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Всесвітній день нирки (World Kidney Day - WKD) є глобальною інформаційною кампанією, спрямованою на підвищення 

обізнаності про важливість нирок. Відзначається  щорічно у другий четвер березня, починаючи з 2004 року.  Всесвітній 
день нирки є найбільшою подією зосередженою на інформованості профілактики та здорового способу життя для зміц-
нення здоров'я нирок у всьому світі. Зокрема, цього року передбачене інформування про шкідливі наслідки ожиріння і 
його асоціації з захворюванням нирок. Адже хронічне захворювання нирок (ХХН) є стійким і незворотнім пошкодженням 
нирок, що є невиліковним і зачіпає одного з 10 людей у всьому світі. За оцінками експертів, 13,8% випадків ХНН у чоловіків 
і 24,9% ХНН у жінок в промислово розвинених країнах світу можуть бути пов'язані з надмірною масою тіла або ожирінням.
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Obesity has become a worldwide epidemic, and its prevalence has been projected to grow by 40% in the next decade. This increasing 
prevalence has implications for the risk of diabetes, cardiovascular disease and also for Chronic Kidney Disease. A high body mass index is 
one of the strongest risk factors for new-onset Chronic Kidney Disease. In individuals affected by obesity, a compensatory hyperfiltration 
occurs to meet the heightened metabolic demands of the increased body weight. The increase in intraglomerular pressure can damage the 
kidneys and raise the risk of developing Chronic Kidney Disease in the long-term. The incidence of obesity- related glomerulopathy has 
increased ten-fold in recent years. Obesity has also been shown to be a risk factor for nephrolithiasis, and for a number of malignancies 
including kidney cancer. This year the World Kidney Day promotes education on the harmful consequences of obesity and its association 
with kidney disease, advocating healthy lifestyle and health policy measures that makes preventive behaviors an affordable option.
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Ожирение и заболевания почек: скрытые последствия эпидемии
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Ожирение стало всемирной эпидемией, и, по прогнозам, его распространенность в ближайшем десятилетии увеличится на 40%. 
Растущая распространенность ожирения оказывает влияние на риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболе-
ваний, а также хронической болезни почек (ХБП). Высокий индекс массы тела - один из наиболее значимых факторов риска ХБП. У 
лиц с ожирением в ответ на увеличение метаболических потребностей избыточной массы тела развивается компенсаторная 
гиперфильтрация. Увеличение внутриклубочкового давления может привести к повреждению почек и повышению риска развития 
ХБП в отдаленном периоде. В последние годы частота развития гломерулопатии, ассоциированной с ожирением, выросла в 10 
раз. Кроме того, показано, что ожирение является фактором риска нефролитиаза и ряда злокачественных новообразований, в 
том числе рака почки. В этом году инициатива «Всемирный день почки» выдвигает образовательную программу, которая 
разъясняет опасные последствия ожирения и его связь с заболеваниями почек, и пропагандирует здоровый образ жизни и меро-
приятия по его формированию как доступную основу профилактики неблагоприятных последствий ожирения. 
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Вступ. У 2014 р. більш ніж у 600 мільйонів дорослих 
(від 18 років та старше) по всьому світі була констатована 
наявність ожиріння. Ожиріння - це суттєвий фактор 
ризику ураження нирок. Воно збільшує вірогідність роз-
витку основних факторів ризику хронічної хвороби 
нирок (ХХН), таких як цукровий діабет і артеріальна 
гіпертензія (АГ), а також справляє безпосередній вплив 
на розвиток ХХН і термінальної ниркової недостатності 
(тХНН). У осіб, які страждають на ожиріння, формується 
гіперфільтрація, ймовірно, як компенсаторна реакція, 
що дозволяє забезпечити зростаючі метаболічні потре-
би організму разом із збільшенням маси тіла. Підвищення 
внутрішньоклубочкового тиску може призвести до ура-
ження ниркових структур та зростання ризику розвитку 
ХХН у віддаленому періоді.

Позитивним моментом є те, що ожиріння, а також асо-
ційовану з ним ХХН значною мірою можна попередити. 
Просвітництво й підвищення інформованості щодо 
ризиків ожиріння та про користь здорового стилю життя, 
у тому числі правильного харчування й фізичної актив-
ності, можуть надати суттєву допомогу для профілакти-
ки ожиріння й захворювань нирок. У цій статті, присвя-
ченій Всесвітньому дню нирки 2017, аналізується зв'язок 
між ожирінням і ураженням нирок. 

