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ВСТУП 

 

Хронічна ниркова недостатність (ХНН) – порушення гомеостазу, яке 

викликане незворотною загибеллю нефронів при прогресуючих хворобах 

нирок. У більшості випадків, вона розвивається протягом тривалого часу і 

поступово переходить у яскраво виражений клінічний прояв.  

ХНН – це стан, при якому порушується клубочкова і канальцева функції 

нирок, розвивається уремія, наслідком чого є зміна водно-електролітного і 

осмотичного гомеостазу. Незалежно від причини ураження нирок при 

хронічній нирковій недостатності виникають незворотні структурні зміни, 

що призводять до загибелі нефронів. Хоча причини розвитку уремії 

різноманітні, морфологічні зміни в нирках при хронічній нирковій 

недостатності однотипні: виражена фібропластична трансформація ниркової 

паренхіми з заміщенням нефронів сполучною тканиною (нефросклероз) і 

подальшою атрофією нирок [5,13,25]. 

Хронічна ниркова недостатність є основною причиною захворюваності 

та смертності котів. Загибель нефронів, пов'язана з ХНН, зазвичай 

незворотна і, часто, прогресуюча. Поширеність ХНН становить 1,0-3,0 % і 

значно корелює із віком котів. Було встановлено, що ХНН розвивається у 30-

50 % котів у віці 15 років і старше 

ХНН – прогресуюче захворювання, яке не вдається повністю вилікувати, 

але при застосуванні раціональної терапії можливо максимально продовжити 

життя хворої тварини і покращити його якість. Контроль хронічної ниркової 

недостатності здійснюється на регулярній основі і включає в себе кров'яний 

тиск, аналіз показників крові і сечі, оцінку ступеня зневоднення організму, 

інфекцій сечовивідних шляхів, зниження рівня калію та підвищення фосфату 

[1, 3,19]. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 
1.1. Етіологія 

Хронічна ниркова недостатність може бути викликана різноманітними 

факторами, в тому числі вродженими порушеннями (наприклад, 

полікістозними захворюваннями нирок, дисплазією нирок), 

гломерулопатіями, які можуть бути другорядними до набутих системних 

станів (неоплазія, інфекція або невідомий процес) [9]. 

Метою визначення первинного фактору, що призвів до розвитку ХНН, є 

продовження життя тварини та покращення її загального стану. 

Виявлення факторів, що призвели до розвитку ХНН ускладнюється тим, 

що котів часто приносять у клініки для надання невідкладної допомоги, коли 

хвороба досягла останніх стадій, і тому важко відрізнити фактори ризику від 

одночасних захворювань, пов'язаних із старінням. Також зрозуміло, що 

багато факторів ризику можуть супроводжуватися вторинними 

патологічними процесами [21,40]. 

На жаль, порівняно небагато клінічних досліджень, що оцінюють 

фенотипічні, екологічні та фактори ризику життя, що впливають на частоту 

розвитку ХНН у котів. 

Виявляють певну схильність до ХНН окремих порід котів: персидської, 

абіссинської, сіамської, російська блакитної, мейн-кунів та регдолів. 

Відсутні дослідження, що вказують на певну статеву схильність котів до 

розвитку ХНН. Проте відомо, що самці котів більш схильні до розвитку 

мембранних гломерулопатій. До того ж, у кастрованих самців ХНН може 

проявлятися у більш ранньому віці, ніж у кастрованих самиць [13, 25]. 

До супутніх захворювань, що можуть призводити до розвитку ХНН у 

котів відносять: гіперкальціємію, захворювання серця, пародонтологічні та 

інфекційні хвороби, діабет, уролітіаз, цистит, гіпертиреоїдизм. Ризик 

розвинення ХНН підвищується при застосуванні деяких лікарських засобів: 

аміноглікозидів, сульфаніламідів, поліміксинів, амфотерицину. 
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Хоча причини розвитку уремії різноманітні, морфологічні зміни в 

нирках за хронічної ниркової недостатності однотипні: виражена 

фібропластична трансформація ниркової паренхіми з заміщенням нефронів 

сполучною тканиною, подальшим склерозом та атрофією нирок. Саме ця 

патологія у всьому світі є причиною смерті або евтаназії котів, що не 

досягнули фізіологічної старості. 

Найбільш частими причинами ХНН є: гломерулонефрити, сечокам’яна 

хвороба, гідронефроз, цукровий діабет, гіперкальціємія, амілоїдоз, полікістоз 

нирок. Ниркова недостатність може бути результатом гострої ниркової 

недостатності або наслідком кумулятивного ефекту в результаті 

повторюваних незначних пошкоджень [46]. 

                                                                                                     Таблиця 1. 

