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Найбільш складним для діагностики та лікування в структу-
рі хронічної хвороби нирок (ХХН) у дітей є гломерулонефрит 
з нефротичним синдромом (НС), який в спеціалізованих 
нефрологічних клініках займає перше місце за частотою гос-
піталізації, складністю терапевтичного супроводу, неодноз-
начністю прогнозу і швидким темпом прогресування за 
умови стероїдорезистентності (СР) [1-6]. НС – це клініко-
лабораторний симптомокомплекс з класичною пентадою 
ознак: протеїнурія >1 г/м2/доба (або 40 мг/м2/год, 50 мг/кг/
доба, 2-3 г/доба); гіпопротеінемія з гіпоальбумінемією <30-25 
г/л; гіпер-α2-глобулінемія; гіперліпідемія; набряки. Його 
поширеність складає до 16 випадків на 100 000 дитячого 
населення (при рівні захворюваності від 2 до 7 випадків 
щорічно) і залишається стабільною останні 40 років, а "золо-
тим стандартом" терапії залишається призначення глюкокор-
тикостероїдів (ГК) в індукційній терапії [1, 6]. 

На сьогодні визначення НС стало більш компактним – кла-
сичні варіанти відрізняються у дорослих і дітей (табл. 1) [7]. 
Так само відмінні погляди дитячих та дорослих нефрологів на 
ремісію та рецидив НС, але визначення СР, стероїдочутливос-
ті (СЧ) та стероїдозалежності (СЗ) в цілому співпадають (див. 
табл. 1).

Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. ГК глюкокортикостероїди;
3. СЧ стероїдочутливість;
4. СР стероїдорезистентність;
5. СЗ стероїдозалежність.

Оцінку СР в дитячій практиці проводять не раніше 4-го 
тижня терапії ГК в адекватній дозі і за адекватного шляху 
введення [6, 8]. Адекватність передбачає призначення 
преднізолону 1.5-2 мг/кг/доба (але не більше 60 мг/доба) 
або 60 мг/м2, при набряках – парентеральне введення та 
подвоєння дози. Окремі дослідники для висновку щодо 
СР НС наполягають на застосуванні ГК протягом 8 тижнів, 
а німецькі експерти – на доцільності проведення пульс-
терапії метилпреднізолоном (Пс МП) у випадку неефек-
тивної терапії ГК в адекватній дозі. Пс МП проводять 
через день тричі (500 мг/м2) і очікують ефекту ще 2 
тижні.

За даними Міжнародної педіатричної нефрологічної 
асоціації (The International Pediatric Nephrology 
Association, IPNA) серед хворих з НС документують СР 
в 10-25% (рис.  1) [9].

Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. СР стероїдорезистентність;
3. ГК глюкокортикостероїди;
4. тХНН термінальна хронічна ниркова недостатність.

Доречно зауважити, що міжнародною нефрологічною 
спільнотою прийняті додаткові визначеня для різних 
варіантів взаємовідносин НС та ГК (табл. 2).

Таблиця 1
Визначення НС (NS Definitions)

Дитячий вік Дорослі 

НС: протеїнурія >40 мг/м²/год, в 
молодшій віковій групі >1 г/м² (або 
протеїн/креатинін сечі співвідно-
шення >2.0 мг/мг чи 0.2 г/ммоль, 
альбумін/креатинін в сечі >220 мг/
ммоль чи 2220 мг/г), поєднана з 
альбумінемія <25 г/л і набряками

НС: протеїнурія >3.5 г/
доба,
поєднана з гіпоальбумі-
немією

повна ремісія: протеїнурія <4 мг/м²/
год 
(тест смужки на протеїн сечі 0 або 
сліди протягом 3-х діб),  відсутність 
набряків, альбумінемія≥35 г/л;
часткова ремісія: протеїнурія 10-50 
мг/кг/доба, альбумінемія >25 г/л;

рецидив: повернення протеїнурії 
>40 мг/м²/год (або протеїн/креа-
тинін сечі співвідношення >2.0 мг/
мг, тест смужки ≥++ протягом 3-х 
діб), можливі набряки

повна ремісія:протеїнурія 
<200-300 мг/доба;

часткова ремісія: зменшен-
ня протеїнурії на >50% від 
протеїнурії нефротичного 
рівня;
рецидив: протеїнурія 
нефротичного рівня після 
повної чи часткової ремісії

