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World Kidney Day 2016 focuses on kidney disease in childhood and the antecedents of adult kidney disease that can begin in 
earliest childhood. Chronic kidney disease (CKD) in childhood differs from that in adults, as the largest diagnostic group among 
children includes congenital anomalies and inherited disorders, with glomerulopathies and kidney disease in the setting of diabetes 
being relatively uncommon. In addition, many children with acute kidney injury will ultimately develop sequelae that may lead to 
hypertension and CKD in later childhood or in adult life. Children born early, or who are small-for-date newborns, have a relatively 
increased risk for the development of CKD later in life. Persons with a high-risk birth and early childhood history should be watched 
closely in order to help detect early signs of kidney disease in time to provide effective prevention or treatment. Successful therapy is 
feasible for advanced CKD in childhood; there is evidence that children fare better than adults if they receive kidney replacement 
therapy including dialysis and transplantation, while only a minority of children may require this ultimate intervention. Because there 
are disparities in access to care, effort is needed so that those children with kidney disease, wherever they live, may be treated 
effectively, irrespective of their geographic or economic circumstances. Our hope is that World Kidney Day will inform the general 
public, policy-makers, and caregivers about the needs and possibilities surrounding kidney disease in childhood. 
Keywords: Chronic kidney disease, Pediatrics, Congenital anomalies of the kidney and urinary tract, Developmental origins of 
health and disease.

Всесвітній день нирки 2016: Запобігання наслідків ниркової хвороби - акцент на дитинстві
Інгельфінгер Дж.Р., Калантар-Задех К., Шафер Ф.
Керівний комітет Всесвітньго дня нирок
Міжнародне товариство нефрологів 
У 2016 році Всесвітній день нирки зосереджується на нирковій хворобі в дитинстві і провісниках ниркової хвороби у 
дорослих, які можуть початися ще в ранньому дитинстві. Хронічна хвороба нирок (ХХН) у дітей відрізняється від такової у 
дорослому віці, оскільки найбільша діагностична група серед дітей включає вроджені аномалії і спадкові хвороби, в той 
час як гломерулопатії і спричинення діабету нирковою хворобою зустрічаються відносно рідко. Крім того, у багатьох дітей 
з гострим пошкодженням нирок в кінцевому рахунку розвиваються ускладнення, які можуть привести до гіпертензії і ХХН в 
пізнішому дитинстві або дорослому житті. У недоношених або гіпертрофічних новонароджених є відносно підвищений 
ризик до розвитку ХХН пізніше в житті. Пацієнти з високим ступенем ризику при народженні і в ранньому дитинстві повинні 
знаходитися під наглядом, щоб можно було вчасно виявити ранні ознаки ниркової хвороби і забезпечити ефективну профі-
лактику або лікування. Вдалу терапію розвинутої ХХН доцільно проводити в дитинстві; є докази того, що діти показують 
кращі результи, ніж дорослі, якщо вони отримують замісну терапію для нирок, включаючи діаліз і трансплантацію, у той 
час, як радикальне втручання може знадобитися тільки невеликій кількості дітей. Оскільки є відмінності у доступі до медич-
ної допомоги, потрібно докласти зусиль, щоб незалежно від місця проживання дітям з нирковими захворюваннями надава-
лося ефективне лікування, незважаючи на їх географічні або економічні обставини. Ми сподіваємося, що Всесвітній день 
нирки ознайомить громадськість, політиків і осіб, які доглядають за такими хворими, про потреби і можливості, які мають 
відношення до захворювання нирок у дитячому віці.
Ключові слова: Хронічна хвороба нирок, педіатрія, вроджені аномалії нирок і сечовивідних шляхів (ВАНСШ), онтоге-
нетична природа здоров’я і хвороб (ОПЗХ). 

Переклад здійснено з видання: Ingelfinger J.R., Kalantar-Zadeh K., Schaefer F.; World Kidney Day Steering Committee. World Kidney 
Day 2016: Averting the legacy of kidney disease - focus on childhood. Pediatr Nephrol. 2016; 31(3):343-348. 