Первинні захворювання, що можуть викликати хронічну ниркову 
недостатність у котів  

 

Іншими причинами виникнення ХНН у котів можуть бути бактеріальна 

інфекція нирок, періренальний псевдокістоз, нирковокам'яна хвороба і 

Первинне місце ураження Первинне місце ураження 

 
Канальці нефронів, 

інтерстиціальна тканина 

Хронічний інтерстиціальний фіброз 
Пієлонефрит 

Гіперкальціємічна нефропатія 

Нефропатія через нестачу калію 

Інфекційний перитоніт кішок 

Новоутворення 
Амілоїдоз 
Полікістоз нирок 

Судини нирок 

Системна гіпертонія 
Гломерулярна гіпертонія 

Внутрішньосудинне  згортання крові 
Вузликовий поліартеріїт 
Гіпертиреоз (не доведено) 

Клубочки 
Гломерулонефрит 
Гломерулосклероз 

Збиральні 
трубочки/ниркова лоханка 

Нирковокам′яна хвороба 
Периренальний псевдокістоз 
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лімфосаркома нирок. У таких випадках специфічне лікування повинне бути 

спрямоване на первинне захворювання [41,48]. 

Вірусні інфекції розглядаються як можливі ініціюючі причини ХНН у 

кішок. У людей вірус, пов'язаний з імунодефіцитом людини, асоційований з 

нефропатією, є переважно гломерулярним захворюванням, яке 

супроводжується менш специфічними тубулоінтерстиціальними 

ураженнями. Схожий вірус, що уражає котів, вірус імунодефіциту, 

характеризується незначною протеїнурією, гломерулярним амілоїдозом та 

імунокомплексним гломерулонефритом. Також неспецифічні 

тубулоінтерстиціальні зміни були відзначені у FIV-позитивних котів. Однак, 

при порівнянні FIV-інфікованих і FIV-неінфікованих котів частота 

азотемічних захворювань нирок була однаковою в обох дослідних групах, 

що відкидає FIV як причину хронічної ниркової недостатності [1, 38] 

Ідентифікація причини ХНН в кожному конкретному випадку зазвичай 

вимагає проведення наступних досліджень: аналізу біохімічного профілю 

сироватки крові, клінічного аналізу сечі, дослідження мікрофлори сечі, 

рентгенографії черевної порожнини та / або її ультрасонографії. Хворим 

ХНН, з нирками нормальних або дещо збільшених розмірів, слід також 

проводити пункційну біопсію нирок з наступним цитологічним 

дослідженням отриманих біоптатів. 

Незважаючи на існуючі ризики розвитку ХНН за специфічних 

захворювань нирок, провідна причина виникнення хронічної ниркової 

недостатності залишається не визначеною [5, 41].  

1.2 Патогенез. 

ХНН – це стан, при якому порушується клубочкова і канальцева функції 

нирок, розвивається уремія, наслідком чого є зміна водно-електролітного і 

осмотичного гомеостазу. Незалежно від причини ураження нирок при 

хронічній нирковій недостатності виникають незворотні структурні зміни, 

що призводять до втрати нефронів [22,35].  
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Виражена фібропластична трансформація ниркової паренхіми із 

заміщенням нефронів сполучною тканиною і подальшим зморщуванням 

нирок – основний патологічний процес при ХНН. Прогресуючий процес 

склерозування ниркової паренхіми обумовлений як активністю основного 

захворювання (гломерулонефрит, інтерстиціальний нефрит та ін.), так і 

гемодинамічними порушеннями запального генезу: впливом артеріальної 

гіпертензії та гіперфільтрації в збережених клубочках та присутності білків 

плазми крові у нирках. При загибелі тварин на останніх стадіях хвороби 

основна причина виникнення ХНН часто може бути опущена, тому що 

виникають важкі вторинні зміни, що включають тубуло-інтерстиціальне 

запалення та фіброз. Таким чином, причини ініціювання можуть бути не 

встановлені і часто залишаються незрозумілими для клініциста та 

патологоанатома. Ключовими в цих подіях є вироблення локальних факторів 

росту, що призводять до інтерстиціального фіброзу, збільшення продукції 

ендотеліну і зниження виробництва брадикініну, що призводить до 

гломерулосклерозу. Інтраренальний ангіотензин II може бути важливим 

посередником у цих патологічних процесах[10,31]. 

При розвитку ацидозу, обмежується здатність пошкодженої нирки 

екскретувати іони водню і відновлювати бікарбонат. Розвитку ниркового 

ацидозу сприяє втрата бікарбонатів з сечею, внаслідок порушення їх 

реабсорбції, що виникає в результаті ураження ниркових канальців, 

зниження активності карбоангідрази та прогресування азотемії. 

Уремія є неінфекційною причиною імунодефіциту, тому хворі схильні 

до розвитку важких інфекцій.  

Уремія значно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. 

Уремічний виразковий стоматит і гастроентерит є непрямими результатами 

високої концентрації сечовини в слині і шлунковому соку. Бактеріальна 

уреаза розщеплює сечовину до аміаку, який викликає пошкодження слизової 

оболонки [8]. 
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Оскільки синтез гормону кальцитриолу здійснюється клітинами 

проксимальних канальців, ослаблені нирки синтезують недостатню його 

кількість, частково в силу гіперфосфатемії, а частково в силу ниркової 

недостатності, пов'язаної з загибеллю нефроцитів проксимальної частини 

нефрону. Дефіцит кальцитриола служить причиною порушення абсорбції 

кальцію в шлунково-кишковому тракті, веде до гіпокальціємії і 

компенсаторного вторинного ниркового гіперпаратиреоїдизму, що є досить 

пізньою ознакою ХНН. 

