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    Передмова 

Гломе́рулонефри́т(також клубочковий нефрит чи хвороба Брайта) — 

збірна назва захворювань нирок (зазвичай обох), що характеризуються 

ураженням ниркових клубочків (glomerula). Багато хвороб з цієї групи (однак не 

всі) спричинюють запальні процеси ниркових клубочків або дрібних ниркових 

судин, що має певною мірою аутоімунну складову. Гломерулонефрити зазвичай 

спричинені неспадковими факторами, проте описані випадки, коли цей стан 

обумовлений генетично . Наразі входить до поняття «хронічна хвороба нирок». 

Гломерунефрит може бути представленим ізольованою гематурією / 

протеїнурією (наявність крові чи білків у сечі); або ж у вигляді нефротичного чи 

нефритичного синдрому, гострої або хронічної ниркової недостатності. 

Протікати захворювання може у вигляді однієї з форм — гострої, підгострої або 

хронічної. Кожна з форм має притаманну лише собі гістологічну картину; 

хронічний гломерулонефрит поділяється на декілька типів, відсутність 

лікування будь-якого з них призводить до ниркової недостатності . 

Гломерулонефрити класифікують на низку різних патологічних станів, які 

у свою чергу належать до проліферативного або непроліферативного типів. 

Діагностування чіткого виду клубочкового нефриту є надзвичайно важливим, 

оскільки лікування та прогноз різняться при різних станах. Первинні причини 

захворювання мають нирковий генез, натомість вторинні пов'язані з певними 

інфекціями (бактеріальними, вірусними чи іншими паразитозами), вживанням 

лікарських засобів, системними захворюваннями (СЧВ, васкуліт) чи діабетом . 

Патогенез захворювання полягає у розвитку автоімунної відповіді до М-білка 

стрептококу, ця відповідь уражає самі клубочки, звідси і розвиток 

захворювання . 

Біль у ділянці попереку, підвищення температури, загальна слабкість та 

погіршення апетиту часто є симптомами початку розвитку гострого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
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гломерулонефриту. Типовими ж ознаками хвороби Брайта є піниста сеча, 

гіпертензія, набряки та втома . 

Гломерулонефрит, як і інші захворювання нирок, вивчав Річард Брайт, 

відомий англійський лікар 19-го століття. Саме йому приписують відкриття 

хвороби. 
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