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Пацієнти з хронічною хворобою нирок 5 стадії 
відносяться до контингенту хворих з найбільш ви-
соким ризиком несприятливого перебігу COVID-19. 

Мета роботи полягала у вивченні розповсю-
дженості та клініко-лабораторних особливостей 
перебігу інфекції СOVID-19 серед хворих з тер-
мінальною стадією хронічної хвороби нирок, які 
отримують замісну ниркову терапію.

Матеріали та методи. У дослідження були 
включені 172 пацієнти з хронічною хворобою ни-
рок 5 стадії, які знаходилися на замісній нирковій 
терапії та в яких було діагностовано COVID-19 за 
період з 01.04 2020 р по 01.04. 2021 р. За видом 
замісної ниркової терапії всі досліджувані були 
розподілені на 3 групи: 1 група – 98 (56,9%) паці-
єнтів які отримували програмний гемодіаліз, 2 гру-
па – 60 (34,8%) хворих, які знаходилися на періто-
неальному діалізі, 3 група – 14 (8,1%) пацієнтів з 
трансплантованою ниркою. 

У всіх хворих були оцінені основні клініко-ла-
бораторні показники, які характеризують перебіг 
інфекції COVID-19: лихоманка, діарея, аносмія, 
сатурація кисню, об`єм ураження легень, рівні за-
гального білку, альбуміну, С-реактивного білку, 
сечовини, креатиніну, D-дімеру, гемоглобіну, лей-
коцитів, тромбоцитів.

Результати та їх обговорення. COVID-19 ін-
фекція була діагностована у 172 (38,2%) пацієнтів, 
переважну більшість яких – 110 (63,9%) складали 
жінки, середній вік яких становив 47,4±4,6 років. 
При аналізі клініко-лабораторних показників було 
виявлено найважчий перебіг захворювання у па-
цієнтів з нирковим трансплантатом та у хворих, які 
отримували замісну ниркову терапію за методом 
гемодіалізу. В групі реципієнтів ниркового тран-
сплантату було відмічено достовірне збільшення 
рівня Д-дімеру, а також більший відсоток уражен-
ня легень, у порівнянні з середніми значеннями 
даних показників серед пацієнтів, які знаходилися 

на гемодіалізі та перітонеальному діалізі. Однак 
летальність в даній групі складала 13,3% і була 
значно нижчою ніж у групі гемодіалізних хворих – 
27,5%.

Слід зазначити, що у пацієнтів, які отримува-
ли замісну ниркову терапію методом гемодіалізу, 
адекватність діалізної терапії була недостатньою, 
що призвело до більш виразної загальної запаль-
ної реакції, яка характеризувалася найвищим рів-
нем С-реактивного білка (64,4±5,1 мг/л), в порів-
нянні з аналогічним показником пацієнтів інших 
дослідних груп. Перебіг захворювання у пацієнтів 
на гемодіалізі був також ускладнений анемією. 

У пацієнтів, які отримували замісну нирко-
ву терапію за методом перітонеального діалізу 
інфекція COVID-19 характеризувалася відносно 
легким перебігом, було відмічено найнижчий від-
соток ураження легень (22,0±2,8%) та летальних 
випадків (11,6%).

Висновки. За результатами даного досліджен-
ня, захворюваність на COVID-19 серед хворих, 
які отримують замісну ниркову терапію, складає 
38,2%. Більш важкий перебіг захворювання заре-
єстровано в групі пацієнтів з нирковим трансплан-
татом, що обумовлено характером коморбідної 
патології, а також проведенням імуносупресивної 
терапії. Отримані дані дозволяють розглядати па-
цієнтів з трансплантованою ниркою в якості групи 
ризику тяжкого перебігу інфекції COVID-19. 

Ключові слова: COVID-19, гемодіаліз, пері-
тонеальний діаліз, трансплантація нирки.

Дана робота є ініціативним дослідженням
Вступ. Коронавірусна інфекція (COVID-19) – 

гостре інфекційне захворювання, що викликається 
новим штамом вірусу з роду коронавірусів SARS-
CoV-2 та патогенетично характеризується локаль-
ним і системним імунозапальним процесом, гіпе-
рактивністю коагуляційного каскаду, ендотеліопа-
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тією, гіпоксією, що призводить до розвитку мікро- і 
макротромбозів у судинах легенів, серця, нирок, 
шлунково-кишкового тракту [1]. Інфекція у деяких 
випадках має субклінічний, перебіг, але характе-
ризується високою контагіозністю та летальністю 
[2, 3]. COVID-19 асоційована детальність стано-
вить, за різними даними, від 25 до 52% [4]. Осно-
вними причинами важкого перебігу COVID-19 є 
ураження легень у вигляді інтерстиціальної пнев-
монії, ускладненої гострим респіраторним дистрес 
синдромом та поліорганна недостатність [5].