СЧ: ремісія при призначенні терапії 
ГК;
СР: відсутність редукції протеїнурії 
при адекватній ГК терапії;
СЗ: рецидив під час терапії або 
необхідність продовжувати ГК

СР: відсутність редукції 
протеїнурії при адекватній 
ГК терапії;
СЗ: рецидив під час терапії 
або необхідність продов-
жувати ГК

Рис. 1. Структура чутливості до ГК при НС у дітей та наслідки 
терапії [9]
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Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. ХНН хронічна ниркова недостатність;
3. ГК глюкокортикостероїди;
4. СЧ стероїдочутливість; 
5. СР стероїдорезистентність; 
6. СЗ стероїдозалежність.

Домінуючі гістологічні форми НС в різних вікових гру-
пах відрізняються (рис. 2). За даними клініки дитячої 
нефрології ДУ "ІН НАМН" (більшість нефробіопсій викона-
но у 2005-2015 роках у пацієнтів із СР), у віці до 18-ти років 
переважають фокально-сегментарний гломерулосклероз 
(ФСГС) та дифузна мезангіальна проліферація (раніше 
відомий як мезангіопроліферативний гломерулонефрит).

Примітки: 
1. НС нефротичний синдром;
2. ФСГС фокально-сегментарний гломерулосклероз;
3. МПГН мембрано-проліферативний гломерулонефрит; 
4. ГН гломерулонефрит.

Але важливіше, ніж гістологічна форма, значення в 
прогнозі НС та його наслідках має клінічний аспект 
(наявність супутньої гематурії, артеріальної гіпертензії, 
порушення функції нирок) та чутливість до традицій-
ної індукційної терапії ГК. За висловом К. Гібсона у 
публікації 2015 року з яскравою назвою "Назад у май-
бутнє: лікування ідіопатичного нефротичного синдро-
му" (Back to the future: therapies for idiopathic nephrotic 
syndrome) "останні 50 років ніяких нових методів ліку-
вання не було підтверджено… для цих осіб із резис-
тентним варіантом захворювання" [11].

Протоколи KDIGO (міжнародної некомерційної орга-
нізації по покращенню глобальних наслідків хвороб 
нирок, Kidney Disease Improving Global Outcomes) щодо 
СР НС у дітей стосуються пацієнтів з певними гістологіч-
ними формами – мінімальними змінами (підтверджени-
ми чи можливих – припущено за клінічною картиною) та 
ФСГС (рис. 3) [6]. В якості індукційної терапії використо-
вують ГК в низькій дозі (не більше 1.5 мг/кг/доба за 
преднізолоном), основної імунотропної терапії - інгібі-
тори кальцинейріна (частіше - циклоспорин А, ЦсА), 
ренопротективні препарати (інгібітори ангіотензинпе-
ретворюючого ферменту - іАПФ, блокатори рецепторів 
ангіотензину II - БРА). Найбільший рівень доведеності із 
запропонованих опцій (1В) -  саме у ЦсА та іАПФ. 
Варіанти застосування високих доз ГК, мікофенолату 
мофетилу (ММФ) мають низький рівень доведеності, що 
не означає обов’язкову відмову від їх призначення, а 
свідчить про те, що сьогодні поки ще мало добре спла-
нованих і завершених досліджень з цього приводу.

 

Таблиця 2
Додаткові визначення НС (за алфавітом)

Рис. 2. Гістологічні форми НС у віковому аспекті [10, адаптовано] 
та за даними відділу дитячої нефрології ДУ "ІН НАМН"

Вроджений НС НС з маніфестацією в перші 3 місяці життя
Вторинна СР СР, що виникає у хворих, які мали СЧ на попередньому етапі лікування
Вторинний НС НС, що супроводжує певне захворювання чи є наслідком захворювання з ураженням нирок
Генетично обумовлений НС НС з доведеним генетичним дефектом (подоцин, нефрин тощо)
Ідіопатичний НС НС з невизначених причин
Інфантильний НС НС з маніфестацією між 3 та 12-м місяцями життя
Неповний НС відсутність одного чи двох ознак НС в активній стадії захворювання
Первинний НС НС, викликаний первинними гломерулярними ураженнями
Повна ремісія відсутність набряків, нормалізація біохімічних показників та аналізів сечі (можлива протеїнурія <96 мг/м²/доба)
Прогресуючий перебіг відсутність ефекту, збереження активності НС з вірогідним розвитком ХНН
Рецидив повернення протеїнурії нефротичного рівня та змін в біохімічних аналізах крові після не менш як 4-х тижнів 