Епідеміологія ожиріння у дорослих і дітей. За 
останні три десятиліття поширеність надлишкової ваги 
й ожиріння (ІМТ >25 кг/м2) у дорослих в усьому світі зна-
чно виросла.1 У 2013-2014 рр. у США скорегована на вік 
поширеність ожиріння становила 35% у чоловіків і 
40,4% у жінок.2 Проблема ожиріння стосується також і 
дітей. У США в 2011-2014 рр. поширеність ожиріння у 
дітей та підлітків віком 2-19 років становила 17%, а край-
нього ступеню ожиріння - 5,8%. Приріст поширеності 
ожиріння є глобальною проблемою,3,4 прогнозується, 
що у наступному десятилітті він сягне 40% по всьому 
світі. У країнах з низьким та середнім рівнем прибутку в 
наш час спостерігається перехід від нормальної ваги 
тіла до надлишкової й до ожиріння. Це та ж тенденція, 
яка спостерігалась кілька десятиліть тому в деяких 
європейських країнах та в США.5 Таке зростання поши-
реності ожиріння робить свій внесок у розвиток серце-
во-судинних захворювань (ССЗ) та ХХН. Високий індекс 
маси тіла (ІМТ) - один з найважливіших факторів ризику 
розвитку ХХН.6,7

Визначення ожиріння найчастіше базуються на зна-
ченні ІМТ (тобто маси тіла [в кг], поділеної на квадрат 
зросту [в м]). Значення ІМТ в інтервалі від 18,5 до 25 кг/
м2, за визначенням Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВОЗ), вважається нормальною вагою, ІМТ в 
межах від 25 до 30 кг/м2 розглядають як надлишкову 
вагу, а ІМТ >30 кг/м2 - як ожиріння. Незважаючи на те, що 
ІМТ легко підрахувати, цей показник не дозволяє оціни-
ти характер розподілу жирової маси, так, у осіб з добре 
розвиненою мускулатурою чи з переважно підшкірним 

розподілом жиру ІМТ може бути таким же, як і в осіб з 
переважно інтраабдомінальним (вісцеральним) ожирін-
ням. Високе значення ІМТ при вісцеральному ожирінні 
асоціюється з набагато вищим ризиком метаболічних 
порушень та ССЗ. До альтернативних показників, які точ-
ніше характеризують надлишок вісцерального жиру, 
належать окружність талії (ОТ) та співвідношення окруж-
ності талії й стегон (ОТ/ОС): відповідно >102 см і >0,9 у 
чоловіків; та >88 см і >0,8 у жінок. Показано, що для 
коректної класифікації ожиріння при ХХН критерій ОТ 
переважає критерій ІМТ. 

Зв’язок ожиріння з ХХН та іншими ускладненнями 
з боку нирок. У численних популяційних дослідженнях 
знайдена асоціація між показниками ожиріння та розви-
тком і прогресуванням ХХБ (таблиця 1). У осіб без захво-
рювань нирок збільшення ІМТ асоціюється з наявністю8 
і появою-11 протеїнурії. Більше того, за даними числен-
них великих популяційних досліджень, більш високі зна-
чення ІМТ виявились пов’язані з наявністю8,12 або виник-
ненням зниження розрахункової ШКФ9,10,13, а також із 
більш швидкими темпами подальшого падіння рШКФ14 і 
розвитком тХНН.15-18 У пацієнтів з переднаявною ХХН 
підвищення ІМТ, ожиріння ІІ ступеню і вище асоціюва-
лось з більш швидким прогресуванням ХХН.19 У деяких 
дослідженнях, які оцінювали взаємозв’язок між ХХН та 
абдомінальним ожирінням (діагностованим за значен-
ням ОТ та співвідношенням ОТ/ОС), описана асоціація 
між більш високими значеннями обхвату талії та стегон 
та альбумінурією20, зниженням ШКФ8 і розвитком тХНН21 

незалежно від рівня ІМТ. 
Збільшення кількості вісцеральної жирової тканини, 

яка вимірювалась за допомогою комп’ютерної томогра-
фії, асоційоване з більшою поширеністю альбумінурії у 
чоловіків.22 Наявність незалежної від розміру ІМТ асоці-
ації між абдомінальним ожирінням і гіршими нирковими 
наслідками також описана при вивченні смертності у 
пацієнтів з тХНН23 та в реципієнтів ниркового трансплан-
тата24. Ці дані свідчать про безпосередній вплив жирової 
тканини на нирки. В цілому взаємозв’язок між ожирін-
ням і несприятливими наслідками зберігається навіть 
після поправляння на можливі фактори, що опосеред-
ковують серцево-судинні й метаболічні ефекти ожирін-
ня - такі як високий АТ і цукровий діабет, що свідчить про 
те, що ожиріння може впливати на функцію нирок шля-
хом механізмів, частково не зв’язаних з ними ускладнен-
нями (див. нижче).