Пацієнти з хронічною хворобою нирок (ХХН) 5 
стадії відносяться до контингенту пацієнтів з най-
більш високим ризиком несприятливого перебігу 
COVID-19 [6]. Перші дані про перебіг COVID-19 у 
нефрологічних хворих з’явилися з м Ухань, КНР, 
де захворюваність серед діалізних пацієнтів скла-
дала 16% [7]. Серцево-судинна система діалізного 
хворого є безпосередньою «мішенню» для вірусу, 
проте не менш небезпечною є актуалізація серце-
во-судинної коморбідності на тлі важкого перебігу 
COVID-19 [8].

З урахуванням особливостей проведення 
замісної ниркової терапії (ЗНТ), що вимагає без-
перервного, тривалого лікування за життєвими 
показаннями, зміна режиму діалізу у діалізних 
пацієнтів або імуносупресивної терапії у хворих з 
трансплантованою ниркою загрожує стрімким роз-
витком ускладнень [9]. В сучасній літературі є не-
велика кількість публікацій стосовно особливостей 
перебігу коронавірусної інфекції у пацієнтів з ХХН 
5 стадії, в залежності від виду ЗНТ, що зумовлює 
актуальність даного напрямку наукових дослі-
джень.

Мета роботи полягала у вивченні розповсю-
дженості та клініко-лабораторних особливостей 
перебігу інфекції СOVID-19 серед хворих з термі-
нальною стадією ХХН, які отримують замісну нир-
кову терапію.

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дження були включені 172 пацієнти з хронічною 
хворобою нирок (ХХН) 5 стадії, які знаходилися 
на замісній нирковій терапії (ЗНТ) у КНПХОР «Об-
ласний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. 
Шаповала» (м. Харків), та в яких було діагносто-
вано COVID-19 за період з 01.04. 2020 р по 01.04. 

2021 р. За видом ЗНТ всі досліджувані були розпо-
ділені на 3 групи: 1 група – 98 (57,0%) пацієнтів які 
отримували програмний гемодіаліз (ГД), 2 група 
– 60 (34,9%) хворих, які знаходилися на перітоне-
альному діалізі (ПД), 3 група – 14 (8,1%) пацієнтів 
з трансплантованою ниркою (ТН). 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ Укра-
їни № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 
р., № 616 від 03.08.2012 р. Всі учасники були ін-
формовані щодо цілей, організації, методів до-
слідження та підписали інформовану згоду щодо 
участі у ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів.

Наявність COVID-19 інфекції у більшості паці-
єнтів - 159 (92,4%) -діагностовано на підставі пози-
тивного ПЛР-тесту, у решти хворих – виявленням 
IgM, специфічних до коронавірусу.

Лікування пацієнтів проводилося в відповід-
ності з діючими протоколами лікування коронаві-
русної хвороби [10]. 

Замісна ниркова терапія на гемодіалізі і пе-
ритоніальному діалізі проводилася регулярно, не-
зважаючи на форми коронавірусної інфекції. Се-
анси гемодіалізу проводилися в умовах відділення 
реанімації.

У всіх хворих були оцінені основні клініко-ла-
бораторні показники, які характеризують перебіг 
інфекції COVID-19: лихоманка, діарея, аносмія, 
сатурація кисню, об`єм ураження легень, рівні 
загального білку, альбуміну, С-реактивного білку 
(СРБ), сечовини, креатиніну, D-дімеру, гемоглобі-
ну, лейкоцитів, тромбоцитів.

Статистична обробка даних, отриманих в 
процесі дослідження, проводилася з використан-
ням електронних таблиць Microsoft Excel 2016 і 
програми Statistica 10 (StatSoft, США). Множинні 
порівняння незалежних вибірок проводилося ме-
тодом Краскела-Уолліса (відмінності вважали до-
стовірними при p < 0,05). Попарне порівняння груп 
здійснювали при використанні непараметричного 
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тесту Манна-Уітні з виправленням Бонферроні 
(відмінності вважали достовірними при p < 0,01).