«Всередині кожного дорослого живе дитина, як і всередині кожної дитини є дорослий, яким вона стане». 
Джон Конноллі, «Книга втрачених речей» 
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ПЕДІАТРІЯ

Введення і огляд. 11-ий Всесвітній день нирки буде 
відзначатися 10 березня 2016 року по всьому світу. Цей 
щорічний захід, який організується спільно Міжнародним 
товариством нефрологів (МТН) і Міжнародною федера-
цією ниркового фонду (МФНФ), стало дуже успішною 
спробою, щоб інформувати громадськість і політиків про 
важливість і наслідки ниркових захворювань. У 2016 
році Всесвітній день нирки буде присвячено нирковій 
хворобі в дитинстві і провісниках ниркової хвороби у 
дорослих, які можуть початися ще в ранньому дитин-
стві. 

За багатьох умов у дітей з гострим пошкодженням 
нирок (ГПН) можуть бути довгострокові наслідки, які 
багато років потому спричиняють хронічну хворобу 
нирок (ХХН) [1-4]. Крім того, ХХН у дитинстві здебільшого 
вроджена, і ускладнення від багатьох захворювань, які 
не пов’язані з нирками, можуть негативно вплинути на 
нирки у другу чергу, і привести не тільки до істотної 
захворюваності і смертності в дитячому віці, але і до про-
блем зі здоров’ям пізніше (рис. 1). Вплив числа нефронів 
зростає протягом життєвого циклу відповідно до подій, 
які забезпечують пряму шкоду і проблем для здоров’я 
нирок (рис. 1).

Дійсно, дитяча смертність від довгого переліку інфек-
ційних захворювань нерозривно пов’язана з ураженням 
нирок. Наприклад, діти, які вмирають через холеру та 
інші шлунково-кишкові інфекції, часто гинуть не від 
самої інфекції, а від ГПН, викликаного дегідратацією і 
шоком. Крім того, значний обсяг даних вказує на те, що 
артеріальна гіпертензія, протеїнурія і ХХН в дорослому 
віці мала передвісників з дитинства - ще в утробі матері і 
перинатальному періоді (табл.1). У 2016 році метою 
Всесвітнього дня нирки є підвищення загальної поінфор-
мованості, що багато захворювань в дорослому віці роз-
починаються ще в дитинстві. Розуміння діагнозів з висо-
ким ступенем ризику і подій, які відбуваються в дитин-
стві, дає можливість виявити і провести превентивне 
втручання у людей з підвищеним ризиком ХХН протягом 
їх життя. 

Дані в табл. 1 визначені Всесвітньою організацією охо-
рони здоров’я (ВООЗ). Перинатальний період визнача-
ється як 22 тижня вагітності до 7-го дня постнатального 

життя; неонатальний період - до 28-го дня постнатально-
го життя; немовляцтво - до 1 року; дитинство - від 1 до 10 
років; і підлітковий вік - від 10 до 19 років.

В усьому світі є відмінності щодо визначення етапів 
раннього життя. Деякі визначають «молодих людей», 
яким виповнилося 24 роки або менше. У Сполучених 
Штатах дитячий період в цілому триває до 21 року. 

На даний час всесвітні епідеміологічні дані щодо 
поширенноті ХХН і ГПН у дітей обмежені, хоча збільшу-
ються в масштабі. Розповсюдженність ХХН в дитинстві 
невелика — по-різному повідомляли про 15-74,7 випад-
ків на один міліон дітей [3]. Така різниця можлива через 
те, що на дані з ХХН вплинули регіональні і культурні 
фактори, а також методологія, що використовується для 
їх створення. Всесвітня організація охорони здоров’я 
(ВООЗ) нещодавно додала ниркові і урологічні захворю-
вання до інформації щодо смертності, яка відстежується 
в всьому світі, і з часом повинна бути цінним джерелом 
таких даних. Проте, ВООЗ не публікує інформацію за 
віковими групами [5]. Такі бази даних, як 
Північноамериканський педіатричний реєстр ниркових 
досліджень і організації об’єднаного дослідження 
(NAPRTCS) [6], база даних США із ниркових досліджень 
(USRDS) [7] і реєстр Європейської асоціації з діалізу та 
трансплантції [8] включає дані про педіатричну хроніч-
ну ниркову недостатність (ХНН) і деякі по ХХН. Такі про-
екти, як «ItalKid» [9] і «Хронічна хвороба нирок у дітей» 
(CKD) [10], дослідження «Global Burden of Disease Study 
2013», а також низка реєстрів, які зараз існують у бага-
тьох країнах світу, надають важливу інформацію, але 
потрібно ще більше [11].

