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Селективні альфа-адреноблокатори досить широко застосовуються в урологічній практиці для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози та симптомів нижніх сечових шляхів. Безпечність та
ефективність застосування селективних альфа-адреноблокаторів у дітей із нервово-м’язовою дисфункцію
сечового міхура (НМДСМ) відмітили ряд закордонних авторів. Однак в Україні досвід застосування альфаадреноблокаторів для лікування дисфункцій сечового міхура у дітей мізерний.
Мета: вивчити безпечність та ефективність застосування селективного альфа1-адреноблокатора у лікуванні НМДСМ у дітей різного віку.
Матеріали і методи. Досліджено безпечність та ефективність застосування селективного альфа-адреноблокатора доксазозину у дозі 0,25–1,0 мг/добу у 90 дітей з НМДСМ, які знаходились на лікуванні в умовах хірургічного відділення №2 Житомирської ОДКЛ. Вік хворих становив від 1 місяця до 17 років (у середньому 4,8 року). Хлопчиків було 74 (82,2%), дівчаток – 16 (17,8%).
Результати. Тривалість застосування препарату становила від шести місяців до трьох років. Контрольному огляду підлягало 40 (44,4%) дітей. У 36 (90%) пацієнтів з НМДСМ відмічались зміни у суб’єктивних
відчуттях. Відмічена динаміка в уродинамічних та ультразвукових показниках, що вказувало на покращання накопичувально-евакуаторної функції сечового міхура. На контрольній цистоскопії виявлено зменшення рівня трабекулярності та кількості псевдодивертикулів.
Висновки. Застосування селективних альфа-адреноблокаторів (доксазозину) є безпечним та достатньо
ефективним у комплексному лікуванні НМДСМ у дітей. Однак без хірургічної корекції причини НМДCМ
монотерапії фармпрепаратами буде недостатньо.
Дослідження виконані відповідно до принципів Гельсінської Декларації. Протокол дослідження ухвалений Локальним етичним комітетом (ЛЕК) всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень було
отримано поінформовану згоду батьків дітей (або їхніх опікунів).
Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.
Ключові слова: діти, лікування, сечовий міхур, нервово-м’язова дисфункція сечового міхура, адреноблокатори.

dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨĂĚƌĞŶĞƌŐŝĐďůŽĐŬĞƌƐƚŽƚƌĞĂƚĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌ
͘s͘^ŚĞǀĐŚƵŬ
ŚǇƚŽŵǇƌKďůĂƐƚŚŝůĚƌĞŶ͛ƐůŝŶŝĐĂů,ŽƐƉŝƚĂů͕^ƚĂŶŝƐŚĞǀŬĂ͕hŬƌĂŝŶĞ
ŚǇƚŽŵǇƌ/ǀĂŶ&ƌĂŶŬŽ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕hŬƌĂŝŶĞ
^ŚƵƉǇŬEĂƚŝŽŶĂůDĞĚŝĐĂůĐĂĚĞŵǇŽĨWŽƐƚŐƌĂĚƵĂƚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕<Ǉŝǀ͕hŬƌĂŝŶĞ
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ĂŶĚĞĸĐĂĐǇŽĨƐĞůĞĐƟǀĞɲͲďůŽĐŬĞƌƐŝŶĐŚŝůĚƌĞŶǁŝƚŚŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŽĨďůĂĚĚĞƌŶŽƚĞĚĂŶƵŵďĞƌŽĨĨŽƌĞŝŐŶĂƵƚŚŽƌƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚ
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dŚĞĂŝŵŽĨƚŚĞƐƚƵĚǇ͘dŽƐƚƵĚǇƚŚĞƐĂĨĞƚǇĂŶĚĞĸĐĂĐǇŽĨƐĞůĞĐƟǀĞɲϭͲďůŽĐŬĞƌŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ
ŽĨĂůůĂŐĞƐ͘
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DĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐ͘dŚĞƐĂĨĞƚǇĂŶĚĞĸĐĂĐǇŽĨƐĞůĞĐƟǀĞɲͲďůŽĐŬĞƌĚŽǆĂǌŽƐŝŶĂƚĂĚŽƐĞŽĨϬ͘ϮϱͲϭ͘ϬŵŐͬĚĂǇŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶ
ŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌŝŶϵϬĐŚŝůĚƌĞŶǁŚŽǁĞƌĞƚƌĞĂƚĞĚŝŶĂƐƵƌŐŝĐĂůĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚEŽ͘ϮŚǇƚŽŵǇƌKďůĂƐƚŚŝůĚƌĞŶ͛ƐůŝŶŝĐĂů,ŽƐƉŝƚĂůǁĞƌĞůĞĂƌŶƚ͘dŚĞĂŐĞŽĨƉĂƟĞŶƚƐ
ƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵϭŵŽŶƚŚƚŽϭϳǇĞĂƌƐ;ŵĞĂŶϰ͘ϴǇĞĂƌƐͿ͘dŚĞďŽǇƐǁĞƌĞϳϰ;ϴϮ͘ϮйͿ͕ϭϲŐŝƌůƐ;ϭϳ͘ϴйͿ͘
ZĞƐƵůƚƐ͘dŚĞĚƵƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚƌƵŐƌĂŶŐĞĚĨƌŽŵϲŵŽŶƚŚƐƚŽϯǇĞĂƌƐ͘ƋƵŝƉŵĞŶƚŝŶƐƉĞĐƟŽŶƐƵďũĞĐƚϰϬ;ϰϰ͘ϰйͿĐŚŝůĚƌĞŶ͘/Ŷϯϲ;ϵϬйͿƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌ
ĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌǁĞƌĞƌĞĐŽƌĚĞĚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƐƵďũĞĐƟǀĞĨĞĞůŝŶŐƐ͘dŚĞŶŽƚĞĚƐƉĞĂŬĞƌŝŶƵƌŽĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚƵůƚƌĂƐŽƵŶĚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͕ŝŶĚŝĐĂƟŶŐŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ
ƵŵƵůĂƟǀĞͲĞǀĂĐƵĂƟŽŶĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌ͘KŶƚŚĞĐŽŶƚƌŽůĐǇƐƚŽƐĐŽƉǇĚĞƚĞĐƚĞĚƚƌĂďĞŬƵůǇĂƌŶŽƐƟĂŶĚƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞŶƵŵďĞƌƉƐĞǀĚŽĚǇǀĞƌƚǇŬƵůŝǀ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ͘dŚƵƐ͕ƚŚĞƵƐĞŽĨƐĞůĞĐƟǀĞɲͲďůŽĐŬĞƌƐ;ĚŽǆĂǌŽƐŝŶͿŝƐƐĂĨĞĂŶĚƋƵŝƚĞĞīĞĐƟǀĞŝŶƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌŝŶĐŚŝůĚƌĞŶ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ǁŝƚŚŽƵƚƐƵƌŐŝĐĂůĐŽƌƌĞĐƟŽŶĐĂƵƐĞƐŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌ͕ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƟĐĂůƐŵŽŶŽƚŚĞƌĂƉǇŝƐŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞ͘
dŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŝŶĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƚŚĞ,ĞůƐŝŶŬŝĞĐůĂƌĂƟŽŶ͘dŚĞƐƚƵĚǇƉƌŽƚŽĐŽůǁĂƐĂƉƉƌŽǀĞĚďǇƚŚĞ>ŽĐĂůƚŚŝĐƐŽŵŵŝƩĞĞ
;>ͿŽĨĂůůƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘dŚĞŝŶĨŽƌŵĞĚĐŽŶƐĞŶƚŽĨƚŚĞƉĂƟĞŶƚǁĂƐŽďƚĂŝŶĞĚĨŽƌĐŽŶĚƵĐƟŶŐƚŚĞƐƚƵĚŝĞƐ͘
EŽĐŽŶŇŝĐƚŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚǁĂƐĚĞĐůĂƌĞĚďǇƚŚĞĂƵƚŚŽƌ͘
<ĞǇǁŽƌĚƐ͗ĐŚŝůĚƌĞŶ͕ƚƌĞĂƚŵĞŶƚ͕ďůĂĚĚĞƌ͕ŶĞƵƌŽŵƵƐĐƵůĂƌĚǇƐĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞďůĂĚĚĞƌ͕ɲͲďůŽĐŬĞƌƐ͘

