение ТБМС характеризуется преобладанием местных симптомов над общими проявлениями интоксикации.
На протяжении нескольких десятилетий увеличилось
количество пациентов с выявлением ТБМС на стадии
папиллита, когда почечная колика оценивается как основной симптом ТБМС вследствие острой обструкции
МВП при наличии отека слизистой оболочки мочеточника, фиброза с развитием стриктур и участков дилатации,
закупорки просвета сгустками крови, слизи, гнойными
пробками, казеозными массами. Учитывая, что ТБМС
ускоряет развитие МКБ, длительный период местные
симптомы трактуются как симптомы МКБ, неспецифических ИМВП, ИППП. В условиях олигобациллярности
МБТ в моче возникают проблемы подтверждения диагноза ТБМС [27].
Не существует выраженной корреляции между стадией
НТБ и степенью поражения мочеточников. При незначительных очагах деструкции в паренхиме почек могут
быть множественные стриктуры мочеточников, а при
поликавернозном НТБ мочеточники могут быть проходимы на всем протяжении. Стриктуры мочеточников,
приводя к обструкции, способствуют прогрессированию
деструктивных изменений в почках. Наиболее часто они
локализуются в тазовом отделе и в области лоханочно-
мочеточникового сегмента. В результате прогрессирования гидронефроза появляются постоянные тупые боли
в поясничной области и часто присоединяется хронический неспецифический пиелонефрит.
Вследствие поражения туберкулезным процессом отдела мочеточника перед впадением в мочевой пузырь вовлекается слизистая оболочка последнего в области устья
мочеточника. Пациенты жалуются на прогрессирующую
дизурию, несмотря на антибактериальную терапию, направленную на лечение сопутствующих хронического
неспецифического пиелонефрита и цистита.
НТБ, осложненный туберкулезным уретеритом, может сочетаться с остаточными изменениями после перенесенного процесса в виде очагов пневмофиброза,
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кальцификатов в легких и внутригрудных лимфатических узлах. После первичной инфекции поражение почек
при НТБ может прогрессировать очень медленно с длительным латентным периодом (до 20 лет) до появления
пиурии и гематурии [3]. Наличие болезненного и частого
мочеиспускания малыми порциями требует исключения
туберкулеза мочевого пузыря (ТБМП). При подозрении
на ТБМС настораживает длительное расстройство моче
испускания.
Неэффективность лечения рецидивирующего цистита
антибиотиками – достаточное основание для того, чтобы
заподозрить ТБМС [15].

Habitus phthisicus и симптомы интоксикации не характерны для больных УГТБ, общий анализ крови в пределах
нормативных значений, отсутствуют патогномоничные
симптомы, при изолированных формах нет изменений
на рентгенограммах органов грудной клетки. Диагностика ТБМС, как правило, происходит по обращаемости.
В структуре впервые выявленных форм ТБМС преобладают запущенные и осложненные [2].
Большинство из таких пациентов проходят регулярное медицинское обследование в течение нескольких
лет. Около 1/3 больных жалуются на длительные ноющие
боли в поясничной области и дизурию (часто в анамнезе неоднократные неэффективные курсы антибиотико
терапии), определяются лейкоцитурия, гематурия, протеинурия.
Клинические особенности ТБМС – это «маскарад»
с масками, прежде всего хронических заболеваний,
вызванных неспецифической микрофлорой нижних
и верхних МВП, а также коморбидность с ними,
изменчивость и стертость клинической симптоматики
на фоне нерационального лечения неспецифических
инфекционных процессов антибактериальными
препаратами, оказывающими бактериостатическое
действие на МБТ, что существенно удлиняет сроки
установления диагноза ТБМС, приводя к неизбежным
оперативным вмешательствам, инвалидности
и сокращению продолжительности жизни пациентов.

Полиморфизм МБТ
При туберкулезе может определяться как специфический, так и неспецифический воспалительный процесс.
Специфическая тканевая реакция сопровождается образованием туберкулезных гранулем. В очагах обнаруживаются эпителиоидные клетки, в центре – к
 азеозный
некроз. При этом МБТ выявляются легко при их значительном количестве.
Вокруг очага специфического воспаления с типичными морфологическими признаками определяется параспецифическая реакция без характерных для ТБ-процесса критериев. Параспецифическая реакция может
наблюдаться без типичных морфологических изменений в центре очага, особенно часто при внелегочном
туберкулезе могут быть очень мелкие специфические
для ТБ очаги или недостаточно сформированные,
характерна олигобациллярность МБТ. Параспецифические аллергические реакции наблюдаются при
латентном и субклиническом течении внелегочного
туберкулеза, организация в очагах вялая. Воспаление
носит продуктивный характер, очаги уплотняются, возникает фиброз. Параспецифические изменения при туберкулезном процессе вызваны не вегетативными МБТ,
а персистирующими L-формами [12, 16]. Важная особенность L-форм – способность реверсии в исходные
с полным восстановлением вирулентности и способности к размножению. На фоне снижения резистентности организма происходит реактивация L-форм МБТ
и эндогенная реинфекция. В туберкулезном очаге при
олигобациллярности классических форм МБТ в большом количестве встречаются кокковидные L-формы
и в незначительном – в етвящиеся и булавовидные
[13]. Эти формы можно обнаружить с использованием
иммуногистохимических и флюоресцентных методов.
Кокковидные формы МБТ определяются как одиночные, в виде коротких цепочек и скоплений [18].
L-формы МБТ теряют миколовую кислоту и липиды,
становясь кислотонеустойчивыми. То есть в туберкулезном очаге может определяться олигобациллярность
по типичным кислотоустойчивым МБТ, окрашивающимся по Цилю – Нильсену, и большое количество
кислотонеустойчивых L-форм МБТ, принимаемых
за неспецифическую микрофлору [31]. Также L-формы
МБТ находятся внутри макрофагов в состоянии незавершенного фагоцитоза. Могут расти в обычных питательных средах в виде кокковидных форм.

Трудности бактериоскопического выявления МБТ
связаны с длительным периодом адаптации в условиях
вялотекущего инфекционно-аллергического процесса
(ТБМС) с периодами активации и угнетения размножения
возбудителя, изменением структуры клеточной стенки
и сохранением вирулентности [1].

Классификация
УГТБ подразделяется на ТБМС и туберкулез половой
системы (мужской и женской). ТБМС включает НТБ
и туберкулез мочевыводящей системы (ТБМВС). В структуру ТБМС входят:
• ТБ паренхимы почек;
• туберкулезный папиллит;
• кавернозный НТБ;
• поликавернозный НТБ;
• ТБМВС (лоханки, мочеточника, мочевого пузыря,
уретры).
• Осложнения: ХПН.
ТБ паренхимы почек (1-я стадия НТБ) – начальная
без деструкции, когда возможно выздоровление без значимых дефектов анатомической структуры. Чаще процесс
двусторонний. На экскреторных урограммах изменения
чашечно-лоханочной системы не определяются, нет обс
трукции и ретенции. В анализах мочи чаще выявляется
умеренная лейкоцитурия. Для верификации диагноза
используют люминесцентную микроскопию, посев мочи,
выделение ДНК МБТ методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР). МБТ в моче чаще есть при ТБ паренхимы
почек, возможно их наличие и при других формах НТБ
[4]. Проводится химиотерапия, нет показаний к хирургическим вмешательствам.
Туберкулезный папиллит (2-я стадия) – о
 граниченно
деструктивная форма. Может быть односторонним
и двусторонним, одиночным или множественным.
МБТ в моче определяются не всегда, часто осложняется
ТБМВС. Лечится консервативно, однако при возникновении стриктуры мочеточника необходима операция.
Кавернозный ТБ почки (3-я стадия) – деcтруктивная
форма, возникающая из туберкулезного папиллита или
из паренхиматозного туберкулеза почки. В первом случае
каверна образуется за счет увеличения некроза вокруг
зоны папиллита, во втором – с формировавшаяся каверна
сообщается с чашечно-лоханочной системой. Как правило, лечится хирургическим путем. Редко у больных после
консервативного лечения удается добиться трансформации каверны в санированную кисту. Часто развивается
посттуберкулезный пиелонефрит.
Поликавернозный туберкулез почки (4-я стадия) –
распространенно-деструктивная форма с наличием нескольких каверн и быстрым прогрессированием ХПН.
При туберкулезе мочеточника последний чаще поражается в нижней трети с вовлечением везикоуретерального
соустья. Могут развиваться множественные стриктуры
мочеточников, приобретающих четкообразные деформации. Возникает гидронефроз, быстро прогрессирует
нефросклероз с гибелью почки.
ТБМП обычно начинается в области везикоуретерального соустья со стороны пораженной почки. В некоторых
случаях диагностику затрудняет наличие параспецифических изменений в слизистой оболочке мочевого пузыря.
Однако проведение целенаправленных диагностических
мероприятий, включающих биопсию слизистой оболочки
мочевого пузыря, у пациентов этой категории повышает
частоту подтверждения УГТБ до 80% [4].
Стадии ТБМП:
• бугорково-инфильтративная;
• эрозивно-язвенная;
• спастический цистит, или ложный микроцистис
(проявляется как гиперактивный мочевой пузырь);
• истинное сморщивание мочевого пузыря.
Первая и вторая стадии могут быть излечены консервативно, а третья и четвертая – л ечатся оперативным путем.

Клинические симптомы ТБМС
Клиническая симптоматика при туберкулезе парен
химы почек чаще отсутствует. Заболевание обычно выявляется не по обращаемости, а при активном обследовании
пациентов с ФВВ развития УГТБ. Эти больные лечатся
по поводу других локализаций туберкулезного процесса,
находились в местах лишения свободы либо контактировали с этим контингентом. Остальные варианты НТБ
могут протекать с наличием нечетких клинических симптомов или с выраженной клинической симптоматикой
независимо от степени поражения мочевой системы [4].

Продолжение на стр. 22.
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Особенности клинического течения
и проблемы диагностики туберкулеза
мочевой системы в современных условиях
Продолжение. Начало на стр. 20.
Папиллит только одной чашечки может проявляться почечной коликой с интенсивной болью и дизурией.
Тогда пациент обращается к врачу на 1-й или 2-й стадии
НТБ, когда после верификации диагноза еще возможно
консервативное лечение. Трудности возникают при сочетании туберкулезного папиллита и МКБ [5]. Как при
туберкулезном папиллите, так и при кавернозном туберкулезе характерна общая жалоба – длительная ноющая
тупая боль в поясничной области. Этот симптом отмечается у 2/3 больных (за счет растяжения капсулы почки
и гидронефроза). Почечная колика и дизурия обусловлены развитием осложнений НТБ, поражением мочеточников и мочевого пузыря.
За последние десятилетия для НТБ стало характерным
значительное увеличение числа больных с торпидным,
субклиническим течением на фоне угнетения
иммунореактивности. Количество пациентов
с острым началом и яркой клинической картиной
НТБ сократилось в среднем с 1/3 до 1/10, что связано
с иммуносупрессией и бесконтрольным приемом
антибактериальных препаратов населением, а также
их неадекватным назначением, особенно на первом
этапе оказания медицинской помощи при низком
index suspicion у врачей по отношению к пациентам
с ФВВ возникновения ТБМС. В то же время значительно
снизилась частота обнаружения МБТ, что характерно
для уменьшения открытых форм ТБМС.

ФВВ УГТБ:
• тесный контакт с туберкулезной инфекцией;
• туберкулез любой локализации, перенесенный ранее
или активный в момент обращения;
• хронические инфекции урогенитального тракта,
склонные к рецидивам, резистентные к стандартной терапии, упорная дизурия, прогрессирующее уменьшение
емкости мочевого пузыря, стерильная пиурия, пиурия
в 3-стаканной пробе у больного с эпидидимитом;
• пиоспермия, гемоспермия;
• пиурия, гематурия;
• свищи в поясничной области;
• свищи мошонки.

Рекомендации по диагностике УГТБ (1)
Эпидемиологический анамнез: контакт с туберкулезной инфекцией, перенесенный ранее или имеющийся
в настоящее время туберкулез любых локализаций, наличие в семье детей с гиперергическими туберкулиновыми
пробами.
Медицинский анамнез: длительное течение инфекции
МВП, резистентной к стандартной терапии, с частыми

рецидивами; упорная дизурия у больного пиелонефритом, прогрессирующее уменьшение емкости мочевого
пузыря, почечная колика при отсутствии конкремента,
гематурия, гемоспермия.
Физикальное обследование: свищи любой локализации.

Рекомендации по диагностике УГТБ (2)
При подозрении на УГТБ показано исследование патологического материала максимально возможным набором
методов:
• микроскопия мазка, окрашенного по Цилю –
Нильсену;
• люминесцентная микроскопия;
• молекулярно-генетические методы (ПЦР);
• посев на твердые питательные среды Финн‑2
и Левенштейна – Йенсена;
• посев на жидкие питательные среды (Middlebrook
7H9) с использованием автоматизированных систем культивирования, например BACTEC MGIT 960;
• автоматизированный тест амплификации нуклеиновой кислоты (GeneXpert Mtb/Rif) для одновременного
выявления МБТ и определения ее устойчивости к рифам
пицину.
Патологическим материалом является осадок утренней
мочи, секрет простаты, эякулят, биоптат мочевого пузыря
и предстательной железы, менструальная кровь, отделяемое свищей, операционный материал.

Рекомендации по диагностике УГТБ (6)
• Цистоскопия показана больным с туберкулезом почек при нарушении мочеиспускания (СР – В); цистоскопия противопоказана при уменьшении емкости мочевого
пузыря менее 100 мл и наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса; в стадии активного воспаления, сопровождающегося пиурией (СР – В);
• уретроскопия показана при подозрении на стриктуру
уретры (СР – С);
• биопсия стенки мочевого пузыря показана при
наличии дизурии или при выявлении патологических
образований уроэпителия (СР – В);
• биопсия стенки мочевого пузыря противопоказана
в стадии активного воспаления, сопровождающегося пиурией/гематурией;
• биопсия предстательной железы показана при подозрении на туберкулез предстательной железы с уровнем простат-специфического антигена (ПСА) >4 нг/мл
и должна выполняться после исключения каверн простаты (СР – В);
• биоптаты мочевого пузыря и предстательной железы
следует исследовать патоморфологическим и бактериологическими методами.

Рекомендации по диагностике УГТБ (7)

Патоморфологическое исследование операционного
и биопсийного материала при окрашивании ткани гематоксилин-эозином, по ван Гизону и Цилю – Нильсену
(сила рекомендаций (СР) – В).
Иммуногистохимическое исследование ткани
(СР – D).

• Внутрикожная проба с 2 ТЕ туберкулина Линниковой (аллерген туберкулиновый очищенный жидкий)
в стандартном разведении имеет вспомогательное значение у взрослых, больных УГТБ (СР – D);
• внутрикожная проба с 0,2 мкг аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении (диаскинтест) не имеет значения у взрослых, больных УГТБ
(СР – D);
• провокационная проба с подкожным введением
50 ТЕ туберкулина показана больным с подозрением
на любую форму УГТБ при отсутствии доказанного альтернативного очага туберкулеза с активным воспалением;
• лазерная провокационная проба показана больным
с подозрением на туберкулез почек при отсутствии убеди
тельных данных пробы Коха (СР – С).

Рекомендации по диагностике УГТБ (4)

Рекомендации по диагностике УГТБ (8)

Рекомендации по диагностике УГТБ (3)

• УЗИ почек показано больным с подозрением на НТБ

(СР – С);
• при подозрении на туберкулез предстательной железы показано трансректальное (трансабдоминальное)
УЗИ с дуплексным картированием (допплерография)
(СР – С);
• при подозрении на ТБ придатка яичка показано УЗИ
органов мошонки (СР – В).

Рекомендации по диагностике УГТБ (5)
• Экскреторная урография показана больным с подозрением на НТБ (СР – В);

Таблица 1. Параметры, подтверждающие диагноз УГТБ
Обнаружена

Диагноз подтвержден

Не обнаружена

Диагноз не исключен, при наличии
ФВВ сомнения остаются

МБТ

Есть признаки туберкулезного воспаления

Диагноз подтвержден

Нет признаков туберкулезного воспаления

Диагноз не исключен, при наличии ФВВ сомнения
остаются

Визуализируется деструкция почек или простаты

Диагноз подтвержден

Патоморфологическое
исследование

Лучевая диагностика
Не визуализируется деструкция почек или простаты
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• микционная цистография показана больным
с подозрением на пузырно-мочеточниковый рефлюкс
(СР – В);
• уретрография показана при подозрении на туберкулез предстательной железы и посттуберкулезную стриктуру уретры (СР – В);
• мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием и 3D-реконструкцией показана больным
туберкулезом почек 2‑4-й стадий (деструктивными формами) (СР – В).

Исключен НТБ 2-4-й стадий, кавернозный
туберкулез простаты. НТБ 1-й стадии,
инфильтративный туберкулез простаты
не исключен

• Терапия ex juvantibus 1-го типа показана больным
с подозрением на туберкулез почек 2‑3-й стадий при отсутствии убедительных данных провокационной пробы
Коха; целесообразно сочетать с лазерной провокацией.
Назначают антибиотики, действующие на неспецифическую флору, нитрофураны, фитопрепараты, в течение 10 дней. Выздоровление или улучшение позволяет
исключить диагноз УГТБ при отсутствии факторов высокой вероятности (СР – С);
• терапия ex juvantibus 2-го типа не рекомендуется изза риска ложно-отрицательнвх результатов в связи с воз
можной лекарственной устойчивостью МБТ (СР – D).
Параметры, подтверждающие диагноз УГТБ, приведены в табл. 1, 2.
УГТБ достоверно установлен, если:
• ни в одном образце ни одного вида патологического
материала ни одним методом не найдена МБТ;
• патоморфологическое исследование не выявило туберкулезного воспаления;
• на рентгенограммах нет признаков деструкции;
• объем мочевого пузыря в пределах физиологической
нормы;
• провокационные пробы отрицательные;
• терапия ех juvantibus 1-го типа дала отрицательный
результат;
• отсутствуют свищи.

Проблемы диагностики ТБМС
Первичная диагностика ТБМС может быть проведена
по обращаемости и при активном выявлении у пациентов
с наличием ФВВ туберкулезного процесса. При отмене
всеобщего флюорографического обследования взрослого
населения в связи с низкой информативностью в начале
проводится обследование в 3 этапа:
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Таблица 2. Параметры, подтверждающие диагноз УГТБ

Стерильная пиурия

Есть

Диагноз УГТБ высоко вероятен

Присутствует рост
неспецифической микрофлоры

Диагноз не исключен, при наличии
ФВВ сомнения остаются

Положительный результат

Диагноз исключен при отсутствии ФВВ

Отрицательный результат

Диагноз не исключен, при наличии ФВВ
сомнения остаются

Положительный результат

Диагноз подтвержден при наличии ФВВ

Отрицательный результат

Диагноз не исключен, при наличии ФВВ
сомнения остаются

Положительный результат

Диагноз подтвержден при наличии ФВВ

Отрицательный результат

Диагноз не исключен, при наличии ФВВ
сомнения остаются

Терапия ex juvantibus 1-го типа

Терапия ex juvantibus 2-го типа

Провокационные пробы

1) сбор жалоб и анамнеза;
2) рентгенологическое исследование органов грудной
клетки в двух проекциях для исключения вновь выявленного туберкулезного процесса в легких и внутригрудных
лимфоузлах, а также оценки остаточных изменений после
ранее перенесенного туберкулеза;
3) трехкратное исследование мокроты на кислотоустойчивые бактерии (КУБ), прежде всего при наличии кашля
в течение 2‑3 нед с наличием мокроты, субфебрилитета,
выраженной слабости, ночной потливости.
Исследование осадка мочи после
центрифугирования
Нормативные показатели лейкоцитов – до 3 в поле
зрения у мужчин и до 5 в поле зрения у женщин. Лейко
цитурия – превышение этого количества или >2000/мл.
Инфекционная лейкоцитурия наблюдается при инфекции бактериальной этиологии, асептическая – при хроническом интерстициальном нефрите и гломерулонефрите. Выраженность лейкоцитурии зависит от локализации
и размеров очага воспаления, а также от его сообщения
с чашечно-лоханочной системой. Если связь между ними
утрачивается, наблюдается ложная нормализация анализа
мочи.
Пиурия – определение при микроскопии с высоким
разрешением (×400) более 200 лейкоцитов в поле зрения в осадке, полученном при центрифугировании мочи.
Пиурия чаще связана с обострением хронического или
с острым пиелонефритом. При стихании обострения
чаще отмечается умеренная или преходящая лейкоцитурия. Как правило, при обострении хронического заболевания, вызванного бактериальной неспецифической
флорой, определяется щелочная реакция мочи, при
ТБМС – кислая.
Нейтрофильный тип уроцитограммы определяется
при пиелонефритах и ТБМС, мононуклеарный – при
интерстициальном нефрите и гломерулонефрите, лимфо
цитарный – при системных заболеваниях соединительной ткани, эозинофильный – при аллергозах и лекарственном эозинофильном нефрите. Своевременное
проведение дифференциальной диагностики между инфекционной и асептической лейкоцитурией позволяет
избежать назначения необоснованной антибиотикотерапии [8]. Инфекционная лейкоцитурия обычно сочетается с бактериурией (чаще Escherichia coli >105 бактерий
в 1 мл мочи или другие возбудители неспецифических
инфекций), в цитоурограмме нейтрофилы составляют
чаще >95%.
Основные изменения в анализе мочи: стерильная
пиурия и микрогематурия. ТБМС можно заподозрить
у больного циститом после неоднократных курсов антибиотикотерапии при значительном уменьшении неспецифической бактериурии, но с сохранением дизурии и/или
стерильной пиурии. Вследствие широкого распространения хронического пиелонефрита ценность стерильной
пиурии как симптома уменьшилась, и она сохранила
свое значение при наличии ФВВ. Стерильная пиурия,
микрогематурия, дизурия, неэффективность стандартной антибактериальной терапии хронических ИМВП,
интерстициальный цистит, обструктивная нефропатия
предполагают необходимость исключения ТБМС [15].
Выявляемость МБТ в моче при УГТБ: субъективная
причина низкой выявляемости МБТ в моче – н
 едостаточная настороженность врачей, особенно первичного звена оказания медицинской помощи, в отношении ТБМС

