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Нирки – фільтри нашого організму. Основне їхнє завдання – виводити з крові 

токсини й зайву рідину. Нирки також допомагають підтримувати кислотно-

лужний баланс, контролювати артеріальний тиск, виробляти еритроцити й 

підтримувати міцність кісток. 

Захворювання нирок – «тихі вбивці», які можуть значно вплинути на якість 

життя. Хронічна хвороба нирок призводить до того, що нирки поступово та 

незворотно перестають очищати кров від токсинів, виводити зайву рідину з 

організму та підтримувати гормональний баланс. 

Захворювання нирок і сечовидільних шляхів досить часто зустрічаються 

серед різноманітних патологій. Тому розпізнавання симптомів цих захворювань 

дуже важливе для організації правильного догляду за хворими з патологією 

нирок і сечовидільних шляхів і для відповідного ефективного лікування. 

Крім цього фахівець зобов’язаний вміти надати невідкладну допомогу при 

гострих станах з патологією нирок і сечовидільних шляхів. 

Загальний догляд за системою сечовиділення 

Основна функція нирок  секреція сечі. Майже всі речовини, що входять до 

складу сечі, доставляються кров'ю, окрім аміаку та деяких інших, що 

утворюються в самих нирках. Велике значення має участь нирок в регуляції 

осмотичної та кислотно-лужної рівноваги шляхом зміни концентрації сечі та її 

кислотності. 

Вища регуляція функцій нирок здійснюється корою головного мозку. 

Нормальний добовий діурез в середньому рівний 1,5 л (від 1000 мл до 1800 мл). 

Збільшення діурезу – поліурія – може бути при надмірному споживанні рідини, 

підвищенні осмотичного тиску крові унаслідок збільшеного вмісту в ній цукру 

(цукровий діабет), при порушенні реабсорбції води в канальцях унаслідок 

недоліку антидіуретичного гормону гіпофіза (нецукровий діабет), при 

пониженні концентраційної здатності нирок у випадках хронічного нефриту. 

Стійке зменшення діурезу (менше 500 мл) – олігурія – і повна відсутність 

сечі – анурія – можуть наступити як унаслідок захворювання самих нирок 

(гострий нефрит, сулемова нирка), так і при зневоднені організму, при 



закупорці сечоводів каменем або сдавлені пухлиною, при порушенні 

кровообігу. Анурія може виникнути унаслідок закупорки ниркових канальців, 

балії та сечоводів солями сульфаніламідних препаратів, якщо лікування цими 

препаратами не супроводилося рясним (лужним) питтям. У нормі спорожнення 

сечового міхура відбувається в середньому 5 – 6 разів на добу порціями сечі, 

відповідними ємкості сечового міхура – 200 – 300 мл. Почастішання 

сечовипускання – поллакіурія – часто поєднується з поліурією, в цьому випадку 

почастішання позивів пов'язане з наповненням сечового міхура. 

Полакіурія у поєднанні з хворобливим і утрудненим сечовипусканням – 

дизурією – буває при запаленні або при каміннях в сечовому міхурі унаслідок 

роздратування слизистої оболонки. У цих випадках сеча часто виходить 

малими порціями. Колір сечі різний залежно від концентрації її і наявних 

домішок. При поліурії сеча має соломенно-жовтий колір, при олігурії – темно-

коричневий, при гематурії (кров в сечі) набуває кольору м'ясних помиїв, при 

жовтяниці – колір пива. Деякі ліки, що виділяються з сечею, можуть забарвити 

її в різні кольори. Помутніння сечі може бути пов'язане з домішкою гною та 

солей. 

Питома вага сечі (відношення ваги 1 л сечі до ваги 1 л води) здорової людини 

коливається в значних межах (1002 – 1030) залежно від кількості рідини, що 

поступила в організм, і позаниркових втрат рідини з проносом і ін. Зазвичай, 

чим більше виділяється сечі, тим нижче її питома вага. Виняток становить 

цукровий діабет, при якому поліурія поєднується з високою питомою вагою 

пропорційно кількості цукру в сечі. 

Постійне виділення сечі однаково низької питомої ваги (ізогипостенурія), що 

наближається до питомої ваги плазми крові (1010), є основною ознакою 

недостатності концентраційної функції нирок. 

Запах сечі специфічний, при стоянні (особливо в теплі) вона розкладається та 

починає пахнути аміаком. 

Альбумінурія – поява в невеликих кількостях білка в сечі – може бути і у 

здорових людей після фізичної напруги, рясної їжі, переохолодження. У деяких 



людей альбумінурія з'являється при вертикальному положенні тіла та зникає 

при горизонтальному (ортостатична альбумінурія). При захворюванні нирок 

альбумінурія є серйозною ознакою, хоча ступінь її не відповідає тяжкості 

захворювання. 

В осаду сечі при мікроскопічному дослідженні можуть бути виявлені 

лейкоцити та еритроцити, клітини ниркового епітелію і циліндри. 

Лейкоцити, одиничні у полі зору мікроскопа, можуть зустрічатися і у 

здорових людей. Невелика їх кількість спостерігається при захворюваннях 

нирок (нефрит і нефрози), дуже велика кількість лейкоцитів в сечі (піурія) 

характерна для запалення ниркових балій (пієліт), сечового міхура (цистит) та 

сечовивідного каналу (уретрит). 