Негативний вплив ожиріння на нирки поширюється на 
інші ускладнення, такі як нефролітіаз і злоякісні новоут-
ворення нирок. Зростання ІМТ асоціюється із збільшен-
ням поширеності25 та захворюваності26,27 на нефроліті-
аз. До того ж, збільшення ваги з часом, як і більший 
вихідний показник ОТ, також були асоційовані з вищою 
захворюваністю на нефролітіаз.27 Ожиріння асоціюється 
з різними видами злоякісних новоутворень, зокрема, з 
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раком нирки. У популяційному дослідженні за участі 5,24 
мільйонів жителів Великобританії збільшення ІМТ на 5 
кг/м2 асоціювалося із збільшенням ризику раку нирки на 
25%, до того ж 10% усіх випадків раку нирки приходи-
лись на осіб із надмірною вагою.28 В іншому великому 
дослідженні, присвяченому аналізу глобального впливу 
ожиріння на злоякісні новоутворення, було показано, 
що 17% і 26% усіх випадків раку нирки у чоловіків і жінок 
відповідно приходились на осіб із надмірною масою 
тіла.29 Як показав мета-аналіз, що охоплював 221 дослі-
дження (у тому числі 17 присвячених безпосередньо 
раку нирки), асоціація між ожирінням і раком нирки 
виявилась стійкою як у чоловіків, так і у жінок у різних 
країнах світу. Серед усіх злоякісних новоутворень, які 
оцінювались у цьому мета-аналізі, рак нирки посідав 
третє місце за ступенем ризику, асоційованого з ожирін-
ням (відносний ризик при підвищенні ІМТ на 5 кг/м2: 
1,24, 95% ДІ 1,20-1,28, р<0,0001).30

Механізми в основі впливу ожиріння на нирки. 
Ожиріння призводить до цілого комплексу метаболічних 
порушень, які справляють різноманітний пошкоджуючий 
ефект на нирки. Точні механізми, за допомогою яких ожи-
ріння може погіршити чи призвести до розвитку ХХН, ще 
й досі не з’ясовані. Сам факт, що у більшості осіб з ожирін-
ням не розвивається ХХН і що до 25% осіб з ожирінням 
вважаються «метаболічно здоровими», свідчить про те, 
що одного лише збільшення маси тіла не досить для індук-
ції пошкодження нирок.31 Деякі з несприятливих наслід-
ків впливу ожиріння на нирки можуть виявитись резуль-
татом коморбідних станів, які розвиваються в подальшо-
му, таких як цукровий діабет чи АГ, але виділяють також 
безпосередній вплив жирової тканини на нирки, 
пов'язаний з ендокринною активністю речовин, що про-
дукуються адипоцитами, серед них важливу роль відігра-
ють адипонектин, лептин і резистин34 (рисунок 1).

У результаті запускається ціла низка процесів, у тому 
числі запалення35, оксидативний стрес,36 порушення 
метаболізму ліпідів37, активація ренин-ангіотензин-аль-
достенової системи,38 збільшення продукції інсуліну та 
формування інсулінрезистентності.39,40

Зазначені вище впливи ведуть до специфічних патоло-
гічних змін у нирках41 і можуть лежати в основі збіль-
шення ризику ХХН, який виявляють у дослідженнях спо-
стереження. Патологічні зміни включають ектопічне 
накопичення42 і збільшення кількості жирових відкла-
день у нирковому синусі,43,44 розвиток клубочкової 
гіпертензії й зростання проникності клубочків внаслідок 
індукованого гіперфільтрацією пошкодження гломеру-
лярного фільтраційного барєру,45 та, врешті-решт, роз-
виток гломеруломегалії46 й фокального або сегментар-
ного гломерулосклерозу41 (рис. 2).