ремісії
Сімейний НС НС з однаковими гістологічними змінами, документований у двох чи більше членів однієї сім’ї
Синдромний НС НС в поєднанні з генетичним синдромом
СЗ рецидив НС на фоні зменшення дози ГК або в перші 2 тижні після завершення лікування 
СР збереження протеїнурії після 6 тижня лікування ГК в адекватній дозі при адекватному шляху введення
СЧ нормалізація аналізів сечі протягом 4-6-ти тижнів лікування ГК в дозі 1.5-2 мг/кг/доба
Торпідний перебіг відсутність ефекту, збереження активності НС
ХНН порушення функції нирок (уповільнення швидкості клубочкової фільтрації <60 мл/хв/1.73 м²) ≥3 місяців  як 

результат прогресуючої загибелі нефронів 
тХНН уповільнення швидкості клубочкової фільтрації <15 мл/хв/1.73 м²
Часторецидивуючий НС більше ніж два рецидиви за 6 послідовних місяців після першого епізоду НС або два рецидиви протягом послі-

довних 12-ти місяців надалі
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Примітки:
1. СР стероїдорезистентність;
2. НС нефротичний синдром;
3. ГК глюкокортикостероїди;
4. іАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
5. БРА блокатори рецепторів ангіотензину II;
6. ММФ мікофенолату мофетил;
7. ЦФ циклофосфан;
8. ФСГС фокально-сегментарний гломерулосклероз;
9. у круглих скобках зазначено рівень доведеності і якість рекомен-
дації – рекомендуємо з середньою якістю (1В), пропонуємо з 
середньою якістю (2В), низькою (2С) і дуже низькою (2D). 

Не існує окремої доказової бази для дітей, хворих на 
мембранозну нефропатію та мембранопроліфератив-
ний гломерулонефрит (МПГН), які клінічно проявляють-
ся НС. Обидві ці гістологічні форми в більшості випадків 
супроводжуються СР і KDIGO рекомендує агресивну іму-
носупресію (рис. 4).

 Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. П преднізолон;
3. іАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
4. БРА блокатори рецепторів ангіотензину II;
5. ШКФ швидкість клубочкової фільтрації;
6. Пс МП пульс-терапія метилпреднізолоном;
7. ЦФ циклофосфан;
8. ХБ хлорбутин;

9. ГК глюкокортикостероїди;
10. ММФ мікофенолату мофетил;
11. МПГН мембранопроліферативний гломерулонефрит;
12. у круглих скобках зазначено рівень доведеності і якість реко-
мендації – рекомендуємо з середньою якістю (1В) і низькою (1С), 
пропонуємо з низькою якістю (2С) і дуже низькою (2D).

Головною особливістю терапевтичної тактики при всіх 
гістологічних формах СР НС (як в педіатрії, так і у дорослих 
нефрологів) є етапність та послідовне використання всіх 
можливих опцій в сподіванні досягти стабілізації патологіч-
ного процесу в нирках та подовжити додіалізний період. 
Зокрема, схематично варіанти імуносупресії можуть вигля-
дати як: ЦсА→ММФ, циклофосфан→ЦсА, 
ЦсА→циклофосфан, хлорбутин→ЦсА, ЦсА→ММФ 
→циклофосфан,  левамізол→цмклофосфан →ЦсА, 
левамізол→хлорбутін, ЦсА→циклофосфан →ММФ, 
ЦсА→ММф →хлорбутін →такролімус, циклофосфан→ 
ЦсА→ ММФ→такролімус, ЦсА→левамізол →циклофос-
фан, азатіоприн →ЦсА →хлорбутін →такролімус [3].