Гемоглобінурія – поява в сечі вільного гемоглобіну – указує на посилений 

процес руйнування еритроцитів (гемоліз), при цьому сеча залежно від кількості 

в ній гемоглобіну приймає колір від рожевого до чорного. 

Різні захворювання нирок і сечовивідних шляхів (пороки розвитку, запальні 

процеси, пухлини та ін.) часто зустрічаються у клінічній практиці. Нерідко 

також спостерігаються вторинні ураження нирок при тих або інших 

захворюваннях внутрішніх органів (наприклад, при гіпертонічній хворобі, 

цукровому діабеті, системному червоному вовчаку і т. д.). Багато захворювань 

паренхіми нирок і їх ускладнення, які вимагають зазвичай консервативного 

лікування (наприклад, нефрит, хронічна ниркова недостатність), вивчає розділ 

внутрішньої медицини, що носить назву нефрологія.  

Підготовка хворого к дослідженню 

При рентгенологічному дослідженні нирок найчастіше застосовують 

оглядову рентгенографію нирок і сечових шляхів і внутрішньовенну 

(екскреторну) урографію, при якій контрастний препарат, що виділяється 

нирками, вводять внутрішньовенно. 

Протягом 3 днів перед дослідженням хворий дотримує безшлакову дієту з 

виключенням продуктів, багатих клітковиною. Увечері напередодні і вранці в 

день дослідження – ставить очисну клізму. 



Спочатку роблять оглядовий знімок нирок і сечової системи та по ньому 

судять про якість підготовки хворого. Потім внутрішньовенно вводять 40 мл 

рентгеноконтрастного препарату, після чого послідовно проводять серію 

знімків. По отриманим урограммам оцінюють положення, розміри та форму 

нирок, сечоводів, сечового міхура (ознаки аденоми простати), визначають 

функціональну здатність нирок. 

Ехографічний огляд простати можливий лише при наповненому сечовому 

міхурі, для чого хворий випиває 400 – 500 мл води або чаю за 1 – 2 години до 

дослідження. 

При проведенні цистоскопії (візуальний огляд слизистої оболонки сечового 

міхура за допомогою спеціального оптичного приладу) немає необхідності в 

попередній спеціальній підготовці хворого. Визначення свідчень 

(макрогематурія, підозра на сечокам'яну хворобу, пухлина сечового міхура), а 

також протипоказань (гострі запальні захворювання сечовивідного каналу, 

передміхурової залози, сечового міхура та ін.) у кожному конкретному випадку 

проводиться урологом. 

Окрім діагностичних цілей, цистоскопію застосовують для видалення 

доброякісних пухлин і поліпів сечового міхура, роздроблення каменів тощо. 

Спеціальний догляд при патології системи сечовиділення. 

Сечокам'яна хвороба та ниркова коліка 

Ниркові камені можуть утворюватися із-за природжених і придбаних 

патологічних змін в нирках, сечових шляхах і інших органах (ензімопатії, 

пороки анатомічного розвитку сечових шляхів, спадкові чинники, інфекція 

сечових шляхів, порушення кальцієвого обміну та ін.). Чинники, сприяючі 

утворенню каменів: екзогенні – кліматичні та геохімічні умови, особливості 

харчування; ендогенні (загальні) – гіперфункція околощитовидних залоз, що 

викликає порушення фосфорно-кальцієвого обміну, порушення нормальної 

функції шлунково-кишкового тракту (хронічний гастрит, коліт, виразкова 

хвороба); ендогенні (місцеві) – зміна нормального стану нирки і сечових 

шляхів, що призводять до застою сечі. 



 По складу ниркові камені діляться на: оксалати – камені з кальцієвих солей 

щавлевої кислоти. Це щільні, чорно-сірого або темно-коричневого кольору 

камені з шипуватою поверхнею; фосфатні камені складаються з кальцієвих 

солей фосфорної кислоти. Це гладкі камені, іноді злегка шорсткі, м'якої 

консистенції, білого або сірого кольору. Легко дробляться, швидко ростуть; 

урати складаються з солей сечової кислоти. Камені жовто-коричневого 

кольору, гладкі, твердої консистенції; їх формування визначається різко кислою 

реакцією сечі; карбонатні камені – камені з кальцієвих солей вугільної 

кислоти. Вони білого кольору, гладкі, м'які, різні за формою; цистинові камені 

утворюються з сірчаного з'єднання амінокислоти цистину. Це жовтувато-білі 

камені, м'якої консистенції, з гладкою поверхнею; білкові камені складаються в 

основному з фібрину з домішкою солей і бактерій. 

Сечокам'яна хвороба – поліетіологічне захворювання, має складні 

багатообразні механізми розвитку і різні хімічні форми. В основі утворення 

сечових каменів лежать наступні метаболічні порушення: гіперурікемія 

(підвищення рівня сечової кислоти в крові); гіперурікурія (підвищення рівня 

сечової кислоти в сечі); гіпероксалурія (підвищення рівня оксалатних солей в 

сечі); гіперкальциурія (підвищення рівня солей кальцію в сечі); 

гіперфосфатурія (підвищення рівня фосфатних солей в сечі); зміна кислотності 

сечі.  Чоловіки хворіють в 3 рази частіше, ніж жінки. 