Згідно з деякими обраними дослідженнями у дорос-
лих ГПН може привести до ХХН [12]. Захворюваність ГПН 
серед дітей, які потрапляють до відділення інтенсивної 
терапії, значно коливається — від 8 до 89 % [1]. Результат 
залежить від наявних ресурсів. Результати таких проек-
тів, як дослідження «AWARE» (Всесвітнє дослідження 
ГПН, ниркової недостатності і їх епідеміології у тяжко-
хворих дітей), дослідження ГПН у дітей в п’ятьох країнах 
ще очікуються [13]. Одноцентрові дослідження, а також 
мета-аналізи, показують, що і ГПН, і ХХН у дітей склада-
ють меншість ХХН в усьому світі [2, 3]. Проте стає все 
більш очевидним, що ниркове захворювання в дорос-
лому віці часто виникає через дитячу «спадковість».

Рис. 1. Типи і ризики ниркових захворювань змінюються 
протягом усього життєвого циклу. 

Перинатальний період 22 тижня вагітності до 7-го дня 
постнатального життя

Неонатальний період Від народження до 28-го дня пост-
натального життя

Немовляцтво Від народження до 1 року

Дитинство Від 1 до 10 років

Підлітковий вік Від 10 до 19 років

Таблиця 1
Визначення етапів раннього життя
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Спектр педіатричних ниркових захворювань.Умови, 
які враховують ХХН у дитинстві, з переважанням вро-
джених і спадкових захворювань, значно відрізняються 
від таких у дорослих. На сьогоднішній день були виявле-
ні мутації у більш ніж 150 генах, які можуть змінити роз-
виток нирок або специфічні гломерулярні або тубулярні 
функції [14]. Більшість з цих генетичних порушень є у 
дитинстві, і багато з них призводить до прогресуючої 
ХХН. Вроджені аномалії нирок і сечовивідних шляхів 
(ВАНСШ) відносяться до найбільшої категорії ХХН у дітей 
(табл. 2), включають ниркову гіпоплазію/дисплазію і 
обструктивну уропатію. До важливих підгруп серед нир-
кових дисплазій відносяться кістозні ниркові захворю-
вання, які походять від генетичних дефектів первинних 
війок («реснички») тубулярних епітеліальних клітин. 
Багато педіатричних гломерулопатій сприченено гене-
тичними або набутими дефектами подоцитів, унікальний 
тип клітин, які вистилає гломерулярні капіляри. Менш 
поширеними, але важливими причинами дитячої ХХН є 
такі успадковані метаболічні розлади, як гіпероксалурії і 
цістінози, атиповий гемолітичний уремічний синдром, 
тромботична мікроангіопатія, яка має відношенні до 
генетичних відхилень комплементу, коагуляції або мета-
болічних шляхів.

Примітка: Рідкісні причини включають вроджений нефротичний 
синдром (НС), метаболічні захворювання, цистиноз
Різні причини залежать від того, як такі об’єкти класифікуються
ВАНСШ (CAKUT) - вроджені аномалії нирок і сечовивідних шляхів; 
ГН (GN) - гломерулонефрит; ГТН (HTN) - гіпертензія; ГУС (HUS) - 
гемолітико-уремічний синдром; CKD - хронічна хвороба нирок; 
ESRD - хронічна ниркова недостатність; NS - нефротичний синдром
* Дані про ХХН від Харамбат та ін. (Harambat et al.) [2] взяті з 
NAPRTCS (Північноамериканський педіатричний реєстр ниркових 
досліджень і організації об’єднаного дослідження), італійського та 
бельгійського реєстрів. Дані про ХНН взяті з ANZDATA 
(Австралійський і новозеландський реєстр діалізу та транспланта-
ції), ESPN/ERA-EDTA (Європейське суспільство педіатрів-
нефрологів/Європейська ниркова асоціація і Європейська асоціа-
ція діалізу та трансплантації), ниркового реєстру Великобританії і 
японського реєстру

Через різні класифікації незрозуміло, як потрібно класи-
фікувати дітей з ГПН, які вочевидь видужали, або як чи 
варто включати таких дітей з перинатальними проблема-
ми, у яких згодом стало відносно низьке число нефронів.

