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ТЕМА ЛЕКЦІЇ 

 

МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ СЕЧО-ВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ. 

ОСНОВНІ СИНДРОМИ ПРИ ПАТОЛОГІЇ СЕЧО-ВИДІЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ 

 

План лекції. 

1. Опитування хворого. 

2. Фізикальні методи дослідження.  

3. Основні клінічні синдроми (сечовий, набряковий, нефротичний, 

гостронефротичний,  синдром артеріальної гіпертензії, синдром ниркової 

еклампсії, гострої ниркової недостатності, хронічної ниркової 

недостатності,  

 

Тривалість лекції – 2 академічні години. 

 

1. Опитування хворого. 

Скарги. Біль у попереку, порушення сечовиділення, набряки. Можуть 

спостерігатись біль голови, запаморочення, порушення зору, біль в ділянці 

серця, задишка, відсутність апетиту, нудота. 

Біль може бути однобічний і двобічний, гострий або тупий, ниючий, тривалий. 

Напади надзвичайно різкого болю в поперековій ділянці або за ходом сечоводу, 

при яких хворий не знаходить собі місця, мають характер кольки (ниркова 

колька). Частою причиною такого болю стає закупорка сечоводу камінцем або 

його перегин (при рухомості нирок). При цьому виникають спастичні 

скорочення сечоводу, а також затримка сечі в нирковій мисці та її розтягнення. 

Іррадіація болю. Біль при нирковій кольці зазвичай однобічний, іррадіює 

у відповідне підребер’я, а найчастіше — вниз, за ходом сечоводу, в сечовий 

міхур і статеві органи. Біль полегшують теплові процедури (гаряча ванна), 

спазмолітики. Біль при гострому паранефриті слабшає від прикладання льоду, 

під дією анальгетиків.  

     

 



 

За даними розпитування хворих необхідно з’ясувати, чи притаманне хворобі 

порушення сечовиділення. Слід розпитати хворого про водний баланс. 

Сечовиділення за відомий проміжок часу (за добу, за годину) називається 

діурезом. Водний баланс може бути позитивним (діурез хворого протягом доби 

більший, ніж він випиває рідини) і негативним (зворотне співвідношення). 

Збільшення добового об’єму сечі (понад 2 л) називається поліурією. Поліурія 

може мати як ниркове, так і загальне походження. Вона 

спостерігається при значному збільшенні об’єму вживаної рідини, в період 

сходження серцевих або ниркових набряків, після вживання сечогінних засобів.  

Зменшення виділення сечі за добу (менше 500 мл) — це олігурія. Олігурія 

може бути не пов’язана безпосередньо з ураженням нирок (при обмеженому 

споживанні рідини, перебуванні в сухому гарячому приміщенні, посиленому 

потовиділенні, сильному блюванні). Однак у деяких випадках олігурія є 

наслідком захворювання сечовидільної системи (ниркова олігурія).  

Повне припинення виділення сечі або менше 300 мл за добу — це анурія. 

Анурія, що триває протягом кількох днів, загрожує розвитком уремії та смертю 

хворого. 

При деяких захворюваннях сечового міхура й уретри може мати місце 

утруднене і болюче сечовипускання. Нерідко хворі звертаються до лікаря зі 

скаргами на зміну кольору сечі (колір “м’ясних помиїв” при 

гломерулонефриті, колір “пива” при жовтяниці), появу в ній каламуті (при 

протеїнурії), домішок крові (“крапель” при уретриті, “хробаків” при пухлині 

нирки). 

Набряки вранці на обличчі, верхніх і нижніх кінцівках (“ранкова набряклість” 

пальців рук, симптом “обручки”, якої не може зняти ранком хворий, “тісні” 

звичні шкарпетки або взуття тощо), які протягом дня можуть сходити, 

характерні як для гострого, так і хронічного гломерулонефриту, нефротичного 

синдрому.  

  



 

 

При запальних захворюваннях нирок, сечовивідних шляхів і навколониркової 

клітковини, викликаних інфекційними збудниками, типовою скаргою є пропас-

ниця, із розмахом понад 1°С за добу, з ознобом і пітнінням. 