Для сечокам'яної хвороби характерна ниркова коліка, біль в поперековій 

області, гематурія, піурія, дизурія. Біль пов'язаний з рухом, віддає в клубову 

область, по ходу сечоводу або в живіт. І ніколи вгору – в грудну клітку, лопатку 

або надключичну область. При просуванні каменя вниз по сечоводу вона 

починає розповсюджуватися нижче – в пахову область, стегно, яєчко і головку 

члена у чоловіків, статеві губи у жінок. Напад ниркової коліки виникає раптово, 

частіше під час або після фізичного навантаження. Хворий безперервно міняє 

положення тіла, нерідко стогне і навіть кричить від нестерпимого болю. Біль 

розповсюджується на всю половину живота. Тривалість болю різна – від 

декількох годин до декількох днів, періодично стихає, услід за гострим болем 



з'являється нудота, іноді прискорене сечовипускання, може бути рефлекторний 

парез кишечника, затримка дефекації, напруга м'язів черевної стінки. 

Ниркова коліка супроводжується слабкістю, сухістю у роті, головним болем, 

ознобом. Об'єктивно: різко виражена хворобливість в області підребер'я, 

напруга м'язів передньої черевної стінки, різко позитивний симптом 

Пастернацького, при камені сечоводу – біль в проекції тієї ділянки сечоводу, де 

розташований камінь. Може підвищуватися температура тіла і наростати 

лейкоцитоз. Гематурія може бути мікроскопічною, коли в осіданні сечі 

знаходять 20 – 30 еритроцитів, і макроскопічною (тотальною). Дизурія 

залежить від місця знаходження каменя і може турбувати пацієнта лише при 

камені, який знаходиться в нижній третині сечоводу. 

Загальноприйняті діагностичні процедури: УЗІ, оглядового знімку сечових 

шляхів. Допомогти діагностувати камінь в сечових шляхах дозволяє 

ультразвукове дослідження, при якому можливо побачити камінь, що 

знаходиться в чашечно-мисковій системі або поблизу сечовивідного гирла. У 

випадку, якщо камінь знаходиться в сечоводі і його не видно при УЗІ, про його 

наявність побічно дозволяє говорити розширення чашечно-мискової системи і 

сечоводу на стороні ниркової коліки.  

Рентгенологічне дослідження (оглядовий знімок сечових шляхів і 

екскреторна урографія) дає можливість визначити наявність, величину, форму 

та локалізацію каменя. У 10% випадків камнів на оглядовому знімку не видно 

із-за їх складу (уратні, цистинові, ксантинові). Після оглядового знімка сечових 

шляхів обов'язково слід проводити екскреторну урографію. Коли залишаються 

сумніви щодо діагнозу, проводять ретроградну пієлографію або комп'ютерну 

томографію. За останні роки практично 100% ефективністю в діагностиці 

каменів в нирках або сечових шляхів, незалежно від їх складу, володіє 

мультиспіральная комп'ютерна томографія. Вона дозволяє відмовитися від 

більшості променевих методів діагностики. Диференціальну діагностику 

проводять з гострими захворюваннями органів черевної порожнини – 



апендицитом, гострим холециститом, проривною виразкою шлунку, гострою 

непрохідністю тонкої кишки, гострим панкреатитом, позаматковою вагітністю. 

 Купірування ниркової коліки доцільно починати з створення положення 

«рачки». Виконання ін'єкції наприклад, кеторол, ксефокам або іншими 

болезаспокійливими препаратами та спазмолітиками, по можливості у 

поєднанні з гарячими ваннами. 

Після встановлення діагнозу визначається вибір лікування: консервативне – 

направлене на відходження або вигнання невеликого каменя (до 5 мм). 

Застосовують медикаментозні засоби: цистенал, енатін, авісан, артемізол, що 

володіють спазмолітичною і седативною дією у поєднанні з рясним прийомом 

рідини (2,0 – 2,5 літра/добу). При виявленні уратного каменя можливе його 

розчинення препаратами, нормалізуючими кислотність сечі: блемареном або 

уралітом У. 

Показання до операції: камінь, що викликає болі, що позбавляє хворого 

працездатності; порушення відтоку сечі, що призводить до зниження функції 

нирок і до гідронефротичної трансформації; атаки гострого пієлонефриту або 

прогресуючий хронічний пієлонефрит, макрогематурія, що повторюється (це не 

показання до операції).  

Останніми роками відкриті операції з приводу каменя нирки або сечових 

шляхів – пієлолітотомія, нефролітотомія, резекція нирки, нефректомія – 

застосовуються рідко. Їх замінили малоінвазивні технології: дистанційне 

дроблення каменів нирок і сечоводів або ендоскопічні операції по руйнуванню 

та видаленню каменів. 

 Найчастішими ускладненнями сечокам'яної хвороби є: 

– Хронічний запальний процес в місці знаходження каменя і самої нирки 

(пієлонефрит, цистит), який за несприятливих умов (переохолодження, ОРЗ) 

може загостритися (гострий пієлонефрит, гострий цистит). 

–  Гострий пієлонефрит може ускладнюватися паранефритом, формуванням 

гнійничків в нирці (апостематозний пієлонефрит), карбункула або абсцесу 



нирки, некрозом ниркових сосочків і у результаті призводити до сепсису, 

створюючи реальну загрозу життю хворого. 

– Піонефроз – є термінальною стадією гнійно-деструктивного пієлонефриту. 

Піонефротична нирка є органом, що піддався гнійному розплавленню, 

складається з окремих порожнин, заповнених гноєм, сечею і продуктами 

тканинного розпаду. 