ʯ̸̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̦̖̦̖̬̖̦̣̯̬̣̖̖̦̦̖̬̦̌̌̔̍̌̏̏̏Ͳ̸̴̶̸̨̡̨̨̨̛̛̛̥̼̹̖̦̜̭̱̦̥̖̪̱̼̬̱̖̯̖̜̔̏̐́̔̚
ʪ͘ʦ͘ˌ̸̡̖̱̏
ʮ̸̶̨̡̨̡̡̡̨̛̛̛̛̛̯̥̬̭̣̭̯̦̖̯̭̣̦̖̭̣̦͕̌́̍̌̌́̔̌́̌́̍̽̌Đ͘ˁ̨̡̛̯̦̹͕̌̏̌˄̡̛̬̦̌̌
ʮ̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̯̥̬̭̜̭̱̬̭̯̖̦̦̼̜̱̦̖̬̭̯̖̯̥̖̦̐̔̌̏̏ʰ̦̏̌̌ˇ̡̨̬̦͕̌˄̡̛̬̦̌̌
ʻ̶̶̨̡̡̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̦̣̦̥̖̦̭̖̥̪̭̣̖̪̣̥̦̬̦̥̖̦̌̌̽̌́̔̌́̌̌̔́̔̐̍̌̏̌́̚ʿ͘ʸ͘ˌ̡̛̱̪͕̌̐͘ʶ̛̖͕̏˄̡̛̬̦̌̌
ˁ̴̡̛̖̣̖̯̦̼̖̣̏̌̽̌Ͳ̸̸̸̸̨̨̡̨̨̨̨̨̡̨̨̨̡̨̡̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̛̛̛̬̖̦̣̯̬̼̭̯̯̦̹̬̪̬̥̖̦̯̭̱̬̣̖̭̜̪̬̯̖̣̣̖̖̦̬̖̭̯̖̦̦̜̪̖̬̪̣̌̔̍̌̔̌́̀́̏̐̌̔́́̔̍̌̏̐̌̚
̵̸̵̨̨̨̨̛̛̛̛̪̬̖̭̯̯̖̣̦̜̙̖̣̖̼̭̥̪̯̥̦̙̦̥̖̼̪̱̯̖̜̔̌̽̏̏̚͘ʥ̴̴̵̴̨̨̡̨̡̛̛̛̛̛̖̪̭̦̭̯̖̯̦̭̯̪̬̥̖̦̖̦̭̖̣̖̯̦̼̣̌̽̾̏̽́̏̌̽̌̚Ͳ̨̨̡̨̨̬̖̦̣̯̬̌̔̍̌̏
̨̱̖̯̖̜̭̦̖̬̦̔̏Ͳ̸̴̶̸̨̡̨̨̨̛̛̛̥̼̹̖̦̜̭̱̦̥̖̪̱̼̬̔̏̐́̚;ʻʺʪʺʿͿ̨̨̨̛̛̯̥̖̯̣̬̯̬́̔̌̏̏͘ʽ̴̡̨̨̛̛̦̪̼̯̪̬̥̖̦̖̦̣̔̌́̌̽̌Ͳ̨̨̡̨̨̬̖̦̣̯̬̌̔̍̌̏
̸̴̶̸̡̨̨̨̛̛̛̣̣̖̖̦̭̱̦̜̥̖̪̱̼̬̱̖̯̖̜̔́́̔̏̐́̔̏̚˄̡̛̛̬̦̖̥̖̬̦̼̜̌̚͘
ˉ̸̴̴̴̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̖̣̱̯̖̪̭̦̭̯̖̯̦̭̯̪̬̥̖̦̖̦̭̖̣̖̯̦̣̽͗̽̍̌̽̾̏̽́̏̐̌̽̌̚̚ϭͲ̸̨̨̡̨̛̛̬̖̦̣̯̬̣̖̖̦̌̔̍̌̌̏ʻʺʪʺʿ̨̨̨̱̖̯̖̜̬̦̬̭̯̔̌̐̏̌̌̚̚͘
ʺ̨̛̛̯̖̬̣̼̥̖̯̼̌̌̔͘ʰ̴̴̴̨̨̨̡̨̡̨̨̛̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̪̭̦̭̯̖̯̦̭̯̪̬̥̖̦̖̦̭̖̣̖̯̦̣̔̏̌̌̍̌̽̾̏̽́̏̐̌̽̌̚Ͳ̨̨̡̨̨̡̨̨̛̬̖̦̣̯̬̭̦̖̌̔̍̌̌̔̌̌̏̔̚̚̚Ϭ͕Ϯϱʹ
ϭ͕Ϭ̥̭̱̯̱̐ͬϵϬ̖̯̖̜̭̔ʻʺʪʺʿ̵̵̸̵̵̸̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛͕̦̹̭̦̣̖̖̦̱̭̣̬̱̬̖̭̯̖̣̖̦̌̔̏́̌̏̏́̐̐̔́ζϮʮ̨̡̨̛̛̯̥̬̭̜ʽʪʶʥ͘ʦ̵̨̨̨̛̬̭̯̣̦̼̭̭̯̣̌̍̽̌̏̚