[25]. Объективными причинами являются отсутствие
патогномоничных симптомов УГТБ и трудности в идентификации возбудителя, использовании рентгенологических и патоморфологических методов. В настоящее время
не удается подтвердить УГТБ нахождением МБТ в осадке
мочи бактериологическими методами почти у половины
больных, хотя диагноз может быть установлен при патоморфологическом исследовании биоптатов, проведении
экскреторной урографии и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ). В значительной степени
эта ситуация обусловлена широким и бесконтрольным
приемом антибиотиков, ингибирующих рост МБТ, зату
шевывающих и маскирующих УГТБ (фторхинолоны
и амикацин) [3].
В настоящее время НТБ и хронический неспецифический пиелонефрит одновременно встречаются почти
у 75% пациентов, при этом вероятность идентификации
МБТ в моче у больных с УГТБ, когда диагноз подтвержден патоморфологическими и рентгенологическими
методами, не превышает 44% [3].
Таким образом, можно выделить две основные причины низкой выявляемости МБТ в моче:
1) неоправданный выбор эмпирической антибактериальной терапии в лечении неспецифических ИМВП;
2) ингибирующее влияние урогенитальной неспецифической бактериальной микрофлоры на МБТ. Однако
рост последних только замедляется, при этом клиническая симптоматика ТБМС менее выражена, а заболевание становится «великим мистификатором».
Квантифероновый тест – современный метод экспресс-диагностики латентного и активного туберкулеза.
Исследуется венозная кровь на наличие гамма-интерферона, синтезируемого Т-лимфоцитами у пациентов
с манифестными формами туберкулеза. Тест значимо облегчает работу первичного звена с пациентами
с ФВВ, имеющими проявления интоксикационного
синдрома и симптомы хронических заболеваний мочевой системы с неэффективным лечением неспецифических ИМВП. Особенно актуально использование теста
у детей и подростков. Преимущество квантиферонового
теста перед реакцией Манту:
• можно использовать в диагностике внелегочного
туберкулеза и, в частности, ТБМС;
• тест проводится в пробирке с кровью вне организма, отсутствуют противопоказания к его проведению
и побочные реакции;
• тест высокоспецифичный (99%) и чувствительный
(89%).
Показания к проведению квантиферонового теста:
• наличие положительных результатов пробы Манту
для исключения туберкулезного процесса при вираже
туберкулиновых проб;
• диагностика внелегочного туберкулеза, скрининг
пациентов с ФВВ;
• контакт с больными туберкулезом, проведение теста рекомендуется через 6‑8 нед после контакта;
• профилактическое обследование отдельных категорий больных.
LAM-ELISA-тест – экспресс-диагностика ТБМС
у ВИЧ-инфицированных.
Метод основан на выявлении липоарабиноманнана
клеточной стенки бактерий рода Mycobacterium в моче.
Чувствительность этого теста возрастает по мере сниже
ния количества CD4+-лимфоцитов, она максимальна
при CD4+-лимфоцитов в крови <50 клеток/мл [6].

Набор для проведения иммуноферментного анализа
(LAM-ELISA) представляет собой планшет с 96 лунками, на стенки которых нанесены специфические LAMантитела. Повышение чувствительности метода по мере
прогрессирования иммунодефицита объясняется увеличением числа больных с гематогенной диссеминацией МБТ и, как следствие, возрастанием фильтрации
поверхностного LAM-антигена МБТ в мочу. При данном методе недоступна видовая идентификация МБТ,
определяется только род Mycobacterium.
Бактериоскопия и бакпосев для обнаружения МБТ
являются золотым стандартом подтверждения диагноза
«туберкулез», однако не дают высокой идентификации
МБТ, что обусловлено следующими причинами:
• непостоянное выделение МБТ с мочой или олигобациллярность;
• наличие неспецифической микрофлоры в концент
рации, способной вызвать ингибирование размножения
МБТ;
• абациллярность при быстрой динамике фиброза
в очагах туберкулезного поражения;
• бесконтрольный и неоптимальный прием антибиотиков, оказывающих бактериостатическое действие
на МБТ (фторхинолоны, амикацин), что затрудняет обнаружение МБТ в моче, приводит к образованию L-форм
этих бактерий и формированию закрытых очагов туберкулезного процесса. В то же время неспецифическая флора
начинает активно размножаться на участках уроэпителия,
поврежденного МБТ.
Цистоскопия: туберкулез предпузырного отдела мочеточника часто сопровождается появлением эрозий и язв
слизистой оболочки в области пузырного устья мочеточника. Выявляемые визуальные изменения (эрозии,
буллезный отек, устье мочеточника в виде «лунки для
гольфа», острые язвы) не являются специфическими для
туберкулезного цистита. Визуальные отличия между этой
формой и циститом, вызванным неспецифической флорой, в современных условиях течения туберкулеза не четко выражены. При патоморфологическом исследовании
биоптатов стираются четкие критерии гранулематозного
воспаления с казеозным распадом после нерационального назначения антибиотиков, оказывающих бактериостатическое действие на МБТ. Также бесконтрольность и неадекватность в лечении приводит к низким результатам
бактериоскопии и исследования культуры МБТ в биоптатах при наличии у пациентов ТБМС. Отсутствие эффекта от многократных курсов антибактериальной терапии в лечении хронического неспецифического цистита,
прогрессирование дизурии, фиброза мочевого пузыря
с постепенным уменьшением объема при неоднократном
УЗИ-контроле предполагает необходимость исключить
ТБМП.
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет свое
временно идентифицировать резистентные к химиотерапии штаммы МБТ на ранних стадиях ТБМС, что дает
возможность назначать оптимальные схемы лечения.
Метод важен в ранней диагностике ТБМС, прежде всего
в исследовании биоптатов на ДНК МБТ. Он ценен тем,
что дает возможность выявления возбудителя при утрате
специфичности воспалительного туберкулезного процесса в биоптатах при неадекватной антибактериальной
терапии хронических неспецифических ИМВП.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) – основной метод визуализации. Позволяет оценить состояние чашечно-лоханочной системы почек, выявить конкременты,
очаги обызвествления, каверны. УЗИ малоинформативно при туберкулезном папиллите, однако при кавернозном туберкулезе диагностическая значимость
метода выше.
УЗИ позволяет выявить замкнутые без дренирования
очаги деструкции в почках, которые не всегда определяются экскреторной урографией. При сообщении каверн
с чашечно-лоханочной системой они могут не выявляться. На УЗИ каверна визуализируется как ограниченное
округлое или овальное эхонегативное образование с четкими контурами.
Экскреторная урография: при субклиническом течении НТБ выявляется слабое контрастирование чашечно-лоханочной системы, деформация чашечек.
На начальном этапе ТБМС определяется расширение
чашечно-лоханочной системы и мочеточника, уретеро
гидронефротическая трансформация. В дальнейшем наблюдается деформация чашечно-лоханочной системы
с уменьшением гидрокаликоза и расширением мочеточника выше места сужения. При папиллите определяются

Продолжение на стр. 24.
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Особенности клинического течения
и проблемы диагностики туберкулеза
мочевой системы в современных условиях
Продолжение. Начало на стр. 20.
нечеткость и неровность контуров чашечки в связи с наличием деструкции. Рентгенологические методы наиболее полезны в диагностике поздних кавернозных форм,
когда проводить только консервативное лечение невозможно и часто необходимо оперативное вмешательство
[26, 30].
Локализованное казеозное поражение изначально
чаще всего расположено в верхнем полюсе почки, хотя
может возникать где угодно. После прорыва в соседнюю
чашечку происходит ее деформация. На этой стадии
определяются нечеткие контуры пораженных сосочков.
Визуализируются почечная чашечка с паренхиматозным
некрозом, возможны кальцификация, деформация чашечек, стриктуры и расширения мочеточников, фиброз
и уменьшение объема мочевого пузыря. Рентгенологическое исследование подтверждает наличие участков
сужения и расширения мочеточника как проявлений
периуретрита, характерного для туберкулезного уретрита.
Без клинико-рентгенологического подтверждения
туберкулеза почки туберкулез мочеточника и мочевого
пузыря вызывают сомнение с учетом вторичности этих
поражений.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
при НТБ позволяет выявить папиллит, полную окклюзию шейки чашечки (выключенная чашечка), деструкцию почечной паренхимы. Впервые выявленный НТБ
может сочетаться с впервые установленным туберкулезом органов дыхания либо остаточными изменениями
в легких и лимфоузлах средостения после перенесенного
туберкулеза. Чаще определяются очаги пневмофиброза
и кальцификации. Реже НТБ сочетается с хроническим
туберкулезом органов дыхания.
У пациентов с впервые выявленным НТБ может определяться инфильтративный туберкулез легких, а у больных с НТБ и специфическим уретритом – диссеминированный. Усиление болей в поясничной области,
появление дизурии предполагает осложнение – с пецифический туберкулезный уретрит. Для выбора правильной
тактики целесообразно проведение МСКТ с ангиографической фазой и трехмерной реконструкцией верхних
мочевыводящих путей.
Патоморфологическое исследование биоптатов: важная проблема в диагностике ТБМС – утрата специфических особенностей туберкулезного воспалительного
процесса, особенно при коморбидности с ВИЧ-инфекцией. Обращает на себя внимание отсутствие казеозного некроза или при его наличии – отсутствие МБТ
в очагах.

Рациональная антибиотикотерапия неспецифических
ИМВП
Неосложненный цистит – острый спорадический или
рецидивирующий до периода менопаузы у женщин без
известных анатомических и функциональных нарушений
мочевыводящих путей или коморбидности. В антибактериальной терапии при этом заболевании фторхинолоны
не являются препаратами выбора [22]. Неосложненный
цистит у мужчин в большинстве случаев сочетается с простатитом, ассоциирован с ИППП, и антибиотик дол
жен хорошо проникать в ткань предстательной железы.
Фторхинолоны назначаются по результатам определения
чувствительности к антибиотикам. Аминопенициллины
и фторхинолоны не подходят для антибактериальной терапии неосложненного цистита из-за высоких показателей
устойчивости неспецифической флоры во всем мире [22].
Рецидивирующие ИМВП. Рецидивы неосложненных
или осложненных ИМВП с частотой рецидивов не менее 3 раз в год или 2 за последние 6 мес. Повторный
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пиелонефрит настораживает в плане сложной этиологии
процесса. Цистоскопия с патоморфологическим исследованием биоптатов слизистой оболочки мочевого пузыря
дает возможность дифференциации интерстициального
цистита, туберкулеза мочевого пузыря, рака уроэпителия.
Антибактериальные препараты для профилактики рецидивов используются в малых дозах длительное время.
Также может проводиться посткоитальная профилактика
рецидивов антибиотиками. Обе схемы снижают частоту
рецидивов. В лечении используются нитрофурантоин,
фосфомицин. Во время беременности назначаются цефалексин или цефаклор. Посткоитальная профилактика
рассматривается у беременных с частыми ИМВП в анам
незе до наступления беременности, чтобы снизить вероятность рецидивов [22].
Неосложненный пиелонефрит определяется как
пиелонефрит у женщин до 40 лет, не беременных, без
урологических нарушений и сопутствующих заболеваний. Необходимо быстрое проведение дифференциальной диагностики с осложненным обструктивным пиелонефритом и ТБМС, учитывая значительную схожесть их
клинической картины и возможность коморбидности.
Важно проводить посев мочи на чувствительность к анти
биотикам во всех случаях пиелонефрита. УЗИ должно
быть выполнено для исключения МКБ и обструкции
мочи другого генеза. Экскреторная урография или МСКТ
могут быть использованы, если на фоне антибиотикотерапии лихорадка сохраняется более 72 ч. У беременных
используются УЗИ и МРТ.
Амбулаторное лечение неосложненного пиелонефрита
проводится per os фторхинолонами и цефалоспоринами.
При стационарном лечении внутривенно вводятся фторхинолоны или цефалоспорины.
Таким образом, фторхинолоны per os рассматриваются
как препараты первой линии у пациентов
с неосложненным пиелонефритом [22].

Осложненные ИМВП возникают на фоне сахарного
диабета, иммуносупрессии, анатомических или функциональных нарушений мочевыводящих путей. К осложненному течению хронического пиелонефрита приводят:
доброкачественная гиперплазия предстательной железы,
обструкция любого отдела мочевыводящих путей, непол
ное мочеиспускание из-за дисфункции мышц детрузора,
пузырно-мочеточниковый рефлюкс. Эти состояния приводят к развитию ИМВП, лечить которые крайне сложно. При осложненных ИМВП назначается внутривенное
введение аминогликозида и/или амоксициллина/клавуланата, или цефалоспорина 3-го поколения.
Фторхинолоны не рассматриваются как препараты
первой линии при осложненных ИМВП, за исключением
ципрофлоксацина, который назначается при
аллергических реакциях на бета-лактамные
антибиотики [22].

Лечение основного заболевания, приведшего к развитию осложненной ИМВП, является непременным условием повышения эффективности проведенной терапии.

Выводы
Эпидемический процесс при туберкулезе – активно
развивающаяся динамическая система, внутри которой
происходят изменения в двух направлениях:
• неуклонная смена микробной популяции с лекарст
венно-чувствительной на лекарственно-устойчивую;
• увеличивается контингент больных туберкулезом
с ВИЧ-инфекцией.
Распространение штаммов МБТ с множественной лекарственной устойчивостью, с одной стороны, влияет

на клиническую симптоматику туберкулезного процесса,
с другой – ухудшает приверженность пациентов к лечению.
Туберкулез чаще поражает почку с нарушенной уродинамикой; при ее сохранности почка чаще устойчива к туберкулезной инфекции. Хронический пиело
нефрит и врожденные аномалии мочевыводящих путей
предрасполагают к нарушению уродинамики. Опасность
ТБМС заключается в том, что заболевание часто протекает бессимптомно или с маловыраженными непатогномоничными симптомами. ТБМС может быть «визитной
карточкой» ВИЧ-инфекции, коморбидным заболеванием
с хроническим пиелонефритом, МКБ, хроническим
циститом. Необходим оптимальный выбор антибиотиков
в лечении ИМВП, учитывая, что назначение препаратов,
обладающих бактериостатическим действием в отношении МБТ, не только влияет на клиническую симптоматику ТБМС, но и приводит к олиго- или абациллярности
МБТ как при исследовании осадка мочи, так и при ис
следовании биоптатов, к исчезновению характерных
признаков специфического туберкулезного воспаления
при патоморфологическом исследовании.
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Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной болезни
после дистанционной литотрипсии*
Мочекаменная болезнь (МКБ) занимает 2-е место по распространенности среди всех урологических заболеваний, нарушает качество жизни
человека, приводит к инвалидизации и является одной из ведущих причин смертности [1]. Ежегодная заболеваемость уролитиазом в мире
составляет 0,5‑5,5%, а в некоторых странах и эндемичных по МКБ районах – до 13‑20% [2‑5]. Внедрение в медицинскую практику метода
дистанционной литотрипсии (ДЛТ) расширило возможности лечения нефролитиаза.

По данным некоторых авторов, до 90% больных МКБ
в настоящее время подвергаются ДЛТ [6]. Однако этот
высокотехнологичный малоинвазивный метод чреват
рядом осложнений, поиск средств профилактики которых весьма актуален [7]. Нерешенной проблемой остается
сравнительно медленное и часто неполное отхождение
фрагментов разрушенного камня, которые могут стать
ядром для формирования нового конкремента [6, 7].
Некоторые авторы справедливо считают, что разработка и внедрение ДЛТ не произвели революции в
лечении больных МКБ [8, 9]. Ведь ДЛТ, разрушив камень, не излечивает саму болезнь. Экзо- и эндогенные
факторы риска полностью сохраняются. В итоге после
ДЛТ первого камня вероятность формирования следующего очень высока и достигает 15‑80% [8, 10, 11].
Вот почему так важна разработка и совершенствование
способов и средств метафилактики МКБ. Исследования
в этом направлении ведутся и довольно успешно [8,
12‑14], разработаны стандартные схемы метафилактики
МКБ [10]. Однако большое число рецидивов МКБ после
ДЛТ требует поиска все новых и новых средств метафилактики уролитиаза.
Весьма перспективным способом улучшения непосредственных и отдаленных результатов ДЛТ и метафилактики заболевания является фитотерапия с использованием растительных лекарственных препаратов
нового поколения [15]. Это должны быть не БАДы, а
полноценные лекарственные средства, приготовленные
по высоким технологиям, с применением особых способов культивирования, сбора и обработки лекарственных
растений, высокотехнологичного производства готовых
лекарственных форм с многоступенчатым жестким
контролем качества. Среди средств фитотерапии этим
повышенным требованиям в наибольшей степени отвечает препарат Канефрон® Н (Bionorica SE, Германия).
В состав этого препарата входят золототысячник
(Centaurium umbellatum), любисток (Levisticum officinale) и
розмарин (Rosmarinus officinale). Активными веществами
в нем являются фенолкарбоновые кислоты, эфирные
масла, горечи, фталеины, розмариновая кислота и флавоноиды. Препарат Канефрон® Н обладает диуретическим,
спазмолитическим, противовоспалительным, нефропротекторным, антиоксидантным и противомикробным
эффектами [15].
Цель исследования – оценить эффективность использования растительного лекарственного препарата Канефрон® Н
в ранней и отдаленной комплексной метафилактике уролитиаза после ДЛТ.