– Хронічний пієлонефрит призводить до швидкої прогресуючої хронічної 

ниркової недостатності і, зрештою, до нефросклероза. 

– Гостра ниркова недостатність зустрічається украй рідко унаслідок 

обтураційної анурії при єдиній нирці або двосторонніх каменях сечоводу. 

– Анемія розвивається унаслідок хронічної крововтрати (при гематурії) і 

порушеннях кровотворної функції нирок. 

– Екзогенні причини утворення каменів: клімат; геологічна структура грунту; 

хімічний склад води і флори; харчовий і питний режим; умови побуту 

(одноманітний, малорухливий спосіб життя і відпочинку); умови праці 

(шкідливі виробництва, гарячі цехи, важка фізична праця та ін.). 

– Ендогенні причини: інфекція як сечових шляхів, так і поза сечовою 

системою (ангіна, фурункульоз, остеомієліт, сальпінгоофоріт); захворювання 

обміну речовин (подагра, гіперпаратиреоз); дефіцит, відсутність або 

гіперактивність ряду ферментів; важкі травми або захворювання, пов'язані з 

тривалою іммобілізацією хворого; захворювання травного тракту, печінки та 

жовчних шляхів; спадкова схильність. 

Позбавлення хворого від каменя не означає його лікування від нирково-

кам'яної хвороби. Подальше лікування має бути комплексним і таким, що 

складається із загальнозміцнюючих заходів, дієтичного харчування, 

медикаментозного і санаторно-курортного лікування, направлених на 

профілактику повторного каменеутворення. 

Превентивні заходи:  

Пацієнти з групи ризику повинні обмежити споживання кальцію, уникати 

вживання алкоголю і емоційних стресів. 



Зниження зайвої ваги шляхом зменшення вживання калорійної їжі зменшує 

ризик захворювання. 

Набряки 

Набряки при захворюваннях нирок виникають в результаті підвищення 

проникності стінки капілярів, втрати білка з сечею і зниження його вмісту в 

крові з подальшим зменшенням колоїдно-осмотичного тиску плазми, затримки 

іонів натрію в організмі. Ознакою ниркової природи набряків є їх локалізація в 

тих областях, де багато рихлої підшкірної жирової клітковини. Період 

наростання набряків супроводжується олігурією. Якщо у хворих із 

захворюванням нирок спостерігаються набряки, необхідно, так само як у 

пацієнтів з серцевою недостатністю, щодня враховувати співвідношення між 

кількістю споживаної рідини та об'ємом виділеної сечі (діурез). У раціоні 

харчування хворих обмежують вміст хлориду натрію до 1 – 3 грама за добу. 

Споживання рідини допустимо зменшувати лише за відсутності явища 

ниркової недостатності. 

Для лікування набряків застосовують різні сечогінні препарати. Для оцінки 

динаміки набряків необхідне регулярне спостереження за хворими. 

Ниркова недостатність 

Якщо відбувається зниження концентраційної функції нирок, говорять про 

ниркову недостатність. При нирковій недостатності (важкі прояви її носять 

назву уремії) в крові накопичуються продукти білкового обміну (сечовина, 

креатинін і ін.), різні токсичні з'єднання, які призводять до порушення 

кислотно-основного стану організму (ацидозу), важких порушень функцій 

серцево-судинної і дихальної систем, центральної нервової системи, органів 

травлення. Ниркова недостатність може бути гострою або хронічною. Гостра 

ниркова недостатність виникає унаслідок різкого зменшення кровообігу в 

нирках (наприклад, при шоці), отруєння нефротоксичними отрутами, 

порушення відтоку сечі з нирок із-за здавлення сечоводів. Клінічно гостра 

ниркова недостатність характеризується важким загальним станом хворих з 

розладом свідомості, задишкою, явищами серцево-судинної недостатності, 



нудотою, блювотою, олігурією. У ряді випадків спостерегається важка уремія, 

яка призводить до смерті. При сприятливій течії, через 2 тижні діурез 

поступово збільшується, причому стадія олігурії змінюється значним 

збільшенням кількості добової сечі (поліурією), відновлюється концентраційна 

функція нирок, що виявляється нормалізацією змісту сечовини і креатиніну в 

крові. Лікування хворих з гострою нирковою недостатністю зводиться до 

видалення отрути з організму (промивання шлунку), застосуванню 

протишокових заходів, госпіталізації хворих з використанням апарату «штучна 

нирка». 

Хронічна ниркова недостатність виникає в результаті тривалого перебігу 

хронічних захворювань нирок і характеризується поступовим зниженням 

концентраційної функції нирок. У початковому періоді хронічну ниркову 

недостатність виявляють по зміні нормального ритму виділення сечі. При 

цьому в аналізі сечі по Зимницькому спостерігається тенденція до зниження 

відносної щільності сечі у всіх порціях (ізогіпостенурія). У пізніх стадіях 

ниркової недостатності, коли різко зростає рівень азотистих шлаків в крові 

(азотемія), останні починають виділятися через дихальні шляхи, обумовлюючи 

появу запаху сечовини з рота, через шлунково-кишковий тракт, сприяючи 

виникненню наполегливої нудоти, блювоти, проносів. Прогресують важкі 

порушення серцевої діяльності, розлади функцій центральної нервової системи, 

висока вірогідність уремічної коми. 