Частота розвитку так званої гломерулопатії, асоційова-
ної з ожирінням (ГАО), за період з 1986 р. по 2000 р. 
виросла в 10 разів.41 Важливо зазначити, що ГАО часто 
супроводжується патологічними процесами, обумовле-
ними іншими станами чи похилим віком, що призводить 
до більш вираженого ураження нирок у хворих з висо-
ким АТ47 чи у літніх пацієнтів.14,39

Ожиріння асоціюється з певними факторами ризику, 
які роблять свій внесок у більш високу захворюваність і 
поширеність нефролітіазу. Більш висока маса тіла асоці-
йована з більш низьким значенням рН сечі48 і підвище-
ною секрецією з сечею оксалатів,49 сечової кислоти, 
натрію й фосфатів.50 Дієта, багата на білок і натрій, може 
сприяти закисленню сечі та зниженню в ній концентрації 
цитрату, що також підвищує ризик утворення каменів. 
Інсулінорезистентність, характерна для ожиріння, також 
може сприяти нефролітіазу,51 впливаючи на 
Ка/І-транспортер в канальцях52 та амоніагенез,53 і спри-
яючи підтримці кислої реакції сечі.54 Ускладнює картину 
той факт, що певні методи зниження ваги сприяють ско-

Рис. 1. Припустимі механізми розвитку хронічної хвороби 
нирок при ожирінні

Рис. 2. Пов'язаний з ожирінням перехілярний варіант 
фокально-сегментарного гломерулосклерозу на фоні 
гломеруломегалії. ШИК-реакція, вихідне збільшення 400х. 
Наводиться з дозволу Dr. Patrick D. Walker, MD; Arkana 
Laboratories, Little Rock, AR
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ріше збільшенню, ніж зниженню ризику утворення каме-
нів, наприклад, операції на шлунку можуть призвести до 
суттєвого посилення всмоктування оксалатів до кишеч-
ника і підвищення ризику нефролітіазу.55

Механізми, які лежать в основі збільшення ризику раку 
нирки, що спостерігається в осіб з ожирінням, вивчені 
недостатньо. Стимулюючий вплив на зростання різних 
типів пухлинних клітин можуть справляти інсуліноре-
зистентність з подальшою хронічною гіперінсулінемією, 
посилення продукування інсуліноподібного фактору 
зросту 1, а також комплекс численних вторинних гумо-
ральних ефектів.56 І вже останнім часом в якості додатко-
вих ендокринних впливів жирової тканини57 почали 
розглядати її вплив на імунітет58 і формування запально-
го оточення, яке справляє комплексний вплив на меха-
нізми канцерогенезу.59,60

Ожиріння у пацієнтів зі стадіями захворювань 
нирок, що зайшли надто далеко: потрібен диферен-
ційований підхід. Враховуючи наведені вище докази 
надзвичайно несприятливого впливу ожиріння на різні 
патологічні процеси, видається парадоксальною наяв-
ність стійкої асоціації ожиріння з більш низькою смерт-
ністю у пацієнтів з важкою ХХН19,61 та тХНН.62,63 
Аналогічна «парадоксальна» асоціація також була описа-
на в інших популяціях, наприклад, пацієнтів із застійною 
серцевою недостатністю,64 хронічною обструктивною 
хворобою легенів,65 ревматоїдним артритом66 і навіть 
просто в осіб похилого віку.67 Можливо, уявний протек-
тивний ефект високого ІМТ являє собою  наслідок недо-
сконалості показника ІМТ як критерію ожиріння, оскіль-
ки він не дозволяє відрізнити вплив ожиріння від впливу 
надмірної нежирової маси. І насправді, у тих досліджен-
нях, де вплив більшого розміру окружності талії та підви-
щеного ІМТ вивчали окремо, прямий взаємозв’язок зі 
смертністю не спостерігався.23,24 Крім того, доведено, що 
принаймні деякі позитивні ефекти, пов’язані з підвище-
ним ІМТ, пояснюються наявністю більш високої м’язової 
маси.63,68 Проте існують докази, які свідчать, що збіль-
шення кількості жирової тканини, особливо підшкірної 
(невісцеральної), також може асоціюватися з кращими 
наслідками у пацієнтів з тХНН.62 такі переваги дійсно 
можуть бути присутні у пацієнтів з дуже низькою очіку-
ваною найближчою тривалістю життя (наприклад, у біль-
шості пацієнтів з тХНН).69. Так, дослідження, в ході яких 
вивчали асоціацію ІМТ з виживаністю при тХНН в різні 
строки, продемонстрували різкий контраст між протек-
тивними короткостроковими ефектами і несприятливи-
ми віддаленими наслідками підвищеного ІМТ.70 
Припускається, що існує декілька переваг більш високої 
маси тіла, особливо в ослаблених осіб. До них відносять-
ся кращий нутритивний статус, наявний, як правило, в 
осіб з ожирінням, що забезпечує кращі білково-енерге-
тичні резерви на випадок гострого захворювання, а 
також більш висока м’язова маса з вищим антиоксидант-