Материалы и методы

В 2011 г. нами было запланировано многолетнее изучение непосредственных и отдаленных результатов
применения растительного лекарственного препарата
Канефрон® Н как возможного способа улучшения результатов ДЛТ. Работа состояла из двух этапов.
Первый этап выполнялся в течение 3 лет (2011‑2013 гг.)
и заключался в оценке лечебных возможностей препарата
Канефрон® Н для улучшения непосредственных результатов ДЛТ (сроков отхождения дезинтегрированных

фрагментов конкрементов, профилактики осложнений
после ДЛТ), а также как средства ранней профилактики
рецидивов МКБ после литотрипсии. Исследование являлось проспективным, контролируемым и выполнялось
в урологической клинике Пермского государственного
медицинского университета у 642 больных с камнями
почек и мочеточников (307 мужчин и 335 женщин) в
возрасте от 20 до 75 лет (средний возраст 43,7±4,2 года),
которым была выполнена ДЛТ. Больные методом случайных чисел были рандомизированы в две группы.
В 1-й (основной) группе 320 больных за сутки до ДЛТ и
в течение 90 сут после нее ежедневно получали препарат
Канефрон® Н в дозе по 2 таблетки 3 раза в сутки. У 322 пациентов 2-й (контрольной) группы проводилась ДЛТ
со стандартной послеоперационной терапией (водная
нагрузка). Критерии включения: больные с одиночными камнями почки или мочеточника наибольшим
диаметром от 0,6 до 2,0 см.
ДЛТ осуществлялось у всех 642 больных одним специалистом (врач высшей категории со стажем ДЛТ 20 лет)
на одном аппарате «Dornier Compact Delta II» с электромагнитным принципом генерации ударных волн. Полная
фрагментация камня до размеров фрагментов менее 2‑3
мм достигнута у 298 (93,1%) больных 1-й группы и у 300
(93,2%) пациентов 2-й группы (р>0,05). Частичная дезинтеграция произошла у 19 (5,9%) больных 1-й группы
и у 19 (5,9%) пациентов 2-й группы (р>0,05). По полу,
среднему возрасту, среднему размеру и локализации
камней, степени ДЛТ и результатам фрагментации камня
больные 1-й и 2-й групп не различались между собой
(р>0,05 по всем показателям).
После выписки из стационара за больными осуществлялось диспансерное наблюдение в поликлинике с контрольным обследованием через 3 мес (т.е. по завершении
курса лечения препаратом Канефрон® Н).
Второй этап исследования выполняли в 2014‑2017 гг.
для изучения отдаленных результатов у каждого больного
после ДЛТ в течение 3 лет. Все больные являлись жителями г. Перми (96,5%) или Пермского края (3,5%). Они
находились под диспансерным наблюдением урологов
поликлиник и регулярно (1 раз в 3 месяца) осматривались ими, при этом осуществлялось обследование по
медико-экономическим стандартам (МЭСам) и проводилась стандартная метафилактика МКБ в соответствии
с Российскими клиническими рекомендациями [10].
Регулярность и качество диспансерного наблюдения
контролировались с ведением картотеки на всех больных, сбором данных проведенных исследований и регистрацией рецидивов МКБ. При наличии показаний
больные осматривались, им проводились дополнительные исследования, при необходимости осуществлялась
госпитализация в стационар, а при рецидивах камня
проводилось соответствующее лечение.
В динамике больным выполнялись следующие исследования: общие анализы крови и мочи, проба де Альмейда – Нечипоренко, pH-метрия мочи, бакпосев мочи,
биохимическое исследование крови (определение креатинина, мочевины, белка, альбуминов, мочевой кислоты,
кальция, ионизированного кальция, калия, натрия,

Таблица 1. Распределение больных в группах по химическому составу камней
Состав конкрементов

Группа А

Группа В

Группа С

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

Кальций-оксалатные (вевеллит и/или ведделлит)

124

50,6

122

50,4

48

49,5

Уратные

49

20,0

47

19,4

17

17,5

Фосфаты кальция (брушит, апатит, витлокит)

11

4,5

13

5,4

4

4,1

Фосфатные инфекционные (струвит, карбонатапатит)

12

4,9

14

5,8

6

6,2

Цистиновые

-

-

1

0,4

1

1,0

Ксантиновые

-

-

-

-

2

2,1

Смешанные

49

20,0

45

18,6

19

19,6

Итого

245

100

242

100

97

100

фосфора, глюкозы и др.), суточная экскреция мочевой
кислоты и кальция с мочой стандартными наборами
Hospitex Diag-nostics, проба Реберга с определением
скорости клубочковой фильтрации по эндогенному
креатинину, обзорная и экскреторная урография, ультразвуковое исследование (УЗИ) почек и мочевых путей,
мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ).
По показаниям проводились радиоизотопная ренография или динамическая нефросцинтиграфия, определение канальцевой реабсорбции фосфора, исследование паратиреоидина крови радиоиммунологическим методом.
Из 642 больных, которым была проведена ДЛТ, полная
дезинтеграция камня наступила у 598 больных, которые
перешли на 2-й этап исследования, подписав письменное
информированное согласие. Однако в процессе 4-летнего
диспансерного наблюдения из исследования выбыли
14 пациентов, сменившие место жительства.
Таким образом, во 2-м этапе исследования участвовали 584 человека, которые были разбиты на 3 группы.
Группу А составили 245 чел., у которых на 1-м этапе
был использован Канефрон® Н за сутки до ДЛТ и в течение 90 сут после ДЛТ, а в дальнейшем (на 2-й, 3-й и 4-й
годы наблюдения) они, помимо стандартной метафилактики МКБ, продолжали получать препарат Канефрон® Н
в виде трех 30-дневных курсов в год по 2 таблетки 3 раза
в день. Каждый больной получал таким образом по
540 таблеток препарата Канефрон® Н ежегодно.
Группу В составили 242 чел., у которых ДЛТ проводилось без использования препарата Канефрон® Н,
а в дальнейшем они в течение 4 лет получали стандартную метафилактику МКБ.
Группу С составили 97 чел., которые по различным
причинам не смогли регулярно соблюдать назначенную
лечащим врачом стандартную метафилактику и дополнительную профилактику препаратом Канефрон® Н. При
этом 47 пациентов на 1-м этапе входили в 1-ю группу,
а 50 – во 2-ю группу изучаемых. Основная причина, по
которой эти пациенты не выполняли рекомендации
уролога – нежелание менять диетические предпочтения
и образ жизни.
Стандартные схемы метафилактики были основаны
на определении состава фрагментов дезинтегрированных камней, которые были исследованы в специальной
лаборатории методом инфракрасной спектроскопии на
ИК спектрометре Фурье Nicolet iS10 (Thermo Scientific,
США) или (реже) стандартным методом определения
химического состава в клинической лаборатории больницы. Распределение камней по химическому составу
в 3 группах больных оказалось однородным и не имело
различий (р>0,05) (табл. 1).
У больных всех групп преобладали кальций-оксалатные камни, на втором месте по частоте были уратные
конкременты. Смешанные камни в качестве основной
составной части чаще всего содержали также вевеллит
и/или мочевую кислоту, нередко наружный слой смешанного конкремента состоял из фосфатов.
При проведении метафилактики мы избегали назначения медикаментозных средств (уралита U, аллопуринола
и др.), чтобы объективно оценить действие испытуемого
препарата Канефрон® Н. В основе стандартной метафилактики лежали диета и прием минеральных вод.
Стандартная метафилактика при кальций-оксалатных
камнях заключалась в диете, исключающей продукты,
богатые щавелевой кислотой (щавель, салат, бобовые и
др.) и ограничивающей потребление молока и молочных
продуктов, картофеля, сыра, шоколада; рекомендовались слабоминерализованные минеральные воды
(Ессентуки № 20).
При уратных камнях ограничивали потребление продуктов, богатых пуринами и способствующих образованию мочевой кислоты – мясо, субпродукты, рыба; диета
была молочно-растительной; рекомендовали щелочные
минеральные воды (Славяновская, Смирновская, Ессентуки № 4, 17).
Продолжение на стр. 26.

* Экспериментальная и клиническая урология. – 2018. – № 4.
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УРОЛОГІЯ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

М. И. Давидов, А. М. Игошев, Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е. А. Вагнера, РФ

Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной
болезни после дистанционной литотрипсии
Продолжение. Начало на стр. 25.
При фосфатных камнях диета была преимущественно
мясной, ограничивали молоко и молочные продукты,
сыры, овощи; рекомендовали минеральную воду Нарзан.
При конкрементах любого состава в стандартную метафилактику входило соблюдение Российских клинических рекомендаций по общей метафилактике: питье
2‑3 л жидкости в сутки, ограничение белков животного
происхождения до 1 г/кг/сутки, поддержание нормального
индекса массы тела и др. [9]. При смешанных камнях руководствовались только этими общими рекомендациями.
Результаты метафилактики на 1-м этапе оценивали
по числу рецидивов МКБ в каждой группе. Статистическая обработка показателей проводилась с помощью
программы Statistica 6.0. При создании базы данных
использовался редактор Microsoft Excel. Достоверность
различий между показателями в 2 группах оценивалась
по t-критерию Стьюдента, в 3 группах – по критерию
X2 Пирсона. Результаты исследования признавались достоверными при значении вероятности различия р<0,05.

Результаты

1. Ранняя метафилактика на первом этапе
исследования
Непосредственные результаты применения препарата
Канефрон® Н с целью снижения осложнений ДЛТ были
подробно изложены нами ранее [15]. Осветим лишь
наиболее важные аспекты, которые касаются ранней
метафилактики МКБ в ближайшие месяцы после ДЛТ.
Канефрон® Н способствовал более быстрому и полному отхождению из мочевых путей фрагментов разрушенных камней. Уже через 5 сут после ДЛТ у 262
(81,9%) больных достигнуто полное освобождение почек
и мочевых путей от фрагментов конкрементов, а через
90 сут – у 298 (93,1%) больных, что достоверно (р<0,05)
отличалось от контрольной группы. Поскольку полная
дезинтеграция камней при ДЛТ была достигнута именно
у этих 298 больных, можно констатировать факт, что
путем применения препарата Канефрон® Н удалось
добиться отхождения осколков камней у всех пациентов
с технически успешной литотрипсией.
Быстрая и полная экспульсия фрагментов камней
имела большое значение для ранней метафилактики
МКБ, ибо оставшиеся фрагменты могли послужить
ядром для быстрого образования нового, рецидивного,
конкремента.
Именно это произошло в группе сравнения, где за
90 сут полная элиминация фрагментов наступила только

у 252 (78,3%) больных, а у 48 пациентов дезинтегрированные путем ДЛТ фрагменты так и не отошли из мочевых
путей, в большинстве случаев в последующем став ядром
для нового камнеобразования.
Более раннее и полное отхождение фрагментов разрушенного камня во многом связано с диуретическим и
спазмолитическим эффектами препарата Канефрон® Н.
Суточный диурез у больных 1-й группы через 3 сут после
ДЛТ составил 143% и через 90 сут – 139,1% от исходного
уровня и повысился более значительно, чем у больных
2-й группы (р<0,01), где использовалась рутинная водная
нагрузка.
Другой немаловажный аспект ранней метафилактики – профилактика воспалительного процесса в почке
и мочевых путях после ДЛТ. Обструкция мочеточника
фрагментами камней и выход микроорганизмов из глубоких слоев разрушенного конкремента в просвет мочевых путей чреваты развитием острого пиелонефрита
или прогрессированием хронического пиелонефрита,
создающими условия для формирования рецидива МКБ
вследствие ухудшения почечного кровотока, снижения
функции почки, образования слизи и других продуктов
воспаления, а также увеличения числа микроорганизмов,
которые могут стать матрицей для камнеобразования.
В этом плане Канефрон® Н оказался ценным средством
ранней метафилактики. По сравнению с больными
контрольной группы он достоверно (р<0,05) сократил
обструктивные осложнения с 17,1 до 1,2%, случаи острого
пиелонефрита – с 1,2 до 0,3%, а за 5 сут применения
после ДЛТ уменьшил лейкоцитурию с 69,3 до 49,1% и
бактериурию – с 42,9 до 25,0%. Через 90 сут после ДЛТ,
благодаря противовоспалительному и антимикробному
эффектам препарата Канефрон® Н, в 1-й группе среднее число лейкоцитов в 1 мл мочи нормализовалось,
а лейкоцитурия сохранилась лишь у 2,5% и бактери
урия – у 0,9% больных. Достигнутая у 99,1% больных 1-й
группы санация мочевых путей стала важным фактором
профилактики раннего рецидива МБК. В группе сравнения через 90 сут после ДЛТ лейкоцитурия сохранилась
у 102 (31,7%) больных, а бактериурия – у 61 (18,9%), резко
повышая риск камнеобразования.
Следует отметить и нефропротективное действие
препарата Канефрон® Н. Любая ДЛТ приводит к стрессушибу почечной паренхимы [6, 7], при этом Канефрон® Н
уменьшал неблагоприятные последствия от воздействия ударных волн на почку. В 1-й группе после ДЛТ
показатели скорости клубочковой фильтрации, уровня

Таблица 2. Частота рецидивов уролитиаза в трех группах наблюдения
Сроки
наблюдения
после ДЛТ
До 1 года

Группа В
n=242

Группа А
n=245
Рецидивов
за год
Абс.

%

Накопленный
%
рецидивов

1

0,4

0,4

Рецидивов
за год

Группа С
n=97
Рецидивов
за год

%

Накопленный
%
рецидивов

Абс.

%

Накопленный
%
рецидивов

6

2,5

2,5

9

17,5

9,3

Абс.

От 1 до 2 лет

4

1,6

2,0

8

3,3

5,8

7

4,1

7,2

От 2 до 3 лет

4

1,6

3,6

7

2,9

8,7

6

6,2

6,2

От 3 до 4 лет

6

2,5

6,1

9

3,7

12,4

8

1,0

8,2

Итого

15

6,1

6,1

30

12,4

12,4

30

100

30,9

Таблица 3. Частота рецидивов уролитиаза в зависимости от состава камней
Группа А
n=245

Состав камней

Группа В
n=242

2. Результаты второго этапа исследования
Более объективное представление о частоте рецидивов
дает 2-й этап исследования, когда больные после успешной
ДЛТ были разделены на группы А, В и С в зависимости от
методики и полноты метафилактики.
В табл. 2 представлена частота рецидивов МКБ в отдаленные сроки после ДЛТ в трех группах больных, а
в табл. 3 – число рецидивов в зависимости от состава
конкрементов.
Рецидивные камни за 4 года наблюдения образовались у 75 (12,8%) больных, подвергнутых ДЛТ. Чаще всего
(у 30,9±4,6% больных, доверительный интервал (ДИ)
26,3‑35,5) конкременты рецидивировали в группе С, где
больные не выполняли рекомендации врача по диете и
общему режиму и продолжали жить обычной жизнью.
В группе В при соблюдении стандартных мер метафилактики частота рецидивов составила 12,4±2,1% (ДИ 10,3‑14,5).
Добавление к стандартной метафилактике растительного
лекарственного средства Канефрон® Н в виде трех 30-дневных курсов ежегодно позволило еще больше снизить число
рецидивов, которые встретились лишь у 15 (6,1±1,5%, ДИ
4,6‑7,6) больных группы А.
При статистическом анализе с использованием критерия X2 установлено, что частота рецидивов МКБ в группе С
достоверно (р<0,001) выше, чем в двух других группах, а в
группе А рецидивы МКБ встретились достоверно (р<0,05)
реже, чем в группе В.
Что касается состава конкрементов, то чаще всего рецидив возникал у больных с инфекционными (34,4% больных)
и фосфатными (28,6%) камнями, реже со смешанными
(15,0%) и еще реже – с кальций-оксалатными и уратными
камнями (табл. 3). Выводы по цистиновым и ксантиновым
камням сделать невозможно ввиду их редкости.
Из 75 рецидивных камней тот же состав, что и первичный
камень, имели 58 (77,3%) пациентов. В остальных 17 случаях вместо кальций-оксалатного или уратного камня
образовались фосфатные или смешанные. Фосфатные
камни, в том числе инфекционные, всегда рецидивировали
в фосфатные или струвитные.
В ходе исследования и проверки известных [15, 17] и
возникших у нас гипотез антилитогенного действия фитопрепарата Канефрон® Н мы подтвердили [15, 17] или
установили 8 наиболее важных механизмов его противодействия процессу формирования мочевых камней (табл. 4).
При этом в группе А исследования выполнены в конце очередного месячного курса приема препарата Канефрон® Н
(на фоне стандартной метафилактики) у 105 больных, а в
группе В – во время строгого выполнения диетических
мероприятий стандартной метафилактики у 102 пациентов.
Каждый больной группы А в течение 4 лет исследования
получил по 2160 таблеток препарата Канефрон® Н. Тем
не менее ни у одного из 245 пациентов не зафиксированы
нежелательные явления и осложнения приема препарата.
Это свидетельствует о полной безопасности фитопрепарата
Канефрон® Н при длительном многолетнем применении.

Обсуждение

Группа С
n=97

Всего

Абс.*

%**

Абс.*

%**

Абс.*

%**

Абс.*

%**

Кальций-оксалатные

5
124

4,0

10
122

8,2

12
48

25,0

27
294

9,2

Уратные

1
49

2,0

4
47

8,5

4
17

23,5

9
113

8,0

Фосфаты кальция

3
11

27,3

3
13

23,1

2
4

50,0

8
28

28,6

Фосфатные
инфекционные

2
12

16,7

5
14

35,1

4
6

66,7

11
32

34,4

Цистиновые

-

-

1
1

100

1
1

100

2
2

100

Ксантиновые

-

-

-

-

1
2

50,0

1
2

50,0

Смешанные

4
49

8,2

4
75

15,6

6
19

31,6

17
113

15,0

Итого

15

6,1

30

12,4

30

30,9

75

12,8

Примечания: * В числителе – число рецидивов, в знаменателе – число больных с такими камнями; ** % рецидивов от числа камней такого состава в группе.
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креатинина крови и протеинурии изменялись незначительно, а у пациентов группы сравнения наблюдали
более выраженное их отклонение (р<0,05).
Ранние истинные рецидивы камней почек и мочеточников после ДЛТ в течение 1-го года наблюдения зафиксированы у 2,8% больных 1-й группы и у 6,5% пациентов
2-й группы, т.е. 90-суточное применение препарата Канефрон® Н после ДЛТ снизило число ранних рецидивов МКБ
в 2,3 раза. При этом все рецидивы в 1-й группе развились
в сроки от 6 до 12 мес после ДЛТ и, как правило, являлись
следствием пренебрежения больными рекомендованной
диетой и прекращения влияния уже отмененного препарата Канефрон® Н.

Успех метафилактики МКБ закладывается в раннем
послеоперационном периоде. Метафилактика должна
осуществляться с первого часа после ДЛТ! Ведь фрагменты
разрушенного камня, многие тысячи микролитов, а также
мельчайшие сгустки крови, микрофрагменты ушибленной
почечной ткани, детрит, слизь и другие продукты воспаления, колонии и биопленки бактерий, белковые массы
могут стать матрицей или зародышем кристаллизации и
привести к формированию нового камня.
В этом плане Канефрон® Н является эффективным
средством ранней метафилактики, что и продемонстрировало настоящее исследование. На рисунке представлен
механизм влияния препарата Канефрон® Н на результаты
ДЛТ и раннюю метафилактику МКБ.
Второй (основной) этап метафилактики невозможен без
исследования состава камней. Знание минералогического
состава конкремента является краеугольным камнем
любых метафилактических мероприятий.
Использование разработанных учеными стандартных
схем метафилактики отдельно для кальций-оксалатПродолжение на стр. 28.
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Роль фитотерапии в метафилактике мочекаменной
болезни после дистанционной литотрипсии
Продолжение. Начало на стр. 25.

Таблица 4. Сравнительная оценка показателей, характеризующих наличие и выраженность
механизмов, препятствующих формированию камня в группах А и В (М±m)
Изучаемые показатели
Скорость клубочковой фильтрации, мл/мин
Суточный диурез, мл

Группа А
n=105

Группа В
n=102

Уровень
значимости, р

84,0±3,2

73,2±3,5

<0,05

1988±80

1790±65

<0,05

Число больных с лейкоцитурией

9 (8,6±2,7%)

22 (21,6±4,0%)

<0,01

Число больных с бактериурией

3 (2,9±1,6%)

14 (13,7±3,4%)

<0,01

6,4±0,3

5,9 ± 0,3

>0,05

Число больных с рН в пределах 6,2-6,8

рН мочи

101 (96,2±1,9%)

65 (63,7±4,8%)

<0,001

Число больных с нормализацией уровня кальция мочи после
исходной гиперкальциурии

24 (22,9±4,1%)

10 (9,8±2,9%)

<0,001

Число больных с нормализацией уровня мочевой кислоты
крови после исходной гиперурикемии

26 (24,8±4,2%)

9 (8,8±2,8%)

<0,01

Число больных с нормализацией уровня мочевой кислоты
в моче после исходной гиперурикозурии

25 (23,8±4,1%)

8 (7,8±2,6%)

<0,01

ных, уратных и фосфатных камней [8, 12‑14] полностью
оправдало себя и показало высокую эффективность на
территории Пермского края, который является эндемичной зоной уролитиаза. В отличие от контрольной
группы С больные группы В, где использовались указанные стандартные схемы диетических мероприятий и
приема минеральных вод, имели значительно меньшее
число рецидивов МКБ (12,4% против 30,9% в группе С).
Проведенное исследование убедительно доказало, что
метод ДЛТ, позволяющий на высоком техническом уровне
эффективно дезинтегрировать камень, сам по себе, без
применения медикаментозных средств, обеспечивающих быструю и полную элиминацию осколков, и при
игнорировании методов метафилактики, кардинально не
может решить проблему МКБ, поскольку за 3 года после
литотрипсии у 30,9% больных (группа С) формируется
новый камень. Вот почему необходимы поиск и разработка
новых способов, схем и средств метафилактики МКБ.
В этом плане изученный нами фитопрепарат Канефрон® Н
заслуживает внимания как высокоэффективное и
безопасное лекарственное средство метафилактики МКБ.
Еще в 2012 г. Ю.Г. Аляев и соавт. убедились в высокой
эффективности и безопасности препарата Канефрон® Н,
назначаемого после ДЛТ [15]. Препарат обеспечивал быстрое
отхождение фрагментов конкрементов. Изучение его на 57
больных как средства ранней метафилактики рецидивного
камнеобразования показало, что в течение трех месяцев
Канефрон® Н снижает концентрацию мочевой кислоты
в крови и моче, уменьшает гиперкальциурию, повышает
уровень рН мочи с 5,2 до 6,3 и поэтому является весьма перспективным средством для профилактики рецидивов МКБ.
Проведенное нами исследование позволило оценить
Канефрон® Н как средство длительной (4-летней) метафилактики МКБ после ДЛТ на большом числе (245) пациентов
с различными видами конкрементов в эндемичном районе
МКБ, где имеется высокий риск рецидива заболевания.
Исследование подтвердило высокую эффективность
и безопасность препарата Канефрон® Н как средства
многолетней метафилактики рецидивов МКБ после

ДЛТ в зоне повышенного риска уролитиаза. Частота
рецидивов МКБ после ДЛТ в группе больных, где в схеме
стандартной метафилактики (без использования других
медикаментов) применялся Канефрон® Н в виде трех
30-дневных курсов ежегодно, составила лишь 6,1±1,5%
и уменьшилась на 50,8% (или в 2 раза) по сравнению
с группой больных, где использовалась стандартная
схема метафилактики уролитиаза.
Наилучшие результаты метафилактики с применением
препарата Канефрон® Н наблюдали у больных с уратными
и кальций-оксалатными камнями (соответственно лишь
2,0 и 4,0% рецидивов за 4 года наблюдения). Это особенно
ценно, поскольку кальций-оксалатные и уратные конкременты встречаются, по нашим данным, у большинства
(70,6%) больных уролитиазом. Канефрон® Н уменьшал
число рецидивов МКБ (по сравнению с другими группами
исследуемых) при смешанных камнях. Не отмечено положительного влияния препарата на снижение числа рецидивов
при конкрементах из фосфата кальция. Что касается инфекционных камней из струвита и карбонатапатита, которые
рецидивируют очень часто, то отмечено снижение числа
рецидивов по сравнению с контрольными группами В и С,
вероятно вследствие антимикробного эффекта препарата
Канефрон® Н [8, 10, 14, 15, 17]. Известно, что в результате
обработки смеси струвита и карбонатапатита в течение
14 сут раствором Канефрона Н отмечается убыль массы
камня на 63% [17]. Такой же положительный эффект in vitro
отмечен при обработке Канефроном Н оксалатных камней,
особенно состоящих из ведделлита[17].
В табл. 4 указаны основные механизмы антилитогенного действия препарата Канефрон® Н. Прежде всего,
они связаны с повышением рН мочи (с 4,5‑5,5, при которой образовывались уратные камни, и с 5,5‑6,0, когда
формировались кальций-оксалатные, до уровня 6,4±0,3.
У большинства больных с уратными, кальций-оксалатными и смешанными камнями уровень рН стабилизировался в диапазоне 6,2‑6,8. Известно, что значение рН
6,2‑6,4 обеспечивает стабильное коллоидное состояние
мочи, когда кристаллы солей не выпадают в осадок [17].