Серед дітей з дитячим ХНН гломерулопатії зустріча-
ються трохи частіше, а вроджені аномалії рідше (табл. 2) 

через типово швидку втрату нефронів при гломеруляр-
ній хворобі. Проте нещодавні докази свідчать про те, що 
у багатьох пацієнтів з помірними формами ВАНСШ це 
може прогресувати до ХНН в дорослому віці, особливо 
під 40 років [15].

Існують національні і регіональні відмінності в типах 
і перебігу ГПН і ХХН в дитинстві і взагалі. Смертність 
від ниркових захворювань вища в розвиткових краї-
нах, тому потрібно вирішити національні і регіональні 
відмінності в догляді і результатах. Крім того, доступ 
до медичної допомоги залежить від регіону, країни та 
інфраструктури. Звернувши увагу на ниркову хворо-
бу у дитячому віці, потрібно знайти економічно ефек-
тивні рішення, оскільки превентивне лікування захво-
рювання на ранньому етапі може запобігти перебігу 
розвиненої форми ХХН. Очікувані результати зале-
жать від наявності медичного обслуговування та ліку-
вання. Лікування дітей, навіть немовлят з ГПН і ХХН, 
які потребують замісної ниркової терапії, може бути 
ефективним, щоб зменшити впливу ниркової хвороби 
в зрілому віці. Це вимагає ресурсів, щоб зосередитися 
на найшвидших і економічних способах надання 
невідкладної ниркової замісної терапії (НЗТ) у дитин-
стві.

Вроджена хвороба нирок і онтогенетична природа 
здоров’я і хвороб, ниркова спадковість і наслідки. В 
регіонах, де утробне ультразвукове сканування плоду 
є звичним, багато дітей з урологічними аномаліями 
виявляються ще до народження, що дозволяє провес-
ти раннє втручання. Проте в більшості країн світу діти 
зі структурними аномаліями нирок виявляються наба-
гато пізніше, коли вже розвиваються симптоми. У той 
час, коли в деяких країнах і регіонах проводиться 
загальний скринінг для протеїнурії, гематурії і інфекцій 
сечових шляхів, немає одностайної думки щодо його 
ефективності. Проте є спільна згода щодо того, що 
потрібно перевіряти дітей з утробним ультразвуковим 
скануванням, яке вказує на можливі сечостатеві ано-
малії, дітей з сімейною історією ниркової хвороби і 
дітей з такими ознаками, як затримка у розвитку або 
історія хвороби інфекції сечових шляхів, порушення 
евакуаторної функції або аномальне сечовипускання. 
Початковий скринінг включає детальне фізичне обсте-
ження і аналіз сечі тест-смужками, формальний аналіз 
сечі і основний біохімічний аналіз крові, що надалі 
супроводжується більш детальною перевіркою за 
потреби.

В залежності від діагнозу може бути назначена ради-
кальна терапія. Проте докази того, що терапія сповіль-
нює розвиток ХХН у дитинстві, залишаються обмеже-
ними. В залежності від діагнозу можуть бути назначені 
інгібітори ангіотензинконвертуючого ферменту, бло-
катори ангіотензинових рецепторів, антиоксіданти і, 
можливо, зміни в раціоні харчування. Проте, зміни в 

Таблиця 2
Етіологія хронічного захворювання нирок у дітей*

ХХН ХНН

Етіологія Відсоток (діапазон) Етіологія Відсоток (діапазон)

ВАНСШ 48–59 % ВАНСШ 34–43 %

ГН 5–14 % ГН 15–29 %

ГТН 10–19 % ГТН 12–22 %

ГУС 2–6 % ГУС 2–6 %

Кістозний 5–9 % Кістозний 6–12 %

Ішемічний 2–4 % Ішемічний 2 %
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раціоні харчування повинні сприяти адекватному 
зростанню і розвитку. Дослідження «ESCAPE» надало 
докази того, що суворий контроль артеріального тиску 
сповільнює розвиток ХХН у дітей незалежно від типу 
основного захворювання нирок [16].