Американські експерти NKF (National Kidney Foundation 
– Національного ниркового фонду США) в коментаріях до 
KDIGO радять проводити розрахунок доз препаратів не на 
вагу дитини, а на площу тіла (м2), а у випадку використання 
ваги – відштовхуватися від ідеальної ваги або ваги до появи 
набряків [12]. Щодо ГК – доцільним є їх пролонгування: 
визначення СР не раніше 8-го тижня терапії максимальни-
ми дозами, повільне зменшення дози після підтвердження 
СР. Пріоритетність спарінг-агентів (імуносупресантів) від-
сутня, але ММФ має перевагу над іншими цитостатиками, 
такролімус - над ЦсА, а роль ритуксимабу потребує уточ-
нення. В цілому [12] особливо підкреслюють важливість 
індивідуального підходу в терапії та домінування кумуля-
тивних доз препаратів (а не тривалості їх призначення).

Саме з огляду на індивідуальний підхід у відділі дитячої 
нефрології ДУ "ІН НАМН" розроблено тактику терапії НС у 
дітей, в тому числі – у випадку СР (рис. 5). Вона стала осно-
вою офіційного протоколу МОЗ України [13]. 

Рис. 3. Терапія СР НС у дітей при мінімальних змінах 
(підтверджених чи можливих) і ФСГС [6]

Рис. 4.  Терапія СР НС при мембранозній нефропатії (А) і МПГН 
(Б) [6]

Рис. 5. НС у дітей: імунотропна терапія (розробка ДУ "ІН НАМН")
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Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. ГК глюкокортикостероїди;
3. СР стероїдорезистентність;
4. 1ГК: ГК в дозі 1.5-2 мг/кг/доба (за преднізолоном);
5. 2цГК – цикл ГК: зниження на 5 мг/день до 30-50% (12.5-17.5 мг/
доба)→ перехід на альтернуючий чи інтермітуючий режим, знижен-
ня протягом 9-12 міс. на 2.5 мг кожні 6-12 тижнів до 2.5-5 мг/доба 
і відміна;
6. 3Пс ГК - пульс-терапія ГК: довенно метилпреднізолон в дозі 
20-30 мг/кг/доба (<1 г/доза) №3 через день; 
7. 4Пс ЦФ – пульс-терапія циклофосфаном (ендоксаном): довенно 
10-25 мг/кг/міс. (<1 г/доза) 1 раз в 2 тижні №4 (кум. доза 30-36 
мг/кг);
8. 51/2−ХБ - підтримуюча терапія хлорбутином: 0.1 мг/кг/доба 
9-10 місяців (кумулятивна доза 20-27 мг/кг);
9. 61/2- ендоксан - підтримуюча терапія ендоксаном: 1.0-1.5 мг/
кг/доба (кумулятивна доза 260-400 мг/кг);
10. 7ХБ – хлорбутин (лейкеран): 0.15-0.2 мг/кг/доба (кумулятивна 
доза 8.5-10 мг/кг);
11. 8ММФ – мікофенолату мофетил: 500-600 мг/м2/доба 12 
місяців→можливе зменшення дози до 250-300 мг/м2/доба ще на 
6-12 місяців;
12. тж. тижнів;
13. міс. місяців.

Застосування такої послідовності призначення імуно-
тропних препаратів у СР пацієнтів за умови мультирезис-
тентності сприяло зменшенню відсотку випадків тХНН 
при спостереженні протягом 5-ти років порівняно з між-
народними даними (18% проти 50%) (рис. 6, див. рис. 1). 

Примітки:
1. СР – стероїдорезистентність;
2. ГК – глюкокортикостероїди;
3. тХНН – термінальна хронічна ниркова недостатність.

На рис. 6. компактно представлено результати лікуван-
ня та наслідки НС у більш ніж 2 000 пацієнтів віком до 
18-ти років. Структура чутливості до ГК у цих хворих від-

різнялась від міжнародних даних – до клініки ДУ "ІН 
НАМН" частіше потрапляли і потрапляють діти зі СР варі-
антом НС (49%), терапія яких на попередніх етапах за 
місцем проживання не мала ефекту. Саме це обґрунтува-
ло більш жорсткий підхід до вибору імуносупресії - 
надання переваги алкілуючим агентам в таких ситуаціях 
допомагає пролонгувати збереження функції нирок 
(швидкість клубочкової фільтрації ≥30 мл/хв/1.73 м2). 

Такий аналіз став можливим завдяки системі спостере-
ження за дітьми, хворими на НС, створеній групою енту-
зіастів під керівництвом професора Багдасарової 
Інгретти Вартанівни. Сподіваємось, що за допомогою 
дитячих нефрологів з різних куточків України ця база 
даних буде підтримуватися і надалі, а можливо – і транс-
формується в реєстр.