̨̯ϭ̶̨̥̖̭́̌̔ϭϳ̣̖̯;̭̬̖̦̖̥̏̔ϰ͕ϴ̨̐̔̌Ϳ͘ʺ̸̡̨̨̛̣̼̣̌̽̏̍ϳϰ;ϴϮ͕ϮйͿ̸̨̡͕̖̖̔̏ʹϭϲ;ϭϳ͕ϴйͿ͘
ˀ̖̱̣̯̯̼̽̌̚͘ʪ̶̵̨̨̨̨̛̛̛̛̣̯̖̣̦̭̯̪̬̥̖̦̖̦̪̬̖̪̬̯̭̭̯̣̣̯̹̖̭̯̥̖̭̖̯̬̖̣̖̯̽̽́̌̌̌̌̏́̌́̏̔͘ʶ̨̨̨̨̨̨̛̦̯̬̣̦̥̱̭̥̯̬̱̪̣̖̙̣̽̔̌ϰϬ;ϰϰ͕ϰйͿ̖̯̖̜̔͘
˄ϯϲ;ϵϬйͿ̶̨̛̪̖̦̯̭̌̏ʻʺʪʺʿ̸̵̵̨̡̨̛̛̛̛̛̯̥̖̣̭̥̖̦̖̦̭̱̻̖̯̦̼̺̱̺̖̦̌̽́̏̍̏́̚͘ʽ̸̵̵̡̨̡̡̨̛̛̛̛̛̛̦̬̱̙̖̦̦̥̱̬̦̥̖̭̱̣̯̬̱̼̍̌̌̔̌̌̏̔̌̽̌̏̏̚
̵̸̸̨̡̨̡̨̡̨̨̛̛̪̯̖̣͕̯̱̼̣̦̱̣̱̹̖̦̖̦̪̯̖̣̦̌̌́̌̏̌̌̌̽̚̚Ͳ̴̶̸̡̨̨̡̨̨̨̛̛̱̯̬̦̜̱̦̥̖̪̱̼̬̾̏̌̌̏̐́̚͘ʻ̶̡̨̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̦̯̬̣̦̜̭̯̭̪̼̣̖̦̭̦̙̖̦̖̌̽̏́̏
̸̨̡̨̡̨̨̡̨̛̛̛̛̛̱̬̦̯̬̖̱̣̬̦̭̯̣̖̭̯̪̭̖̖̬̯̱̣̏́̌̍́̏̌̏̔̔̏̏͘
ʦ̨̼̼̏̔͘ʿ̵̴̡̛̛̛̬̥̖̦̖̦̖̭̖̣̖̯̦̼̣̏̌̽̌Ͳ̨̨̡̨̨̬̖̦̣̯̬̌̔̍̌̏;̨̡̨̛̭̦̔̌̌̚̚Ϳ̸̴̴̨̨̨̨̡̡̨̡̨̛̛̣̖̯̭̖̪̭̦̼̥̭̯̯̦̖̯̦̼̥̥̪̣̖̭̦̥́̏́́̍̌̔̌̾̏̏̚
̸̛̛̣̖̖̦ʻʺʪʺʿ̱̖̯̖̜̔͘ʽ̵̸̶̸̡̨̡̨̡̨̡̛̛̛̛̛̛̦̖̬̱̬̖̭̜̬̬̖̪̬̦̼̔̌̍̐̚ʻʺʪʺʿ̴̸̨̨̨̨̨̛̛̛̥̦̯̖̬̪̬̥̪̬̖̪̬̯̥̱̖̯̦̖̭̯̯̦̌̌̌̌̌̍̔̔̌͘
ʰ̶̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̭̭̣̖̦̖̼̣̼̪̣̦̖̦̭̯̖̯̭̯̭̪̬̦̪̥̔̏̌̍̏̏̏̏̌ˈ̡̨̛̖̣̭̦̭̜̽ʪ̶̡̛̛̖̣̬̌̌͘ʿ̨̨̡̨̨̨̨̛̛̬̯̣̭̭̣̖̦̼̣̬̖̦̔̏̌́̍̔̍ʸ̸̨̡̡̛̛̣̦̼̥̯̖̭̥̌̽̾
̡̨̨̛̥̯̖̯̥;ʸˑʶͿ̵̸̵̸̛̛̭̖̱̭̯̱̺̱̬̖̙̖̦̜̏̌̏̀̔͘ʻ̸̴̨̨̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̪̬̖̖̦̖̭̭̣̖̦̜̼̣̪̣̱̖̦̦̬̥̬̦̦̖̭̣̭̖̬̯̖̣̖̜̖̯̖̜̌̏̔̔̏̌̍̏̌̐̌̔̔;̛̛̣
̵̨̡̨̛̪̖̱̦̏Ϳ͘
ʤ̴̨̨̨̡̨̡̨̛̛̛̛̯̬̣̖̯̯̭̱̯̭̯̦̣̯̦̯̖̬̖̭̏̌́̏́̍̏̌̏̚͘
ʶ̸̸̸̨̨̨̨̛̛̣̖̼̖̭̣̖̯͕̣̖̖̦̖͕̥̖̜̪̱̼̬͕̦̖̬̦̀̏̏̌͗̔̏̽̏̚Ͳ̸̴̶̸̡̨̨̨̨̨̡̨̛̛̥̼̹̖̦̭̱̦̥̖̪̱̼̬͕̬̖̦̣̯̬̼̌́̔́̏̐́̌̔̍̌̚͘