При лікуванні, спостереженні і догляді за хворими з хронічною нирковою 

недостатністю передбачають зниження вмісту білка в харчовому раціоні (до 30 

– 40 г за добу, а у важких випадках до 20 – 25 г за добу), перш за все за рахунок 

виключення м'яса і риби. Обмежують споживання солі до 2 –3 грам за добу. 

При важкій уремічній поразці шлунково-кишкового тракту застосовують 

повторні промивання шлунку і очисні клізми з використанням 2% розчину 

гідрокарбонату натрію. Ведуть корекцію кислотно-лужного стану організму 

(внутрішньовенні вливання 5% розчину гідрокарбонату натрію), застосовують 



сечогінні і гіпотензивні засоби. У важких випадках застосовують гемодіаліз 

(апарат «штучна нирка») або пересаджують нирку. 

Затримка сечі 

Затримка сечі (ішурія) полягає в неможливості спорожнити сечовий міхур і 

зустрічається при різних урологічних захворюваннях, при яких порушується 

прохідність сечовипускального каналу (наприклад, при його здавленні 

аденомою передміхурової залози), після хірургічних операцій на органах 

черевної порожнини, в післяродовому періоді, при порушенні нервової 

регуляції функцій сечового міхура унаслідок захворювань або пошкоджень 

нервової системи. 

Гостра затримка сечі супроводжується сильними болями в надлобковій 

області з частими безуспішними позивами до сечовипускання, неспокійним 

станом хворих. Якщо затримка сечі викликана поразкою нервової системи, то 

вона може протікати безсимптомно, проявляючись лише відсутністю 

сечовипускань і виявленням переповненого сечового міхура. 

При затримці сечі невідкладна допомога полягає в швидкому виведенні сечі з 

сечового міхура, при цьому спосіб її виведення залежить від захворювання, що 

викликало затримку сечі. Якщо затримка виникла в післяродовому або 

післяопераційному періоді, то можна спробувати викликати спорожнення 

сечового міхура, не удаючись до катетеризації. У таких випадках самостійному 

сечовипусканню можуть сприяти шум води, що ллється, з крана, зрошування 

статевих органів теплою водою, застосування (за відсутності протипоказань) 

грілки на надлобкову область, підшкірне введення 1 мл 0,05% розчину 

прозеріна. Якщо ці заходи виявляються неефективними, удаються до 

катетеризації сечового міхура. 

Залежно від стану сечовипускального каналу і передміхурової залози у 

чоловіків використовують гумові, пластмасові або металеві катетери, що мають 

різний діаметр просвіту, завдовжки до 25 см. 

Для катетеризації сечового міхура у жінок застосовують спеціальний 

жіночий (короткий) катетер завдовжки до 15 см. Металеві і гумові катетери 



стерилізують кип'ятінням протягом 30 – 40 хв після їх попереднього миття 

теплою водою з милом, а безпосередньо перед введенням змащують 

вазеліновим маслом або гліцерином. 

З урахуванням невеликої довжини сечовипускального каналу катетеризація 

сечового міхура у жінок не представляє особливих технічних складнощів. 

Важливо дотримуватись всіх правил асептики і антисептики, проводити 

ретельний туалет зовнішніх статевих органів. Після миття рук з милом, обробки 

їх спиртом і змазування кінчиків пальців спиртним розчином йоду протирають 

зовнішній отвір сечовипускального каналу ватним тампоном, змоченим 

дезинфікуючим розчином (наприклад, 1% розчином риванолу), а потім правою 

рукою за допомогою пінцета вводять катетер в сечовипускальний канал. 

Витягують катетер перш, ніж виділиться вся сеча, щоб сеча, що залишилася, 

промила сечовипускальний канал. 

При катетеризації сечового міхура у чоловіків хворого укладають на спину з 

декілька розведеними ногами і ставлять між ніг резервуар для збору сечі. 

Спочатку правою рукою дезинфікують зовнішньо отвір сечовипускального 

каналу, потім великим і вказівним пальцями лівої руки розсовують губки 

сечовипускального каналу, а правою рукою також за допомогою пінцета 

вводять катетер. Появу з катетера струменя сечі підтверджує його знаходження 

в сечовому міхурі. 

У чоловіків при катетеризації сечового міхура може виникнути цілий ряд 

ускладнень: пошкодження стінки сечовипускального каналу з утворенням 

помилкового ходу (частіше при використанні металевого катетера), запалення 

придатка яєчка, так звана уретральна лихоманка, пов'язана з проникненням 

бактерій через пошкоджену слизисту оболонку уретри. Враховуючи 

серйозність цих ускладнень, бажано, щоб катетеризацію сечового міхура у 

чоловіків проводив лікар. Для попередження можливих інфекційних 

ускладнень після катетеризації сечового міхура, особливо повторної, необхідно 

промити порожнину сечового міхура 0,05% розчином риванолу або 0,02% 



розчином фурациліна, а також профілактично призначити антибіотики, 

препарати нітрофуранового ряду, нітроксолін. 

Коли сечовий міхур неможливо катетерізувати (пошкодження уретри, 

здавлення її аденомою або пухлиною передміхурової залози) вдаються до 

надлобкової пункції сечового міхура або накладення штучного отвору 

(цистостомії) з введенням цистостомічної трубки. 

Нетримання сечі 

Інконтиненція або нетримання сечі – це будь-яке мимовільне виділення сечі. 

Таке захворювання має досить велику поширеність. Згідно зі статистикою, 

приблизно 30% населення страждає від цієї проблеми та лише 1 з 25 хворих 

звертається за допомогою до фахівців. Причина – той факт, що дана патологія 

практично не викликає хворобливих відчуттів і не позначається на тривалості 

життя. 