Канефрон® Н
Нефропротективное
антиоксидантное
действие
Стабилизация
клеточных мембран

Спазмолитический
эффект

Уменьшение
травматичности
на паренхиму

Диуретический
эффект
Более полное
и раннее отхождение
фрагментов камней

Уменьшение вредного влияния ударной
волны на почку

Профилактика
обтурации мочеточника
и почечной колики

Устранение почечных факторов литогенеза

Профилактика
«каменной дорожки»

Противомикробный Противовоспалительный
эффект
эффект

Снижение лейкоцитурии
и бактериурии
Профилактика острого и хронического
пиелонефрита и других инфекций
воспалительных осложнений

Очищение мочевых путей от фрагментов камней, продуктов воспаления
и бактерий как зародышей кристаллизации
Стабилизация коллоидного состояния мочи
Уменьшение числа рецидивов МКБ
Рис. Механизмы влияния препарата Канефрон® Н на результаты ДЛТ и раннюю метафилактику МКБ
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Важными механизмами метафилактики также являлись
снижение уровня кальция в суточной моче, уменьшение
содержания мочевой кислоты в крови и моче. По данным
литературы, Канефрон® Н специфически усиливает выведение с мочой мочевой кислоты [17]. Поскольку для кальций-оксалатного и уратного камнеобразования характерны
метаболические расстройства, связанные с гиперкальциурией, гиперурикемией и гиперу рикозурией, становится
понятно, почему Канефрон® Н так значительно препятствовал рецидивированию камней именно такого состава.
Антилитогенными свойствами препарата Канефрон® Н
являются также увеличение суточного диуреза, что ценно
при профилактике камней любого состава, улучшение функции почек, о чем можно судить по повышению клубочковой
фильтрации, а также антимикробное и противовоспалительное действия препарата со снижением бактериурии и
лейкоцитурии, что важно для профилактики в первую очередь инфекционных камней, но в принципе имеет значение
при камнях любого состава, ибо матрицей камня могут стать
микроорганизмы, слизь и другие продукты воспаления.
Таким образом, исследование показало, что основными механизмами антилитогенного действия препарата Канефрон® Н являются: усиление диуреза, улучшение функции почек, санация мочевых путей за счет
противовоспалительного и антимикробного эффектов,
стабилизация рН мочи в диапазоне 6,2‑6,8, устранение
гиперкальциурии и снижение содержания мочевой кислоты в крови и моче.

Заключение

При несоблюдении после ДЛТ мер метафилактики МКБ
в течение 4 лет у 30,9% больных формируются рецидивные
камни. Метафилактика должна начинаться сразу после
ДЛТ. Канефрон® Н, способствующий быстрому и полному
отхождению фрагментов камней и санации мочевых путей,
является эффективным средством ранней метафилактики.
В отдаленные сроки после ДЛТ Канефрон® Н, назначаемый в виде трех 30-дневных курсов ежегодно на фоне стандартных схем метафилактики, снижает число рецидивов
МКБ до уровня 6,1% и на 50,8% повышает эффективность
противорецидивных мероприятий. Канефрон® Н особенно
эффективен в предупреждении кальций-оксалатных и
уратных конкрементов, а также уменьшает число рецидивов смешанных и инфекционных камней. При указанных
видах конкрементов целесообразно использование препарата Канефрон® Н в схемах метафилактики.
Длительное применение лекарственного препарата
Канефрон® Н (по 90 сут ежегодно в течение 4 лет) не
имело побочных эффектов и осложнений у всех 245 пациентов и доказало его полную безопасность.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ведення хворих із безсимптомною бактеріурією
та циститом: Рекомендації Європейської асоціації
урології 2019 року
Інфекція сечовивідних шляхів (ІСШ) – це запальна реакція епітелію сечовивідного тракту у відповідь на дію патогенних мікроорганізмів, переважно
бактерій (Schaeffer A. J., 2002). Актуальність проблеми інфекцій сечових шляхів і нирок зумовлена значною їх поширеністю та високим ризиком хронізації
патології.

Класифікація
Існують різні системи класифікацій ІСШ. Найбільш
часто використовуються класифікації Центру з конт
ролю та профілактики захворювань США (CDC) [6],
Американського товариства з інфекційних захворювань (IDSA) [7], Європейського товариства з клінічної
мікробіології та інфекційних захворювань (ESCMID)
[8], а також Федеральної служби США з контролю
за якістю харчових продуктів і лікарських засобів
(FDA) [9, 10].
У діючих рекомендаціях широко застосовується концепція неускладнених та ускладнених ІСШ із різними
модифікаціями (рисунок). У 2011 р. ЄАУ/відділ ЄАУ
з інфекцій в урології запропонували систему класифікації ORENUC, засновану на клінічній картині ІСШ,
категоризації факторів ризику та доступності відповідної антибактеріальної терапії [11].
У рекомендаціях щодо інфекцій в урології представлена наступна класифікація ІСШ (таблиця).

антибактеріальних препаратів та місцевих показників
резистентності збудників.
У ряді досліджень в умовах клінік показано, що
регулярний моніторинг разом із аудитом лікаряінфекц іоніста дозволяють значно знизити загальне
використання антибактеріальних препаратів за рахунок більш короткої тривалості терапії, раннього

Таблиця. Класифікація інфекцій сечовивідних
шляхів

Безсимптомна бактеріурія
Категорія ІСШ

Характеристика

Неускладнені

Гострі, спорадичні або рецидивуючі
інфекції нижніх (неускладнений
цистит) і/або верхніх (неускладнений
пієлонефрит) сечовивідних шляхів у
невагітних жінок пременопаузального
віку без виявлених анатомічних
і функціональних порушень
сечовивідних шляхів або супутніх
захворювань

Ускладнені

Усі ІСШ, які не підпадають під критерії
неускладнених. У вузькому сенсі
маються на увазі ІСШ у пацієнтів із
підвищеним ризиком ускладненого
перебігу: наприклад, чоловіки,
вагітні жінки, хворі з анатомічними
або функціональними порушеннями
сечовивідних шляхів, постійним
катетером, захворюваннями нирок
і/або іншими супутніми
імунодефіцитами (цукровий діабет)

Стратегія раціонального використання
антибактеріальних препаратів
Метою програми раціонального використання анти
бактеріальних препаратів є оптимізація результатів
профілактики та лікування інфекцій разом зі зменшенням надлишкового й неправильного використання
антибактеріальних препаратів [12‑16]. Критерії ефективності включають регулювання призначення антибіотиків, зниження частоти нозокоміальних інфекцій,
наприклад Clostridium difficile, і появи резистентних
штамів [16]. В урології програма раціонального використання антибактеріальних препаратів має включати
низку заходів для забезпечення правильного, заснованого на доказах застосування антибіотиків із метою
профілактики й лікування ІСШ та чоловічих статевих
органів, а також інші стратегії лікування. Програма потребує багатопрофільного підходу, включаючи урологів, фахівців з інфекційних захворювань, мікробіологів
і клінічних фармакологів або фармацевтів [13‑16].
Найбільш важливі компоненти стратегії раціонального використання антибактеріальних препаратів
включають [14]:
• регулярне навчання персоналу раціональному використанню антибактеріальних препаратів;
• дотримання місцевих, національних або міжнародних рекомендацій;
• регулярний моніторинг і консультації з фахівцем
із інфекційних захворювань та аудит;
• оцінку результатів лікування;
• моніторинг та регулярний зворотний зв’язок із відповідними фахівцями щодо призначення

Рецидивуючі

Рецидив неускладнених і/або
ускладнених ІСШ із частотою не менше
трьох епізодів на рік або двох епізодів
протягом 6 міс

Катетер-асоційовані

Розвиваються у пацієнтів із
встановленим катетером або яким
проводилася катетеризація протягом
останніх 48 год

Уросепсис

Патологічна системна відповідь
організму на ІСШ і/або інфекції
чоловічих статевих органів. Уросепсис
супроводжується ознаками системного
запалення, симптомами органної
дисфункції та стійкою гіпотензією,
пов’язаною з аноксією тканин

Пієлонефрит

Ускладнені ІСШ

Рецидивуючі ІСШ

Низький
ризик

Діагностика
Безсимптомна бактеріурія в пацієнтів без клінічних проявів визначається як концентрація бактерій
у середній порції сечі ≥105 КУО/мл у двох послідовних аналізах у жінок [23] і в одному аналізі у чоловіків
[24]. Справжня бактеріурія в сечі, зібраній при катетеризації, діагностується за концентрації >10 2 КУО/мл
як у чоловіків, так і у жінок [22, 25]. При обстеженні
необхідно визначати об’єм залишкової сечі. У разі відсутності інших змін виконання цистоскопії й/або візуалізації верхніх сечовивідних шляхів не є обов’язковим.
За стійкого зростання уреазопродукуючих бактерій,
наприклад Proteus mirabilis, слід виключити утворення
каменів верхніх сечовивідних шляхів [26]. У чоловіків
слід виконувати пальцеве ректальне дослідження для
виключення захворювань передміхурової залози.
Рекомендації щодо ведення хворих
із безсимптомною бактеріурією
Висновок

Цистит
Неускладнені ІСШ

переходу на пероральні форми препаратів та відмови
від антибіотиків, якщо це не впливає на результат захворювання [16, 17]. На даний час відсутні дослідження, в яких би оцінювали суто урологічну популяцію.
В той же час у дослідженнях типу «випадок – к онтроль» відзначалося зниження застосування анти
біотиків і резистентності збудників у госпіталізованих
урологічних пацієнтів при дотриманні рекомендацій
ЄАУ з періопераційної профілактики (без зростання
кількості ускладнень) [18].

Катетер-асоційовані ІСШ

ІСШ у чоловіків
Уросепсис
Рис. Концепція неускладнених та ускладнених ІСШ

Високий
ризик

Лікування безсимптомної
бактеріурії не рекомендовано
проводити в таких випадках:
• жінки без факторів ризику;
• пацієнти з добре
контрольованим цукровим
діабетом;
• жінки
постменопаузального віку;
• особи похилого віку, які
перебувають у спеціальних
закладах із постійним
наглядом;
• пацієнти з порушенням
функції нижніх сечовивідних
шляхів і/або після
реконструкції;
• пацієнти після
трансплантації нирки;
• пацієнти перед
ортопедичними операціями

Рівень доказовості

3b
1b
1a
1a

2b

1a
1b

Лікування безсимптомної
бактеріурії шкідливе для
пацієнтів із рецидивуючими
ІСШ

1b

Рекомендовано проводити
лікування безсимптомної
бактеріурії перед
урологічними втручаннями
з ушкодженням слизової
оболонки

1a

Метааналіз наявних доказів
свідчить на користь лікування
безсимптомної бактеріурії
у вагітних; однак більшість
досліджень є давніми.
Результати нещодавнього
аналізу довели більш
низьку частоту розвитку
пієлонефриту в жінок
із низьким рівнем ризику

1a

Продовження на стор. 30.
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Ведення хворих із безсимптомною
бактеріурією та циститом: Рекомендації
Європейської асоціації урології 2019 року

Рекомендації

Сила рекомендації

В якості препаратів
першої лінії лікування
неускладненого циститу
призначаються фосфоміцину
трометамол, півмецилінам
та нітрофурантоїн

Сильна

Не використовувати
в терапії неускладненого
циститу амінопеніциліни
та фторхінолони

Сильна

Продовження. Початок на стор. 29.
Рекомендації з антибактеріальної терапії
неускладненого циститу
Рекомендації

Сила рекомендації

Коротке резюме доказів та рекомендацій щодо
діагностики неускладненого циститу
Висновок

Скринінг та лікування
безсимптомної бактеріурії
не проводиться в таких
випадках:
• жінки без факторів ризику;
• пацієнти з добре
контрольованим цукровим
діабетом;
• жінки
постменопаузального віку;
• особи похилого віку, які
перебувають у спеціальних
закладах із постійним
наглядом;
• пацієнти з порушенням
функції нижніх сечовивідних
шляхів і/або після
реконструкції;
• пацієнти після
трансплантації нирки;
• пацієнти перед
ортопедичними операціями;
• пацієнти з рецидивуючими
ІСШ

Необхідним є скринінг
та лікування безсимптомної
бактеріурії перед
урологічними втручаннями
з ушкодженням слизової
оболонки

У вагітних показаний скринінг
та лікування безсимптомної
бактеріурії стандартним
коротким курсом

Тривалість
лікування

Коментар

Рівень доказовості
Препарати першої лінії терапії у жінок

Точний діагноз неускладненого
циститу може ґрунтуватися
на наявності симптомів нижніх
сечових шляхів та відсутності
виділень із піхви або
її подразнення

Сильна

Сильна

Слабка

Гострий неускладнений цистит
Неускладнений цистит визначається як гострий, спорадичний або рецидивний у невагітних жінок пременопаузального віку, у яких не виявлено анатомічних і функціональних порушень сечовивідних шляхів або супутніх
захворювань.
Майже в половини жінок протягом життя спостерігається принаймні один епізод циститу. До 24 років приблизно кожна третя жінка хоча б один раз перенесла гострий цистит [103]. Фактори ризику включають статевий
акт, нового статевого партнера, використання сперміцидів, ІСШ в анамнезі матері та епізод ІСШ у дитячому
віці. При неускладненому циститі та пієлонефриті спостерігається аналогічний спектр збудників: Escherichia coli
складає 70‑95% випадків, а Staphylococcus saprophyticus –
5‑10%. У рідкісних випадках виділяються інші ентеробактерії, включаючи P. mirabilis і Klebsiella spp. [104].
Діагностика
Клінічна діагностика
Діагноз гострого неускладненого циститу може бути
встановлений із високою ймовірністю, ґрунтуючись
на наявності ірритативних симптомів сечовипускання
(дизурія, часті позиви й ургентність) та відсутності виділень із піхви або її подразнення [105, 106]. У жінок похилого віку симптоми з боку органів сечостатевої системи
не завжди пов’язані з циститом [107].
Диференційна діагностика
Необхідно диференціювати неускладнений цистит від
безсимптомної бактеріурії, яка не потребує лікування,
а отже, і діагностики, за винятком випадків, коли вона
вважається специфічним фактором ризику (див. вище).
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Добова
доза

Препарат

Фосфоміцину
трометамол

2b

Рекомендації

Нітрофурантоїну
макрокристали

50‑100 мг
4 рази
на день

Нітрофурантоїну
моногідрат/
макрокристали

100 мг
2 рази
на день

Нітрофурантоїну
макрокристали
пролонгованого
вивільнення

100 мг
2 рази
на день

Півмецилінам

400 мг
3 рази
на день

1 день

Сила рекомендації

Діагноз неускладненого
циститу в жінок, які не мають
інших факторів ризику
ускладнених ІСШ, базується
на основі:
• ретельного збору
анамнезу симптомів
порушеного сечовипускання
(дизурія, часте
сечовипускання, ургентність);
• відсутності виділень з піхви
або її подразнення

Сильна

Для діагностики гострого
неускладненого циститу
використовуються тест-смужки

Слабка

Посів сечі на стерильність
рекомендований у наступних
випадках:
• за підозри на гострий
пієлонефрит;
• за наявності симптомів, що
не купіруються або
рецидивують протягом 4 тиж
після закінчення лікування;
• у жінок з атиповими
симптомами;
• при вагітності

3г
одноразово

Протягом
5 днів

Рекомендовано
тільки у жінок

3‑5 днів

Альтернативні режими
Цефалоспорини
(наприклад,
цефадроксил)
Сильна

Рекомендовано проведення антибактеріальної терапії, оскільки клінічна ефективність набагато вища в тих
жінок, які отримували антибіотики, в порівнянні із плацебо [113]. При виборі антибактеріальної терапії слід керуватися наступним [105]:
• спектр і чутливість уропатогенів, що викликають
ІСШ;
• ефективність у клінічних дослідженнях при відповідних показаннях;
• переносимість та побічні ефекти;
• небажані екологічні ефекти;
• вартість;
• доступність.
Коротке резюме доказів та рекомендацій щодо
лікування неускладненого циститу
Висновок

Рівень доказовості

Клінічна успішність лікування
неускладненого циститу
набагато вища в жінок, які
отримували антибіотики,
в порівнянні із плацебо

1b

Амінопеніциліни
та фторхінолони більше
не є прийнятними для
антимікробної терапії при
неускладненому циститі
в жінок через негативні
екологічні наслідки та високу
частоту резистентності
в усьому світі

3

3 дні

Або
еквівалентні
препарати

Якщо локальна резистентність Е. coli <20%

Триметоприм

Лікування

500 мг
2 рази
на день

Триметопримсульфаметоксазол

200 мг
2 рази
на день

Протягом
5 днів

160/800 мг
2 рази
на день

3 дні

Крім першого
триместру
вагітності

Препарати для лікування чоловіків

Триметопримсульфаметоксазол

160/800 мг
2 рази
на день

Протягом
7 днів

У чоловіків
застосування
обмежене.
Можна
використовувати
фторхінолони
відповідно
до даних
чутливості

Спостереження
Рутинне призначення загального аналізу або культурального дослідження сечі у безсимптомних пацієнтів
не показано [123]. У жінок, у яких симптоми не проходять
до кінця курсу лікування, зменшуються, але рецидивують
протягом 2 тиж, слід провести культуральне дослідження сечі з визначенням чутливості виділених збудників
до антибіотиків [124]. У цій ситуації слід припустити, що
етіологічно значущий уропатоген не чутливий до застосовуваного антибіотика, тому необхідно призначити повторне лікування іншим препаратом упродовж 7 днів [124].
Список літератури знаходиться в редакції.
Підготувала Марія Ареф’єва
За матеріалами G. Bonkat, R.R. Bartoletti et al., Urological Infections
Guidelines EAU2019.

З
У

Тематичний номер • № 2-3 • 2019 р.

УРОЛОГІЯ

www.health-ua.com

ОГЛЯД

Антигіперурикемічна терапія в урологічній практиці
Гіперурикемією називають патологічний стан, що характеризується підвищенням рівня сечової кислоти в сироватці крові більше 380 мкмоль/л (згідно з
рекомендаціями Європейської асоціації урології). Гіперурикемія є предиктором розвитку багатьох хронічних захворювань, зокрема подагри з незворотним
ураженням нирок та розвитком подагричної нефропатії, уратного нефролітіазу, захворювань серцево-судинної системи. Це призводить до зниження якості життя
та працездатності, а іноді й до інвалідизації пацієнтів. Гіперурикемія в поєднанні з такими захворюваннями та патологічними станами, як цукровий діабет (ЦД),
метаболічний синдром (МС), ожиріння, хронічна діарея тощо, які супроводжуються зниженням рівня рН сечі
й/або зменшенням діурезу, є основними факторами патогенезу утворення уратних каменів.
Сечова кислота є кінцевим продуктом обміну пуринових
основ. Пуринові мононуклеотиди розпадаються на гіпоксантин і гуанін, які метаболізуються у ксантин, а потім – у сечову
кислоту за допомогою ферменту ксантиноксидаза (Agarwal A.
et al., 2011). У плазмі крові сечова кислота міститься переважно
у вигляді натрієвої солі. У сечі вона представлена у двох формах: розчинній у вигляді урату (іонізована форма, що не зв’язана
з білками) та нерозчинній у вигляді власне сечової кислоти. При
кислій реакції сечі (рН<5,5) до урату приєднується іон водню,
внаслідок чого випадає осад кристалів сечової кислоти. Таким
чином, рН сечі є важливим фактором, що визначає розчинність
й осадження сечової кислоти (Maalouf N.M. et al., 2004).