Коли процедура реєстрації хворих набуває ознак 
«державності», то з’являються такі реєстри, як 
американсько-канадський NEPTUNE (The Nephrotic 
Syndrome Study Network, Clinical Trials. gov Identifier 
NCT01209000) - багатоцентровий сумісний консорці-
ум, що включає 22 академічних центри, пацієнтські 
організації. Сьогодні в регістрі NEPTUNE бере участь 
450 пацієнтів з НС (гістологічні форми: мінімальні 
зміни, ФСГС, мембранозна нефропатія) [14]. За даними 
цього реєстру частка пацієнтів з НС в тХНН в США 
складала до 15% в 2008 році. Виправданими вважають 
витрати на освіту медичного персоналу, який працює 
з цими хворими, та на дослідження – наприклад у 2014 
році NEPTUNE звітував про використання на ці цілі 2 
960 690 доларів (або 6 500 000 на пацієнта).

Ще одним об’ємним веб-реєстром, ініційований 
нефрологічною асоціацією Великобританії, який вклю-
чає СР НС, є Національний реєстр рідкісних хвороб 
нирок (The National Registry of Rare Kidney Diseases, 
RaDaR) [15]. На зазначеному веб-ресурсі є багато 
корисної інформації і для клініцистів, і для пацієнтів. 
Зокрема – про Інформаційний день пацієнтів з НС 
(Nephrotic Syndrome Patient Information Day). За під-
тримки реєстру зараз в країні проходить багатоцен-
трове дослідження СР НС (The National Study of 
Nephrotic Syndrome, NephroS, заплановане завершен-
ня 03.2017), яке вже включило 390 пацієнтів, з них  302 
дитини. Особливістю NephroS є обов’язкове генетич-
не тестування у випадку первинної СР (після терапії ГК 
>4 тижнів), обтяженого сімейного анамнезу, початку в 
перші 3 місяці життя або позаниркової маніфестації 
НС. Генетична лабораторія Брістоля проводить скри-
нінг мутацій в 37 генах, в тому числі - LAMB2, NPHS1, 
NPHS2, NPHS3, TRPC6, WT1.

Така увага до генетично обумовленого НС – результат 
оприлюднення даних про значну його поширеність. Для 
кожного віку маніфестації НС є гістологічні форми, які 
найбільш часто виявляють, та локуси генів, в яких зна-
ходять мутації (табл. 3). 

Рис. 6. Структура чутливості до ГК при НС у дітей та наслідки 
терапії (дані ДУ "ІН НАМН", 1987-2014 роки)
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Примітки:
1. *мутовані гени вказані залежно від частоти їх виявлення – послі-
довно, в порядку її зменшення; 
2. НС нефротичний синдром;
3. ФСГС фокально-сегментарний гломерулосклероз;
4. ДМС дифузний мезангіальний склероз.

В 2009 році дослідниками з Німеччини було започатко-
вано реєстр вродженого НС та СР НС з початком в дитя-
чому віці – PodoNet (The PodoNet Registry Cohort), дані по 
якому вперше було оприлюднені в 2015 році [16]. Реєстр 
включає інформацію про 1655 пацієнтів до 21-го року (на 
02.2016 – вже 1766) з 67 центрів 21-ї країни (табл. 4).

При включенні в реєстр його засновники спираються 
на визначення (табл. 5).

Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. СР стероїдорезистентність.

Партнерами проекту є відомі клініки:
Hopital Necker-Enfants Malades (Inserm U574 and 

Department of Genetics,Paris),
Pediatric Nephrology and Dialysis (Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesu, Rome), 
Clinical Research Center for Rare Diseases "ALDO E CELE 

DACCO" (Mario Negri Institute, Bergamo), 
Division of Pediatric Nephrology (Center for Pediatric and 

Adolescent Medicine, Heidelberg), 
Department of  Pediatric Nephrology (Hacettepe 

University, 
Faculty of Medicine, Ankara), Laboratory of Physiopat-

hology of  Uremia (Instituto Giannina Gaslin, Genova).
Генетичні лабораторії, задіяні в проекті, мають кожна 

свій спектр досліджень (табл. 6), на сайті реєстру знахо-
дяться посилання на їх адреси [7].