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Згідно реєстру, кількість хворих з хронічною 
хворобою нирок, які отримували нирковозамісну 
терапію методом гемодіалізу, перитонеального ді-
алізу, а також пацієнтів з функціонуючим нирковим 
трансплантатом складала 450. COVID-19 інфекція 
була діагностована у 172 (38,2%) пацієнтів, пере-
важну більшість складали жінки – 110 (64,0%), се-
редній вік яких становив 47,4±4,6 років (табл. 1).

При аналізі клініко-лабораторних показників, 
найважчий перебіг захворювання мав місце у па-
цієнтів з нирковим трансплантатом та у хворих, які 
отримували ЗНТ за методом гемодіалізу (табл. 

2). В групі пацієнтів з нирковим транспланта-
том, було відмічено достовірне збільшення рівня 
Д-дімеру до 340,0±30,9 нг/мл (р <0,05), у порівнян-
ні з середнім значенням даного показника у паці-
єнтів 1 та 2 груп, яке становило 240,0±40,9нг/мл 
і 160,0±20,4нг/мл відповідно. Підвищений рівень 
Д-дімеру є маркером активації механізмів тромбо-
утворення [11]. Можливою причиною даного яви-
ща є вплив імуносупресивної терапії на процеси 
фібринолізу [12].

Об`єм ураження легень у реципієнтів нирково-
го трансплантату також був переважаючим і ста-
новив 32,0±4,8%, однак летальність в даній групі 
складала 13,3% і була значно нижчою ніж у групі 
гемодіалізних хворих – 27,5%.

Слід зазначити, що у пацієнтів на 
ЗНТ за методом ГД адекватність діа-
лізної терапії, визначеної за рівнем 
сечовини та креатиніну була недо-
статньою (сечовина – 28,2±1,5, кре-
атинін 764,0±17,6), що призвело до 
більш виразної загальної запальної 
реакції, яка характеризувалася най-
вищим рівнем СРБ (64,4±5,1 мг/л) 
в даній групі пацієнтів. Згідно сучас-
них уявлень підвищення рівня СРБ є 
раннім біомаркером важкого перебігу 
коронавірусної інфекції [13, 14, 15]. 
Перебіг захворювання у пацієнтів на 
гемодіалізі був також ускладнений 
анемією: середній рівень гемоглобі-
ну склав 82,6±3,4 г/л і був достовір-
но нижчим за аналогічний показник 
у групах пацієнтів, які знаходилися 
на перітонеальному діалізі та ре-
ципієнтів ниркового трансплантату 

Таблиця 1 – Гендерна та вікова структура захворюваності та летальності внаслідок інфекції COVID-19 серед 
пацієнтів з ХХН, які знаходилися на замісній нирковій терапії за період з 01.04.2020р. по 01.04.2021р.

Стать Вік
1 група

ГД
2 група

ПД
3 група 

ТН
Кількість Летальність Кількість Летальність Кількість Летальність

Чоловіки 20-29 3 1 3 1
30-39 8 11 1
40-49 13 4 13 2 2 1
50-59 17 4 3 1 3
60-69 16 7 1 1
70-79 5 1

Жінки 20-29 2 2 3
30-39 7 1 12 1
40-49 10 2 10 2 2
50-59 13 1 2 2
60-69 15 3 1 2 1
70-79 6 1 1 1 1

Всього: 98 27 60 7 15 2

Таблиця 2 – Клініко-лабораторні показники перебігу інфекції 
CОVID-19 у пацієнтів з ХХН, які знаходяться на замісній нирковій 
терапії

Показники 1 група
ГД

2 група
ПД

3 група
ТН

СРБ, мг/л 64,4±5,1 46,0±3,5* 52,4±3,1*#
Загальний білок, г/л 60,2±7,3 58,4±4,0 57,3±10,3
Альбумін, г/л 33,5±4,2 32,8±2,8 35,5±4,2
Креатинін, мкмоль/л 764,0±17,6 586,4±31,6* 176,66±122,98*#
Сечовина мммоль/л 28,2±1,5 19,8±6,1* 11,43±7,19*
D-дімер нг/мл 240,0±40,9 160,0±20,4* 340,0±30,9*#
Гемоглобін, г/л 82,6±3,4 90,3±2,3* 90,3±2,3*
Лейкоцити, Г/л 12,4±2,3 9,8±1,7 12,4±2,3
Тромбоцити, Г/л 420,0±23,2 360,0±19,7 420,0±23,2
Сатурація кисню, % 94,0±6,7 96,0±14,2 96,0±14,2
Об’єм ураження ле-
гень, % 26,0±3,1 22,0±2,8 32,0±4,8*#