ним потенціалом63, зниження циркулюючого актину й 
підвищення вмісту гельсоліну в плазмі крові71, що асоці-
юється з кращими наслідками. Іншими гаданими пере-
вагами ожиріння є більш стабільна гемодинаміка із 
зменшенням вираженості відповіді на стрес та підвище-
ну активність симпатичної й ренін-ангіотензивної сис-
тем72, збільшення продукування жировою тканиною 
адипонектинів73 і розчинної форми рецепторів фактору 
некрозу пухлини-а (ФНП-а)75, яка нейтралізує несприят-
ливі ефекти ФНП-а; посилення зв’язування циркулюю-
чих ендотоксинів75 за рахунок підвищеного холестери-
ну, як правило, характерного для ожиріння; секвестрація 
уремічних токсинів у жировій тканині.76

Потенційні можливості лікування ожиріння. 
Ожиріння безпосередньо пошкоджує нирки внаслідок 
порушеного синтезу жировою тканиною різних цитокі-
нів з нефротоксичною дією, а також опосередковано - за 
рахунок індукції розвитку цукрового діабету та АГ, що є 
найбільш значущими факторами ризику ХХН. Можливо, 
завдяки перевагам ожиріння щодо виживаності при 
ХХН, поширеність тХНН сягнула пікового значення як в 
США77, так і в Європі.78 Розробка стратегії для контролю 
на популяційному рівні над епідемією ХХН, пов’язаною з 
ожирінням, та для попередження у пацієнтів з ожирін-
ням прогресування ХХН до стадії ниркової недостатності 
є вкрай складною задачею, з якою в наш час стикаються 
організатори охорони здоров’я, керівники медичних 
закладів  і нефрологічна спільнота. 

Боротьба з ХХН на популяційному рівні. Великі 
нефрологічні асоціації, серед яких Міжнародна спільно-
та нефрологів (International Society of Nephrology, ISN), 
Міжнародна федерація ниркових фондів (International 
Federation of the Kidney Foundation, IFKF), Європейська 
нефрологічна асоціація (European Renal Association, ERA-
EDTA) та різні національні суспільства, закликають до 
проведення на популяційному рівні заходів з профілак-
тики та лікування ХХН на ранній стадії. У США 10-річна 
цільова програма в області охорони здоров’я «Здорові 
люди 2020» (Healthy People 2020), яка пропагує здоровий 
спосіб життя та профілактику, націлена як на ХХН, так і на 
ожиріння. Першим кроком до розробки заходів з охоро-
ни здоров’я є опитування для виявлення хворих на ожи-
ріння, зокрема, осіб з високим ризиком ХХН (наприклад, 
пацієнтів з ожирінням та АГ і/або цукровим діабетом) та 
осіб, що не отримують лікування в повному обсязі. 
Метою проведення таких опитувань є інформування цих 
пацієнтів про те, що в них є потенційний ризик розвитку 
ХХН. Пріоритетним для визначення цілей і засобів моди-
фікації ризику є накопичення доказів того, що сучасні 
втручання задля зниження ризику ХХН при ожирінні 
ефективні й доступні. Необхідно адекватно документу-
вати уже накопичені знання про ризик ХХН і користь 
заходів з первинної та вторинної профілактики ХХН в 
осіб з ожирінням, а також проводити нові дослідження в 
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цій популяції для заповнення існуючих прогалин у знан-
нях (див. нижче). Нарешті, спостережні програми для 
моніторингу прогресування ХХН в осіб з виявленим під-
вищеним ризиком і оцінка ефективності вже існуючих 
профілактичних програм79 є третім основним елемен-
том стратегії ефективної профілактики ХХН у популяції. 