Вступ
Селективні альфа-адреноблокатори досить широко застосовуються в урологічній практиці для
лікування доброякісної гіперплазії передміхурової
залози та симптомів нижніх сечових шляхів [11].
На думку С.С. Нікітіна (2006), при нейрогенній
дисфункції сечового міхура має місце порушення
внутрішньоорганного кровотоку (зокрема вазоконстрикція). Застосування D-адреноблокаторів дає
можливість покращити кровотік у стінці сечового
міхура, таким чином покращивши уродинаміку [1].
Безпечність та ефективність застосування селективних альфа-адреноблокаторів у дітей із
нервово-м’язовою дисфункцію сечового міхура
(НМДСМ) відмітили ряд закордонних авторів
[2–4,14]. Таку саму ефективність відмічено і при
лікуванні первинної дисфункції шийки сечового
міхура у дітей [6].
Натомість Paweł Kroll та співавт. (2016) не знайшли статистично достовірного впливу селективних альфа-адреноблокаторів на функцію сфінктера
сечового міхура та, відповідно, на лікування

ϭϴ
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НМДСМ [10]. Y. Homsy та співавт. (2011) не виявили
ефективності D-адреноблокаторів у лікуванні
НМДСМ, хоча підтвердили їх добру переносимість
у пацієнтів дитячого віку [8].
Схематичне зображення розташування альфаадренорецепторів у нижніх сечових шляхах за
P.F. Austin (2009) наведено на рис. 1.