Синтез еритропоетину є ендокринною функцією нирок. Еритропоетин 

необхідний для нормального еритропоезу і його дефіцит, викликаний 

недостатнім синтезом в змінених нирках, неминуче призводить до 

постгеморагічної анемії, яка має незворотній характер [4, 42].  

Нездатність нирок катаболізувавати ряд поліпептидних гормонів 

призводить до їх надлишку з подальшими ендокринними і обмінними 

порушеннями. Гастрин, інсулін, глюкагон і гормон росту – ці гормони 

накопичуються при недостатності ниркового катаболізму. Надлишок 

глюкагону і гормону росту у деяких пацієнтів з уремією призводить до 

інсулінорезистентності і тривалої гіперглікемії після прийому їжі (зниження 

толерантності до глюкози).  

Гіпертензія є основним ускладненням хвороби нирок в результаті 

активації ренін-ангіотензинової системи. 

1.3. Діагностика. 

Серед основних симптомів ХНН: анорексія, блювання, втрата маси тіла, 

слабкість, поліурія, полідипсія, свербіж шкіри. В подальшому з'являються 

нерегенеративна анемія, уремічний гастрит, виразковий стоматит, 

дегідратація, тахікардія, запах аміаку з ротової порожнини, депресія. У 

деяких випадках такі симптоми, як полідипсія та поліурія у котів можуть 

бути відсутні [45]. 

До менш поширених симптомів відносять: розм’якшення кісток і, як 

наслідок, патологічні переломи, несподіваний розвиток сліпоти внаслідок 
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системної гіпертензії (30-50% випадків ХНН), патологічні зміни сітківки, 

крововиливи в око, розширені зіниці, підвищена схильність до тромбозів 

(тромбоемболія у легенях та кінцівках тварини), перенефральний 

псевдокістоз, міодистрофія. 

При проведенні загального та біохімічного аналізів крові виявляють: 

ознаки нерегенератвної анемії, підвищений рівень креатиніну та сечовини у 

плазмі, підвищений вміст фосфору, рівень кальцію може бути підвищеним 

або зниженим, гіпокальємію, знижений гематокрит. 

У сечі виявляють білок, підвищене співвідношення білку сечі до 

креатиніну сечі, гіпостенурію, іноді відносна щільність сечі може не 

змінюватись [15,29]. 

Таблиця 2. 

Класифікація стадій розвитку ХНН в залежності від рівня 

креатиніну у крові 

 

Стадія ХНН 
Концентрація креатиніну у 

сироватці крові 

I <140 ммоль/л 

II 140-250 ммоль/л 

III 251-440 ммоль/л 

IV >440 ммоль/л 
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140

190

240

290

340

390

440

І стадія ІІ стадія ІІІ стадія IV стадія

Зміна рівня креатиніну в крові при розвитну ХНН (ммоль/л)

 

  Рис.1. Динаміка концентрації креатиніну в крові за ХНН у котів. 

Використовуючи цей критерій можна зробити логічні висновки про 

доцільність лікування, а також зробити передбачення про реакцію тварини 

на лікування. 

Слід зауважити, що рівень креатиніну у плазмі не підвищується до тих 

пір, поки функція нирок не буде порушена на 75%. Існує більш чутливий 

біомаркер для діагностики ХНН на ранніх стадіях захворювання – 

симетричний диметиларгін (СДМА). Рівень СДМА може підвищуватись при 

порушенні функції нирок на 25%[1,44]. 

Співвідношення білка сечі до креатиніу сечі повинно вимірюватися у 

всіх випадках при підозрі на ХНН, особливо в тих ситуаціях коли 

біохімічний аналіз крові виключив диспротеїнурію. Нормальне 

співвідношення для котів становить < 0,2, для котів з протеїнурію 

характерний показник 0,4 і вище. 

Слід зазначити, що на пізніх стадіях ХНН протеїнурія може ставати 

менш інтенсивною або взагалі припинятись [12]. 
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Хронічна ниркова недостатність у більшості випадків призводить до 

розвитку системної гіпертензії, тому постійний контроль артеріального 

тиску дозволяє зменшити негативний ефект гіпертензії на органи. 

Таблиця 3. 

Залежність між систолічним тиском та рівнем ризику розвитку 

патологічного процесу за ХНН. 

Систолічний тиск Рівень ризику 

<140 мм рт.ст. Мінімальний 

140-159 мм рт.ст. Низький 

160-179 мм рт.ст. Середній 

>180 мм рт.ст. Високий 

 

Додаткові методи діагностики: 

1. Абдомінальне УЗД. Під час УЗД можна виявити зменшені у 

розмірі нирки, внаслідок загибелі великої кількості нефронів. Можливе 

також збільшення нирок у розмірі при таких захворюваннях, як лімфома 

нирок або амілоїдоз. 

2. Бактеріальний посів сечі дозволяє виключити або підтвердити 

наявність бактеріальної інфекції, що могла послугувати пусковим 

механізмом до розвитку ХНН. 

3. Біопсія нирок – найбільш точний метод постановки первинного 

діагнозу, що призвів до розвитку ХНН. Також дозволить встановити точний 

діагноз, особливо в тих випадках, коли нирки збільшені при УЗД[41, 7]. 

