
Діабет і хронічна 
хвороба нирок



Що таке діабет?
Цукровий діабет зазвичай називають просто 
«діабет» або «цукриця». Це захворювання 
виникає у випадку, якщо в організмі 
виробляється недостатньо інсуліну, або якщо 
при нормальній кількості інсуліну організм не 
в стані правильно його використати. Інсулін 
– це гормон, який регулює кількість цукру 
в крові людини. Підвищений рівень цукру 
в крові призводить до порушень роботи 
багатьох органів. 

Чи є різні типи діабету?
Так. Найчастіше зустрічається цукровий діабет 
типу 1 і типу 2. Цукровим діабетом типу 1 
хворіють приблизно 10% пацієнтів. Зазвичай 
ця хвороба починається у дитинстві. Якщо у 
вас діабет цього типу, у вашій підшлунковій 
залозі виробляється недостатньо інсуліну, тому 
ви повинні отримувати його у вигляді ін'єкцій.

Цукровий діабет типу 2 (найпоширеніший) 
частіше виникає після 45 років, однак 
останнім часом це захворювання чимраз 
частіше спостерігається у пацієнтів молодого 
віку. Якщо у вас діабет цього типу, ваша 
підшлункова залоза виробляє інсулін, однак 
організм не в стані належним чином його 
використати. Багатьом пацієнтам із цим 
захворюванням вдається контролювати рівень 
цукру крові за рахунок втрати ваги, фізичних 
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вправ і препаратів у таблетках, однак 
у деяких випадках також необхідне 
введення інсуліну. Цукровий діабет 
типу 2 частіше зустрічається серед 
американців африканського, іспанського, 
латиноамериканського та азійського 
походження, а також серед американських 
індіанців.

Яким чином цукровий діабет 
впливає на мій організм?
Неконтрольований діабет може 
порушувати роботу багатьох органів, 
у першу чергу нирок, серця, очей та 
нервів. Крім того, у хворих на діабет 
підвищується артеріальний тиск і твердне 
стінка артерій. Це призводить до хвороб 
серця та кровоносних судин.

Яким чином діабет шкодить ниркам?
У хворих на цукровий діабет 
пошкоджуються кровоносні судини нирок. 
Першою ознакою пошкодження нирок є 
поява у сечі білка – альбуміну. Провівши 
високочутливий тест на малі кількості 
альбуміну в сечі (мікроальбумінурія), 
можна виявити пошкодження нирок 
у пацієнтів із діабетом на ранній 
стадії. На більш пізніх стадіях можливі 
порушення функції нирок. Щоб перевірити 
функцію нирок, проводять аналіз крові 
на креатинін, і за його результатами 
обчислюють швидкість клубочкової 
фільтрації (ШКФ). Уражені хворобою 
нирки недостатньо очищають кров, тому 
в ній накопичуються шлаки. В організмі 
затримується надлишок води і солі, 
наслідком цього є зростання маси тіла і 
набряки кісточок ніг.  

Цукровий діабет може призводити 
до ураження нервів (нейропатії), 
що супроводжується утрудненим 
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сечовипусканням. Через підвищений тиск 
сечі у переповненому сечовому міхурі 
також можуть страждати нирки. Крім 
цього, внаслідок тривалого перебування 
сечі у сечовому міхурі може розвинутись 
інфекція сечових шляхів, оскільки високий 
рівень цукру в сечі сприяє росту бактерій.