ˀ̛̭͘ϭ͘ˀ̴̨̯̹̱̦̦̣̌̏̌́̌̽̌̚Ͳ̶̨̨̬̖̦̬̖̖̪̯̬̞̌̔̏ϯ
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У 2016 році закінчились рандомізовані клінічні
дослідження стосовно застосування адреноблокатора тамсулозину гідрохлориду при нейрогенному
сечовому міхурі у дітей, які проводились, у тому
числі, й в Україні (Чернівці) [5].
Однак досвід застосування D-адреноблокаторів
для лікування дисфункцій сечового міхура у дітей в
Україні мізерний.
Мета дослідження: вивчити безпечність та ефективність застосування селективного-адреноблокатора у лікуванні НМДСМ у дітей різного віку.

Матеріал і методи дослідження
Досліджено безпечність та ефективність застосування селективного D1-адреноблокатора доксазозину у дозі 0,25–1,0 мг/добу у лікуванні НМДС у 90 дітей, які знаходились на лікуванні в умовах
хірургічного відділення №2 Житомирської обласної
дитячої клінічної лікарні. Вік хворих становив від
1 місяця до 17 років (у середньому 4,8 року). Хлопчиків було 74 (82,2%), дівчаток – 16 (17,8%).
Усім хворим з діагностичною та/або лікувальною
метою проводилась уретроцистоскопія. Показанням до застосування селективного D1-адреноблокатора була візуально підтверджена гіпертрофія
детрузора, що полягало у трабекулярності сечового
міхура. За наявності органічної причини інфравезикальної обструкції (клапан задньої уретри чи стриктура уретри), призначення фармпрепарату проводилось після попереднього ендоскопічного
розсічення причини обструкції. У сумнівних випадках селективний D1-адреноблокатор призначався за
результатами уродинамічного дослідження.
Основними критеріями ефективності, окрім
суб’єктивних відчуттів пацієнтів, вважалась динаміка залишкової сечі та товщини стінки сечового
міхура за даними УЗД та результати уродинамічного дослідження.
Дослідження виконані відповідно до принципів
Гельсінської Декларації. Протокол дослідження
ухвалений Локальним етичним комітетом (ЛЕК)
всіх зазначених у роботі установ. На проведення досліджень отримана інформована згода офіційних
представників пацієнтів.

Результати дослідження та їх обговорення
Тривалість застосування препарату становила від
шести місяців до трьох років. Критерієм для припинення його прийому служила сукупність факторів: відсутність дизуричних розладів; зменшення чи
зникнення розширення верхніх сечових шляхів за
даними інструментальних методів дослідження; відсутність залишкової сечі після мікції у об’ємах, більших за фізіологічні; позитивні зміни при уродинамічному дослідженні; цистоскопічна картина та
тривала ремісії після інфекції сечовивідних шляхів.
Контрольному огляду підлягали 40 (44,4%) дітей.
У результаті опитування встановлено, що у 36 (90%)
пацієнтів, хворих на НМДСМ, відмічались зміни
у суб’єктивних відчуттях – зменшились відчуття переповнення сечового міхура та збільшився струмінь сечі.
Важливим методом діагностики порушення
функції сечового міхура серед дітей, що негативно
ставляться до уродинамічного дослідження, є УЗД.
У ході дослідження визначаються об’єм сечового
міхура і товщина стінки сечового міхура у момент,
коли діти вказують на наповнення сечового міхура
і бажання мікції. УЗД повторюється після мікції з
метою вимірювання товщини стінки сечового міхура та об’єму залишкової сечі (пустим сечовий міхур
вважається за наявності залишкової сечі менше 10%
від нормального об’єму). Товщина стінки сечового
міхура вимірювалась перпендикулярно в сагітальній площині. Середня товщина була розрахована як
середнє з трьох вимірів, тобто передня, задня і бічна
сторони сечового міхура [13]. За даними S. Jequier,
O. Rousseau (1987), верхні межі товщини стінки сечового міхура становлять 3 мм і 5 мм (при повному
та порожньому сечовому міхурі відповідно) [9]. Однак у доступній літературі відсутні нормальні показники товщини стінки сечового міхура у здорових
дітей, які могли б слугувати орієнтиром для порівняльної характеристики.
У ряді випадків одним з критеріїв НМДСМ є наявність констипації у дитини. Допоміжним методом діагностики при комбінації вказаних патологічних змін з боку органів тазового дна може бути
УЗД, коли визначається діаметр прямої кишки. Так,
товщина прямої кишки, більша за 3 см, може вка-