Однак, якщо не звертати увагу на цю медичну проблему, нетримання сечі 

може істотно погіршити якість життя пацієнта, спровокувати розвиток 

комплексів, замкнутості, відчуженості. Терапія захворювання починається зі 

з'ясування причин розвитку патології. 

Перші ознаки нетримання сечі – це капання або витікання сечі, при яких 

потреба в сечовипусканні може відчуватися або не відчуватися. У низки 

пацієнтів розвивається особливо складна ситуація – сильний позив до 

сечовипускання, який практично не відчувається ними заздалегідь, і який не 

можна утримати навіть для того, щоб дістатися до туалетної кімнати. 

Встановлення причини розвитку патологічного процесу може принести 

користь, але часто причини розвитку захворювання перетинаються та в 

багатьох випадках рекомендований один і той же підхід до лікування. 

Нетримання сечі зустрічається при пошкодженнях або порушеннях тонусу 

сфінктера сечового міхура, пороках розвитку сечового міхура і 

сечовипускального каналу, захворюваннях нервової системи. У дітей може 

спостерігатися нічне нетримання сечі (енурез), пов'язане з недостатнім 

розвитком механізмів центральної регуляції акту сечовипускання. Постійне 



виділення сечі призводить до мацерації шкірних покривів, що може 

супроводжуватися приєднанням вторинної інфекції, а при важкому стані 

хворих – сприяє виникненню пролежнів. 

У різних вікових групах нетримання сечі має різні прояви. У людей старшого 

віку можливості сечового міхура знижуються, відбуваються мимовільні його 

скорочення, порушується скоротливість. Це призводить до неможливості 

відкласти сечовипускання або завершити його повністю. 

У жінок після менопаузи знижується рівень естрогену, що призводить до 

атрофії слизової оболонки уретри, зниження уретрального опору, тривалості та 

максимального тиску закриття. 

У чоловіків при збільшенні простати частково закривається просвіт уретри, 

що призводить до неповного випорожнення сечового міхура. Такі зміни можуть 

спостерігатися й у здорових людей похилого віку, які здатні стримувати процес 

сечовипускання, можуть вплинути на розвиток патології, але не є його 

причиною. 

У пацієнтів більш молодого віку захворювання розвивається несподівано, 

може спровокувати невелике витікання сечі. Найчастіше, проблема швидко 

вирішується за допомогою нескладних лікувальних заходів або самостійно. 

За типами захворювання ділять на дві групи – тимчасовий і постійний стан, 

але причини та механізми патології найчастіше поєднуються та перетинаються. 

Догляд за хворими з нетриманням сечі зводиться до використання памперсів, 

сечоприймачів, у тому числі м'яких поліетиленових для постійного носіння, 

ретельному догляді за шкірними покривами, особливо промежин, регулярній 

зміні натільної і постільної білизни. 

Лікування, будь це лікарські засоби, фізіотерапевтичні процедури, лікувальна 

фізкультура або оперативне втручання визначається характером захворювання, 

яке викликало нетримання сечі. Для симптоматичного лікування застосовується 

вдихання в порожнину носа порошку адіурекріна (препарат, що отримують із 

задньої частки гіпофіза), сприяючого зменшенню діурезу і це дає одноразовий 

ефект протягом 6–8 годин. 



Пієліт 

Часто до пієліту (запалення ниркових балій) приєднується запалення 

сечового міхура, а також поразка ниркової паренхіми. Пієлонефрит, пієліт, 

пієлоцистит – найбільш часті форми ураження нирок. Часто виникає у дітей 

грудного віку, значно частіше у дівчаток, чим у хлопчиків. Частота пієліту в 

ранньому віці пояснюється зниженою опірністю організму до інфекції та 

деякими анатомо-фізіологічними особливостями ниркових балій і сечоводів, які 

перешкоджають вільному відтоку сечі. Причиною пієліту можуть бути 

природжені аномалії (полікистоз нирки, подвоєння нирки, стеноз уретри та ін.). 

При об'єктивному обстеженні спостерігаються лише явища загальної 

інтоксикації, блідість шкірних покривів, зниження харчування, погіршення 

апетиту, субфебрильна температура або одноразові підвищення температури до 

38 – 40°C. Цей стан диктує необхідність дослідження сечі для виключення 

діагнозу пієліту. 

При гострому розвитку захворювання у дітей старшого віку може бути 

наполеглива лихоманка до 39 – 40°C з великими розмахами протягом доби, 

іноді з ознобом і подальшим профузним проносом, потім і адинамією. 

Інтоксикація виявляється головним болем, запамороченням, втратою апетиту, 

нудотою, болем в поперековій області. Може бути короткочасна затримка сечі. 

У дітей першого року життя гострий пієліт часто починається з явищ 

токсикозу: блювоти, частого диспепсичного калу, обезводнення, затемнення 

свідомості, іноді менінгеального синдрому, судоми. 

Сеча каламутна, із слідами білка, в осаді велике число лейкоцитів, одиничні 

еритроцити, іноді циліндри. Лабораторна діагностика пієліту включає 

кількісний підрахунок лейкоцитів в сечі по методу Каковського-Аддіса, 

Нечипоренко та ін. 