Примітки: різниця є статистично значущою порівняно з першою гру-
пою (*), з другою групою (#); р <0,01 за U-критерієм Манна-Уїтні з ура-
хуванням поправки Бонферроні.
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(р <0,05). Достовірних змін за показниками загаль-
ного білку, альбуміну, лейкоцитів та тромбоцитів 
між пацієнтами дослідних груп виявлено не було.

Слід зазначити, що у пацієнтів, які отримували 
ЗНТ за методом перітонеального діалізу інфекція 
COVID-19 характеризувалася відносно легким пе-
ребігом, було відмічено найнижчий відсоток ура-
ження легень (22,0±2,8%) та летальності (11,6%). 

Висновки. За результатами даного дослі-
дження, захворюваність на COVID-19 серед хво-
рих, які отримують замісну ниркову терапію, скла-
дає 38,2%. Більш важкий перебіг захворювання 

зареєстровано в групі пацієнтів з нирковим тран-
сплантатом, що обумовлено характером комор-
бідної патології, а також проведенням імуносу-
пресивної терапії. Отримані дані дозволяють роз-
глядати пацієнтів з трансплантованою ниркою в 
якості групи ризику ускладненого перебігу інфекції 
COVID-19.

Перспективи подальших досліджень 
пов`язані з розробкою оптимальних режимів за-
місної ниркової терапії у пацієнтів з термінальною 
стадією хронічної хвороби нирок, ускладненою ін-
фекцією COVID-19.
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УДК 616.61-008.64–78:616.98:578.834.1COVID19
ОсОБЕННОсТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 У ПАЦИЕНТОВ с хРОНИЧЕсКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК, ПОЛУЧАЮЩИх ЗАМЕсТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ
Андоньева Н. М., Колупаев С. М., Дубовик М. Я, 
Гуц Е. А., Валковская Т. Л., Железникова М. А.
Резюме. Пациенты с хронической болезнью почек 5 стадии относятся к группе больных с наиболее 

высоким риском неблагоприятного течения COVID-19. 
Цель работы заключалась в изучении распространенности и клинико-лабораторных особенностей 

течения инфекции СOVID-19 среди больных с терминальной стадией хронической болезни почек, по-
лучающих заместительную почечную терапию.

Материалы и методы. В исследование были включены 172 пациента с хронической болезнью 
почек 5 стадии, получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ), у которых был диагностирован 
COVID-19 за период с апреля 2020 г. по апрель 2021. В зависимости от вида заместительной почечной 
терапии все исследуемые были распределены на 3 группы: 1 группа – 98 (56,9%) пациентов получав-
ших программный гемодиализ, 2 группа – 60 (34,8%) больных, находившихся на перитонеальном диа-
лизе, 3 группа – 14 (8,1%) пациентов с трансплантированной почкой.

У всех больных были оценены основные клинико-лабораторные показатели, характеризующие те-
чение инфекции COVID-19: лихорадка, диарея, аносмия, процент сатурации кислорода, процент пора-
жения легких, уровни общего белка, альбумина, С-реактивного белка, мочевины, креатинина, D- диме-
ра, гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов. 

Результаты и их обсуждение. COVID-19 инфекция была диагностирована у 172 (38,2%) пациен-
тов, в подавляющем большинстве она определялась у женщин – 110 (63,9%), средний возраст которых 
составлял 47,4±4,6 лет. При анализе клинико-лабораторных показателей тяжелое течение заболева-
ния имело место у пациентов с почечным трансплантатом и у больных, находившихся на гемодиализе. 
В группе реципиентов почечного трансплантата было отмечено достоверное увеличение уровня Д-ди-
мера, а также больший процент поражения легких, по сравнению со средними значениями данных по-
казателей у пациентов, находившихся на гемодиализе и перитонеальном диализе, однако летальность 
в данной группе составляла 13,3% и была значительно ниже, чем в группе гемодиализных больных – 
27,5%.