Деякі дуже маленькі діти можуть потребувати заміс-
ної ниркової терапії ще в ранньому дитячому
віці. Останні дані з об’єднаних реєстрів з усього світу 
показали хороший рівень виживання, навіть якщо діа-
ліз потребувався для новонароджених [2,17]. 
Трансплантація нирки і переважна замісна ниркова 
терапія зазвичай більше підходить дітям після 12 міся-
ців, коли виживання, зростання і розвиток пацієнта та 
аллотрансплантанта знаходяться на відмінному рівні.

Накопичуються докази того, що виникнення дитячої 
ХХН призводить до прискореної серцево-судинної 
захворюваності і укороченої тривалості життя. Такі 
поточні масштабні дослідження («Серцево-судинні 
супутні захворювання у дітей з ХХН» (4C)) повині інфор-
мувати про причини і наслідки ранніх серцево-
судинних захворювань у дітей з ХХН [18].

На додаток до цих дітей з вродженим захворюван-
ням нирок, відомо, що перинатальні події можуть 
вплинути на майбутнє здоров'є при відсутності оче-
видного захворювання нирок під час раннього періо-
ду життя [19]. Особливо в зоні ризику знаходяться 
недоношені діти, які схильні до захворювань нирок 
після народження, що було виявлено на основі спосте-
режень когортних досліджень, а також звітів про окре-
мі випадки [20]. Обмежені дані показують, що в процесі 
догляду у відділенні інтенсивної терапії такі діти отри-
мують багато нефротоксинів, а в тих, хто помирає 
перед випискою з палати новонароджених, гломерул 
менше і вони більше за розміром [21]. Крім того, у 
новонароджених, які вижили у відділенні інтенсивної 
терапії, спостерігалися ниркові порушення, хоч і незна-
чні [22]. Ще більше занепокоєння викликають багато-
численні епідеміологічні дані, які вказують на те, що 
діти, які народилися в строк, але з відносно низькою 
масою тіла, мають високий рівень розвитку гіпертензії, 
протеінурії і ХХН в подальшому житті [23]. Коли про-
водяться прямі вимірювання, у таких пацієнтів в дорос-
лому віці може бути менше нефронів, таким чином, 
кардіоренальна спадковість нижча.

Зосередивши увагу на дітях у Всесвітній день нирки, 
ми хотіли би зазначити, что це є ключом до нагляду за 
функціями нирок і артеріального тиску протягом усьо-
го життя у тих пацієнтів, які народилися раніше або 
мають сповільнений розвиток. Якщо робити таким 
чином і уникати нефротоксичні препарати протягом 
життя, то багато людей можуть запобігти ХХН.

Ресурси і лікарські препарати для лікування дітей – 
відмінності від терапії у дорослих. Існують розбіжності 
в наявності ресурсів для лікування ГПН у дітей і молоді; 

тому надто багато дітей і молодих людей в розвиткових 
країнах вмирають, якщо виникає ГПН. Щоб вирішити 
цю проблему, МТН ініціювало проект «Saving Young 
Lives Project», метою якого є запобігання ГПН разом зі 
швидким лікуванням інфекції і/або надаванням відпо-
відних розчинів та електролітичної терапії, щоб лікува-
ти ГПН у разі його виникнення. Цей поточний проект у 
Субсахарській Африці і Південно-Східній Азії, в якому 
беруть участь в рівній мірі чотири організації з ліку-
вання нирок (МАПН (Міжнародна асоціація педіатрів-
нефрологів), МТН, МСПД (Міжнародне суспільство з 
перитонеального діалізу) і ФДН (Фонд догляду за нир-
ками), зосереджується на створенні і підтримці центрів 
догляду за ГПН, включаючи забезпечення невідклад-
ним перитонеальним діалізом. Він має зв'язок з про-
ектом МТН від 0 до 25, який закликає членів забезпечи-
ти умови до 2025 року, щоб ніхто не вмирав від запо-
біжної хвороби і гострого пошкодження нирки.