Гіперурикемія як маркер ураження нирок
ще до маніфестації подагри
Подагра – ц
 е хронічне захворювання, що виникає внаслідок
розвитку запального процесу в місцях відкладення солей сечової кислоти в осіб із гіперурикемією, яка зумовлена факторами
зовнішнього середовища й/або генетичними порушеннями
(Насонова В. А., Барскова В. Г., 2004).
Виділяють 4 фази патогенезу подагри:
• гіперурикемія та накопичення уратів в організмі;
• відкладення уратів у тканинах;
• гостре подагричне запалення;
• хронічне подагричне запалення.
Перші дві фази паготенезу сприяють розвитку функціональних
порушень багатьох органів і систем ще до моменту встановлення
діагнозу «подагра». Крім опорно-рухового апарату страждають
також серцево-судинна система та нирки. Відкладення солей
сечової кислоти в інтерстиції нирок зумовлюють зниження їх
основних функцій, особливо в поєднанні стану гіперурикемії
з такими коморбідними захворюваннями, як ЦД, гіпертонічна
хвороба та ін., що в підсумку призводить до маніфестації та прогресування хронічної хвороби нирок.
Подагрична нефропатія – з бірне поняття, що включає в себе
тофуси в паренхімі нирок (50%), уратні конкременти (10‑25%),
інтерстиціальний нефрит, гломерулосклероз, артеріосклероз
із розвитком нефросклерозу (Передерій В.Г., Ткач С.М., 2009).
Таким чином, надзвичайно важливо вчасно розпочати антигіперурикемічну терапію ще на початкових стадіях,
до перших клінічних проявів подагри, щоб запобігти її прогресуванню та попередити її наслідки.

Гіперурикемія як фактор ризику розвитку
уратного нефролітіазу
У результаті збільшення концентрації сечової кислоти
у плазмі крові збільшується також її виділення із сечею (гіпер
урикозурія), тому гіперурикемія безпосередньо пов’язана
з розвитком уратного нефролітіазу.
Загалом у популяції конкременти із сечової кислоти складають 10‑15% серед усіх видів ниркових каменів, однак у хворих
на ЦД цей показник збільшується до 60%. Рівень захворюваності на уратний нефролітіаз у різних країнах варіює від 5 до 40%.
Класичними факторами ризику розвитку каменів сечової кислоти в нирках є гіперурикемія, зниження об’єму діурезу та кисла реакція сечі (Shekarriz B., Stoller M.L., 2002).
Сечокислий нефролітіаз частіше зустрічається в пацієнтів,
хворих на ЦД, ожиріння або МС, порівняно з пацієнтами без
таких захворювань (Daudon M., Lacour B., Jungers P., 2005;
2006). Ця закономірність пояснюється тим, що для вищезгаданих патологічних станів характерна надмірно кисла реакція
сечі, яка призводить до осадження й кристалізації сечової кислоти. Наявність конкрементів у нирках спричиняє ускладнення
відтоку сечі, зумовлює розвиток хронічного запального процесу
і, як наслідок, прогресування хронічної хвороби нирок, особливо в пацієнтів із супутніми захворюваннями, що супроводжуються тим чи іншим ураженням сечовидільної системи.
Фактори ризику розвитку сечокислого нефролітіазу:
• захворювання та стани, пов’язані з розвитком гіперурикемії та наступною гіперурикозурією:
−− генетично детерміновані ензимопатії (первинна подагра);
−− підвищений розпад ДНК клітин (масивне ураження тканин, пухлинні процеси, лімфопроліферативні захворювання);
−− В12-дефіцитна анемія;
−− особливості харчування;
−− прийом лікарських засобів (саліцилатів, діуретиків, цито
статиків та ін.);

−− тривале голодування;
−− надмірні фізичні навантаження;
• захворювання та стани, що супроводжуються низьким
рівнем рН сечі:
−− інсулінорезистентність (МС, ЦД 2 типу);
−− збільшення індексу маси тіла (ІМТ) ≥30 кг/м2;
−− хронічна діарея;
−− операції на кишечнику в анамнезі (гастроентеростомія);
−− особливості харчування;
−− збільшення рівня молочної кислоти (лактоацидоз);
−− ідіопатична кисла реакція сечі;
• захворювання та стани, що супроводжуються зменшенням об’єму діурезу:
−− хронічна діарея;
−− надмірне потовиділення.

Основні підходи до терапії гіперурикемії
та її наслідків
Загальні рекомендації щодо терапії гіперурикемії включають: зменшення маси тіла в пацієнтів із ожирінням; підвищення фізичної активності; обмеження вживання білкових
продуктів тваринного походження (м’яса, риби та птиці)
до денної норми 0,8 г/кг/добу та їх заміна свіжими фруктами й овочами (Meschi T. et al., 2004); виключення вживання
алкоголю; вживання достатньої кількості рідини; лікування
та компенсація супутніх захворювань.

Застосування препаратів для підвищення рН сечі
при терапії уратного нефролітіазу
При підвищенні кислотності сечі у ній збільшується рівень
розчинних уратів і зменшується рівень сечової кислоти. Цитратна терапія рекомендована при спробі розчинити уратні камені та пацієнтам, які проходять ударно-хвильову літотрипсію,
з метою розчинення залишкових фрагментів після процедури.
Потенційно небезпечним ефектом цитратної терапії є
гіперкаліємія, тому її слід з обережністю застосовувати у хворих із ЦД, у пацієнтів, які приймають інгібітори ангіотензин-
перетворюючого ферменту, антагоністи мінералокортикоїдних
рецепторів, а також в осіб зі зниженою швидкістю клубочкової
фільтрації. Необхідно провести контроль рівня калію в сироватці крові через 2‑4 тиж від початку лікування. Натрію цитрат або
бікарбонат – п
 репарати другої лінії терапії у хворих на уратний
нефролітіаз із непереносимістю калію цитрату.

Антигіперурикемічна терапія як профілактика
ускладнень
Як було зазначено вище, для профілактики маніфестації
та прогресування захворювань, що асоціюються зі станом
гіперурикемії, важливо вчасно й раціонально розпочати анти
гіперурикемічну терапію. Підвищення рівня сечової кислоти
у крові з наступною гіперурикозурією, що поєднується з низьким рівнем рН сечі та зниженим діурезом, – о
 снова патогенезу уратного нефролітіазу.
Препарати, що знижують рівень сечової кислоти, впливають на її синтез шляхом дії на фермент ксантиноксидазу,
який бере участь у процесі розщеплення пуринів: оксидації
гіпоксантину до ксантину, а ксантину – до сечової кислоти
(Fox I. H., Wyngaarden J. B., Kelley W. N., 1970).
Алопуринол – перший розроблений інгібітор ксантиноксидази, який протягом тривалого часу застосовували
для коригування гіперурикемії. Однак цей препарат має ряд
недоліків, зокрема такі побічні реакції, як реактивні напади
подагри, васкуліти, гепатит, прогресуюча ниркова недостатність тощо.
Серед нових антигіперурикемічних препаратів слід відзначити фебуксостат (Аденурік), терапевтична дія якого
пов’язана зі зниженням концентрації сечової кислоти в сироватці крові шляхом потужного селективного інгібування
ксантиноксидази. Константа інгібування (Кі) препарату
Аденурік in vitro становить <1 нмоль, він значною мірою
пригнічує активність як окисленої, так і відновленої форми
ксантиноксидази. У терапевтичних концентраціях фебуксостат не впливає на інші ферменти, що беруть участь у метаболізмі пуринів або піримідинів, такі як гуаніндезаміназа,
гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансфераза, оротатфосфорибозилтрансфераза, оротидинмонофосфатдекарбоксилаза
або пуриннуклеозидфосфорилаза.

Ефективність та безпека препарату Аденурік вивчена в ході
численних клінічних досліджень, під час яких фебуксостат порівнювали як із плацебо, так і з алопуринолом.
У ході багатоцентрового плацебо-контрольованого клінічного дослідження, проведеного з метою встановлення
ефективності та профілю безпеки фебуксостату дозуванням
40, 80 і 120 мг/добу в пацієнтів із подагрою і гіперурикемією,
було встановлено, що відсоток хворих, у яких було досягнуто
рівень сечової кислоти <360 мкмоль/л, і ступінь зниження
рівня сечової кислоти достовірно вищий у групах, що прий
мали фебуксостат у будь-якій дозі, порівняно з тими, що отримували плацебо. У групі, що отримувала фебуксостат у дозі
120 мг/добу, цільового рівня сечової кислоти досягли 94% пацієнтів, у групі фебуксостату в дозі 80 мг/добу – 76%, у групі
фебуксостату в дозі 40 мг/добу – 54%, у групі плацебо – 0%.
Дослідження проводили протягом 28 днів (Schumacher H. R.,
Becker M. A. et al., 2006).
Ефективність і профіль безпеки фебуксостату порівняно
з алопуринолом перевірили в рандомізованому подвійному
сліпому багатоцентровому дослідженні, що тривало 52 тижні, за участю 760 пацієнтів із подагрою, у яких рівень сечової
кислоти до початку лікування становив 583‑589 мкмоль/л 
(дослідження FACT – Febuxostat versus Allopurinol Controlled
Trial). Результати показали, що в пацієнтів, які отримували
фебуксостат у дозі 120 мг/добу, цільовий рівень сечової кислоти (<360 мкмоль/л) був досягнутий у 62% осіб, при прийомі
дози 80 мг/добу – у 53%, у пацієнтів, які приймали алопуринол у дозі 300 мг/добу, – у 21%. Також у цьому аналізі оцінили частоту виникнення побічних реакцій у досліджуваних
групах. Найбільш часто у пацієнтів спостерігали підвищення
рівня трансаміназ, діарею, головний біль. Тобто в даному досліджені було доведено більшу ефективність фебуксостату
порівняно з алопуринолом за їх однакового профілю безпеки
(Schumacher H. R. et al., 2008).
В іншому плацебо-контрольованому дослідженні було доведено ефективність і безпеку препарату Аденурік порівняно
з алопуринолом у хворих із ураженням нирок (дослідження
APEX – Allopurinol and Placebo-Controlled, Efficacy Study of
Febuxostat Trial). У ньому взяли учать понад 1000 пацієнтів, які
були рандомізовані у групи, що отримували 80, 120 або 240 мг/
добу фебуксостату, 300/100 мг/добу алопуринолу і плацебо.
Кількість пацієнтів, у яких вдалося досягти цільового рівня
сечової кислоти, у групах склала 48, 65, 69, 22 і 0% відповідно.
У пацієнтів із порушенням функції нирок не відзначалося
підвищення частоти побічних ефектів, навіть при застосуванні
фебуксостату в дозі 240 мг/добу (Wortmann R.L., Becker M.A.,
Schumacher H. R. et al., 2006).
Слід зазначити, що терапія препаратом Аденурік не потребує коригування дози в пацієнтів похилого віку.
До того ж його застосування не протипоказане при хронічній
хворобі нирок. Фебуксостат слід з обережністю застосовувати в пацієнтів з ішемічною хворобою серця та хронічною
серцевою недостатністю, проте доведено зниження загальної
та кардіальної смертності у пацієнтів з гіперурикемією, які
отримували терапію фебуксостатом (згідно з рекомендаціями Європейського агентства з лікарських засобів – European
Medicines Agency, EMA, 2013). Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США (Food and Drug
Administration – FDA) не вказує на подібні обмеження при
застосуванні фебуксостату. Більше того, згідно з рекомендаціями FDA починати лікування препаратами, що знижують
рівень сечової кислоти, слід одразу після підтвердження в пацієнта високого її рівня, до початку маніфестації клінічних
проявів захворювань, причиною яких є гіперурикемія.
Отже, антигіперурикемічна терапія, зокрема препарат
Аденурік, у поєднанні зі зміною способу життя та застосуванням
препаратів для олужнення сечі є невід’ємною складовою профілактики й лікування уратного нефролітіазу. Аденурік показав
свою безпеку та ефективність порівняно із плацебо та алопуринолом у багатьох клінічних дослідженнях, що дозволяє впевнено
призначати його для усунення гіперурикемії. Згідно з рекомендаціями FDA, починати лікування препаратами, що знижують
рівень сечової кислоти, слід одразу після виявлення високого
її рівня, до початку маніфестації клінічних проявів захворювань,
спричинених гіперурикемією.
Підготувала Марія Грицуля
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ОНКОУРОЛОГІЯ
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

В. В. Хворов, к. мед. н., Я. И. Потапов, ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница», РФ

Сколько пациентов с нормальной МРТ-картиной
имеют рак простаты?*
В настоящее время растет интерес к мультипараметрической магнитно-резонансной томографии (МРТ) как методу диагностики клинически значимого
рака предстательной железы (РПЖ), применяемому после получения отрицательных результатов первой биопсии [1]. Как альтернативный подход
рассматривается выполнение мультипараметрической МРТ до биопсии у тех пациентов, кому она показана по стандартным критериям [2, 3].

В исследованиях последних лет получены впечатляющие результаты при
использовании мультипараметрической
МРТ в диагностике клинически значимого РПЖ [4, 5]. Кроме того, растет
информированность российских пациентов о возможностях МРТ и об отказе западной медицины от скрининга
РПЖ на основе измерения уровня простатспецифического антигена (ПСА).
Наше исследование имеет целью определить, сколько случаев РПЖ мы бы
пропустили (и сколько из них клинически значимых), если бы опирались
только на результаты мультипарамет
рической МРТ. То есть определить ее
чувствительность в реальной клинической практике.

Материалы и методы
В исследовании участвовали мужчины старше 40 лет, направленные
по поводу подозрения на РПЖ в клинико-диагностический центр Мытищинской городской клинической
больницы в 2016‑2017 гг. Показания
ми к биопсии считали уровень ПСА
>4 нг/мл (до 60 лет >2,5 нг/мл) при
двух измерениях или наличие плотного очага, выявленного при пальцевом
ректальном исследовании, в сочетании
с уровнем ПСА >2 нг/мл. Причины
первого измерения уровня ПСА или
проведения пальцевого ректального
исследования (симптомы со стороны
нижних мочевых путей, спонтанный
скрининг или диагностика ректальной патологии) не учитывались. У части пациентов мультипараметрическая
МРТ была выполнена до направления
в клинико-диагностический центр.
При отсутствии результатов ранее
выполненной МРТ пациентам без
явных проявлений метастатического
РПЖ, которым теоретически показано
радикальное лечение, мы рекомендовали провести мультипараметрическую
МРТ до биопсии. Если пациент имел
показания к биопсии по стандартным
критериям, то ее осуществляли независимо от наличия заключения МРТ.
С 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г.
в отделении урологии Мытищинской
городской клинической больницы
было выполнено 412 биопсий предстательной железы (ПЖ) у 401 пациента.
Биопсию проводили через трансректальный доступ; забирали образцы как
минимум из 12 разных точек. Из всех
пациентов, кому была показана первая
биопсия ПЖ, мультипараметрическая
МРТ малого таза выполнена у 249. Валидным считали сканирование на аппарате не менее 1 Т при наличии заключения с градацией по шкале PI-RADS
v. 2 (Prostate Imaging Reporting and Data
System – с истема визуализации ПЖ,

версия 2) [6] и компакт-диска с записью
изображений, если МРТ проводилась
в другом учреждении.
Версия 2 шкалы PI-RADS появилась
в 2015 г. и получила широкое распрост
ранение как удобный предиктивный
инструмент оценки очаговых изменений ПЖ. В основе системы лежит
оценка степени снижения сигнала
от очага в ПЖ (от 1 до 5) при последовательном изучении всех режимов МРТ.
Результат МРТ считали отрицательным при оценке <3 по шкале PI-RADS
v. 2; при этом в первичном анализе мы
опирались на имеющееся заключение
рентгенолога, без повторного анализа
изображ ений референтным специалистом. По результатам биопсии клинически значимый РПЖ определяли
как прогностическую группу 2 и выше
по критериям Международного общества уропатологов (ISUP, 2014).

Результаты
Из 249 пациентов, поступивших
в отделение для проведения первичной
биопсии ПЖ, результаты ранее выпол
ненной МРТ были отрицательными
у 174. Иначе говоря, у большей части
(70%) пациентов до получения результата биопсии РПЖ при МРТ не был обнаружен.
У 117 из 249 пациентов РПЖ выявлен по результатам биопсии. Из 117 пациентов с выявленным РПЖ результаты

20+20+60
13+13+74
23
(20%)

71
(60%)

23
(20%)

МРТ были отрицательными у 46 (40%).
Из этих пациентов клинически значимый РПЖ диагностирован у 23 (20%)
(рис. 1).
Из 174 пациентов с отрицательными результатами МРТ, полученными
до биопсии, РПЖ выявлен у 46 (26%),
а клинически значимый РПЖ –
у 23 (13%) (рис. 2).

Обсуждение
«Доктор, у меня немного повышен
ПСА, но по данным МРТ нет признаков рака. Я прекрасно себя чувствую.
Мне точно нужна биопсия предстательной железы?» Пациентов, задающих подобный вопрос, становится
все больше. За отсутствием массового
ПСА-скрининга мы проводим его у пациентов, обратившихся к нам с симптомами со стороны нижних мочевых
путей. «Где ваш анализ на уровень
ПСА?» – вот с чего мы сейчас начинаем осмотр такого пациента. С другой
стороны, многие пациенты слышали
об отмене ПСА-скрининга в западных
странах, но, не будучи специалистами, могут превратно воспринимать эту
информацию – как абсолютное отсутствие необходимости в исследовании
ПСА. И наконец, широкое развитие
частной диагностической медицины
позволяет пациентам самостоятельно
проходить МРТ малого таза без назначения врача.

128
(74%)

23
(13%)

Выводы
Среди пациентов, которым показана
первичная биопсия ПЖ по стандартным
критериям, при нормальной картине
МРТ клинически значимый РПЖ обнаружен в 13% случаев.

Литература

Совпадение результатов биопсии и МРТ
Клинически незначимый рак
по результатам биопсии, отсутствие рака
по результатам МРТ
Клинически значимый рак по результатам
биопсии, отсутствие рака по результатам
МРТ

Рис. 1. Вероятность отрицательных результатов МРТ при РПЖ

23
(13%)

Имея данные нашего исследования,
мы можем вполне конкретно ответить
на вопрос пациента о целесообразности
биопсии при повышенном ПСА и отрицательных результатах МРТ. У каждого
4-го пациента мы находим РПЖ, а клинически значимый РПЖ – в 13% случаев. Пациент вправе взвесить собственные риски и принять информированное
решение.
Стоит отметить, что из 23 пациентов
с клинически значимым РПЖ и отрицательной МРТ большинство (n=19)
оказалось в прогностической группе
2, и только 4 – в группе 3. Однако это
заключение основано лишь на данных
биопсии, а увеличение оценки по шкале Глисона при патогистологическом
исследовании после простатэктомии –
известный факт.
Ограничениями нашего исследования являются его ретроспективный характер, небольшое число наблюдений
и отсутствие заключения референтного
эксперта по МРТ. Однако последнее максимально отражает реальную клиническую практику.

Отсутствие рака по результатам биопсии
Клинически незначимый рак
Клинически значимый рак

Рис. 2. Вероятность РПЖ при получении отрицательных результатов МРТ
до проведения биопсии
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Гострий неускладнений цистит: сучасні аспекти лікування
та профілактики
Цистит – одне з найбільш поширених захворювань сечовивідних шляхів,
яке зустрічається переважно у молодих жінок. Симптоми циститу можуть
суттєво знижувати якість життя та працездатність, а відсутність адекватного
лікування сприяє формуванню рецидивуючого перебігу захворювання.
Менеджмент циститу передбачає проведення комплексної терапії,
спрямованої на усунення інфекційного патогена, полегшення клінічної
симптоматики та запобігання розвитку редицивів у майбутньому.

Етіологія, класифікація та клінічні
прояви
Актуальність проблеми гострого циститу
зумовлена його великою поширеністю серед
молодих жінок та високим ризиком формування рецидивуючого перебігу. Дослідження
B. Foxman et al., проведене у 2000 році, продемонструвало, що у США близько 10,8%
жінок віком >18 років і 33% віком >24 років
протягом останніх 12 місяців мали епізод
інфекцій сечовивідних шляхів (ІСШ). Водночас дослідження V. Rafalsky et al. (2006)
виявило, що в одному з чотирьох випадів
гострого циститу в жінок розвивається рецидивуючий перебіг захворювання. Подібні
результати були продемонстровані в дослідженні Г.Н. Скрябіна та співавт. (2007), згідно з якими у 25‑50% жінок, що перенесли
епізод гострого циститу, спостерігається рецидив захворювання протягом 1 року.
В етіології гострого циститу найбільшу роль відіграють інфекційні патогени, зокрема кишкова паличка Escherichia
coli, що є причиною близько 80% випадків захворювань (Echols R.M. et al., 1999).
До інших інфекційних патогенів, які
можуть зумовлювати розвиток циститу,
відносяться Staphylococcus saprophyticus,
Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, а також Pseudomonas, Enterococcus, Enterobacter
та стрептококи групи В. Цистит, спричинений розвитком неінфекційних патогенів,
зустрічається рідко.
Розрізняють неускладнений (потребує
проведення диференційної діагностики
з безсимптомною бактеріурією) та ускладнений цистит (потребує більш тривалого
спостереження й лікування, частіше зустрічається серед чоловіків, вагітних, осіб
із цукровим діабетом тощо). Основними
клінічними симптомами циститу є дизурія,
полакіурія та ургентні сечовипускання, рідше відзначаються бiль у надлобковій ділянці,
нетримання сечі та гематурія.