Успішно діючі системи спостереження за хворими на 
ХХН уже впроваджені в деяких країнах, зокрема, у 
Великобританії.80 Там була розгорнута кампанія з поши-
рення й застосування рекомендацій K-DOQI щодо ХХН 
на рівні первинної ланки надання медичної допомоги в 
межах Національної служби охорони здоров’я 
Великобританії (UK National Health Service). Це поступо-
во підвищило ступінь впровадження рекомендацій 
K-DOQI, а також завдяки системі заохочення лікарів 
загальної практики в Великобританії до виявлення ХХН 
привело до вражаючого покращення діагностики й ліку-
вання ХХН, тобто до кращого контролю над АГ і частішо-
го застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого 
ферменту та блокаторів рецепторів ангіотензину II.80 Ця 
система може слугувати платформою для покращення 
профілактики ХХН, асоційованої з ожирінням. Кампанії, 
націлені на послаблення тягаря ожиріння, зараз знахо-
дяться в центрі уваги в усьому світі й настійно рекомен-
дуються ВОЗ. Очікується, що вони дозволять знизити 
частоту виникнення пов’язаних із ожирінням усклад-
нень, у тому числі ХХН. Проте цілі, які безпосередньо 
пов’язані з ожирінням у пацієнтів з ХХН і ожирінням, ще 
й досі нечітко сформульовані, переважно через недо-
статню кількість високоякісних доказів, отриманих у ході 
інтервенційних досліджень з модифікації ожиріння у 
пацієнтів з ХХН.81 

Профілактика прогресування ХХН у пацієнтів з 
ожирінням.  Спостережні дослідження у метаболічно 
здорових осіб з ожирінням продемонстрували, що фено-
тип ожиріння, не асоційований з власне метаболічними 
порушеннями, є предиктором більш високого ризику 
розвитку ХХН,82 свідчачи про те, що ожиріння саме по 
собі не може викликати дисфункцію чи пошкодження 
нирок навіть при відсутності цукрового діабету чи АГ 
(див. вище). Показано, що у хворих на цукровий діабет з 
надмірною вагою чи у пацієнтів з ожирінням зміна стилю 
життя, у тому числі обмеження калорійності їжі та збіль-
шення фізичної активності, знижує ризик розвитку ХХН 

на 30% у порівнянні зі стандартним веденням, яке базу-
ється лише на навчанні та підтримці в лікуванні діабету, 
хоча й не вливає на частоту розвитку серцево-судинних 
захворювань.83 Цей протективний ефект частково був 
обумовлений зниженням маси тіла, рівня глісованого 
гемоглобіну й систолічного АТ. При цьому жодних неба-
жаних явищ з боку нирок не відзначалось.83 У нещодав-
но проведеному мета-аналізі, який порівнював результа-
ти експериментальних досліджень у пацієнтів з ХХН і 
ожирінням, втручання, спрямовані на зниження маси 
тіла, демонстрували поступове зниження АТ, зменшення 
клубочкової гіперфільтрації та протеїнурії.81 Ретельний 
ретроспективний аналіз дослідження REIN показав, що 
нефропротективний ефект інгібіторів АПФ у пацієнтів з 
ХХН та протеїнурією був максимально вираженим при 
ХХН з ожирінням і мінімальним при ХХН з нормальним 
чи низьким ІМТ.84 Слід зазначити, що окремим пацієнтам 
з ХХН та тХНН, у тому числі діалізним хворим, внесеним 
до переліку очікування трансплантації, пропонується 
проведення баріатричних операцій.85-87

В цілому ці експериментальні результати забезпечили 
докази концепції щодо користі зниження маси тіла й 
терапії інгібіторами АПФ при лікування ХХН в осіб з ожи-
рінням. Результати деяких досліджень, які свідчать про 
позитивний вплив збільшення ІМТ на виживаність паці-
єнтів з ХХН, ще й досі потребують пояснення.88 Ці дані 
обмежують наші можливості щодо формулювання чітких 
рекомендацій стосовно користі й безпечності зниження 
маси тіла в осіб з більш пізніми стадіями ХХН. Рекомендації 
щодо зміни стилю життя задля зниження маси тіла в осіб 
з ожирінням та ризиком ХХН або ранньою стадією ХХН 
видаються виправданими, особливо рекомендації для 
контролю над цукровим діабетом і АГ. Оскільки незалеж-
ний вплив контролю над ожирінням на виникнення й 
прогресування ХХН важко відділити від впливу АГ й 
цукрового діабету 2 типу, рекомендації для зниження 
ваги у незначної частки метаболічно здорових осіб з 
ожирінням і АГ залишаються не підтвердженими. Усі ці 
міркування свідчать про те, що до лікування надлишко-
вої ваги й ожиріння у пацієнтів з пізніми стадіями ХХН чи 
іншими важливими супутніми захворюваннями слід під-
ходити обережно, враховуючи очікувану користь і мож-
ливі наслідки зниження маси тіла для тривалості життя  
кожного конкретного пацієнта.
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Дослідження Пацієнти Вплив Наслідки Результати Коментар