Незалежно від причини, що викликала ураження нирок у всіх котів з 

хронічною нирковою недостатністю, виникають схожі аномалії, що 

визначають клінічну симптоматику і зміни в результатах біохімічного 

аналізу крові. Найчастіше цей симптомокомплекс називають уремічним 

синдромом або уремією. Багато клінічних ознак уремії неспецифічні. До них 

можна віднести депресію, сонливість, слабкість, втрату зацікавленості до 

спілкування і схуднення. Інші ознаки пов'язані з порушеннями прийому 
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корму. До них відносяться втрата апетиту, блювота, поява зубних каменів, 

гіперфосфатемія, ниркова остеодистрофія, метаболічний ацидоз, 

гіпокаліємія, системна гіпертензія[24].  

Анемія при хронічному захворюванні нирок носить нормоцитозний, 

нормохромний і нерегенеративний характер і пов'язана з недостатнім 

синтезом еритропоетину в нирках. Хоча накопичення токсичних сполук у 

крові та ендокринопатія (зокрема, вторинний нирковий гіперпаратиреоз) 

також пригнічують еритрогенез і скорочують тривалість життя еритроцитів, 

значення цих факторів у розвитку анемії мінімально[6, 9]. 

Білки, особливо тваринного походження, багаті сірковмісними 

амінокислотами. Метаболізм таких амінокислот супроводжується 

вивільненням іонів водню. Внаслідок цього корми, розроблені для котів, 

призводять до насичення організму кислотами, надлишок яких при 

порушенні кислотно-лужного балансу виводиться нирками. На жаль, коти зі 

зменшеною масою ниркової тканини менш здатні до виведенню надлишку 

кислот. Через накопичення кислот в організмі розвивається метаболічний 

ацидоз. Це пов'язано зазвичай із збільшенням аніонів. Ацидоз може 

призводити до втрати апетиту і сонливості[23,33]. 

При нирковій недостатності у котів зазвичай розвивається системна 

гіпертонія. Важка форма системної гіпертонії може призвести до 

крововиливів в сітківці та / або її відшарування, судом, гіпертрофії міокарда і 

прогресуючого пошкодження нирок [15, 40]. 

1.4. Патоморфологічні зміни 

При гістологічному дослідженні органів тварин, що загинули внаслідок 

ХНН, виявляють суттєві деструктивні зміни. В інтерстиції нирок виявляють 

множинні скупчення лімфоцитів і плазматичних клітин. Просвіти 

дистальних частин канальців нефроцитів виразно розширюються, стінка 

потоншується. Багато з них містять зруйновані клітинні структури і білкові 

конгломерати, крім того, виявляють вакуолізацію цитоплазми нефроцитів, 

каріопікноз, в окремих канальцях простежуються гіпертрофія епітеліальних 
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клітин. Клубочки інфільтруються і збільшуються в об’ємі за рахунок 

потовщення їх капсули. Виявляють  клубочки і канальці з ознаками некрозу, 

і заміщення їх сполучною тканиною.  

У паренхімі печінки порушується  структурна будова. Виявляють 

гепатоцити, заповнені включеннями. В інтерстиції реєструють невелику 

кількість функціонуючих кровоносних судин, переповнених кров'ю. У 

міжчасточковій сполучній тканині навколо тріад виявляють скупчення 

лімфоцитів і плазматичних клітин. У легенях спостерігають набряк альвеол 

із просоченням транссудатом сполучної тканини. Внаслідок вище зазначених 

процесів відбувається збільшення в об’ємі строми органу, компресійний 

ателектаз альвеол. Просвіти альвеол набувають вигляду вузьких щілин, або 

взагалі їх не можна диференціювати. У селезінці і серці істотних змін не 

виявляють [8,16]. 

Таким чином, у котів, які страждають на хронічну ниркову 

недостатність, виявлені дисрегуляційні зміни, які характеризуються 

порушеннями вуглеводного, хромопротеідного, ліпідного і мінерального 

обмінів, зі збільшенням у сироватці крові рівня кортизолу і зменшенням Т3 і 

Т4.  

1.5.Лікування 

Всі способи лікування ХНН повинні бути пристосовані індивідуально 

до кожного пацієнта. Особливо важливо проводити систематичне клінічне 

дослідження хворої тварини та вносити необхідні зміни в схему лікування в 

залежності від стадії хвороби. Найбільш важливим є зниження інтенсивності 

протеїнурії та контроль артеріального тиску для недопущення розвитку 

системної гіпертензії. Якщо можливо встановити етіологічний фактор 

розвитку ХНН, то першочергове лікування направлене на терапію 

первинного захворювання. Усуваються всі патологічні фактори, що можуть 

призвести до погіршення стану тварини [4]. 