Комплексне лікування
циститу – з апобігання розвитку
антибіотикорезистентності
Менеджмент гострого циститу передбачає
проведення етіотропного та симптоматичного лікування. Згідно з даними сучасних
міжнародних протоколів, лікування першої
лінії включає курс антибіотикотерапії. Препарати вибору: фосфоміцин (застосовується
1 раз), нітрофурантоїн та триметоприм/сульфаметоксазол (застосовуються до 3‑5 днів).
Водночас слід зважати на те, що збільшення рівня антибіотикорезистентності, згідно
з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, є однією з найсерйозніших
загроз здоров’ю людства. Тому помилкове
застосування малочутливих до збудників
інфекції антибіотиків або застосування
недостатньо тривалих курсів антибіотикотерапії при лікуванні гострого циститу
призводить до утворення стійких штамів
мікроорганізмів та формування рецидивуючого перебігу захворювання. Це твердження
має відношення до всіх антибіотиків, крім
фосфоміцину, який застосовується одноразово й антибіотикорезистентності до якого
практично не виникає. Отже, важливого

значення набуває оптимальна тривалість
антибіотикотерапії, згідно з міжнародними
рекомендаціями, а також уникнення застосування тих антибіотиків при ІСШ, які є
малочутливими до збудників (Zalmanovici
Trestioreanu A. et al., 2015).
Важливим аспектом лікування гострого
циститу є симптоматична терапія, спрямована на усунення больових відчуттів, зниження запального процесу, покращення якості
життя та прискорення одужання. В рандомізованому контрольованому дослідженні
(Gágyor I. et al., 2015) було продемонстровано, що застосування лише симптоматичного лікування в жінок із ІСШ призводило
до одужання навіть без застосування курсу
антибіотикотерапії.
На сьогодні в менеджменті ІСШ велику
увагу медичної спільноти привертає застосування рослинних фітопрепаратів на основі
золотарника звичайного (Solidago virgaurea)
як найбільш вивченого та перспективного
з точки зору клінічної ефективності в лікуванні ІСШ, зокрема гострого циститу. Переваги застосування золотарника у складі
комплексної терапії неускладненого циститу пов’язані з його комплексним впливом
на хворобу: протизапальними, аналгезуючими, діуретичними, спазмолітичними властивостями, а також надійним запобіганням
розвитку рецидивів захворювання.

albicans. Бактеріостатичний ефект золотарника, ймовірно, зумовлений його здатністю
інгібувати фермент дигідрофолатредуктазу,
проте антибактеріальні властивості золотарника ще залишаються предметом вивчення.
Сухий екстракт трави золотарника звичайного входить до складу однокомпонентного препарату Цисто-аурин® (Esparma,
Німеччина), єдиного в Україні препарату, який містить максимальну дозу цього
екстракту – 3 00 мг.

Застосування препарату Цисто-аурин®
у лікуванні циститу
Препарат Цисто-аурин® широко застосовується в лікуванні неускладненого гострого
циститу в дорослих та дітей віком >12 років.
Курс лікування включає прийом 1 таблетки
4 рази на добу, тривалість лікування – від
5 днів до 8 тижнів (визначається індивідуально). Препарат сприяє зменшенню больових
відчуттів уже через кілька годин від початку застосування, що має виключно важливе значення для покращення якості життя
та швидкого відновлення працездатності.
Ефективність застосування препарату Цисто-аурин® була продемонстрована
у численних дослідженнях. Зокрема, у проспективному контрольованому дослідженні М.В. Шостак та співавт. (2018) було виявлено, що застосування сухого екстракту
золотарника у жінок із хронічним рецидивуючим циститом характеризується клінічно значущим та статистично достовірним
бактеріостатичим ефектом як у процесі

лікування, так і у проспективному 6-місячному періоді спостереження після завершення терапії. Автори підкреслюють, що
Цисто-аурин® – ефективний і безпечний
засіб для лікування хворих із часто рецидивуючими ІСШ: застосування інтермі
туючих курсів (15 днів щомісяця) дозволяє
скоротити частоту рецидивів, зменшити
кількісні й якісні прояви бактеріурії та піурії. Прийом препарату сприяє зменшенню
частоти сечовипускання, ургентних позовів
до сечовипускання, зниженню дискомфорту та больових відчуттів, які асоціюються
з патологією сечовивідних шляхів.
Багатогранність лікувальних ефектів
препарату Цисто-аурин® дозволяє уникнути поліпрагмазії та надмірних матеріальних
витрат, оскільки один препарат одночасно
виявляє протизапальні, діуретичні, аналгезуючі та спазмолітичні властивості. Застосування препарату сприяє попередженню
ризику рецидиву циститу в майбутньому,
а також уникненню надмірного застосування антибактеріальних і протигрибкових засобів у сучасну еру антибіотикорезистентності.
Таким чином, Цисто-аурин® є ефективним і безпечним рослинним препаратом,
рекомендованим до застосування у складі
комплексної терапії циститу. Він сприяє
швидкому полегшенню симптомів захворювання та ефективно запобігає можливим
рецидивам інфекцій сечовивідних шляхів.
Підготувала Анастасія Козловська
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Золотарник звичайний: унікальні
властивості та можливості застосування
Золотарник звичайний – багаторічна
трав’яниста рослина родини Asteraceae.
Застосування екстракту золотарника звичайного у медичних цілях зумовлене його
унікальними протизапальними, знеболювальними, діуретичними та протимікробними властивостями, які були детально
описані в монографії відомого німецького
фармаколога Герхарда Мадауса. У наш час
золотарник продовжує активно вивчатися
та привертати увагу наукової спільноти.
У 2008 році Європейське агентство
з лікарських засобів (European Medicines
Agency, EMA) оприлюднило детальний огляд «Assessment report on Solidago virgaurea
L. Herba» щодо властивостей екстракту золотарника звичайного та перспектив його
застосування. Згідно з даними, наведеними
в огляді, виражені протизапальні властивості золотарника зумовлені його здатністю пригнічувати активацію прозапальних
ферментів – лейкоцитарних еластаз та протеаз. У дослідженні Sampson et al. (2000)
було продемонстровано, що застосування
екстракту золотарника сприяє пригніченню зв’язування брадикініну з рецепторами
та гальмуванню передачі ноцицептивного
імпульсу. Інший механізм знеболювального
ефекту золотарника може бути пов’язаний
із його спазмолітичними властивостями
(Westendorf J., Vahlensieck W., 1981).
Згідно з даними огляду «Застосування екстракту золотарника звичайного
(Solidago virgaurea) у лікуванні захворювань
сечовивідних шляхів» (Савустьяненко А.В.
та співавт., 2014), золотарник проявляє
антибактеріальну дію щодо грампозитивних і грамнегативних бактерій та Candida
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Ефективність використання
Неопрост-форте в лікуванні хронічного
простатиту та доброякісної гіперплазії
передміхурової залози
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) та хронічний простатит (ХП) є одними з найбільш
розповсюджених захворювань у чоловіків. Частота ДГПЗ широко відома. Так, якщо в 60-річному віці
це захворювання спостерігається у 50% випадків, то у 80 років воно вражає понад 80% чоловіків.
Вважається, що більшість чоловіків
старших за 60 років тією чи іншою мірою
відчувають симптоми, пов’язані з ДГПЗ.
У США на лікування цих хворих щорічно
припадає близько 1,7 млн візитів

до лікаря [2, 3, 8].
Причини захворювання на сьогоднішній день до кінця не з’ясовані. Вважається, що гіперплазія передміхурової залози
є одним із проявів чоловічого клімаксу.
До факторів ризику відносяться тільки
вік і рівень андрогенів у крові. З віком
в організмі чоловіка порушується фізіологічний баланс між андрогенами і естрогенами, що веде до порушення контролю
за ростом і функцією клітин передміхурової залози. Не виявлено достовірного
зв’язку між виникненням ДГПЗ і статевою активністю, сексуальною орієнтацією, палінням і вживанням алкоголю, перенесеними запальними і венеричними
захворюваннями статевих органів [1, 9].
Хронічний простатит – найбільш поширена хвороба передміхурової залози
в осіб працездатного віку, що становить,
за даними різних авторів, 40‑75% усіх
запальних захворювань нижніх сечових
шляхів у чоловіків [5, 6]. Часте необґрунтоване призначення антибіотиків
призвело до поширення нечутливих
до них госпітальних штамів мікроорганізмів. У великій кількості випадків
інфекційний збудник взагалі неможливо визначити, тому зростає роль профілактики загострень, призначення в лікувальних схемах небактеріостатичних
засобів [2, 7].
Пацієнти з ХП скаржаться на наявність симптомів нижніх сечових шляхів
переважно іритативного характеру – ч асте сечовипускання, імперативні позиви
до сечовипускання, виникнення неприємних відчуттів над лоном, у паху, сечовому каналі. Розлади сечовипускання характерні для 52‑88% хворих на ХП [3, 10].
Вважають, що причинами дизурії при
ХП є збільшення передміхурової залози,
викликане набряком внаслідок венозного стазу, тиск збільшеної передміхурової
залози на шийку сечового міхура, помірне стискання простатичної частини
сечового каналу, вплив на α1-адренорецептори передміхурової залози, а також
нестабільність детрузора [3, 11].
Оперативне втручання по праву вважається єдиним методом радикального
лікування ДГПЗ. Однак головною перешкодою до повсюдного хірургічного
лікування ДГПЗ є високий операційний
ризик у хворих похилого та старечого
віку, в осіб із супутніми захворюваннями
(летальність до 1,5%), а також високий
відсоток післяопераційних ускладнень,
який, за зведеними даними, становить
від 10 до 35%. Це, безумовно, позбавляє
задоволеності і значно знижує якість
життя хворих після операції. Проте
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до кінця 80-х років минулого століття,
за зведеними світовими даними, оперативному лікуванню піддавалися до 75%
хворих [6, 10].
Медикаментозна терапія ДГПЗ посідає значне місце в урологічній практиці.
На вибір препарату тієї чи іншої групи
впливає цілий ряд факторів, а саме: характер клінічних проявів захворювання,
об’єм гіперплазованої простати, виразність і особливості розладів сечовипускання та порушень функціонального
стану сечового міхура. При виборі лікарського засобу повинні враховуватися
його переносимість, можливість виникнення і характер побічних ефектів. Важливість обліку цих факторів зумовлена
віком пацієнтів, наявністю інтеркурентної патології і необхідністю багаторічної
терапії [4, 14].
Успіхи в пізнанні патогенезу гіпер
плазії передміхурової залози і досягнення фармакології привели до створення
медикаментозних засобів для лікування
цього захворювання, що мають патогенетичні механізми дії. Їх можна розділити
на три групи:
• Альфа1-адреноблокатори (альфузозин, доксазозин, тамсулозин, теразозин).
Препарати цієї групи блокують α1-адренорецептори гіперплазованої простати
і в такий спосіб ліквідують динамічний
компонент інфравезикальної обструкції.
Вплив на α1-адренорецептори детрузора
і його судин сприяє кровообігу стінки міхура, підвищує енергетичні запаси клітин і поліпшує скорочувальну здатність
мускулатури сечового міхура.
• Інгібітори 5-α-редуктази (фіна
стерид, дутастерид). Ці лікарські засоби
блокують 5-α-редуктазу клітин простати
і переривають ланку метаболізму тестостерону – перетворення на дигідро
тестостерон. Саме цей механізм відповідальний за процеси власне клітинної
проліферації.
• Препарати рослинного походження.
Такі препарати мають складні патогенетичні механізми впливу при гіперплазії
передміхурової залози. Основними з них
є інгібування активності 5-α-редуктази,
протинабрякова і протизапальна дія,
блокування тканинних факторів росту
[4, 15].
Велика кількість літературних даних
свідчить про ефективність медикаментозної терапії, здатність її не тільки
полегшувати страждання хворих, але й
у ряді випадків уникнути операції або
створити кращі умови для хірургічного
лікування. Безумовно, у зв’язку з різними варіантами клінічного перебігу захворювання, переважанням іритативних
або обструктивних симптомів необхідно
диференційовано підходити до питання
лікування ДГПЗ, вибираючи монотерапію α-адреноблокаторами, інгібіторами

5-α-редуктази або комбіновану фітотерапію. Варто оцінювати ефект проведеного лікування за допомогою методів клінічної та апаратної уродинаміки.
Можливості фармакологічної корекції
акту сечовипускання досить великі. Пошук оптимальних комбінацій препаратів і технології застосування, безумовно,
дасть свої результати [13, 15].
На жаль, медикаментозна терапія
не дає можливості вилікувати хворого від
гіперплазії простати. Однак найчастіше
ефективність лікарської терапії дозволяє
настільки суттєво підвищити якість життя пацієнта, що він і не думає про операцію. Ефект, досягнутий при консервативній терапії, необхідно підтримувати
повторними курсами медикаментозного
лікування [1, 8, 12].
Фітотерапія ДГПЗ набула значної популярності у світі, для лікування застосовуються фітопрепарати з плодів американської карликової пальми, кори сливи
африканської, екстракту пилку рослин,
екстракту квіток опунції (рослина із сімейства кактусових), екстракту коренів
кропиви, олії насіння гарбуза. Також використовуються рецепти народної медицини: водний екстракт зі шкірки насіння
каштана кінського, настій із трави зніту
мілкоцвітного, ліщина звичайна (відвар
листя, екстракт шкаралупи горіхів); цибуля ріпчаста (свіжі цибулини, настій
цибулин), льнянка звичайна (настій трави), омела біла (настій листя і молодих
пагонів), осика звичайна (відвар бруньок
і настій кори, листя), спаржа лікарська
(відвар кореневищ із корінням, настій
трави і плодів), лопух великий (відвар
коріння), мед тощо [3, 9].
Препарати рослинного походження
мають широку популярність у багатьох
країнах світу, насамперед завдяки мінімальній виразності побічних реакцій.
Однак до кінця їх місце в медикаментозній терапії хворих на гіперплазію
передміхурової залози не визначено.
Відповідно до Рекомендацій Об’єднавчого комітету ВООЗ із гіперплазії передміхурової залози необхідні подальші
дослідження препаратів рослинного походження, що дозволять вивчити патогенетичний механізм дії, вірогідно оцінити
ефективність і визначити їх місце серед
численних медикаментозних засобів [12].
Одним із найбільш ефективних
фітоп репаратів для лікування ДГПЗ
та хронічного простатиту наразі є
Неопрост-форте. Чому так? Тому що
цей препатат створений у нашій країні
з використанням натуральної сировини
(EUSA, Франція) у відповідності
до міжнародних стандартів ISO/HACCP.
Неопрост-форте рекомендований
як додаткове джерело сапонінів, фітостеролів та інших біологічно активних речовин з метою покращення
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функціонального стану сечостатевої системи у чоловіків; сприяє зменшенню запальних процесів у передміхуровій залозі
при простатиті, полегшує сечовиділення,
поліпшує загальний стан та покращує
якість життя чоловіків із ДГПЗ за рахунок нормалізації об’єму простати, що
відбувається при гальмуванні розвитку
гіперпроліферативних процесів.
Основним діючим компонентом
Неопрост-форте є екстракт афри
канської сливи. Африканська слива
(Pygeum africanum) – це вічнозелена
рослина, що досягає до 50 м висоти,
зустрічається в Африці повсюдно,
росте на висоті 1000 м і вище. Інтерес
до цієї рослини в Європі вперше виник
у XVIII ст., коли мандрівники почули від
аборигенів Південної Африки розповіді
про можливості лікування порушень
сечовипускання і «хвороб літньої людини»
за допомогою екстракту кори цього
дерева. З 60-х років минулого століття
екстракт кори Pygeum africanum почали
вивчати з метою широкого застосування
для лікування чоловіків, які страждають
на аденому передміхурової залози [5, 7].
Екстракт Pygeum africanum покращує
роботу гладкої мускулатури сечового
міхура, має протизапальну активність,
знижує продукцію лейкотрієнів та інших
метаболітів 5-ліпооксигенази, за рахунок
пригнічення факторів росту передміхурової
залози гальмує проліферацію фібробластів,
позитивно впливає на продукцію
надниркових андрогенів, а також
відновлює активність секреторного
епітелію передміхурової залози. Такий
комплексний лікувальний вплив має свою
обґрунтовану позитивну спрямованість, що
вкрай важливо для успішної патогенетичної
терапії проявів не тільки гіперплазії
простати, але й ХП [4, 6].
У 2000 р. було опубліковано результати
метааналізу 18 подвійних сліпих плацебоконтрольованих досліджень (n=1562)
препаратів, що містять екстракт Pygeum
africanum. Було продемонстровано покращення параметрів сечовипускання у пацієнтів із ДГПЗ, а саме зменшення об’єму
залишкової сечі та збільшення об’ємної
швидкості сечовипускання [5].
Одним із факторів, що підтверджують позитивну ефективність екстракту Pygeum africanum у лікуванні хворих
на ДГПЗ з легкою і помірною симптоматикою і високою комплаєнтністю даної
терапії, є велика поширеність його застосування в країнах Європи (найбільш відомий препарат – таденан), де накопичено
чимало даних, що підтверджують цінність
такого виду фітотерапії ДГПЗ та ХП [14].
Неопрост-форте є унікальним фітотерапевтичним комплексом, оскільки, окрім екстракту Pygeum africanum, містить
інші компоненти, які підсилюють та доповнюють дію першого.
Екстракт кореня кропиви має протизапальні, антипроліферативні
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та імуномодулюючі властивості. У дослідженнях екстракт кореня кропиви
в поєднанні з екстрактом кори африканської сливи показали більш високу
ефективність, ніж окреме застосування
[16, 20, 21].
Екстракт насіння селери має протизапальні та сечогінні властивості, нормалізує
нейроендокринну функцію передміхурової
залози, запобігає розростанню її тканин,
має антиоксидантну дію [19].
Ехінацея стимулює імунну систему,
покращує витривалість чоловічого організму [23].
Календула лікарська має бактерицидну,
протизапальну дію, підвищує секреторну
функцію передміхурової залози [17, 18, 22].
Саме завдяки такому складу
Неопрост-форте є особливо цікавим для
призначення пацієнтам з ДГПЗ та ХП.
Метою власного відкритого дослідження була оцінка ефективності і переносимості Неопрост-форте при лікуванні хворих на ДГПЗ та ХП.
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залози значна лейкоцитарна реакція виявлена у 12 (48%) хворих, помірно виражена – у 7 (37,4%), слабка – у 3 (15%).
Лікування препаратом Неопрост-форте
протягом 3 міс (табл. 1) сприяло зменшенню дизурії, що проявилося в статистично
вірогідному зменшенні кількості балів
за шкалою IPSS з 21,9 до 12,0 бала, а також зменшенням ОЗС з 86,4 до 32,3 мл
(р<0,05). Слід зазначити, що в 7 пацієнтів (30±10%) з вихідним обсягом простати до 100 мл і ОЗС до 200 мл у результаті
лікування відбулося найбільше і вірогідне зниження даного показника в середньому до 40±6 мл (р<0,05). Крім цього
мало місце зниження показника QOL
на 10,5% (р>0,05), зменшення об’єму
простати на 12,8% (р>0,05), підвищення

максимальної і середньої швидкості сечовипускання (на 15,7 і 15,6% відповідно;
р>0,05) (рис. 1, 2).
Оцінюючи показники дизурії в процесі
лікування, слід зазначити, що ніктурія спостерігалась у 95,45% пацієнтів до лікування
і у 59,1% – після, денна полакіурія – відповідно у 68,2 та 63,6%, странгурія – у 77,3
і 59,1%, ургентне сечовипускання –
у 81,8% до лікування і у 54,5% – після лікування (табл. 2, рис. 3).
Незважаючи на те що антибактеріальну терапію не призначали, після завершення лікування значна лейкоцитарна
реакція в секреті передміхурової залози
спостерігалась у восьми хворих (32%),
помірна – у п’яти (20%) і слабка – у двох
(8%) осіб.

Статева функція у пацієнтів під час
прийому препарату істотно не змінилася;
побічних ефектів лікування, що вимагали
його припинення, також не виявлено.

Висновки
Отже, у ході проведеного нами тримісячного дослідження Неопрост-форте продемонстрував свою ефективність
у лікуванні ДГПЗ І‑ІІ стадій та ХП
як за суб’єктивними показниками (IPSS),
так і за об’єктивними (зменшення лейкоцитарної реакції секрету передміхурової
залози, об’єму простати та ОЗС).
Неопрост-форте добре переноситься хворими, не викликає побічних
Продовження на стор. 36.

Матеріали і методи дослідження
Згідно із критеріями відбору у дослідження увійшли пацієнти, які
мали:
• легкі і помірні симптоми ДГПЗ
та ХП без ускладнень;
• вік ≥50 років;
• діагноз ДГПЗ і симптоми нижніх сечових шляхів із сумарною
оцінкою за шкалою International
Prostate Symptom Score (IPSS) >13 балів і оцінкою якості життя (QOL)
>3 бали;
• максимальну об’ємну швидкість потоку сечі 5‑12 мл/с (об’єм спорожнювання >150 мл);
• об’єм залишкової сечі (ОЗС)
не більше 200 мл.
Неопрост-форте призначали перорально після їди по 1 таблетці двічі
на день протягом 3 міс.
У результаті добору в дослідження
було включено 25 пацієнтів віком від 61
до 82 років (у середньому 66±9 років),
із тривалістю захворювання від півроку до 4 років. У всіх хворих проводили
збір анамнезу, оцінювали симптоматику
із використанням анкети IPSS і показник
якості життя, проводили пальцеве ректальне дослідження простати.
На початку і по закінченні дослідження
виконували ультразвукове дослідження
простати з виміром її об’єму й ОЗС та урофлоуметрію. Оцінку впливу лікування
на сексуальну функцію хворих проводили
за допомогою анкетного опитування.
Дванадцятитижневий курс лікування
препаратом Неопрост-форте повністю
завершили 22 хворих (88±6%). Троє пацієнтів не пройшли контрольне дослідження після лікування з сімейних обставин. Випадків вибуття з дослідження
через побічні ефекти не спостерігалось.
Таким чином, оцінка ефективності препарату виконана у 22 пацієнтів, оцінка
переносимості – у 25.