У якої частини хворих на діабет 
виникає хронічна хвороба нирок?
Хронічна хвороба нирок (ХХН) зрештою 
розвивається приблизно у третини хворих 
на цукровий діабет. Ризик розвитку цього 
ускладнення дещо вищий у певних групах 
населення, зокрема серед американців 
африканського, азійського, іспанського 
та латиноамериканського походження і 
американських індіанців.
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Яким чином пацієнти з діабетом 
можуть попередити розвиток 
хронічного захворювання нирок?
Ретельний контроль цукру крові знижує 
ризик хронічного захворювання нирок. 
Принаймні один раз на рік слід здавати 
сечу на аналіз на альбумін (один із видів 
білка). Слід перевіряти свій кров'яний тиск 
так часто, як це рекомендує робити ваш 
лікар, а також приймати призначені вам 
ліки для зниження тиску. Потрібно здавати 
кров для контролю рівня цукру крові, а 
також для визначення рівня креатиніну 
крові, за яким лікар оцінюватиме роботу 
ваших нирок. Дотримуйтесь призначеної 
вам дієти для хворих на діабет і регулярно 
займайтесь фізичними вправами. Не куріть 
і не вживайте алкоголь. Не пропускайте 
призначені вам візити до лікаря.

У багатьох пацієнтів із цукровим діабетом 
хвороби нирок не виникають. Те, що у вас 
діабет, не обов'язково означає, що нирки 
колись перестануть працювати. Запитайте 
свого лікаря, яка імовірність того, що у вас 
виникне хронічна хвороба нирок.

Які ранні ознаки хронічної хвороби 
нирок у пацієнтів із цукровим 
діабетом?
Якщо ви хворієте на цукровий діабет, 
найперша ознака хронічної хвороби нирок 
– поява альбуміну в сечі. Альбумін у сечі 
з'являється набагато раніше, ніж ознаки 
хвороби нирок у звичайному аналізі 
крові, який виконують у кабінеті вашого 
лікаря. Крім того, альбумін у сечі може 
бути ранньою ознакою порушень з боку 
кров'яних судин, які можуть призвести до 
хвороби серця. Тому доцільно попросити 
свого лікаря призначати вам один раз на 
рік тест на малі кількості альбуміну в сечі 
(мікроальбумінурія). Для того, щоб оцінити 
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фільтруючу здатність нирок (швидкість 
клубочкової фільтрації – ШКФ), слід здати 
кров на визначення рівня креатиніну 
сироватки.

Крім того, ви частіше відчуватимете 
позиви до сечовиділення вночі. У вас може 
надмірно зрости кров'яний тиск. Оскільки 
ви хворієте на діабет, слід регулярно 
перевіряти кров, сечу і кров'яний тиск. 
Це допоможе вам краще контролювати 
перебіг діабету і вчасно почати лікування 
підвищення кров'яного тиску і хвороби 
нирок. 

Які пізні ознаки хронічної хвороби 
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ТАБЛИЦЯ 1

Ознаки хвороби нирок хворих 
на цукровий діабет

Ранні ознаки
■   Альбумін у сечі (також свідчить про 

підвищений ризик хвороб серця).

■   Більша частота нічного сечовипускання.

■   Підвищення кров'яного тиску.

Пізні ознаки
■   Набряки кісточок і гомілок, судоми м'язів 

ніг.

■   Високий рівень азоту сечовини крові 
(BUN) і зниження швидкості клубочкової 
фільтрації (ШКФ).

■   Зменшення потреби в інсуліні та 
таблетованих протидіабетичних 
препаратах.

■   Слабкість, блідість та анемія.

■   Свербіння шкіри.

■   Ранкова нудота і блювання.



нирок у пацієнтів із цукровим 
діабетом?
До пізніх ознак належить зростання 
маси тіла і набряки кісточок на 
ногах. Прогресування хвороби нирок 
супроводжується зростанням BUN 
і зниженням ШКФ. Інші симптоми 
– це нудота, блювання, втрата апетиту, 
слабкість, втомлюваність, свербіння 
шкіри, судоми м'язів (особливо м'язів ніг) 
і зниження кількості кров'яних тілець 
(анемія). У вас може зменшитись потреба в 
інсуліні та протидіабетичних препаратах. 
Це пов'язано з тим, що уражені хворобою 
нирки не так інтенсивно руйнують інсулін. 
Помітивши будь-які з цих симптомів, 
зателефонуйте своєму лікареві.