Таблиця 1
Результати ультразвукового дослідження сечового міхура
ʿ̨̡̡̛̦̌̚
ʿ̸̨̨̡̯̌
ϯ̶̥̞̭̞́
˃̖̬̥̞̦ ̡̣̞̱̦̦̏̌́
̨̨̪̬̖̖̦̦̭̣̞̙̖̦̦̏̔́̔̔́
ʽ̸̡̨̨̛̥̣̹̟̭̖̞͕̍͛̿̌̏̚й
ϲϴ͕ϯцϮϮ͕ϭ
ϱϮ͕ϰцϭϲ͕Ϯ
˃̸̵̨̡̨̨̨̛̛̺̦̭̯̞̦̭̖̥̞̱̬͕̥̥̏̌̏̐̌ ϰ͕ϮцϬ͕ϴ
ϰ͕ϬцϬ͕ϳϱ

ϲ̶̥̞̭̞́̏

ϭ̡̬̞

ϯ̨̡̛̬

ϯϭ͕ϴцϭϮ͕ϳ
ϯ͕ϭцϬ͕ϱ

ϮϬ͕ϯцϳ͕Ϭ
ϯ͕ϬцϬ͕ϰϱ

ϭϭцϱ͕ϯ
ϯ͕ϬцϬ͕ϰϮ

/^^EϮϯϬϰͲϬϬϰϭˈ̸̨̨̡̛̞̬̱̬̞̯̞̱̐́̔́̐̏ζϯ;ϲϰͿͬϮϬϭϵ
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Таблиця 2
Результати УЗД верхніх сечових шляхів
ʿ̨̡̡̛̦̌̚
˃̖̬̥̞̦
̨̪̬̖̖̦̦̏̔́
̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́
˃̵̨̛̛̺̦̪̬̖̦̞̥͕̥̥̏̌̌
ʪ̸̸̨̡̞̥̖̯̬̹̖͕̥̥̌̌
ʪ̡̛̛̞̥̖̯̬̥̭͕̥̥̌
ʪ̸̨̨̞̥̖̯̬̭̖͕̥̥̌̏̔̌

ʿ̸̨̨̡̯̌
̡̣̞̱̦̦̏̌́

ϯ̶̥̞̭̞́

ϲ̶̥̞̭̞́̏

ϭ̡̬̞

ϯ̨̡̛̬

ϰ͕ϲцϭ͕Ϯ
ϱ͕ϴцϮ͕ϯ
ϭϵ͕ϯцϰ͕ϱ
ϳ͕ϮцϮ͕ϰ

ϰ͕ϴцϭ͕ϭ
ϱ͕ϯцϮ͕Ϭ
ϭϲ͕ϴцϰ͕ϭ
ϲ͕ϱцϮ͕Ϯ

ϱ͕ϯцϬ͕ϵ
ϱ͕ϭцϭ͕ϴ
ϭϯ͕ϰцϯ͕ϲ
ϱ͕ϳцϮ͕Ϭ

ϳ͕ϯцϬ͕ϴ
ϯ͕ϮцϬ͕ϴ
ϲ͕ϱцϭ͕ϯ
ϯ͕ϬцϬ͕ϴ

ϴ͕ϵцϬ͕ϵ
ϯ͕ϬцϬ͕ϵ
ϲ͕Ϭцϭ͕Ϯ
Ϯ͕ϱцϬ͕ϴ

Таблиця 3
Результати уродинамічного та цистометричного дослідження
ʿ̨̡̡̛̦̌̚
˃̖̬̥̞̦
̨̨̪̬̖̖̦̦̭̣̞̙̖̦̦̏̔́̔̔́
WǀĞƐ͕Đŵ,ЖK
WĚĞƚ͕Đŵ,ЖK
>ĞĂŬWŽŝŶƚWƌĞƐƐƵƌĞ;>WWͿ͕Đŵ,ЖK
YŵĂǆ͕ŵůͬƐ
YĂǀĞ͕ŵůͬƐ