Лікування гіпертензії необхідно починати з вимірювання артеріального 

тиску. Вимірювання артеріального тиску повинні проводитися досвідченим 
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фахівцем у хворої тварини в стані спокою (не менше, ніж п'ять послідовних 

реєстрацій). Найбільш точним пристроєм для вимірювання тиску котів є 

спеціальні ветеринарні тонометри, такі як PetMap. При реєстрації 

систематичного підвищення тиску назначають препарати із групи блокаторів 

кальцієвих каналів та блокатори ангіотензинутворюючого ферменту. Ці 

фармокологічні засоби здатні не тільки знизити тиск, але мають і 

нефропротективну дію внаслідок зменшення інтенсивності протеїнурії. До 

засобів що використовують для лікування гіпертензії відносять: амлодипін, 

енап, енаприл, амловас. Не доведений терапевтичний ефект на підвищенний 

артеріальний тиск зниження вмісту натрію у кормі[47]. 

Для визначення необхідних доз протигіпертонічних препаратів потрібно 

стежити за ефективністю лікування. Ефект лікування оцінюється шляхом 

систематичних вимірювань артеріального тиску спочатку кожні 2 тижні і 

потім, коли ефективна доза встановлена, кожні 3-6 місяців. У процесі 

лікування проводиться коригування доз. В якості побічних ефектів при 

лікуванні гіпертонії можуть спостерігатися пригнічення функції нирок, 

загальна слабкість і непритомність, пов'язані з гіпотензією[17, 34]. 

У більшості випадків ефективно збільшує гематокритне число терапія 

рекомбінантним еритропоетином (50-100 од. /кг підшкірно 2-3 рази на 

тиждень). Після початку терапії еритропоетином котам також слід давати 

сульфат заліза в дозі 50-100 мг per os кожні 24 години. Застосування 

еритропоетину вимагає уважного контролю ефективності призначеної дози, 

тому при передозуванні можливий розвиток поліцитемії. Метою лікування 

повинно бути досягнення нижньої межі нормального рівня гематокриту (30-

35%). 

У значної кількості котів (приблизно у 25-40%) при застосуванні 

рекомбінантного еритропоетину людини виробляються антитіла на цей 

глікопротеїн. При цьому розвивається нечутливість до терапії. 

Неефективним лікування може бути також і внаслідок наявності у тварини 

лейкемії, вірусної інфекції або дефіциту заліза. При виробленні антитіл 
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подальша терапія еритропоетином стає неможлива. При накопиченні антитіл 

багато котів стають нечутливими до еритропоетину протягом декількох 

місяців [27]. 

Гіпокаліємія призводить до різних порушень, включаючи пригнічення 

функції нирок. У початковій стадії гіпокаліємії тварину слід негайно 

перевести на багату калієм дієту з низькою кислотністю. Такі раціони 

спеціально розроблені для терапії ХНН у котів. 

Для ослаблення клінічної симптоматики уремії у котів, як тільки 

концентрація сечовини в крові хворого складе більше 10-15 ммоль / л, вміст 

білка в кормі необхідно обмежити. Раціон при уремії повинен містити 

близько 26-32% білка в розрахунку на суху вагу корму, а споживання білка 

не повинно перевищувати 3,8-4,5 г/кг маси тіла в день. Деяким котам в 

проміжках між годуваннями корисно вводити фізіологічний розчин 

(наприклад 20-40 мл/кг розчину Рінгера з лактатом підшкірно кожні 24-72 

години). 

За уремії зазвичай виявляється гіперфосфатемія, розвиток якої 

безпосередньо залежить від ступеня порушення функції нирок і кількості 

споживаних з кормом фосфатів. Для уповільнення швидкості розвитку 

порушення функції нирок всім котам, у яких проявляється ХНН з азотемією, 

показано обмеження вмісту фосфору в раціоні. Раціон повинен містити 

приблизно 0,5 % фосфору у розрахунку на суху вагу, а споживання фосфору 

має бути не більше 65-85 мг/кг маси тіла на добу. Метою дієтотерапії в 

даному випадку є досягнення нормальної концентрації фосфатів у крові 

[3,21,33]. 

Крім дієтотерапії з обмеженим вмістом фосфору протягом 2-4 тижнів, 

зазвичай необхідно також застосовувати агенти, що зв'язують фосфор в 

тонкому кишечнику. Такі засоби слід давати разом з кормом, починаючи з 

дози 30-180 мг/кг на добу, аж до досягнення нормофосфатемії. Для 

зв'язування фосфору можуть використовуватися солі алюмінію або кальцію. 

Хоча солі алюмінію у людей можуть призводити до розвитку остеодистрофії 
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або енцефалопатії, практично відсутні докази подібних ускладнень у котів. 

Препарати кальцію, які зв'язують фосфор у деяких котів можуть призвести 

до кальціємії.  

Гіперфосфатемія і зниження синтезу 1,25-діоксівітаміна D 

(кальцитріолу) в нирках призводять у тварин з хронічною нирковою 

недостатністю до розвитку вторинного гіперпаратиреозу. Значна частина 

клінічних порушень у тварин з уремією супроводжується надлишком 

паратгормона. У цю групу входять уремічна остеодистрофія, анемія, артрит, 

кардіоміопатія, енцефалопатія, непереносимість глюкози, гіперліпідемія, 

імуносупресія, міопатія, панкреатит, свербіж, виразки шкіри, кальцифікація 

м'яких тканин [6]. 