Следует отметить, что у пациентов, получавших заместительную почечную терапию методом ге-
модиализа, адекватность диализной терапии была недостаточной, что привело к более выраженной 
общей воспалительной реакции, которая характеризовалась высоким уровнем С-реактивного белка 
(64,4±5,1 мг/л), по сравнению с аналогичным показателем пациентов других исследуемых групп. Тече-
ние заболевания у пациентов, находившихся на гемодиализе, был также осложнено развитием анемии. 

У пациентов, получавших заместительную почечную терапию методом перитонеального диализа, 
инфекция COVID-19 характеризовалась более легким течением. В данной группе больных отмечен 
самый низкий процент поражения легких (22,0±2,8%), уровень летальности составил 11,6%. 

Выводы. Согласно результатам данного исследования, заболеваемость COVID-19 среди больных, 
получающих заместительную почечную терапию, составляет 38,2%. Более тяжелое течение заболе-
вания зарегистрировано в группе пациентов с почечным трансплантатом, что обусловлено характером 
коморбидной патологии, а также проведением иммуносупрессивной терапии. Полученные данные по-
зволяют рассматривать пациентов с трансплантированной почкой в качестве группы риска тяжелого 
течения инфекции COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19, гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантация почки.

UDC 616.61-008.64–78:616.98:578.834.1COVID19
Peculiarities of the Course of COVID-19 in Patients 
with Chronic Kidney Disease Receiving Renal Replacement Therapy
Andonieva N. M, Kolupayev S. M., Dubovik M. Ya., 
Huts О. A., Valkovska T. L., Zhelieznikova M. O.
Abstract. Patients with chronic kidney disease stage 5 belong to the group of patients with the highest risk 

of complicated course of COVID-19. 
The purpose of the study was to study the prevalence and clinical and laboratory features of the COVID-19 

infection among patients with end-stage of chronic kidney disease who receive renal replacement therapy.
Materials and methods. The study included 172 patients with chronic kidney disease stage 5, who were 

receiving renal replacement therapy and who were diagnosed with COVID-19 for the period from April 2020 
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to April 2021. According to the type of renal replacement therapy all patients were divided into 3 groups: 
group 1 – 98 (56.9%) patients who received hemodialysis, group 2 – 60 (34.8%) patients who were on perito-
neal dialysis, group 3 – 14 (8.1%) patients with kidney transplantation.

The main clinical and laboratory parameters that characterize the course of the COVID-19 infection such 
as fever, diarrhea, anosmia, the percentage of oxygen saturation, the percentage of lung damage, levels of 
total protein, albumin, C-reactive protein, urea, creatinine, D-dimer, hemoglobin, leukocytes, platelets were 
evaluated.

Results and discussion. The COVID-19 infection was diagnosed in 172 (38.2%) patients, the vast majority 
of whom – 110 (63.9%) patients were women with a mean age of 47.4±4.6 years. The analysis of clinical and 
laboratory parameters revealed the most severe course of the disease in patients with a kidney transplant 
and in patients who were on hemodialysis. In the group of renal transplant recipients there was a significant 
increase in the level of D-dimer, as well as a higher percentage of lung damage, compared with the average 
values of these indicators among patients on hemodialysis and peritoneal dialysis, but mortality in this group 
was 13.3% and was significantly lower than in the group of hemodialysis patients – 27.5%.

It should be noted that in patients on renal replacement therapy by the method of hemodialysis, the ad-
equacy of dialysis therapy was insufficient, which led to a more pronounced overall inflammatory response, 
which was characterized by the highest level of C-reactive protein (64.4±5.1 mg/l), compared with patients in 
the other study groups. The course of the disease in patients on hemodialysis was also complicated by anemia.

In patients on renal replacement therapy by peritoneal dialysis, the COVID-19 infection was characterized 
by a mild course, with the lowest percentage of lung damage (22.0±2.8%) and fatalities (11.6%).

Conclusion. According to our study, the incidence of COVID-19 among patients receiving renal replace-
ment therapy is 38.2%. A more severe course of the disease was registered in the group of patients with a kid-
ney transplant, due to the nature of comorbid pathology, as well as immunosuppressive therapy. The data ob-
tained allow us to consider patients with a transplanted kidney as a risk group for severe COVID-19 infection.

Keywords: COVID-19, hemodialysis, peritoneal dialysis, kidney transplantation.
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