Що можна зробити, якщо внаслідок 
діабету виникла хвороба нирок?
Помітивши будь-які з перелічених вище 
ознак хвороби нирок, слід зателефонувати 
своєму лікареві. Лікар оцінить результати 
аналізів крові та сечі і визначить, наскільки 
добре працюють нирки. За цими даними 
він призначить вам оптимальне лікування. 
Якщо рано діагностувати хронічну 
хворобу нирок і розпочати належне 
лікування, прогресування хвороби можна 
зупинити.
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Що відбудеться, якщо у мене 
виявлять зниження функції нирок?
Спочатку лікар з'ясує, чи дійсно причиною 
хвороби нирок є діабет. Ураження 
нирок може бути зумовлене багатьма 
захворюваннями. Якщо інших причин 
ураження нирок виявити не вдасться, 
лікар спрямує свої зусилля на те, щоб 
ваші нирки пропрацювали якомога 
довше. Під час наукових досліджень 
виявлено, що у пацієнтів із діабетом, які 
вживають спеціальні ліки для зниження 
артеріального тиску – інгібітори 
ангіотензин-перетворюючого ферменту 
(АПФ) і блокатори ангіотензинових 
рецепторів (БАР), сповільнюється 
ослаблення функції нирок і знижується 
ризик серцевих захворювань Для того, 
щоб нирки працювали краще і протягом 
довшого часу, слід дотримуватися 
наступних правил.

■   Контролюйте рівень цукру крові, 
дотримуючись дієти, виконуючи 
фізичні вправи і вживаючи ліки.

■  Контролюйте свій кров'яний тиск.
■  Обмежуйте вміст солі у своєму раціоні. 

Це сприяє зниженню артеріального 
тиску і зменшенню набряків.
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■  Не нехтуйте лікуванням інфекцій 
сечових шляхів.

■  Ретельно лікуйте будь-які розлади 
сечової системи.

■  Уникайте ліків, які можуть шкодити 
ниркам (особливо протизапальних 
знеболювальних препаратів).

■  Перед вживанням будь-яких 
рослинних харчових додатків 
радьтеся з лікарем.

 
Яким чином якнайдовше зберегти 
працюючі нирки?
Ваше лікування плануватиме спеціаліст 
по хворобах нирок (нефролог) спільно 
з дієтологом, а також разом із вами 
та членами вашої сім'ї. Для того, щоб 
зберегти працюючі нирки, перш за все 
слід контролювати цукор крові і вживати 
інгібітори АПФ і препарати групи БАР для 
зниження артеріального тиску. Кров'яний 
тиск пацієнтів із хронічною хворобою 
нирок повинен бути нижчим, ніж 130/80. 
Часто для цього доводиться вживати 
декілька препаратів. 

Крім того, потрібно ретельно 
контролювати рівень цукру крові. Щоб 
визначити середній рівень цукру крові, 
проводять спеціальний тест – визначення 
гемоглобіну A1c. Цей показник повинен 
становити менше, ніж 7%. Слід також 
обмежувати кількість білків у харчовому 
раціоні. Разом із дієтологом ви складете 
для себе відповідну дієту. (Див. брошуру 
Національного фонду нирки «Харчування 
при хронічній хворобі нирок»).
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Чи потрібна дієта з низьким вмістом 
білків?
Дослідження свідчать, що зменшення 
кількості білка в раціоні дозволяє 
сповільнити пошкодження нирок. 
Обговоріть це питання зі своїм лікарем. 
Якщо вам корисна дієта з низьким 
рівнем білка, слід спланувати її спільно з 
дієтологом. Не переходьте на таку дієту 
самостійно, не порадившись із дієтологом, 
– це може вам зашкодити.