Анамнез хвороби. Розпитуючи хворого із хворобою нирок, треба спробувати 

встановити її зв’язок із попередньою інфекцією (ангіна, скарлатина, отит, 

респіраторні інфекції). Такий взаємозв’язок характерний для гострого 

гломерулонефриту. Особливу увагу слід звернути на з’ясування наявності у 

хворого в минулому хвороб нирок і сечовивідних шляхів (гострий нефрит, 

цистит, уретрит) або симптомів, підозрілих на дизуричні розлади, виділення 

“кривавої” сечі, набряків, артеріальної гіпертензії, нападів болю в животі або 

попереку, що нагадують ниркову кольку, оскільки вони можуть мати 

зв’язок із наявністю у хворого нинішньої ниркової патології. Хворі можуть 

указувати на побутові або виробничі інтоксикації, помилкове чи свідоме 

вживання деяких отруйних речовин, переливання невідповідної групи крові 

тощо. Потрібно обов’язково розпитати хворого про характер дебюту і перебігу 

хвороби: гострий чи поступовий початок, рецидивуючий із періодичними 

загостреннями хронічний перебіг (хронічний пієлонефрит, хронічний 

гломерулонефрит). Необхідно також з’ясувати причини виникнення загострень, 

їх частоту, клінічні прояви, проведені заходи лікування, їх ефективність, а 

також причини, що змусили хворого знову звернутися до лікаря. 

Анамнез життя. Розпитуючи хворого, особливу увагу слід звернути на 

з’ясування тих факторів, що могли послужити причиною розвитку 

захворювання або відбитися на його подальшому розвитку. Це можуть бути 

часті переохолодження, застуди (робота на вулиці, проживання чи робота в 

сирому холодному приміщенні, протяги, гостре переохолодження організму 

перед захворюванням), наявність хронічних вогнищ інфекції (карієс зубів, 

хронічний тонзиліт тощо). Причиною пієлонефриту може бути поширення 

інфекції на сечову систему при хворобах статевих органів. Треба з’ясувати, чи 

не страждає хворий на інші хвороби, які можуть викликати ураження нирок, — 

системні хвороби сполучної тканини (червоний вовчак, ревматоїдний артрит, 

склеродермія), цукровий діабет аномалії нирок (подвоєна нирка тощо), 

сечокам`яна хвороба, полікістоз.  У жінок важливо розпитати про перебіг 

вагітностей і мати на увазі, що цей особливий стан жінки може виклика- 



ти загострення хронічних хвороб нирок або стати причиною так званої 

нефропатії вагітних (токсикоз другої половини вагітності).  

 

2. Фізикальні методи дослідження.  

Огляд. Насамперед оцінюють ступінь тяжкості його стану:вкрай тяжкий, 

несвідомий стан спостерігається при тяжкому ураженні нирок, на останній 

стадії ХНН (уремічна кома). Стан середньої тяжкості або задовільний 

відповідає ступеню тяжкості перебігу хвороби нирок. 

Слід звернути увагу на поведінку хворого і його положення в ліжку: 

адекватне активне (на початковій стадії багатьох хвороб нирок при збереженій 

функції), пасивне (при уремічній комі), вимушене (хворий нахиляється в бік 

ураження, із зігнутою в кульшовому і колінному суглобах та підігнутою до 

живота ногою при паранефриті; занепокоєний хворий — неспокійно лежить у 

ліжку, весь час змінює позу, стогне або навіть кричить від болю при нирковій 

кольці. При уремічній комі, нирковій еклампсії та нефропатії вагітних 

спостерігаються судоми. Характерний зовнішній вигляд хворого. Лице бліде, 

одутле,з набряклими повіками і звуженими очними щілинами.  

 

 

Особливим є блідий колір шкіри і слизових оболонок хворого. При хронічному 

нефриті шкіра зазвичай бліда через спазм артеріол унаслідок набряку, АГ, а 

також приєднання анемії. При амілоїдозі шкіра набуває воскової блідості. У 

хворого з хронічною хворобою нирок блідий колір шкіри набуває жовтуватого 

відтінку, можна виявити сліди розчухів на шкірі, обкладений сухий язик, 

відчути неприємний запах аміаку з рота і від шкіри хворого.  

Набряки виявляють на верхніх і нижніх кінцівках, тулубі хворого (попереку, 

животі, мошонці).Набряки ниркового походження мають особливості: 

виникають зазвичай уранці, бліді, холодні, щільні, не переміщуються при зміні 

положення тіла хворого, зменшуються або зникають протягом дня, зумовлені 

затримкою рідини і натрію. 

 

 

 

 



3. ОСНОВНІ КЛІНІЧНІ СИНДРОМИ. 

 
Сечовий синдром: лабораторний симптомокомплекс: npomeїнypiя (добова 

екскреція білка понад 50 мг, але не більше3 г/добу), гематурія (більше 3 

еритроцитів у полі зору в загальному аналізі ceчi та більше 1000 еритроцитів у 

1 мл ceчi за Нечипоренком), лейкоцитурія (більше 5 лейкоцитів у полі зору в 

загальному аналізі сечі та більше 2000 лейкоцитів у 1 мл сечі за 

Нечипоренком), циліндрурія (гіалінові, еритроцитарні, зернисті, воскопо- 

дібні), бактеріурія (мікробних тіл більше 100 000 у 1 мл сечі). Іноді сечовий 

синдром буває єдиним клінічним проявом хвороби ниро.  