Лікування включає строгий гігієнічний режим, особливо у дівчаток, терапію 

осередків хронічної інфекції та основного захворювання. Рясне пиття, у важких 

випадках у дітей раннього віку вводять ізотонічний розчин хлориду натрію, 5% 

розчин глюкози під шкіру, в клізмах. Призначають антибіотики під контролем 



чутливості мікробної флори, нітрофуранові препарати. При пороках розвитку 

сечовивідної системи рекомендується хірургічне лікування. 

Пієлонефрит 

Пієлонефрит вважається актуальною проблемою сучасної нефрології, 

оскільки процес досить складно піддається повному лікуванню. У цієї патології 

немає чітко вираженої симптоматики, іноді саме захворювання протікає під 

маскою поганого самопочуття - підвищення температури, нудота, блювання, 

озноб. Саме з цієї причини пацієнти не одразу звертаються по медичну 

допомогу. Для лікування гострого процесу й загострень використовують 

антибіотики, оскільки це інфекційний процес, а також комплексні препарати з 

антисептичним і спазмолітичним ефектом, зокрема рослинного походження. 

Серед ознак пієлонефриту іноді немає специфічних проявів, тому одразу 

діагностувати це захворювання буває важко. Але здебільшого пацієнти 

скаржаться на: 

- підвищення температури, лихоманку, озноб; 

- нудоту, блювання, не пов’язані з прийманням їжі; 

- біль у попереку з боку ураження; 

- прискорене сечовипускання; 

- характерний «рибний» запах і мутний колір сечі. 

Також до симптомів пієлонефриту належать загальна слабкість, 

стомлюваність, невеликі набряки, особливо одразу після пробудження. Деякі 

пацієнти зазначають періодичне прискорення серцебиття. 

Для важкого перебігу пієлонефриту характерна висока температура, швидка 

маніфестація захворювання. Наростають явища інтоксикації, температура 

досягає високих позначок, з’являється сильний і різкий біль у попереку, часто 

не тільки локальний, але й дифузний. 

Симптоми пієлонефриту в дітей часто маскуються під звичайне ГРЗ. У разі 

надання медичної допомоги не в повному обсязі процес переходить у 

хронічний. 



Під час хронічного запалення нирок клінічна картина може бути стертою, без 

яскраво виражених ознак. Деякі пацієнти скаржаться на нездужання, 

відсутність апетиту, млявість, сонливість. Іноді відзначається тупий ниючий 

біль у попереку, часте й болісне сечовипускання. Цей випадок схожий на 

запалення нижніх сечових шляхів, цистит, і діагноз потребує ретельно 

зібраного анамнезу та діагностичного комплексу. 

Окрім загальних явищ інтоксикації, спостерігаються більш виражені 

відхилення в аналізах сечі (вміст білка перевищує 1 грам/л, в осаді, окрім 

лейкоцитів, виявляють вилужені еритроцити та циліндри). Порушується 

концентраційна здатність нирок, відносна щільність сечі знижується. 

Перебіг пієлонефриту хвилеподібний, тривалий, за світлими проміжками 

слідують періоди загострення. Загостренню сприяють будь-які інфекційні 

захворювання, охолоджування, ангіна, грип, гострі респіраторні захворювання, 

порушення режиму. Результатом захворювання можуть бути уремія та 

повторно зморщена нирка. 

При лікуванні окрім антибактеріальних засобів для боротьби з інфекцією, 

включають стимулюючу терапію: гаммаглобулін, комплекс вітамінів. 

Лікування має бути наполегливим, тривалим, під контролем аналізів сечі та 

функціональних ниркових проб. 

 

Тестові запитання по темі 

1. При відвідуванні хворого, який знаходиться на диспансерному обліку з 

приводу хронічного гломерулонефриту, дільнична медсестра виявила наступні 

проблеми: сухість і свербіж шкіри, зниження апетиту, нудоту, біль у епігастрії. 

Шкіра бліда з слідами розчухів; запах аміаку з рота. Яке ускладнення 

розвинулося у хворого? 

A. Сечокам'яна хвороба  

B. Хронічна ниркова недостатність  

C. Гостра ниркова недостатність  

D. Хронічний пієлонефрит  



E. Гострий гломерулонефрит 

2. В терапевтичному відділенні знаходиться хворий з діагнозом: 

хронічний гломерулонефрит. Після обстеження палатна медсестра виявила 

приоритетну проблему пацієнта - набряки. Яке медсестринське втручання має 

бути включене в план сестринського догляду?  

A. Промивання сечового міхура  

B. Контроль водного балансу  

C. Катетеризація  

D. Подача зволоженого кисню 

E. Постановка очисної клізми 

3. Пацієнту з гострим гломерулонефритом лікар призначив сечогінний 

засіб. Щоб проконтролювати ефективність сечогінного засобу, медична сестра 

буде визначати:  

A. Водний баланс 

B. Частоту сечовипускання  

C. Кількість випитої рідини  

D. Колір сечі  

E. Всі відповіді вірні 

4. Хвора скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче 

сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення температури 390C. Тіла 

до Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: шкіра бліда, 

набряків немає. АТ- 120/70 мм. рт.ст., Ps- 90/хв. Симптом Пастернацького 

позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію? 

A. Загальний аналіз сечі  

B. Аналіз сечі за Зимницьким  

C. Загальний аналіз крові  

D. Бактеріологічне дослідження сечі  

E. Урографія 

5. Чоловік 35 років скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого 

характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та 



гострої, жирної їжі. Під час огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим 

нальотом, живіт болючий в епігастрії, у більшій мірі зліва. Яке дослідження 

найбільш інформативне для встановлення діагнозу?  