З огляду на переважання вроджених і спадкових 
захворювань лікувальні ресурси для дітей з ХНН істо-
рично були обмежені декількома імунологічними умо-
вами. Зовсім недавно спільний прогрес в області роз-
робки лікарських засобів і досягнень в області гене-
тичних знань і діагностичних можливостей почав 
долати давній «терапевтичний нігілізм» в хворобі 
нирок у дітей. Атиповий ГУС (гемолітико-уремічний 
синдром), який довгий час вважався зловісним з висо-
кою ймовірністю розвитку у ХНН і рецидив після тран-
сплантації, перетворився на виліковний синдром 
завдяки появі моноклональних антитіл, які блокують 
певну активацію C5 [24]. Іншим прикладом може слугу-
вати використання антагоністів рецептора вазопреси-
ну для уповільнення зростання кіст і збереження функ-
ції нирок при полікістозній нирковій хворобі [25]. 
Перша ефективна терапія з ваптанами у дорослих з 
аутосомно-домінантним полікістозним нирковим 
захворюванням виявилася також перспективною для 
рецесивних форм захворювань, які присутні і часто 
прогресують до ХНН в дитинстві.

Проте користь пацієнту від проривів фармакологіч-
них досліджень знаходиться під глобальною загрозою 
через величезну вартість деяких нових терапавтичних 
ліків. Пошук доступних іноваційних засобів для ліку-
вання рідкісних захворювань стане ключовим питан-
ням в педіатричній нефрології в наступні роки.

Виявлення дітей, які можуть отримати користь від 
нових терапевтичних підходів, значно полегшить роз-
виток клінічних реєстрів, які інформують про хід при-
родного перебігу хвороби, в тому числі генотип-
фенотипічні кореляції. Крім баз даних за конкретними 
хворобами існує також потреба в реєстрах за конкрет-
ними терапіями. Це особливо актуально в тих облас-
тях, де клінічні випробування важко виконати через 
невелику кількість пацієнтів і відсутній інтерес до галу-
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зі, а також до лікування, яке потребує глобального роз-
витку або поліпшення. Наприклад, тепер існує значна 
міжнародна різниця у впровадженні і ефективності 
педіатричного діалізу та трансплантації. У той час, як 
показники виживання педіатричних пацієнтва і мето-
дики відмінні, і навіть кращі, ніж у дорослих в багатьох 
промислово розвинених країнах, було визначено, що 
майже половині дітей у всьому світі взагалі не була 
запропонована хронічна замісна ниркова терапія 
(ЗНТ). Надання всім дітям доступу до ЗНТ буде величез-
ним завданням майбутнього. Для того, щоб отримати 
достовірну інформацію про демографічну ситуацію та 
результати дитячої ЗНТ, Міжнародна асоціація 
педіатрів-нефрологів (МПНА) збирається запустити 
глобальний реєстр населення. У разі успіху, реєстр 
МПНА ЗНТ міг би стати зразком для глобального збору 
даних.

Перехід від догляду за дітьми до догляду за дорос-
лими. Перехід від догляду за підлітками з нирковими 
хворобами до дорослих має вирішальне значення як 
для пацієнтів, так і для тих, хто доглядає за ними. 
Недотримання є занадто частою ознакою переходу від 
догляду за дітьми до дорослих, особливо для молодих 
пацієнтів з хронічними захворюваннями [26-28]. Таким 
чином, повинні діяти помірковані кроки разом зі сис-
тематичними процедурами, які підтримуються обґрун-
тованими шляхами і надійними керівними принципа-
ми, щоб забезпечити успішні результати.

У процесі переходу від педіатричного до дорослого 
догляду «перехід» повинен відбуватися поступово, і 
потрібно відрізняти його від «передачі», яка проходить 
різко і механічно. Перехід повинен бути упереджу-
вальним, починаючись за декілька місяців і років до 
зазначеного часу, коли діти становляться підлітками, а 
потім дорослими. Кінцева мета полягає в сприянні міц-
них відносин і індивідуального плану в новій обстанов-
ці, що дозволяє пацієнтові відчувати себе досить ком-
фортно, щоб повідомити про недотримання або інші 
упущення в догляді.