PREVEND (Prevention of Renal and Vascular 
End¬Stage Disease – Профілактика термінального 
ураження нирок і судин)8

7676
Голландців без 
цукрового діабету 

Підвищений 
ІМТ (надлиш-
кова вага й 
ожиріння*) і 
центральний 
тип розподілу 
жиру (співвід-
ношення ОТ/
ОС)

- Наявність альбумінурії в 
межах 30-300 мг/доба
- Підвищення чи зниження 
ШКФ 

-Ожиріння + центральний тип 
розподілу жиру: підвищений 
ризик  альбумінурії 
- Ожиріння +/- центральний тип 
розподілу жиру: підвищений 
ризик збільшення ШКФ
- Центральний тип розподілу 
жиру +/- ожиріння
асоціюється із зниженням філь-
трації

Перехресний аналіз

Multinational study of hypertensive outpatients20
Багатонаціональне дослідження амбулаторних 
пацієнтів з АГ20

20828 хворих з 26 
країн

ІМТ й окруж-
ність талії

Поширеність альбумінурії, 
яка оцінювалась за допом-
огою тест-стрічок

Більший розмір окружності талії 
асоціюється з альбумінурією 
незалежно від ІМТ

Перехресний аналіз

Framingham
Multi-Detector
Computed
Tomography
(MDCT)
cohort22
Когорта
Учасників Фрамінгемського дослідження, яким 
проводилась мультиспіральна комп’ютерна 
томографія 
(МСКТ)22

3099
учасників

Вісцеральна 
жирова тка-
нина й 
підшкірна 
жирова тка-
нина

Поширеність підвищення 
співвідношення альбумін/
креатинін у сечі >
25 мг/г у жінок і > 17 мг/г у 
чоловіків

Виявлена асоціація між вісце-
ральною жировою тканиною та 
альбумінурією у чоловіків, але 
не у жінок

Перехресний аналіз

CARDIA (Coronary Artery Risk Development in 
Young Adults – Дослідження розвитку ризику 
ураження коронарних артерій у молодих людей)

2354
Учасників, дослід-
жених амбулатор-
но у віці 28-40 
років, з нормаль-
ною функцією 
нирок 

-Ожиріння 
(ІМТ>30 кг/м2) 
-Фактори, 
пов’язані з 
дієтою та сти-
лем життя 

Поява мікроальбумінурії Ожиріння (ОШ 1,9) і неправиль-
не харчування (ОШ 2,0) асоційо-
вані з появою альбумінурії

Низька кількість подій

Hypertension Detection and Follow-Up Program10 
Діагностика АГ та програма спостереження10

5897 дорослих 
пацієнтів з АГ

З надлишко-
вою вагою та 
ожирінням 
критерію ІМТ 
у порівнянні з 
нормальним 
ІМТ

Захворюваність на ХХН 
(білок «1+» і більше в 
загальному аналізі сечі та/
або ризик рШКФ < 60 мл/
хв/1,73 м2)

Як надлишкова вага (ОШ 1,21), 
так і ожиріння (ОШ 1,40) асоцію-
ються з розвитком ХХН

Після виключення хво-
рих на цукровий діабет 
результати не змінились

Framingham
Offspring
Study9
Фрамінгемське дослідження
нащадків

2676 осіб без ХХН 
3 стадії

Високий ІМТ* 
у порівнянні з 
нормальним

-Настання ХХН 3 стадії 
-Поява протеїнурії

-Після поправляння збільшення 
ІМТ не асоціюється з ХХН 3 стадії 
-Збільшення ІМТ 
асоціюється з ризиком появи 
протеїнурії

Переважно білі учасники, 
обмеження за географіч-
ною ознакою

Physicians' Health Study13 Вивчення здоров’я 
лікарів

11104 вихідно 
здорових 
чоловіків у США

-Квинтилі
ІМТ
Збільшення 
ІМТ в динаміці 
(у порівнянні 
зі стабільним 
ІМТ) 