Набряковий синдром: затримка і накопичення рідини, що виходить із 

кровотоку через стінки капілярів, у тканинах, тканинних щілинах або 

порожнинах тіла. Набряки можуть бути явними або прихованими, що 

виявляються за швидким зростанням маси тіла хворого, іноді до 10 кг. Основні 

складові набряків ниркового генезу пов’язані з гіперфільтрацією білків через 

клубочковий фільтр (до 3 г за добу), дисфункцією ендотелію та/або підвищен- 

ням внутрішньоклубочкового тиску, зменшенням ОЦК зі стимуляцією синтезу 

АДГ, альдостерону та затримкою натрію і води. 

Нефротичний синдром: клініко-лабораторний симптомокомплекс, що 

характеризується масивною пpoтeїнурією (понад 3,5 г за добу), яка зумовлює 

розвиток взаємопов’язаних порушень білкового, ліпідного і водно-

електролітного обмінів, а саме гіпопротеїнемією з диспротеїнемією 

(гіпоальбумінемія менше 25 г/л, гіпер-альфа-2-глобулінемія), гіперліпідемією, 

значними периферичними і порожнинними набряками.  

Гостронефротичний синдром: клініко-лабораторний симптомокомплекс, що 

характеризує епізоди бурхливого гострого розвитку або загострення клінічних 

ознак хвороби нирок: нефротичне обличчя, загальні набряки, олігурія/анурія, 

виражений сечовий синдром (стрімке наростання протеїнурії, гематурії, 

лейкоцитурії, циліндрурії), розвиток або обтяження синдрому артеріальної 

гіпертензії з проявами енцефалопатії (можливі судоми), а інколи — гострої 

серцевої недостатності (набряк легень). 

Синдром артеріальної гіпертензії ниркового (паренхіматозного) походження 

(вторинна, симптоматична ренальна АГ).  

Особливості патогенезу зумовлюють переважно діастолічний гемодинамічний 

варіант АГ при паренхіматозних захворюваннях нирок. Окремо виділяють 

симптоматичну вазоренальну АГ, як правило, злоякісного перебігу, пов’язану з 

патологією ниркових судин уродженого або набутого (атеросклероз, тромбоз) 

генезу. Патогномонічний симптомокомплекс синдрому АГ охоплює: АД ≥ 

140/90 мм рт. ст., акцент II тону над легеневою артерією, пульс посилений — 

повний, напружений, твердий. 

Синдром ниркової еклампсії: напад судом та патологічні мозкові симптоми за 

наявності набряків і тяжкої артеріальної гіпертензії. 

Синдром гострої ниркової недостатності (ГНН): оборотний (у більшості 

випадків) клініко-лабораторний симптомокомплекс, що розвивається раптово, 

характеризується різким падінням функції нирок (не менше 95 %) унаслідок 

нездатності нирок виводити токсичні кiнцевi продукти обміну з організму; 



проявляється анурією, азотемією, порушенням електролітно-водного балансу і 

кислотно-лужної рівноваги з клінічними проявами уремії. При зворотному 

перебігу завершується поліурією. 

Синдром хронічної ниркової недостатності (ХНН): клініко-лабораторний 

симптомокомплекс, який характеризує завершальну стадію пepeбiгy будь-якого 

хронічного двобічного прогресуючого ураження нирок, а саме ХХН, з 

необоротним зменшенням функціонуючої паренхіми, порушеннями 

екскреторної (погіршення клубочкової фільтрації та канальцевої реабсорбції) та 

інкреторної функцій нирок, неспроможністю підтримувати гомеостаз 

внутрішнього середовища організму, розладом усіх видів обміну речовин, 

кислотно-лужної рівноваги і розвитком поліорганної недостатності. 

Стадії ХНН за рекомендаціями з’їзду нефрологів України, 2004: 

I початкова — креатинін до 450 

мкмоль/л; клубочкова фільтрація > 50 мл/хв; 

II стадія — креатинін до 800 мкмоль/л; 

клубочкова фільтрація > 40 мл/хв; 

III стадія — креатинін > 900 мкмоль/л; 

клубочкова фільтрація >20 мл/хв; 

IV стадія — уремія, падіння клубочко- 

вої фільтрації менше 15 мл/хв. 

в 
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