ʿ̸̨̨̡̡̯̣̞̱̦̦̌̏̌́

ϲ̶̥̞̭̞́̏

ϭ̡̬̞

ϭϱ
ϭϱ
хϵϬ
ϴ͕ϳ
ϱ͕ϯ

Ϯ
Ϯ
хϯϬ
ϭϮ͕ϰ
ϳ͕ϱ

Ϯ
Ϯ
ϯϬ
ϭϱ͕ϴ
ϭϰ͕ϯ

зувати на наявність констипації та дисфункції
сечового міхура.
Динамічні результати УЗД сечового міхура наведені у табл. 1.
За результатами УЗД верхніх сечових шляхів
у 36 (90%) пацієнтів, що підлягали контрольному

ˀ̛̭͘Ϯ͘ˉ̸̨̡̨̡̨̨̛̛̛̭̯̭̪̞̦̬̯̦͕̪̬̯̥̦̦̦̖̬̌̌̌̌̌̌̏̏Ͳ
̴̶̸̵̴̨̡̨̨̨̛̛̛̛̥̞̜̭̱̦̞̟̭̖̥̞̱̬̱̯̦̞̦̬̖͛́̏̔̏̐̌̔̌̏̚̚Ͳ
̶̡̨̨̡̛̣̦̭̯̬̱̞̌̽̀̍̿̀̚
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огляду, відмічалось розширення збиральної системи
нирок та сечоводів на початку лікування. Через рік
після початку комплексного лікування із застосуванням D-адреноблокатора доксазозину розширення збиральної системи верхніх сечових шляхів понад нормативні показники відмічалось у 30 (83,3%),
через три роки – у 16 (44,4%) пацієнтів (табл. 2).
Отримані дані корелюють із даними інших дослідників [12]. Слід зазначити, що резидуальне розширення верхніх сечових шляхів не було уродинамічно
значущим, тобто таким, що призводило до хронічного уростазу та/або рецидивного/латентного перебігу хронічного захворювання нирок.
Одним з найбільш інформативних методів діагностики дизуричних розладів є уродинамічне дослідження з проведенням цистометрії. Дослідження
уродинаміки проводилось 10 (11,1%) пацієнтам, які
отримували доксазозин у комплексному лікуванні
НМДСМ (табл. 3).
Додатково, для визначення ефективності сечопуску, обчислювалася уретральна резистенція на початку та наприкінці лікування за формулою:
R=Pves/Q,
де
R – resistance (опір);
Pves – vesical pressure (тиск сечового міхура);
Q – flow rate (швидкість потоку) [7].
На початку лікування R=1,72; через 6 місяців –
0,16; через 1 рік – 0,13.

Читайте нас на сайті: http://med-expert.com.ua
Оригінальні дослідження. Урологія та гінекологія
Однак слід враховувати, що уродинамічні та цистометричні показники є індивідуальними і можуть
залежати від ряду чинників, у тому числі й від психоемоційної реакції пацієнта на проведення дослідження. Також варто зазначити відсутність нормативних
показників урофлоуметрії та електроміографії у здорових дітей, які можна було б порівнювати з показниками у дітей, що страждають на дисфункцію сечового міхура.
Контрольна цистоскопія виконана 28 (70%) хворим. У 26 (93%) діагностовано зменшення трабекулярності сечового міхура (рис. 2). Зауважимо, що
уніфікованого критерію ступеня трабекулярності
не існує, тому показник зменшення трабекулярності стінки сечового міхура у хворого є досить суб’єктивним.
У жодного пацієнта не відмічалось ускладнень чи
небажаних наслідків у результаті прийому препарату.

Висновки

Застосування селективного D1-адреноблокатора
(наприклад, доксазозину) є безпечним та достатньо
ефективним у комплексному лікуванні НМДСМ у
дітей. Однак без хірургічної корекції причини
НМДСМ монотерапії фармпрепаратами буде недостатньо.
Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.
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