З

Результати дослідження
У більшості пацієнтів на початку дослідження відмічались симптоми почастішання сечовипускання (нічна полакіурія – у 96±4%, денна – у 72±9%),
странгурія – у 88±7% та імперативні позиви – у 68±10%. По завершенню терапії
покращання спостерігалось у 84±8% осіб,
середня частота нічних сечовипускань
знизилась із 3,6 до 1,9 (р<0,05), середня
частота денних сечовипускань – із 6,2
до 4,8 (р>0,05), ступінь виразності странгурії та імперативних позивів зменшився
відповідно у 72±9% і 84±8% пацієнтів.
При дослідженні секрету передміхурової
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Ефективність використання
Неопрост-форте в лікуванні хронічного простатиту
та доброякісної гіперплазії передміхурової залози
Продовження. Початок на стор. 34.
Таблиця 1. Динаміка змін досліджуваних параметрів
у пацієнтів, які приймали Неопрост-форте
Досліджувані параметри
IPSS, бали
QOL, бали
Максимальна швидкість
сечовипускання, мл/с
Об’єм простати, см3
ОЗС, мл
Час сечовипускання, с
Середня швидкість сечовипускання,
мл/с

До

До лікування
21,9±6,3
3,8±1,4

Після лікування
12,0±4,2
3,4±0,8

Зміни параметра
-45,2% р<0,05
-10,5% р>0,05

12,1±2,6

14,0±2,4

+15,7% р>0,05

82,3±8,1
86,4±9,8
32±4

71,6±6,8
32,3±4,4
31±2

-12,8% р>0,05
-62,6% р<0,05
-8,8% р>0,05

5,1±1,4

5,9±1,1

+15,6% р>0,05

До лікування, %
95,45
68,2
77,3
81,8

Ніктурія
Денна полакіурія
Странгурія
Ургентне сечовипускання

QoL

Після лікування, %
59,1*
63,6
59,1
54,5*

Об’єм простати

ОЗС
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Рис. 1. Динаміка показників IPSS та QoL
у пацієнтів із ДГПЗ у процесі лікування

ефектів, що вимагають припинення лікування, не порушує статеву функцію
хворих на ДГПЗ та ХП.
Найвищу ефективність препарат виявив
у пацієнтів з обсягом простати до 100 мл
і вихідним обсягом залишкової сечі до 200
мл. Подальше дослідження динаміки
об’єктивних показників у цієї категорії
хворих, можливо, дозволить скоригувати

ДАЙДЖЕСТ
Результаты РКИ: применение
тестостерона не эффективно
у мужчин без патологического
гипогонадизма

Cимптомы возрас тного дефицита
андрогенов у мужчин неспецифичны
и включают такие распространенные
состояния, как ожирение, депрессия и
снижение физической активности. Одной
из самых частых причин применения
тестостерона не по назначению является ожирение, которое ведет к снижению синтеза глобулина, связывающего
половые гормоны, и, как следствие, к
снижению уровня общего тестостерона.
Однако до сих пор не было проведено
качественных исследований, которые позволили бы выяснить, насколько эффективна тестостероновая терапия у таких
пациентов. Притом что неоправданное
лечение может приводить к развитию
эритроцитоза, повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний простаты, а также к ятрогенному
гипогонадизму после отмены препарата
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Таблиця 2. Динаміка розладів сечовипускання у пацієнтів, які
приймали Неопрост-форте, у процесі лікування
Показник

Після

40
30
20
10
0

До

Після

Рис. 2. Динаміка показників об’єму простати
та ОЗС у хворих на ДГПЗ в процесі лікування

критерії відбору осіб для успішного
лікування препаратом Неопрост-форте.
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Рис. 3. Динаміка показників ноктурії (1),
денної полакіурії (2), странгурії (3) та
ургентного сечовипускання (4) у хворих
у процесі лікування препаратом
Неопрост-форте (% хворих)

У рекомендаціях Міжнародного наукового комітету 4-ї Міжнародної наради
з ДГПЗ наголошується: щоб той або інший
вид лікування був розцінений як прийнятний, він «...повинен переслідувати
принаймні одну з нижчеперелічених цілей: рятування пацієнта від симптомів
захворювання, зменшення обструкції
або запобігання пізнім ускладненням…»
[11]. Виходячи з цього положення, аналіз
результатів як раніше опублікованих, так
і власних досліджень дозволяє вважати застосування Неопрост-форте цілком прийнятним, патогенетично обґрунтованим
видом лікування ДГПЗ та ХП.
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(вследствие подавления выработки эндогенного тестостерона).
Все это привело к тому, что в 2014 г. Министерство здравоохранения Канады выпустило предупреждение о том, что применение тестостерона связано с повышенным
риском сердечно-сосудистых заболеваний.
А Управление по санитарному надзору за
качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что низкий уровень
циркулирующего тестостерона, не связанный с гипогонадизмом, не является патологией и не требует специального лечения.
Таким образом, эксперты пришли к выводу,
что наличие андрогенодефицитоподобных
симптомов в сочетании с низким уровнем
тестостерона еще не доказывает наличие
подлинного возрастного андрогенного
дефицита у пациента, несмотря на то что
в некоторых клинических руководствах
утверждается обратное.
Группа американских, австралийских
и сингапурских специалистов провели рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование, чтобы

выяснить, насколько вообще эффективна
терапия тестостероном у мужчин с андрогенодефицитоподобной сексуальной дисфункцией и/или энергетической недостаточностью, не имеющих патологического
гипогонадизма. Участие в нем приняли 45
мужчин в возрасте старше 40 лет.
В первой фазе исследования участники были разделены на две группы,
одна из которых ежедневно в течение
6 нед применяла гель А, вторая – гель В.
Один из гелей содержал тестостерон,
другой – плацебо. После терапии следовал 3-недельный перерыв. Во второй
(перекрестной) фазе испытуемых поменяли местами: те, кто ранее применял
гель А, теперь в течение 6 нед получали
гель В, а применявших гель В перевели
на гель А. После завершения терапии и
3-недельного перерыва была проведена
третья фаза, в которой участники должны
были сами определить, какой препарат
они хотят получать: A или B. Первичной
конечной точкой исследования были сексуальная функция и симптомы снижения

энергии, оцениваемые по визуальноаналоговой шкале (Lead Symptom Score,
LSS).
Результаты показали, что применение
тестостерона и увеличение уровня гормона в крови до нормального уровня не
принесло пациентам большей пользы в
сравнении с плацебо. Было выявлено ковариантное влияние возраста, индекса
массы тела и базового уровня тестостерона на качество жизни. Только 1 из 22 показателей в 7 категориях шкалы, предназначенной для оценки качества жизни,
значительно улучшался при лечении тестостероном. В последней фазе испытания
участники не отдавали явного предпочтения тестостерону в сравнении с плацебо.
Исследователи заключили, что тестостерон не улучшает состояние пациентов с сексуальной дисфункцией и/или симптомами
снижения уровня энергии при отсутствии у
них патологического гипогонадизма.
По материалам https://www.uroweb.ru. J Gerontol
A Biol Sci Med Sci. 2019 Aug 19. pii: glz195. doi:
10.1093/gerona/glz195
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Влияние уровня эндогенного тестостерона
на риск смертности*
Известно, что у мужчин ожирение и метаболические осложнения связаны с более низкими уровнями сывороточного
тестостерона и дигидротестостерона (ДГТ), а также с повышенным риском развития и смертностью от сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ). Причинно-следственные связи между этими факторами остаются предметом дискуссий. Предлагаем
вашему вниманию обзор статьи E. J. Meyer и G. Wittert (университет Аделаиды, Австралия), в которой представлены
результаты метаанализа доказательных данных, касающихся связи уровня эндогенного циркулирующего тестостерона
со смертностью от всех и конкретных причин.

Гипогонадизм, индуцированный андрогендепривационной терапией рака простаты
У больных раком предстательной железы
(РПЖ), получающих лечение методом хирургической или медикаментозной кастрации
(что приводит к чрезвычайно низким или
неподдающимся определению концентрациям тестостерона и его основных метаболитов
в сыворотке), отмечается более высокий показатель смертности от всех причин, а также
от ССЗ. Мужчины с любой формой сердечного/цереброваскулярного заболевания или
сахарным диабетом в анамнезе подвержены
наибольшему риску смертности от всех причин
независимо от уровня риска смерти от РПЖ,
даже при коротком курсе андроген-депривационной терапии (АДТ). Кроме того, сочетание
низкого уровня сывороточного тестостерона
перед лечением и наличия множества предсуществующих сопутствующих заболеваний связано с уменьшением общей выживаемости после АДТ. На основании этих фактов высказано
предположение о взаимосвязи между уровнем
тестостерона и повышением смертности от всех
причин у пациентов данной категории.

рака легких, рака грудной железы, опухолей
средостения и неходжкинской лимфомы.
Мужчины с синдромом Клайнфельтера
имеют повышенный риск ССЗ, включая неишемические заболевания сердца и цереброваскулярные заболевания. Однако остается
невыясненным, обусловлен ли этот риск гипогонадизмом или самим синдромом, а также
нет доказательств того, что терапия тестостероном устраняет таковой.
По крайней мере, частично повышенный
риск может быть обусловлен хромосомной
аномалией. На чувствительность к андрогенам
влияет полиморфизм гена андрогенного рецептора и количество CAG-повторов в рецепторе.
Генотип синдрома Клайнфельтера, связанный
с полиморфизмом данного гена и увеличенным
числом CAG-повторов, обусловливает снижение чувствительности к андрогенам. Экспериментальные исследования (Arnold A.P. et al.,
2016) на мышах с интактным яичком показали, что количество Х-хромосом обусловливает
половые различия в развитии и течении ССЗ.
Этим можно объяснить повышенный риск ССЗ
у мужчин с синдромом Клайнфельтера.

Врожденный гипогонадотропный
гипогонадизм

Эндогенный тестостерон и смертность
от всех причин

У мужчин с врожденными формами гипогонадотропного гипогонадизма, не получавших
лечения до позднего подросткового возраста
и до первых лет второго десятилетия, наблюдается ожирение, эндотелиальная дисфункция,
склонность к воспалению, инсулинорезистентность и повышенная толщина слоя интима-медиа сонной артерии по сравнению
со здоровыми ровесниками.
В соответствии с данными A. Sonmez et al.
(2015) после тестостерон-заместительной терапии на протяжении 6 мес маркеры кардиометаболического риска скорее ухудшаются,
чем улучшаются, однако после 9 мес лечения наблюдается улучшение по сравнению
с исходным уровнем. Имеются ограниченные сведения о смертности лиц с гипогонадотропным гипогонадизмом, не получавших
лечения в течение всей жизни, но, вероятно,
у них не отмечено повышенного риска ССЗ.
После начала лечения тестостероном кратковременная (в течение 2 нед) его отмена приводит к повышению уровня инсулина натощак.

В долгосрочном исследовании (Pye S.R. et
al., 2014) с участием 2599 пациентов в возрасте
40‑79 лет обнаружено, что уровень смертности
у мужчин с возрастным гипогонадизмом значительно превышает таковой в общей популяции
(30,9 против 5,7%). Почти две трети случаев
смерти среди мужчин с возрастным гипогонадизмом были связаны с ССЗ, а одна треть –
произошла вследствие рака, что отличалось
от наблюдаемого в общей популяции (38,1%
смертей обусловлено ССЗ и 40,8% раком). Анализ ассоциации между возрастным гипогонадизмом и процентом смертности от всех причин
показал, что со временем выживаемость продолжала снижаться. После коррекции по отягощающим факторам у пациентов с тяжелым
возрастным гипогонадизмом риск смертности
от всех причин был повышен в 5 раз, а смертности от ССЗ – в 8 раз. При уровне сывороточного
тестостерона <8,0 нмоль/л, независимо от наличия симптомов сексуальной дисфункции, отмечался в 2 раза более высокий риск смертности
от всех причин, чем у мужчин с эугонадным статусом. Этот риск повысился в 3 раза у мужчин
с уровнем тестостерона <8,0 нмоль/л при наличии сексуальных расстройств. Таким образом,
возрастной гипогонадизм представляет собой
прогностический признак плохого состояния
здоровья у стареющих мужчин.
В проспективном исследовании (Holmboe S. A. et al., 2015) с участием 5350 мужчин
в возрасте 30‑70 лет наблюдалась положительная корреляция между концентрацией лютеинизирующего гормона (ЛГ), соотношением
ЛГ к тестостерону и показателями смертности
от всех причин и от рака. Несмотря на снижение с возрастом уровней общего и свободного
тестостерона, ни один из них не был связан
со смертностью от всех причин или от рака,
но низкий показатель тестостерона был предиктором смертности от ССЗ. Был сделан
вывод о том, что измерение ЛГ наряду с определением тестостерона у мужчин с андрогенной недостаточностью может обеспечить

Синдром Клайнфельтера
Синдром Клайнфельтера является наиболее распространенной формой патологии
(полисомии) половых хромосом у мужчин
и одной из причин гипогонадизма. Распространенность заболевания составляет приблизительно 1:600. У пациентов с синдромом
Клайнфельтера риск ранней смертности повышен на 40‑50%, и продолжительность жизни
уменьшена от 2 до 5 лет по сравнению со здоровыми лицами соотвествующего возраста.
Степень риска смертности от всех причин
у этих мужчин аналогична во всех возрастных
группах. Конкретными причинами смерти
пациентов с синдромом Клайнфельтера являются инфекционные заболевания, онкопатология, сахарный диабет, сосудистая недостаточность кишечника и ССЗ, неврологические,
урологические и легочные заболевания. У них
также значительно повышен риск развития

дополнительную информацию о худшем прогнозе в отношении общего состояния здоровья
и сопутствующей патологии, что в противном
случае может быть упущено.
Было обнаружено, что динамические изменения сывороточного тестостерона у пожилых мужчин ассоциируются со смертностью
от всех причин (Hsu B. et al., 2016). Уровень
тестостерона измерялся у мужчин в возрасте
≥70 лет на исходном уровне и повторно через
2 года и 5 лет. У мужчин с низшим квартилем
тестостерона, эстрадиола (E2), ДГТ и расчетного свободного тестостерона наблюдался наиболее высокий совокупный риск смертности
от всех причин. Прогрессирующее снижение
уровня тестостерона в сыворотке крови с течением времени было связано со смертностью
от всех причин (относительный риск 1,18; 95%
доверительный интервал: 1,05‑1,32, р=0,004)
и смертностью от рака (относительный риск
1,32; 95% доверительный интервал: 1,06‑1,64,
р=0,01), показатели которых были значительными даже после поправки на возраст, индекс
массы тела и курение. Важным открытием стала связь прогрессивно снижающегося уровня
тестостерона и смертности от рака в течение
7-летнего периода, на протяжении которого
собирались данные о смертности.
Было установлено (Yeap B. B. et al., 2014;
Hamilton E.J. et al., 2016), что не только низкий,
но и высокий уровень тестостерона в сыворотке
крови связан с повышением смертности среди
мужчин как с сахарным диабетом 2-го типа, так
и без такового. В популяции мужчин в возрасте
70‑89 лет кумулятивный показатель смертности
был наиболее высоким среди лиц с наименьшим
квартилем значений общего тестостерона, а второй пик показателя отмечен у мужчин с наивысшим квартилем показателей общего тестостерона
(Yeap B.B. et al., 2014). Таким образом, в эпидемиологических исследованиях продемонстрировано, что у мужчин с низким уровнем эндогенного тестостерона повышен риск смертности
от всех причин по сравнению с мужчинами с более высоким уровнем этого гормона, у которых
основной причиной смерти остаются ССЗ.

Эндогенный тестостерон и смертность
от конкретных причин
Рак
Распространенность дефицита тестостерона
среди мужчин с онкологическими заболеваниями высока и обусловлена либо основным
заболеванием, либо лечением. У пациентов
с метастазами часто наблюдается андрогенная
недостаточность, и до 90% лиц, получающих
аналгезию опиоидами при раке, имеют сниженный уровень тестостерона.
Мужчины с распространенными злокачественными новообразованиями имеют более
низкий уровень тестостерона, и это связано
с более высоким уровнем ЛГ, что свидетельствует о недостаточности яичек на терминальных
стадиях заболевания.
Данные литературных источников относительно связи между низким исходным уровнем
сывороточного тестостерона и смертностью
от рака весьма противоречивы. В исследовании
European prospective investigation into cancer in
Norfolk (EPIC-Norfolk, 2007) была обнаружена такая связь, однако после коррекции на ковариаты

достоверность данных не сохранялась. Мужчины
с синдромом Клайнфельтера также подвержены
повышенному риску возникновения рака.
Степень, в которой дефицит андрогенов способствует заболеваемости и смертности от рака,
и то, насколько эффективна заместительная
терапия тестостероном, является предметом
будущих исследований.

Болезнь почек
Хроническая болезнь почек (ХБП) способствует возникновению нарушений гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы
и последующему развитию недостаточности андрогенов у мужчин. Предполагаемая
распространенность дефицита андрогенов
у мужчин с ХБП составляет приблизительно
48‑60%. Степень дефицита тестостерона пропорциональна тяжести ХБП, однако спорным
остается вопрос относительно причинно-следственной связи этих состояний. В долгосрочных популяционных исследованиях показано, что ХБП и низкий уровень тестостерона
в сыворотке крови являются дополнительными факторами риска смертности.

Заболевания легких
Низкий уровень тестостерона в сыворотке был зарегистрирован у пациентов с заболеваниями легких. По результатам популяционного исследования (Araujo A. B. et al.,
2007; n=1686; средний период наблюдения
15,3 года), причиной смерти 9,6% участников
были респираторные заболевания. Оказалось,
что низкий рассчитанный уровень свободного
(но не общего) тестостерона связан с повышенной смертностью от респираторных заболеваний. В другом проспективном популяционном исследовании (Laughlin G. A. et al.,
2007) с участием 794 мужчин (средний возраст
73,6 года), наблюдавшихся до 20 лет (в среднем 11,8 года), обнаружено, что у лиц с низким
исходным уровнем общего и свободного тестостерона был повышен риск смерти от респираторного заболевания в течение 20 лет.

ВЫВОДЫ
Остается неясным, являются ли низкие
концентрации тестостерона в сыворотке крови у мужчин независимым фактором риска
ССЗ или маркером их наличия. При определении риска ССЗ, вероятно, более важную роль
играют факторы, связанные с генетическим
статусом, с образом жизни и сопутствующими
заболеваниями, чем прямое действие половых
стероидов. Вместе с тем доказано, что когда низкий уровень тестостерона является следствием
ожирения и образа жизни, существенная потеря
веса и физическая активность способствуют его
улучшению или нормализации и снижению риска ССЗ. По-видимому, существует связь между низким уровнем тестостерона в сыворотке
крови и смертностью от всех причин и от ССЗ
у пожилых мужчин; однако вследствие неоднородности исследований не могут быть сделаны
однозначные выводы. Среди больных раком,
ХБП и респираторными заболеваниями чаще,
чем в общей популяции встречается гипогонадизм. Результаты долгосрочных популяционных исследований свидетельствуют, что низкий
уровень тестостерона в сыворотке крови связан
с более высоким риском смерти от рака и заболеваний почек и легких, в то время как в других
исследованиях эта связь не была обнаружена.
В совокупности эти данные дают основания
предположить, что низкий уровень тестостерона в более позднем возрасте может быть связан
с повышением смертности от всех и от конкретных причин. Изучение данной проблемы
продолжается и требует проведения дальнейших
исследований.
Подготовила Виктория Лисица
По материалам: E. J. Meyer, G. Wittert.
Endogenous testosterone and mortality risk.
Asian Journal of Andrology. 2018; 20, 115‑119.
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Лауреати Нобелівської премії з медицини
та фізіології – 2019
У Стокгольмі стартував Нобелівський тиждень. Нобелівську премію з медицини та фізіології присудили групі
науковців за відкриття того, як живі клітини реагують на присутність кисню й адаптуються до його рівня.
Це допоможе розробити нові способи боротьби з раком та іншими захворюваннями. Нагороду отримають
американські вчені – 61-річний Вільям Келін-молодший і 63-річний Ґреґґ Семенца, а також їхній британський
колега – 65-річний Пітер Реткліфф. Вільям Келін є професором Гарвардської медичної школи, сер Пітер Реткліфф – О
 ксфордського університету,
а Ґреґґ Семенца – У
 ніверситету Джонса Хопкінса.

Історії успіху лауреатів
«Ця нагорода – трьом ученим, які винайшли молекулярний регулятор, що визначає, як наші клітини
адаптуються, коли рівень кисню знижується», – с казав
професор Рандал Джонсон, член Нобелівської асамблеї.