Дієта з обмеженим вмістом фосфору сама по собі або разом із агентами, 

що зв'язують фосфор, знижують вміст паратгормону у котів з хронічною 

нирковою недостатністю, але не нормалізують його рівень. Відомо, що в 

багатьох випадках у собак з хронічною нирковою недостатністю додаткове 

зниження вмісту паратгормону спостерігається при лікуванні кальцитріолом 

(2,5-5 мг/кг маси тіла на добу per os між годуваннями кожні 24 години). 

Схожі ефекти спостерігаються і у котів. Тварин, у яких проводиться терапія 

кальцитріолом, слід ретельно обстежувати кожні 2-4 тижні, тому що у 

деяких котів цей вітамін викликає гіперкальціємію[19]. 

Важливим фактором у терапії ХНН та покращення умов життя хворої 

тварини є наявність апетиту. Якщо апетит відсутній застосовують 

міртазапін, мірзатен, ноксібел, ремерон, мірталан.  

Спеціалізовані дієти для котів із патологією нирок розроблені майже 

всіма міжнародними компаніями, що виготовляють корми для тварин. Такі 

дієти розроблені так, щоб повністю задовольняти потреби організму у 

поживних речовинах і при цьому мають менший вміст білку і фосфору, що є 

ключовим за терапії ХНН у котів. Тварина може споживати такий корм все 

життя для підтримки функції нирок. 
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РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРІАЛ, УМОВИ І МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ 

РОБОТИ 

2.1. Місце та об'єкт досліджень 

Дослідження проводилося на базі клініки ветеринарної медицини «Клуб 

здорових тварин» м. Одеса. Об’єктом дослідження були коти різних порід – 

пацієнти лікарні, які належали мешканцям міста та району. Хворі тварини 

перебували у неінфекційному стаціонарі клініки. На кожну тварину було 

заведено історію хвороби та індивідуальний план лікування із переліком усіх 

необхідних маніпуляцій. 

Матеріалом для проведення досліджень були кров, сироватка крові та 

сеча хворих тварин. 

Метою дослідження було встановити ефективність використання 

інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту та блокаторів кальцієвих 

каналів при комплексній терапії ХНН котів. 

2.2. Методика виконання роботи 

Усі дослідні тварини утримувалися в приблизно однакових умовах 

міських квартир, годівля відбувалася в основному сирим курячим м’ясом. 

Котів було розділено на дві групи по 5 тварин в кожній. Тварини перебували 

під наглядом 10 діб. За цей період вони піддавалися клінічним, біохімічним 

та гематологічним дослідженням [19]. 

Застосовувались наступні методи дослідження:                                          

- клініко-експериментальний (клінічне обстеження тварин, аналіз  

отриманих даних);  

- гематологічний – для визначення морфологічних показників крові;  

- біохімічний - досліджували: вміст загального білка, сечовини, 

креатиніну, фосфору  в сироватці крові.  

- загальний аналіз сечі – для визначення відносної щільності сечі, 

наявності протеїну, еритроцитів, лейкоцитів, солей, глюкози у сечі, білково-

креатинінове співвідношення.  
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Остаточний діагноз на ниркову недостатність ставили за результатами 

аналізу сечі та сироватки крові, а також за допомогою ультрозвукових 

досліджень. Нирки у котів доступні для ультразвукового сканування з боку 

вентральної (трансабдомінальне сканування) і бокової черевної стінки. 

Біохімічне дослідження крові і сечі проводилося на біохімічному 

аналізаторі RT – 9800, загальний аналіз сечі за допомогою тест – смужок 

Deka Phan Leuco. 

Лікування тварин проводилося комплексно. Контрольній групі тварин із 

другою и третьою стадіями ХНН вводили сінулокс із розрахунку 1 мл/20 кг  

маси тіла на тварину підшкірно, 1 раз на добу, фуросемід в дозі 0,1 мл на 1 

кг маси тіла внутрішньом’язово 2 рази на добу, оксигенотерапія по 3 години 

на добу, реосорбілакт в дозі 20 мл через шприцевий інфузійний насос 

внутрьшньовенно зі швидкістю 3мл/год 1 раз на добу, дуфалайт в дозі 10 мл 

на 1 кг маси тіла внутрішньовенно зі швидкістю 3 мл/год. через шприцевий 

інфузійний насос 1 раз на добу.  

                                                                                                 Таблиця 4.   

Схема лікування котів за ХНН 

 
Контрольна група 
 (n = 5) 

 

 
Дослідна група 
(n = 5) 

 
Дози препаратів 

Сінулокс Сінулокс 1 мл/20 кг 

Фуросемід Фуросемід 0.1 мл/1 кг 

Оксигенотерапія Оксигенотерапія 3 год/добу 
Реосорбілакт Реосорбілакт 20 мл 

Дуфалайт Дуфалайт 10 мл 

Хітофос Хітофос 1 пігулка/10 кг 
 Енап 0,25 мг/кг 

 Амлодипін 1,25 мг 

Royal Canin Renal Royal Canin Renal  

У дослідній групі до наведеної вище схеми лікування додавали енап у 

дозі 0.25 мг/кг та амлодіпін у дозі 1.25 мг 1 раз на добу. Терапію в умовах 
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клініки проводили протягом 10 діб. Усі тварини отримували корм Royal 

Canin Renal. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

3.1. Аналіз клінічних випадків ХНН 

      Був проведенений аналіз клінічних випадків ХНН за 2017-2018 рік. а 

першому етапі дослідження вивчали характерні клінічні ознаки притаманні 

ХНН у котів. Отримані результати порівнювали з результатами 

ультразвукового дослідження (УЗД) внутрішніх органів і біохімічного 

дослідження крові та сечі тваринНа другому етапі порівнювали дані 

результатів УЗД та біохімічних досліджень сироватки крові з 

анамнестичними даними зібраними під час досліджень. 