A. Копрологічне дослідження  

B. Аналіз сечі та крові на діастазу  

C. Аналіз калу на приховану кров  

D. Загальний аналіз сечі  

E. Аналіз крові на цукор 

6. Пацієнт скаржиться на біль у поперековій ділянці з іррадіацією у 

сечоводи, що виник після падіння з висоти. Які основні скарги хворого 

дозволяють припустити у пацієнта пошкодження нирок?  

A. Кров у сечі  

B. Самовільне виділення сечі  

C. Утруднене сечовипускання  

D. Гній у сечі  

E. Часте сечовипускання 

7. Пацієнт 79-ти років, скаржиться на часте, болюче і утруднене 

сечовипускання. Лікар провів пальцеве дослідження передміхурової залози та 

виявив її збільшення. При дослідженні сечового міхура кількість залишкової 

сечі досягає 500 мл. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?  

A. Кровотеча  

B. Гостра затримка сечі  

C. Цистит  

D. Уретрит  

E. Простатит 

8. У пацієнта після переохолодження підвищилась температура до 380C, 

озноб, пітливість, біль у поперековій ділянці, часте та болюче сечовипускання. 

Для якого захворювання це характерно?  

A. Хронічна хвороба нирок  

B. Сечокам'яна хвороба  



C. Гострий гломерулонефрит 

 D. Хронічний гломерулонефрит  

 E. Гострий пієлонефрит 

9. Пацієнту на цукровий діабет лікар призначив зібрати сечу на 

дослідження вмісту цукру. Як медична сестра виконає це призначення?  

A. Збере сечу за 10 год  

B. Збере ранішню сечу  

C. Збере сечу за 8 год  

D. Збере сечу за добу  

E. Збере середню порцію сечі 

10. Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну 

здатність?  

A. Проба за Зимницьким  

B. Проба за Нечипоренком  

C. Загальний аналіз сечі  

D. Проба за Аддіс-Каковським  

E. Проба на діастазу 

11. Пацієнтові призначено пробу за Зимницьким. Вкажіть особливості 

збору сечі.  

A. Протягом доби кожні 3 години  

B. Зібрати сечу протягом 10 год  

C. Зібрати сечу зранку  

D. Зібрати сечу протягом 3 х годин  

E. Зібрати сечу в будь-який час 

12. Для виявлення хронічної ниркової недостатності найбільш 

інформативним методом дослідження сечі буде:  

A. Проба за Зимницьким  

B. Загальний аналіз сечі  

C. Аналіз сечі на добовий діурез  

D. Аналіз сечі за Амбурже  



E. Аналіз сечі за Нечипоренком 

13. У пацієнта з нирковокам’яною хворобою виникла гостра затримка сечі. 

Як називається цей стан?  

A. Ішурія  

B. Анурія  

C. Олігурія 

 D. Гематурія  

E. Поліурія 

14. Які найбільш типові проблеми можуть виникати у пацієнта з гострим 

пієлонефритом?  

A. Біль у попереку, набряки, сеча вигляду “м’ясних помиїв”  

B. Тахікардія, надмірне потовиділення  

C. Поліурія, спрага, запаморочення  

D. Брадикардія, сухість шкіри, одутлість обличчя  

E. Остуда, дизуричні явища, біль у попереку 

15. У пацієнта 17 років гострий пієлонефрит. Яке дослідження сечі має 

найбільше діагностичне значення?  

A. Аналіз сечі на кетостероїди  

B. Аналіз сечі за Зимницьким  

C. Аналіз сечі на діастазу  

D. Аналіз сечі за Нечипоренком  

E. Аналіз сечі на добовий діурез 

16. У пацієнта діагноз: гострий гломерулонефрит. Які зміни кольору сечі 

можна спостерігати при цьому захворюванні?  

A. Сеча кольору "м'ясних помиїв"  

B. Сеча кольору пива  

C. Сеча світложовта  

D. Сеча солом'яно-жовта  

E. Сеча біла 

17. Характерним синдроми гострого пієлонефриту є:  



A. Больовий, анемічний, гіпотензивний  

B. Кардіальний, набряковий, аритмічний  

C. Больовий, дизуричний, інтоксикаційний  

D. Диспепсичний, дискінетичний, больовий  

E. Гіпертермічний, сечовий, гіпотензивний 

18. Як називається наявність в сечі еритроцитів ?  

A. Ніктурія  

B. Альбумінурія  

C. Піурія  

D. Гематурія  

E. Глюкозурія  

19. При якому дослідженні сечі визначається функціональна здатність нирок? 

A. За методом Зимницького  

B. За методом Нечипоренка 

C. За загальним аналізом сечі  

D. За методом Аддіс – Каковського 

E. За методом Амбурже  

20. Як називається наявність в сечі великої кількості лейкоцитів ?  

A. Ніктурія  

B. Гематурія  

C. Альбумінурія 

D. Анурія 

E. Піурія 

 

Відповіді на тестові завдання: 1 – B; 2 – B; 3 – A; 4 – D; 5 – B; 6 – A; 7 – B; 8 

– E; 9 – D; 10 – A; 11 – A; 12 – A; 13 – A; 14 – E; 15 – D; 16 – A; 17 – C; 18 – D; 

19 – A; 20 – E. 
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