Визначено, що 13% з включених в реєстр пацієнтів НС 
маніфестував після 12-ти років, так само 13% мали вро-
джений чи інфантильний НС (діагноз встановлено до 
12-ти місяців після народження).

Генетичний скринінг завершено у 1174 випадках, мута-
ції хоча б одного гену доведено в 277 з них (23.6%). 
Найбільш частими були мутації гену, який кодує нефрин 
(NPHS1), та SMARCAL1 (табл. 6).

Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. СР стероїдорезистентність.

Таблиця 3
Класифікація генетично обумовленого НС з урахуванням 

віку маніфестації захворювання [16]

Таблиця 4
Країни-учасники PodoNet та кількість включених пацієнтів

Таблиця 6
Генетичні лабораторії, які виконують дослідження в 

проекті PodoNet, та спектр їх відповідальності

Таблиця 7
Частота визначення мутацій при СР НС в PodoNet

Таблиця 5
Визначення, які використовуються в PodoNet

Вік дебюту НС Гістологічна форма (мутація*)
<3 міс. (вродже-
ний НС)

дилатація проксимальних канальців: NPHS1
мінімальні зміни чи ФСГС: NPHS2→NPHS1
ДМС: WT1/PLCE1

4-12 міс. (інфан-
тильний НС)

мінімальні зміни чи ФСГС: 
NPHS2→NPHS1→WT1→PLCE1
ДМС: WT1/PLCE1

від 1 до 15-ти 
років

мінімальні зміни чи ФСГС: 
NPHS2→NPHS1→WT1→PLCE1
ДМС: WT1/PLCE1

15 років і стар-
ше

аутосомно-рецесивний чи спорадичний ФСГС: 
NPHS2
аутосомно-домінантний ФСГС: TRPC6/ACTN4

Не включе-
но жодного 

пацієнта

Включено пацієнтів

від 1 до 9 від 12 до 21 від 32 до 89 від 238 до 
277 503

Бельгія, 
Боснія та 
Герцеговина, 
Бразилія, 
Велика 
Британія, 
Косово, 
Пакистан, 
Росія, 
Румунія, США, 
Єгипет

Австрія, 
Лівія, 
Швейцарія, 
Угорщина, 
Україна

Греція, 
Грузія,  
Португалія, 
Чеська рес-
публіка,
Швеція

Іран, 
Колумбія,
Литва, 
Сербія, 
Сирія, 
Франція, 
Чилі

Італія, 
Німеччина, 
Польща

Туреччина

СР НС протеїнурія після 4 тижня призначення преднізоло-
ну в дозі 60 мг/м2/доба per os

протеї-
нурія

>1 г/м2/доба (або співвідношення протеїн/креатинін 
сечі >2 мг/мг, тест-смужки++).

повна 
ремісія

протеїнурія <0.1 г/м2/д (або співвідношення про-
теїн/креатинін сечі 0.2 мг/мг, тест-смужки -/+) або 
альбумін сироватки >35 г/л 

часткова 
ремісія

протеїнурія 0.1-1 г/м2/д (або співвідношення про-
теїн/креатинін сечі 0.2-2 мг/мг, тест-смужки+) або 
альбумін сироватки 30-35 г/л

Лабораторія Мутовані гени

Department of Genetics, Paris, 
France

LAMB2, NPHS1, NPHS2, NPHS3, 
TRPC6, WT1

Human Genetics, Bochum, 
Germany

SMARCAL1

Laboratorio Di Fisiopathologica 
Dell'Uremia, Genova, Italy

WT1, NPHS2, COQ2, PDSS2

Nephrogenetic Laboratory, 
Heidelberg, Germany

NPHS1, NPHS2, WT1

Локалізація мутації (ген) Частота визначення (%)

NPHS1 19.7

SMARCAL1 17.6

PLCE1 13.3

PTPRO 13.3

NPHS2 12.7

COQ6 10.0

LAMB2 6.0

WT1 5.3

INF2, MYO1E, TRPC6, COQ2, LMX1B, 
ADCK4 

від 1.0 до 4.2

PDSS2, ACTN4, CD2AP 0
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При цьому генетично обумовлений НС підтверджено 
в групі пацієнтів з дебютом захворювання у віці до 3-х 
місяців в 66% випадків, від 3 до 12-ти місяців – 36%, від 
1 до 5-ти років – 22%, від 6 до 11 та від 12 до 21-го року 
- по 16%.