Що таке ниркова недостатність у 
хворих на діабет?
Ниркова недостатність – це стан, коли 
нирки неспроможні підтримувати організм 
достатньо здоровим, і пацієнт потребує 
пересадки нирки або застосування діалізу. 
Така ситуація виникає, якщо нирки 
працюють приблизно на 15 відсотків 
від нормальної потужності. Якщо не 
проводити лікування правильно, від появи 
перших ознак діабетичного ураження 
нирки до кінцевої стадії ниркової 
недостатності минає приблизно 5-7 років.
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Як лікується ниркова недостатність 
у хворих на діабет?
Для пацієнтів, у яких відмовили нирки, 
існує три методи лікування: пересадка 
нирки, гемодіаліз і перитонеальний 
діаліз. Вибір одного з цих методів 
залежить від загального стану пацієнта, 
наявних у нього хвороб, способу життя і 
особистих побажань. Плануючи подальше 
лікування, слід обов'язково враховувати 
частоту успішного застосування кожного 
зі способів лікування. Рішення про вибір 
методу лікування не остаточне. Є багато 
пацієнтів, яким почергово застосовували 
кожен із цих методів. Ваші лікарі 
обговорять із вами кожен метод лікування 
і дадуть відповіді на всі ваші запитання.

Чи можна пересадити нирку 
пацієнтові з цукровим діабетом?
Так. Донорську нирку отримують від 
особи, яка померла, або від живого 
донора. Таким донором може бути 
близький родич пацієнта, його друг 
або навіть чужа для нього людина, 
яка виявила бажання віддати свою 
нирку для пересадки хворому, який її 
потребує. Після трансплантації нирки 
пацієнтові може знадобитись більша 
доза інсуліну. Це пояснюється тим, 
що пацієнт вживає більше їжі, а нова 
нирка руйнує інсулін ефективніше, 
ніж стара. Крім того, після пересадки 
нирки потрібно вживати стероїди 
– ліки, які запобігають відторгненню 
нової нирки. Якщо трансплантована 
нирка перестане працювати, ви можете 
перейти на діаліз і дочекатися нової 
нирки для трансплантації. (Див. брошуру 
Національного фонду нирки «Пересадка 
нирок» 11-10-0304).
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Чи можна одночасно пересадити 
нирку й підшлункову залозу?
Деяким пацієнтам із цукровим діабетом 
типу 1 одночасно з трансплантацією 
нирки або дещо пізніше вдається 
пересадити підшлункову залозу. Лікар 
розповість вам про цю можливість.

Як проводиться гемодіаліз?
Гемодіаліз – це найпоширеніший метод 
лікування ниркової недостатності. Для 
проведення гемодіалізу спочатку потрібно 
хірургічним шляхом сполучити артерію 
на руці пацієнта із сусідньою веною. 
Таким чином утвориться вена більшого 
розміру, яку називають фістулою. У 
фістулу вводять голки, які під'єднують за 
допомогою трубок до апарату «штучна 
нирка». Цей апарат очищає кров і видаляє 
з неї накопичені відходи організму. 
Процедура триває близько однієї години 
і зазвичай проводиться тричі на тиждень. 
Діаліз можуть проводити в лікарні або в 
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амбулаторній клініці діалізу. Після відповідного 
навчання пацієнт може проводити гемодіаліз 
самостійно вдома. (Див. брошуру Національного 
фонду нирки «Гемодіаліз» 11-10-0301).

Як проводиться перитонеальний діаліз?
Хворим на діабет часто проводять перитонеальний 
діаліз. Під час цієї процедури, на відміну від 
гемодіалізу, очищення крові за межами організму 
не відбувається. Кров очищається, проходячи 
через кровоносні судини, які вистилають черевну 
порожнину пацієнта (перитонеальну порожнину). 
Вистилка цієї порожнини виконує функцію 
природного фільтра. 

Для цього у черевну порожнину пацієнта 
хірургічним шляхом вводять пластикову трубку 
– катетер. Під час процедури через катетер у 
черевну порожнину повільно вводять розчин – 
діалізат. Відходи організму фільтруються із судин, 
які вистилають черевну порожнину, в діалізат. 
Після закінчення процедури використаний діалізат 
зливають. Після цього процедуру повторюють 
(зазвичай 4-6 разів протягом дня або ночі). Існує 
декілька різновидів перитонеального діалізу.  
(Див. брошуру Національного фонду нирки  
«Що потрібно знати про перитонеальний діаліз» 
11-50-0215).
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Що слід запам'ятати про вплив 
діабету на нирки?