На основі вивчення та обґрунтування даних анамнезу, клінічного 

обстеження і результатів лабораторних досліджень, було встановлено, що 

основними етіологічними факторами, які сприяють захворюванню тварин на 

ниркову недостатність в умовах міста є: 

- недоброяксні сухі корми, незбалансовані, в першу чергу, за основними 

поживними речовинам; в деяких випадках кількість білків жирів і вуглеводів 

перевищувала максимальні норми і, як наслідок, у більшості тварин 

розвивалось ожиріння; в більшості випадків раціони тварин були 

незбалансовані за вмістом вітамінів, мікро-та макроелементів, а такаж 

надмірна білкова годівля (у деяких котів раціон складався з риби, яка 

містить велику кількість фосфатів); 

- недотримання режиму годівлі тварин – дрібних тварин згідно нормам 

годівлі потрібно годувати 2-3 рази на добу, але деякі господарі годували 

тварин 5-6 разів на добу, порушувався час годування або корм залишався 

стояти цілий день і тварина мала вільний до нього доступ;   

- недотримання норм годівлі – кожний вид тварин має свої норми в 

потребі поживних речовин, крім того норми і раціони складаються в 
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залежності від статі тварини, фізіологічного стану, віку, напрямку 

використання, у більшості випадків раціони не відповідали потребам тварин; 

- гіподинамія та гіпокінезія – в сучасних умовах тварини не мають 

рухового навантаження, це сприяє накопиченню невитраченої енергії та 

ожирінню; 

- недостатнє надходження рідини в організм: тварини не мають вільного 

доступу до води, особливо при годуванні сухими кормами; 

- інфекції сечовидільних шляхів – останнім часом дуже поширилась 

умовно-патогенна інфекція сечостатевих шляхів, яка при зниженні загальної 

резистентності організму активується та викликає інфекцію; 

- генетична схильність деяких порід котів до розвитку патології нирок. 

 

Рис. 2. Вікове співвідношення серед дослідних тварин 

 

Відсутність планових загальних клінічних оглядів, гематологічних 

досліджень та досліджень сечі домашніх тварин не дають можливості 

своєчасного виявлення патологічного процесу в організмі і запобіганню 

ускладнень у вигляді ХНН котів.  
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3.2. Результати діагностичних і лікувальних заходів. 

Для підтвердження діагнозу і виявлення метаболічних порушень в 

організмі тварин особливу цінність представляють лабораторні дослідження. 

Збільшення концентрації сечовини, азоту, креатиніну в крові є 

найважливішими ознаками ниркової недостатності. Підвищення рівня цих 

метаболітів у крові викликано зниженням депураційної (очисної) функції 

нирок. З усіх показників азотистого обміну концентрація креатиніну 

найбільш показова, тому він, будучи компонентом залишкового азоту, 

виводиться з сечею шляхом гломерулярної фільтрації і не піддається 

реабсорбції в ниркових канальцях. Вміст креатиніну в крові здорових тварин 

досить стабільний, не залежить від надходження білків з кормом і 

інтенсивності процесів розщеплення їх в організмі, на відміну від 

концентрації сечовини. Сечовина не є первинним уремічним токсином (сама 

по собі вона нетоксична), але її концентрація в сироватці крові корелює зі 

ступенем вираженості клінічних ознак уремії. Ступінь гіперфосфатемії 

змінюється, як правило, паралельно зі зростанням сечовини і є прогностично  

несприятливою ознакою.  

На початку досліджень у тварин відмічалися характерні клінічні ознаки 

хронічної ниркової недостатності: апатія, відсутність апетиту, полідипсія, 

зневоднення, поліурія, зниження відносної щільності сечі <1, 045, 

лейкоцитурія, глюкозурія, протеїнурія, відношення білка сечі до креатиніну 

сечі > 0,4, підвищення концентрації креатиніну та сечовини у сироватці 

крові, підвищення концентрації фосфору у крові, підвищення активності 

амілази сироватки крові, зниження вмісту гемоглобіну.  

Під час УЗД нирки були неспецифічного розміру, ехогенність 

паренхіми підвищена, капсула майже не диференціюється. Лоханка має чітку 

ехоакустичну тінь. 

 Необхідно відмітити, що вміст гемоглобіну у контрольній групі котів 

після лікування підвищився до  99,2 г/л, а у дослідній до 120,8 г/л/, що вказує 

на нормалізацію гемопоезу. 
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 Таблиця 5. 