В когорті PodoNet структура гістологічних форм НС 
суттєво не відрізнялася від світового спектру: домінував 
ФСГС (56%) і мінімальні зміни (21%), мезангіальна пролі-
ферація (12%) (рис. 7). Мутації частіше встановлені при 
дифузному мезангіальному склерозі (ДМС), вродженому 
НС, глобальному гломерулосклерозі, але особливої 
уваги заслуговує те, що кожен 5-й випадок ФСГС і мезан-
гіальної проліферації виявився генетично детермінова-
ним (див. рис. 7).

Примітки:
1. СР стероїдорезистентність;
2. НС нефротичний синдром;
3. ДМС дифузний мезангіальний склероз;
4. ФСГС фокально-сегментарний гломерулосклероз;
5. МПГН мембранопроліферативний гломерулонефрит;
6. ГН гломерулонефрит;
7. № таблиці відповідає цифрі кольорового спектру діаграми.

Аналіз, виконаний PodoNet, вперше привернув увагу клі-
ніцистів ще на один факт: у хворих з генетично обумовле-
ним НС на фоні селективних імуносупресантів чи ренопро-
текції (іАПФ, БРА) в 48-70% спостережень було досягнуто 
повної чи часткової ремісії, хоча раніше конверсійна тера-
пія цих пацієнтів вважалася не перспективною (табл. 7).

Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. іАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
3. БРА блокатори рецепторів ангіотензину II;
4. ГК глюкокортикостероїди;
4. Пс МП пульс-терапія метилпреднізолоном;
5. ЦФ циклофосфан;
6. ЦсА циклоспорин А;
7. ММФ мікофенолату мофетил;
8. +/- можлива комбінація;
9. жирним шрифтом виділено найбільш ефективні комбінації.

Крім того, PodoNet  підтвердив, що у пацієнтів з генетич-
но обумовленим СР НС вірогідність повернення захворю-
вання в трансплантовану нирку мінімальна. Так, за відсут-
ності мутацій рецидив документовано було в 28.5% випад-
ків, а з доведеними мутаціями – в 4.5% (всі - NPHS2).

Ініціатори проекту пропонують стандартизувати гене-
тичне тестування залежно від віку маніфестації НС, сімей-
ної історії, гістологічної форми захворювання (рис. 8). Для 
хворих дітей віком до 3-х місяців дослідження 1-ї лінії – це 
ген, який кодує нефрин (NPHS1), і WT1, для старших дітей 
– ген, який кодує подоцин (NPHS2), і WT1, у дорослих 
більш поширені мутації NPHS2.

Примітки:
1. СР стероїдорезистентність;
2. НС нефротичний синдром;
3. АР аутосомно-рецесивний тип успадкування;
4. АД аутосомно-домінантний тип успадкування;
5. ДМС дифузний мезангіальний склероз;
6. ХМЗ мінімальні зміни;
7. ФСГС фокально-сегментарний гломерулосклероз.

За наявності нейромускулярних симптомів, алопеції, 
цукрового діабету чи інших ендокринних порушень, глу-
хоти, ретинопатії, кардіоміопатії, дефіциту убіхінона, 
електронно-мікроскопічних змін мітохондрій, імуногіс-
тохімічних змін хворим з НС необхідно виконувати скри-
нінг мітохондріальних генів (рис. 9).

Таблиця 8
Програми терапії, застосовані у хворих, включених в 

PodoNet, та ремісія НС

Рис. 7. Частота виявлення мутацій при різних гістологічних 
формах НС (таблиця) та частота гістологічних діагнозів при СР 
НС в обстеженій когорті (діаграма)

Терапія Терапія Наслідки: ремісія (%)
іАПФ або БРА ГК часткова повна

іАПФ або БРА +/- 21 27
ГК 9 11
Пс МП +/- +/- 15 9
ЦФ +/- +/- 8 17
ЦсА (або інші інгібі-
тори кальцинейрі-
на)

+/- +/- 22 44

ММФ +/- +/- 13 39
ЦсА+ММФ +/- +/- 22 48
Ритуксимаб +/- +/- 15 44

Рис. 7. Частота виявлення мутацій при різних гістологічних 
формах НС (таблиця) та частота гістологічних діагнозів при СР 
НС в обстеженій когорті (діаграма)
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Примітки:
1. СР стероїдорезистентність;
2. НС нефротичний синдром;
3. АР аутосомно-рецесивний тип успадкування;
4. ЕМ електронна мікроскопія;
5. SDH сукцинатдегідрогеназа;
6. COX цитохромоксидаза.