■   Приблизно у третини хворих на діабет 
виникає важка ниркова недостатність.

■   Цукровий діабет зумовлює ураження 
кровоносних судин, і тому може 
призводити до незворотного 
пошкодження нирок.

■   Найпершою ознакою пошкодження 
нирок є поява альбуміну в сечі.

■   Пошкодження нирок і погіршення їх 
функції (ШКФ) є ознаками хвороби 
нирок.

■   Для ранньої діагностики пошкодження 
нирок застосовують чутливий тест 
на малу кількість альбуміну в сечі 
(мікроальбумінурію). Для підрахунку 
ШКФ проводять аналіз крові на 
креатинін. За цим показником лікар 
оцінює, наскільки добре функціонують 
нирки.

■   Зниження кров'яного тиску до 
належного рівня за допомогою 
інгібіторів АПФ і блокаторів 
ангіотензинових рецепторів – 
найефективніший метод сповільнення 
зниження функції нирки.

■   Якщо у вас хворі нирки, або 
спостерігаються набряки чи 
підвищення кров'яного тиску, може 
виникнути потреба обмежити кількість 
солі в раціоні.

■   Існують і інші чинники, які зумовлюють 
пошкодження нирок і погіршують їх 
роботу. До них належать перешкоди на 
шляху відтікання сечі, інфекції сечових 
шляхів, а також деякі ліки (особливо 
протизапальні знеболювальні 
препарати).
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■   Про пошкодження нирок можуть 
свідчити набряки на стопах і гомілках, 
часті позиви на сечовипускання 
вночі, підвищення кров'яного тиску і 
зменшення потреби в інсуліні.

■   Якщо хронічна хвороба нирок 
переросла у ниркову недостатність, 
для лікування застосовують 
трансплантацію нирки, гемодіаліз 
або перитонеальний діаліз. Метод 
лікування для кожного пацієнта 
обирають індивідуально, беручи до 
уваги його загальний стан здоров'я, 
спосіб життя і особисті побажання. 
Ці методи можна застосовувати 
почергово на різних етапах лікування.

■   Дієта – дуже важлива складова 
лікування пацієнтів із цукровим 
діабетом, навіть за відсутності 
хронічної хвороби нирок.
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Понад 20 млн. американців – кожен дев’ятий дорослий – страждають 
хронічною хворобою нирок, хоча більшість із них навіть не здогадуються 
про це.  Ще понад 20 млн. осіб мають підвищений ризик виникнення цього 
захворювання. Національний фонд нирки, що належить до найбільших 
волонтерських медичних організацій США, спрямовує свої зусилля на 
профілактику захворювань нирок та сечових шляхів, покращення стану 
здоров’я та якості життя пацієнтів та членів їхніх сімей, а також на 
підвищення доступності органів для трансплантації.   Через 47 відділень 
у різних регіонах країни фонд підтримує наукові дослідження, реалізує 
навчальні програми для медиків, надає послуги для пацієнтів, проводить 
суспільно-освітню роботу і координує донорство органів.   

Брошуру можна також отримати іспанською мовою. (11-10-0242).  
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Освіта пацієнтів у процесі лікування

Громадська освіта

Особи з підвищеним ризиком

СТАДІЯ 1
Ураження нирок при 
збереженій функції

СТАДІЯ 2
Ураження нирок з 

незначним зниженням 
функції

СТАДІЯ 3
Помірне зниження

функції нирок

СТАДІЯ 4
Виражене 
зниження

функції нирок

СТАДІЯ 5
Ниркова

недостатність

ШКФ 130
У виділених оранжевим кольором клітинках вказано обсяг відомостей у цих матеріалах системи KLS. 

ШКФ =швидкість клубочкової фільтрації;T =трансплантація нирок; D =діаліз.