Як зазначають у комітеті, про фундаментальне значення кисню знали давно, але як клітини адаптуються
до змін його рівня, залишалося невідомим. І цьогоріч
нарешті було пролито світло на це питання, адже робота розкриває молекулярні механізми, що лежать в основі того, як клітини адаптуються до змін у постачанні
киснем. На думку шведських експертів, відкриття лауреатів допомагає зрозуміти процеси, що відбуваються
при фізичному навантаженні, а також при недокрів’ї
та інсульті, коли клітини відчувають нестачу кисню.

Вільям Келін,
американський
учений-медик,
онколог. Професор Гарвардського
Dana-Farber Cancer
Institute

Вільям Келін-молодший народився 1957 року
в Нью-Йорку в родині податкового адвоката. Отримав
ступінь бакалавра з математики та хімії в Університеті Дюка. У 1982 році став доктором медицини. Потім
пройшов терапевтичну підготовку в госпіталі Університету Дж. Хопкінса, а також стажування в Інституті
раку «Дана-Фарбер». В Інституті раку «Дана-Фарбер»
Келін заснував власну лабораторію (1992), де досліджував спадкові форми раку. Із 1998 року є дослідником
Медичного інституту Говарда Хьюза. У 2002 році став
професором Гарвардської медичної школи.
Із 2008 року Келін – заступник директора з фундаментальних наук в онкологічному центрі «Дана-Фарбер». Його дослідження зосереджені на розумінні ролі
мутацій у генах-супресорах пухлин у розвитку раку.
Основна його робота присвячена ретинобластомі, генам-супресорам пухлини фон Гіппеля – Ліндау і р53.
Келін був удостоєний престижної нагороди разом
із британцем Пітером Реткліффом і американцем Ґреґґом Семенцою за відкриття механізму чутливості клітин до кисню та їх адаптації до його нестачі. При цьому
зазначив, що в дослідженнях важливу роль відіграє випадок, а результати бувають несподіваними. «Я біолог,
який вивчає рак, і лікар, проте перший метод лікування, що запропонувала моя лабораторія, був від анемії.
Я завжди стверджую, що в науці буває саме так», – п
 ідкреслив він. Дослідник не виключає, що таке велике

відкриття, що стосується раку, може стати результатом
наукових пошуків у суміжній сфері.
«Коли я був молодий, улюбленим дозвіллям мого
батька було рибальство. Один із секретів полягає в тому,
щоб знати, де риба, а в цьому велику роль відіграють
гіпотези, – в важає Келін. – Д
 умаю, одна річ, щодо якої
я мав рацію, полягає в тому, що я зрозумів, що хвороба
Гіппеля – Л
 індау є хорошим місцем для лову».
Як пояснили представники Гарвардського університету, дослідження Келіна спочатку стосувалися зазначеної хвороби.

Ґреґґ Семенца,
американський
учений-медик,
педіатр, генетик,
першовідкривач
білка HIF1A.
Професор Університету Дж. Хопкінса

Ґреґґ Семенца народився 1956 року в Нью-Йорку. Захоплення наукою з’явилося у хлопчика завдяки шкільному вчителю біології, а народження у друга його сім’ї
дитини із синдромом Дауна підштовхнуло до вивчення
педіатричної генетики. У 1978 році він успішно закінчив
Гарвардський університет.
У 1984 році Семенца отримав ступінь доктора медицини й доктора філософії у Пенсильванському університеті. Потім займався педіатрією і, зокрема, пройшов
інтернатуру в медичному центрі Університету Дюка.
Із 1986 року був постдоком із медичної генетики в Університеті Дж. Хопкінса, а з 1990 – перебуває у його
штаті.
Ґреґґ Семенца обіймає ряд професорських посад
у школі медицини Університету Дж. Хопкінса. Він є директором – засновником програми із судинної біології Інституту клітинної інженерії цього ж університету,
членом Інституту медичної генетики та Sidney Kimmel
Comprehensive Cancer Center, а також афілійований в
Інституті нанобіотехнологій.

Пітер Реткліфф,
британський
учений-медик,
молекулярний
біолог. Директор
Оксфордського
Target Discovery
Institute
Пітер Реткліфф народився 1954 року в м. Моркам,
Велика Британія. Навчався медицини в коледжі Гонвілл-енд-Кіз, де отримав ступінь бакалавра медицини
(1978). Пройшов клінічну підготовку в найстарішій лікарні Лондона, госпіталі Святого Варфоломія. У 1987
році здобув ступінь доктора медицини в Кембриджському університеті.
Реткліфф працював у London postgraduate
hospitals. Пізніше навчався нефрології в Оксфорді,

а згодом – молекулярної біології. В Оксфорді заснував
(1990) лабораторію біології гіпоксії, яку очолював понад
двадцять років. У 1996 році отримав звання професора.
Із 2003 по 2016 рік Пітер Реткліфф був професором
Оксфордського університету. Потім обійняв посаду директора оксфордського Target Discovery Institute і там же
став членом Інституту Людвига з дослідження раку. Також був призначений директором із клінічних досліджень Інституту Френсіса Крика.

Хід досліджень
Усім тваринам необхідний кисень, щоб на клітинному рівні перетворювати їжу на корисну енергію.
Життєва важливість кисню була зрозумілою сторіччями, проте як саме клітини пристосовуються до зміни його рівня, довго залишалося загадкою. Нинішні
нобелівські лауреати відкрили, яким чином клітини
можуть відчувати й адаптуватися до зміни доступності
кисню. Вони визначили молекулярні механізми, що
регулюють активність генів у відповідь на коливання
концентрації кисню. Їхні дослідження розкрили секрети одного з найважливіших адаптаційних життєвих
процесів. Вони заклали основу для нашого розуміння
того, як рівень кисню впливає на клітинний метаболізм
і фізіологічні функції.
Так, ключовою фізіологічною відповіддю на брак
кисню є підвищення рівня гормона еритропоетину, що
призводить до підвищеного вироблення червоних
кров’яних тілець, які переносять кисень (еритропоез). Важливість гормонального контролю еритропоезу
була відома ще на початку ХХ сторіччя, але як саме цей
процес контролювався киснем, було невідомо.
Педіатр і генетик, професор Університету Дж. Хоп
кінса (США) Ґреґґ Семенца вивчав відповідальний
за вироблення еритропоетину ген (EPO-ген) і те,
як саме цей процес регулюється зміною рівня кисню.
Використовуючи генетично модифікованих мишей,
він виявив особливі сегменти ДНК, розташовані поруч
із EPO-геном, які відповідають за реакцію організму
на гіпоксію. Його закордонний колега, сер Пітер Реткліфф, професор Оксфорду (Велика Британія), також
вивчав кисневозалежну регуляцію EPO-гена. Їхні обидві
дослідницькі групи встановили, що механізм сприйняття кисню присутній практично в усіх тканинах,
а не лише у клітинах нирок, де зазвичай безпосередньо
виробляється еритропоетин. Це були важливі відкриття,
які показують, що механізм був повсюдним і функціональним у багатьох різних типів клітин.
Семенца пішов далі – він хотів встановити клітинні
компоненти, які беруть участь у цій відповіді. У культивованих клітинах печінки дослідник виявив білковий комплекс, який зв’язується з ідентифікованим
сегментом ДНК кисневозалежним чином. Він назвав
цей комплекс фактором, індукованим гіпоксією (HIF).
У даному випадку під фактором розуміються особливі
види білків, які контролюють перенесення генетичної
інформації, а конкретно – фактори, робота яких безпосередньо залежить від рівня кисню. Розпочалася інтенсивна робота з виділення комплексу HIF, і 1995 року
Семенца зміг опублікувати деякі свої ключові результати, наприклад щодо виявлення генів, що кодують HIF.
Як виявилося, HIF складається з двох різних ДНК-зв’язуючих білків, так званих факторів транскрипції, які отримали назви HIF‑1α і ARNT. Тепер дослідники могли
розв’язувати головоломку, яка б дала їм змогу зрозуміти,
які додаткові компоненти залучені до процесу і як працює весь механізм.
Механізм, за допомогою якого клітини реагують
на концентрацію кисню, відіграє певну роль у розвитку різних захворювань людини. Наприклад, пацієнти
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з нирковою недостатністю страждають від анемії,
оскільки нирки не справляються з виробництвом еритропоетину. А багато пухлин, навпаки, виробляють надмірну кількість білків, пов’язаних із гіпоксією, а не стимулюють ріст судин. Детальне розуміння сигнального
каскаду, який лежить в основі цих процесів, може допомогти в розробці лікарських засобів для посилення або
пригнічення відповіді на гіпоксію в клітинах.
Як відбувається робота факторів, індукованих гіпо
ксією? Якщо рівень кисню високий, у клітинах міститься дуже невелика кількість HIF‑1α. Проте якщо він
низький – вміст HIF‑1α починає підвищуватися так, що
він може зв’язуватися і таким чином регулювати EPOген, а також інші гени з HIF-зв’язуючими сегментами
ДНК. Дослідницькі групи показали, що HIF‑1α, який
зазвичай розпадається швидко, в умовах гіпоксії захищений від розпаду. За нормального рівня кисню білковий комплекс (протеасома) руйнує HIF‑1α. За нормальних умов до білка HIF‑1α приєднується маленький
пептид убіквітин, а він, своєю чергою, слугує мішенню
для протеасоми, яка доводить процес розпаду до кінця. Однак, як саме убіквітин приєднується до HIF‑1α
залежно від рівня кисню, залишалося для дослідників
загадкою, яку вкрай важливо було розгадати.
Відповідь прийшла звідки й не чекали. У той самий
час, коли Ґ.Семенца і П.Реткліфф вивчали регуляцію
EPO-гена, онколог В.Келін-молодший займався дослідженням спадкового синдрому – х вороби Гіппеля –
Ліндау (VHL-хвороба). Цей синдром значно підвищує
ризик деяких видів раку в сім’ях зі спадковими мутаціями VHL-гена. Келін встановив, що VHL-ген кодує
білок, який запобігає виникненню раку. Вчений також
довів, що ракові клітини, які позбавлені функціонального VHL-гена, демонструють аномально високий рівень генів, регульованих гіпоксією. Утім, коли VHL-ген
знову вводився в ракові клітини, цей рівень відновлювався до нормального. Це було важливою зачіпкою, яка
показала, що VHL якимось чином бере участь у контролі реакції клітини на гіпоксію. Додаткові відомості
принесли кілька дослідницьких груп, які виявили, що
VHL є частиною того самого означеного комплексу,
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який маркує білки убіквітином.
Іншими словами, «вказує» протеасомі, що саме їй необхідно зруйнувати. Реткліфф із колегами згодом
дійшов важливого висновку: продемонстрував, що VHL може фізично
взаємодіяти з HIF‑1α і є необхідним
для руйнування цього фактора за
нормальних рівнів кисню. Це остаточно довело зв’язок VHL із HIF‑1α.
У подальших дослідженнях учених
було виявлено, що функція активації
гена HIF‑1α регулюється кисневозалежним гідроксилюванням. Отже,
нобелівські лауреати з’ясували механізм визначення рівня кисню і показали, як він працює. Завдяки їхнім
новаторським дослідженням ми знаємо набагато більше про те, як зміна рівня кисню регулює фундаментальні фізіологічні процеси в організмі.
Чутливість до кисню дозволяє клітинам адаптувати свій
метаболізм і до зниження його рівня. Це відбувається
постійно, наприклад у м’язах під час інтенсивних тренувань. Інші приклади адаптивних процесів, контрольованих чутливістю до кисню, включають утворення нових
кровоносних судин і вироблення еритроцитів. Наша
імунна система й чимало інших фізіологічних функцій
також налаштовуються за допомогою механізмів чутливості до рівня кисню. Він, як виявилося, серйозно впливає і на внутрішньоутробний період – з його допомогою
контролюється нормальне формування кровоносних
судин плода і розвиток плаценти.

Ключ до регулювання клітинних процесів
Чутливість до рівня кисню є ключовим фактором
безлічі захворювань. Так, пацієнти із хронічною нирковою недостатністю часто страждають на тяжку анемію через зниження вироблення еритропоетину. Цей
гормон, як зазначено вище, виділяється клітинами
нирок і необхідний для контролю утворення червоних
кров’яних тілець – еритроцитів. Крім того, механізми,

регульовані за допомогою кисню, відіграють важливу
роль у розвитку ракових пухлин. Саме ці механізми дають злоякісним утворенням вирощувати необхідні їм
кровоносні судини й змінювати метаболізм для значного розмноження ракових клітин. Отже, праці нобелівських лауреатів‑2019 розкрили секрет одного з найважливіших адаптаційних життєвих процесів. Дослідники
заклали основу для нашого розуміння того, як рівень
кисню впливає на клітинний метаболізм і фізіологічні
функції. Їхні відкриття також проклали шлях до багатообіцяючих нових стратегій боротьби з анемією, раком
і багатьма іншими захворюваннями.
Фармацевтичні компанії, спираючись на ці дані,
спрямовуватимуть свої зусилля на виготовлення ліків,
здатних впливати на різні хворобливі стани шляхом активації або блокування механізмів чутливості до кисню.
Минулого року Нобелівську премію з фізіології та медицини отримали вчені-імунологи Джеймс Еллісон і Тасуку Хондзе за відкриття терапії раку шляхом активації
імунної відповіді.
Підготувала Олександра Завидович
За матеріалами https://uk.wikipedia.org ‘ wiki ‘ruspekh.ru ‘ people ‘ item ‘ uilyamkelin-william-bill-george-kaelin-jr
https://bykvu.com, https://www.interfax.ru ‘ world.
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Дуодарт
(
Якщо у Вашого пацієнта з ДГПЗ помірні
та важкі СНСШ та ризик прогресування 1,3,4:

IPSS ≥ 8 балів*
ПСА ≥ 1,5 нг/мл
Об’єм ПЗ >30 см3

Дуодарт

одна капсула, один раз на день2
Дуодарт – це фіксована по дозі комбінація
у вигляді твердої капсули, яка містить
0,5мг дутастериду і 0,4мг тамсулозину
гідрохлориду2

Дуодарт – єдина зареєстрована в Україні фіксована комбінація
альфа-блокатора та інгібітора 5-альфа-редуктази#
Коротка інструкція для медичного застосування препарату Дуодарт**
Склад: діючі речовини: дутастерид, тамсулозину гідрохлорид; 1 капсула містить дутастериду 0,5 мг та тамсулозину гідрохлориду 0,4 мг;
допоміжні речовини: монодигліцериди кислоти каприлової, бутилгідрокситолуол (Е 321), желатин, гліцерин, титану діоксид (Е 171), заліза
оксид жовтий (Е 172), тригліцериди середнього ланцюга та лецитин; целюлоза мікрокристалічна, метакрилатного сополімеру дисперсія, тальк,
триетилцитрат;
Показання. Лікування помірних та тяжких симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Зменшення ризику виникнення гострої
затримки сечі та необхідності хірургічного втручання у пацієнтів з помірними та тяжкими симптомами доброякісної гіперплазії передміхурової
залози.
Побічні реакції.
З боку нервової системи: запаморочення-часто; з боку репродуктивної системи і грудних залоз: імпотенція, порушення (зниження) лібідо,
порушення еякуляції, захворювання грудних залоз-часто. За даними 4-річного дослідження CombAT, відсоток побічних реакцій, визначених
дослідниками протягом першого, другого, третього та четвертого років лікування, змінювався: відповідно 22%, 6%, 4% та 2% при комбінованій
терапії дутастерид + тамсулозин; 15%, 6%, 3% та 2% при монотерапії дутастеридом; 13%, 5%, 2%, та 2% при монотерапії тамсулозином.
Протипоказання. Дуодарт не застосовують для лікування жінок і дітей (див. розділ «Застосування у період вагітності або годування
груддю»). Дуодарт протипоказаний хворим з підвищеною чутливістю до дутастериду, інших інгібіторів 5a-редуктази, тамсулозину (включаючи
тамсулозиніндукований ангіоневротичний набряк), інших компонентів препарату або до сої і арахісу. Дуодарт протипоказаний хворим, які
мають в анамнезі ортостатичну артеріальну гіпотензію. Дуодарт протипоказаний хворим з тяжкою печінковою недостатністю Дуодарт не
застосовують для лікування жінок і дітей. Дуодарт протипоказаний хворим з підвищеною чутливістю до дутастериду, іншим інгібіторам
5a-редуктази, тамсулозину, іншим компонентам препарату або до соі та арахісу. Дуодарт протипоказаний хворим, які мають в анамнезі
ортостатичну артеріальну гіпотензію. Дуодарт протипоказаний хворим з важкою печінковою недостатністю.
Перед використанням препарату Дуодарт, будь ласка, ознайомтесь з повною інструкцією Дуодарт капсули P.П. UA/13330/01/01.
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства охорони здоров’я України 07.11.2018 № 2032
Перед застосуванням Дуодарту ознайомтесь з повною інструкцією для медичного застосування, яка додається до лікарського засобу
Інформація для професійної діяльності медичних та фармацевтичних працівників. Повну інформацію про лікарський засіб Ви можете отримати,
звернувшись до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»: 02152, м. Київ, пр-т Павла Тичини, 1-В, тел. (044) 585-51-85, www.ua.gsk.com
Повідомити про небажане явище Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» за тел. (044) 585-51-85 або на email oax70065@gsk.com
Повідомити про скаргу на якість препарату Ви можете до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна» за тел. (044) 585-51-85 або +380 (050) 381-43-49,
або на e-mail ua.complaints@gsk.com
Гіпотетичний випадок. Дана ілюстрація є художнім зображенням та не означає, що модель страждає яким-небудь захворюванням.
1. Roehrborn CG et al. Eur Urol 2010; 57:123–131.
2. Інструкція для медичного застосування препарату Дуодарт.
3. EAU guidelines on management non-neurogenic male lower urinary tract symptoms (LUTS), incl. benign prostatic obstruction (BPO). 2018.
4. Emberton M, et al. Int J Clin Pract 2008;62:1076–1086.
ДГПЗ: доброякісна гіперплазія передміхурової залози
ПЗ: передміхурова залоза
СНСШ: симптоми нижніх сечових шляхів
Міжнародна шкала оцінки симптомів при захворюваннях передміхурової залози (IPSS)
1-7 - незначні порушення, 8-19 - помірні порушення, 20-35 - тяжкі симптоми захворювання
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Imipenem / Cilastatin

Імібацид

Надійний вибір для лікування
ускладнених інфекцій

від 1 року

в/в краплинно

Широкий спектр антибактеріальної дії
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis,
Bacteroides fragilis, Mycobacterium fortuitum, Mycobacterium smegmatis, Serratia, Enterobacter
Стійкість до більшості β-лактамаз
(включаючи ESBL)1
Монотерапія інфекційного ендокардиту
як альтернатива іншим ЛЗ 2

ПОКАЗАННЯ
• внутрішньочеревні інфекції • інфекції нижніх дихальних шляхів
(тяжка пневмонія, включаючи лікарняну та вентилятор-асоційовану пневмонію)
• інтранатальні та післяпологові інфекції • ускладнені інфекції сечостатевої системи • ускладнені інфекції шкіри
та м’яких тканин • інфекції кісток і суглобів • септицемія • ендокардит
Склад: 1 флакон містить 500 мг іміпенему і 500 мг циластатину. Лікарська форма. Порошок для розчину для інфузій. Фармакотерапевтична група. Антибактеріальні засоби для системного застосування.
Іміпенем та інгібітор ферменту. Код АТХ J01D H51. Показання. Лікування інфекцій у дорослих та дітей віком від 1 року: внутрішньочеревні інфекції; інфекції нижніх дихальних шляхів (тяжка пневмонія, включаючи лікарняну
та вентилятор-асоційовану пневмонію), інтранатальні та післяпологові інфекції, ускладнені інфекції сечостатевої системи, шкіри та м’яких тканин, інфекції кісток і суглобів, септицемія, ендокардит. Протипоказання.
Підвищена чутливість до іміпенему, циластатину (будь-якого іншого компонента препарату), карбапенемів, інших β-лактамних антибіотиків. Спосіб застосування та дози. Вводити в/в краплинно (дозування див.
інструкцію до медичного застосування). Побічні реакції: діарея, блювання, збільшення рівнів трансаміназ, кропив’янка, синдром Стівенса-Джонсона, тромбофлебіт, тахікардія, агранулоцитоз, гемолітична анемія,
диспное, гостра ниркова недостатність, судоми, головний біль, втрата слуху, психічні порушення, псевдомембранозний коліт, кандидоз. Упаковка. По 1 флакону з порошком у пачці. Категорія відпуску. За рецептом.
Повна інформація про лікарський засіб в інструкції для медичного застосування. Р.П. МОЗ України № UA/17123/01/01 від 18.12.2018. Інформація для професійної діяльності медичних
та фармацевтичних працівників. Виробник: ПАТ НВЦ "Борщагівський ХФЗ", Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17. Тел.: (044) 205-41-23; (044) 497-71-40, www.bcpp.com.ua
1
2

Imipenem and meropenem resistance amongst ESBL producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae clinical isolates. Ejikeugwu P.C. and co-authors. «International Research Journal of Microbiology». Vol. 3 (10) October 2012.
Infective Endocarditis (Guidelines on Prevention, Diagnosis and Treatment of) ESC Clinical Practice Guidelines.