-Вперше виявлене зни-
ження рШКФ < 60 мл/
хв/1,73 м2

Більш високий вихідний ІМТ і 
зростання ІМТ в динаміці асо-
ціюються із збільшенням ризику 
розвитку ХХН

Винятково чоловіки

Nation-wide US
Veterans
Administration
cohort14
Національна когорта Управління у справах вете-
ранів США 

3376187 ветеранів 
війни в США з 
вихідною 
рШКФ>60 мл/
хв/1,73 м2

Категорії ІМТ 
від <20 до >50 
кг/м2

Швидке зниження функції 
нирок (різкий спад кривої 
рШКФ:
> 5 мл/хв/1,73 м2)

ІМТ > 30 кг/м2 асоціюється зі 
швидким зниженням функції 
нирок

Асоціації більш виражені 
в осіб похилого віку

Nation-wide population- based study from 
Sweden12 Національне популяційне дослідження 
у Швеції

926 шведів з вира-
женою й важкою 
ХХН у порівнянні 
з контролем 
(п=998)

ІМТ>25 
порівняно з 
<25 кг/м2

ХХН порівняно з відсутні-
стю ХХН

Вищий ІМТ асоціюється з підви-
щенням ризику ХХН утричі

-Ризик найвищий при 
цукровому діабеті, але 
також значно підвище-
ний при відсутності 
цукрового діабету

Nation-wide population based study in Israel17
Національне популяційне дослідження в Ізраїлі

1194704 підлітка 
чоловічої й жіно-
чої статі, обстеже-
ний під час прий-
ому на службу в 
армії

Підвищений 
ІМТ (надлиш-
кова вага й 
ожиріння) 
порівняно з 
нормальним 
ІМТ*

Розвиток ТНН Надлишкова вага (ОР 3,0) й 
ожиріння (ОР 6,89) асоціюються 
з підвищеним ризиком ТНН

Найміцніші асоціації спо-
стерігались для ТНН діа-
бетичної етіології, але 
також були значно підви-
щені при недіабетичній 
ТНН

The Nord- Trondelag Health Study (HUNT-1)15 74986
Дорослих нор-
вежців

Категорії ІМТ* Розвиток ТНН або ниркова 
смерть

ІМТ > 30 кг/м2 асоціюється з гір-
шими наслідками

В осіб з АТ < 120/80 мм 
рт.ст. асоціації були від-
сутні

Community- based screening in Okinawa, Japan16
Популяційний скринінг в Окінаві, Японія 

100753
особи віком > 20 
років

Квартилі ІМТ Розвиток ТНН Підвищений ІМТ асоціюється із 
зростанням ризику ТНН у 
чоловіків, але не жінок

Середній ІМТ в Японії 
нижче, ніж у західних 
країнах

Примітка: * Нормальна вага: ІМТ від 18,5 до 24,9 кг/м2; надлишкова вага: ІМТ від 25,0 до 29,9 кг/м2; ожиріння I ступеня: ІМТ від 
30,0 до 34,9 кг/м2; ожиріння II ступеня: ІМТ від 35,0 до 39,9 кг/м2; ожиріння III ступеня: ИМТ > 40 кг/м2.

Таблиця 1
Дослідження, в яких вивчалась асоціація ожиріння з різними показниками ХХН
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Висновки.
 Загальносвітова епідемія ожиріння багатьма способами 

впливає на населення земної кулі. Захворювання нирок, у 

тому числі ХХН, нефролітіаз і рак нирки, належать до 

найбільш згубних наслідків ожиріння, але на додачу до цього 

існує широкий діапазон інших несприятливих наслідків, що 

врешті-решт призводять до суттєвого підвищення 

захворюваності й смертності та збільшення особистих і 

суспільних витрат на лікування. Заходи, що проводяться на 

популяційному рівні для контролю над ожирінням, можуть 

справляти позитивний вплив на профілактику розвитку або 

уповільнення прогресування ХХН. На всю медичну спільноту 

покладене завдання з розробки довготривалої стратегії, яка 

націлена на покращення розуміння взаємозв’язку між 

ожирінням і захворюванням нирок та визначення 

оптимальних шляхів протидії ним. Всесвітній день нирки 2017 

надає значні можливості для підвищення рівня освіти й 

інформованості в цьому напрямку.  
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