Головна мета ініціаторів реєстру – створення та вдоско-
налення алгоритмів ведення хворих на НС. На рис. 10 
представлено пропозицію щодо послідовності дій для 
дитячих нефрологів: нефробіопсія – після пробного курсу 
терапії ГК, Пс МП – після підтвердження мінімальних змін 
або ФСГС, з цитостатичних агентів – перевага ЦсА. 

Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. ГКС глюкокортикостероїди;
3. П преднізолон;
4. ХМЗ мінімальні зміни;
5. ФСГС фокально-сегментарний гомерулосклероз;
6. ДМС дифузний мезангіальний склероз4
7. Пс МП пульс-терапія метилпреднізолоном;
8. ЦсА циклоспорин А;
9. Na натрій;
10. іАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
11. БРА блокатори рецепторів ангіотензину II.

Наступні алгоритми стосуються дорослих пацієнтів – 
нефробіопсія на 1-му місці, потім ГК – терапія першої лінії  
(рис. 11), послідовність дій при рецидиві НС після певної 
чи часткової ремісії (рис. 12), при СР, місце генетичного 
тестування, роль порушення азотовидільної функції, 
перевага селективним імуносупресантам (рис. 13).

Примітки:
1. ХМЗ мінімальні зміни;
2. ФСГС фокально-сегментарний гломерулосклероз;
3. П преднізолон;
4. іАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
5. БРА блокатори рецепторів ангіотензину II;
6. СР стероїдорезистентність.

Примітки:
1. НС нефротичний синдром;
2. іАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
3. БРА блокатори рецепторів ангіотензину II.

Рис. 9. Стратегія скринінгу мітохондріальних генетичних 
порушень при СР НС

Рис. 11. Ініціальна тактика ведення дорослих пацієнтів, хворих 
на НС: пропозиція

Рис. 12. Тактика ведення дорослих пацієнтів, хворих на НС, у 
випадку рецидиву: пропозиція

Рис. 10. Тактика ведення дітей, хворих на НС: пропозиція

Рис. 13. Тактика ведення дорослих пацієнтів, хворих на НС, у 
випадку СР: пропозиція
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Примітки:
1. НС нефротичний синдром; 
2. СР стероїдорезистентність;
3. іАПФ інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту;
4. БРА блокатори рецепторів ангіотензину II;
5. ПФН порушення азотовидільної функції нирок;
6. ГКС глюкокортикостероїди;
7. ЦсА циклоспорин А;
8. ММФ мікофенолату мофетил.

В обох ланках (дитячій та дорослій) ставлення до при-
значення цитостатичних агентів при СР НС обережне 
настільки, що алкілуючі агенти не згадуються взагалі, 
селективні препарати – виважено коротко, але безпереч-
ним є використання іАПФ, БРА, лімітовано - ГК. За цими 
рекомендаціями стоять добре сплановані клінічні дослід-
ження, які забезпечили достатню якість доказів щодо 
ефективності терапії. Доказова база по призначенню 
неселективних препаратів при СР НС не закрита катего-
ричною забороною через ризики лікування, її створення 
продовжується. В країнах з обмеженими ресурсами (в 
Україні в тому числі) можливість генетичного скринінгу 
та трансплантації як найбільш ефективного виду заміс-
ної ниркової терапії при генетично обумовленому НС 
доступні вибірково. Тому пошук конверсійної терапії 
(терапії, яка змінює перебіг захворювання на краще) в 
межах прийнятих суспільством і державою етичних 
норм продовжується. 

За висловом [11] "Традиційна допомога, яка базується 
на гістологічній класифікації чи стероїдочутливості  змі-
ниться за рахунок розширення наших знань про молеку-
лярні цілі. Неімунологічні механізми впливу імунодепре-
сантів, які ми використовуємо, стануть не менш вагоми-
ми, ніж імунологічні аспекти, для лікування хвороб з 
протеїнурією". Що в нас попереду - імуноорієнтовна 
терапія СР НС або молекулярні цілі – покаже час.
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