План переходу повинен визнавати, що емоційна зрі-
лість дітей з захворюванням нирок може сильно від-
різнятися. Оцінка того, хто доглядає, і сімейної структу-
ри, а також культурних, соціальних і фінансових чинни-
ків на момент переходу відіграють ключову роль, 
включаючи реалістичну оцінку навантаження того, хто 
здійснює догляд [4]. Відповідний час і формат переходу 
може змінюватися в залежності від пацієнтів і різних 
ситуацій; отже, гнучкий процес без певної дати і фор-
мату може бути навіть краще.

Важливо те, що може виникнути необхідність спо-
вільнити перехід, зробити паузу або тимчасово повер-
нути назад під час криз, таких як загострення хвороби 
або її прогресування, або якщо виникає певна соціаль-
на нестабільність або в сім’ї негаразди. В нещодавній 

спільній заяві від Міжнародного товариства нефроло-
гії (МТН) і Міжнародної асоціації дитячої нефрології 
(МАДН) були запропоновані кроки відповідно до пунк-
тів, викладених вище, з метою активізації переходу 
медичної допомоги при хворобі нирок в клінічній 
практиці [29, 30].

Заклик до генерування додаткової інформації та 
дій.З огляду на вразливість дітей із захворюваннями 
нирок, включаючи вплив на ріст, розвиток та майбутнє 
доросле життя, і з огляду на значно більшу частку дітей 
у розвиткових країнах, які стикаються з нестачею 
ресурсів, просвітництво всіх учасників є обов'язковим 
для того, щоб перебудувати комунікації і дії [31, 32]. Ці 
зусилля повинні сприяти регіональному і міжнародно-
му співробитництву та обміну ідеями між місцевими 
фондами з лікування нирок, професійними товари-
ствами, іншими некомерційними організаціями, дер-
жавами і урядами, щоб сприяти розширенню можли-
востей всіх зацікавлених сторін для поліпшення 
здоров'я, благополуччя і якості життя дітей із захворю-
ваннями нирок, і забезпечити їх довговічність у дорос-
лому віці.

До недавнього часу спільна заява ВООЗ щодо неін-
фекційних захворювань (НІЗ) включала серцево-
судинні захворювання, рак, діабет і хронічні респіра-
торні захворювання, але не хворобу нирок [33, 34]. На 
щастя, частково через глобальну кампанію на чолі з 
МТН, в Політичній декларації про НІЗ на саміті 
Об'єднаних Націй в 2011 році захворювання нирок 
згадувалося в Пункті 19 [35].

Покращення освіти і обізнаності про захворювання 
нирок в цілому і захворювання нирок у дитячому віці, 
зокрема, узгоджується з цілями ВООЗ щодо зниження 
смертності від НІЗ серед населення згідно з 10-річною 
ініціативою з акцентом на зміни в способі життя (вклю-
чаючи скорочення вживання тютюну, контроль спожи-
вання солі, дієтичний контроль енергії, а також зни-
ження споживання алкоголю) і ефективні заходи (вклю-
чаючи артеріальний тиск, рівень холестерину і гліке-
мічний контроль). Необхідно збільшити зусилля, щоб 
перебудувати і розширити цю міждисциплінарну спів-
працю з більш ефективном акцентом на раннє вияв-
лення і лікування ниркових хвороб у дітей. У той час, як 
питання, пов'язані з захворюванням нирок, можуть 
бути відсунуті через інші НІЗ з більш значними наслід-
ками в області охорони здоров'я, такими як діабет, рак 
і серцево-судинні захворювання, наші зусилля повинні 
також підвищити освіту і обізнаність про сумісні умови, 
як кардіоренальний синдром, глобальний характер 
ХХН і ХНН в якості основних НІЗ, і роль захворювання 
нирок, як хвороби-мультиплікатора і стимулятора для 
інших НІЗ. Офіційні документи, які включають спільні 
статі і огляди від експертів високого класу можуть слу-
гувати для закріплення цих цілей [36].
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