Показники ниркової функції котів (M±m)  

Показник Норма До лікуванні 
(n=10) 

Після лікування 
Контрольна 
група (n=5) 

Дослідна група 
(n=5) 

Гемоглобін, г/л 80-150 89,6±2,06 99,2±3,9* 120,8±3,5* 

Сечовина у 
крові, ммоль/л 

4-10,5 203,6±0,97 11,6±0,9* 8,84±0,5* 

Креатинін у 
крові, мкмоль/л 

55-180 519,2±18,54 279,6±16,4* 219,4±9,65* 

Фосфор у крові, 
ммоль/л 

0.9 - 2,3 2,95±0,2 2,24±0,2* 1,9±0,2* 

Відносна 
щільність сечі 

1,020-
1,040 

1,015±0,001 1,024±0,003 1,029±0,003 

Білково-
креатинінове 
відношення у 

сечі 

<0,2 2,16±0,4 1,46±0,3 0,96±0,2 

*р < 0, 05 – 0,001 
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Рис. 3. Динаміка концентрації креатиніну у крові дослідних котів  

Підвищення концентрації креатиніну та сечовини у крові відбувається 

при значному зниженні рівня клубочкової фільтрації та ниркового кліренсу. 
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Рис. 4. Динаміка концентрації сечовини у крові дослідних котів 

    Комплексне лікування із застосуванням гіпотензивних засобів знижує 

інтенсивність розвитку нефросклеротичних процесів, що в свою чергу 

дозволяє ниркам виводити продукти азотистого обміну із організму в 

більшому об’ємі. Після лікування концентрація сечовини та креатиніну 

знизилась та досягла фізіологічної норми. 
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Рис. 5. Динаміка концентрації фосфору у крові дослідних котів. 
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Підвищення рівня фосфору у крові призводить до гіперплазії 

прищитобоподібної залози, остеопорозу та патологічних переломів. 

В результаті лікувальних заходів рівень фосфору знизився до 2, 24 

ммоль/л у контрольній групі тварин та до 1,9 ммоль/л у дослідній і 

наблизився до фізіологічної норми. 
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Рис. 6. Динаміка білково-креатинінового відношення у сечі дослідних 

котів. 

Відношення концентрації білка до концентрації креатиніну досить 

постійне, добре корелюється з добовою екскрецією білка і, отже, може 

використовуватися для оцінки вираженості протеїнурії. Застосування 

гіпотензивних засобів призводить до зниження інтенсивності протеїнурії та 

зниженню показників білково-креатинінового співвідношення у сечі. 

Протягом проведення комплексної терапії у тварин спостерігається 

покращення загального стану організму, нормалізація апетиту та 

сечовипускання, підвищення вмісту гемоглобіну, зниження концентрації 

фосфору у крові, зниження концентрації креатиніну та сечовини у крові, 

зниження показника відношення білків сечі до креатиніну сечі. Відносна 

щільність сечі підвищилась до 1,024 у контрольній групі тварин та 1,029 у 

дослідній групі і досягла фізіологічної норми. 
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Про ефективність застосування іАПФ та блокаторів кальцієвих каналів 

свідчить зниження показника білково-креатинінового відношення у сечі. Так 

на початку лікування цей показник був підвищений у всіх дослідних тварин, 

що свідчило про стійку протеїнурію. Протягом лікування спостерігається 

нормалізація цього показника. Причому у тварин дослідної групи цей 

показник був нижчим, ніж у тварин контрольної групи.  

Це можна пояснити тим, що фактори гіпертензії зникають, завдяки 

застосуванню іАПФ та блокаторів кальцієвих каналів, тому склерозування 

канальців поступово гальмується і рівень протеїнурії знижується, що 

дозволяє зменшити токсичну дію білків плазми крові на нефрони. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Протеїнурія є одним із основних патологічних факторів розвитку 

ХНН, при цьому організм втрачає великі запаси білка і викликає 

нефросклеротичні процеси в нирках.  

2. Терапія за ХНН має бути комплексною і охоплювати всі системи 

органів, що зазнають патологічних змін. Рекомендуємо застосовувати 

наступну схему лікування: сінулокс 1 мл/20 кг, фуросемід 0,1 мл на 1 кг маси 

тіла 2 рази на добу, оксигенотерапію по 3 години на добу, реосорбілакт 20 

мл 1 раз на добу, дуфалайт 10 мл на 1 кг маси тіла 1 раз на добу, енап 0,25 

мг/кг та амлодіпін 1,25 мг 1 раз на добу. Рекомендуємо, також, 

використовувати спеціальні дієти для підтримки функції нирок. 

3. Застосування гіпотензивних засобів усуває ризик виникнення 

системної гіпертензії, а також вони мають нефропротективну дію, 

зменшуючи інтенсивність протеїнурії.  

4. Повного одужання за ХНН не відбувається, але при коректній 

терапії можливо максимально продовжити життя хворої тварини. 
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ДОДАТКИ 

 

 

Рис. 7. УЗД апарат Mindray DP-10 VET 

 

 

Рис. 8. Напівавтоматичний біохімічний аналізатор. 
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Рис. 9. Вигляд нормальної нирки кота на УЗД 

 

Рис. 10. Нирка кота із ознаками хронічного нефриту та нефросклерозу. 
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