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Нефротоксичність амфотерицину В 

 

Вступ  

Амфотерицин В застосовується в лікуванні часто небезпечних для 

життя грибкових інфекцій. Порушення функції нирок є відносно 

поширеним побічним ефектом амфотерицину В, як й інші 

ниркові прояви, включаючи посилене виведення калію із сечею та 

гіпокаліємію, посилене виведення магнію із сечею та 

гіпомагніємію, метаболічний ацидоз внаслідок ниркового 

канальцевого ацидозу 1-го (або дистального) типу та поліурію 

внаслідок нефрогенного нецукрового діабету. 

 

Гостра ниркова недостатність 

 

Захворюваність при використанні звичайного амфотерицину В 

Звичайний амфотерицин B (тобто не ліпідний комплекс) 

викликає констрикцію ниркових судин і може знизити швидкість 

клубочкової фільтрації (ШКФ) більше ніж на половину. У двох 

найбільших оглядах підвищення креатиніну в сироватці крові на ≥ 

50% спостерігалося у 138 із 494 та 174 з 643 пацієнтів (28 та 27%) 

відповідно. 

 

На ризик виникнення пошкодження нирок після прийому 

амфотерицину впливають інші фактори: 

 Одночасна терапія іншими нефротоксичними 

препаратами, такими як аміноглікозиди, циклоспорин або 

фоскарнет, збільшує ризик гострого пошкодження нирок. В 

одному звіті частота підвищення креатиніну в сироватці крові 



 

на ≥ 50% спостерігалась у 15% пацієнтів, які не приймали 

або приймали одночасно ще один нефротоксичний 

препарат, і 41% у тих, хто приймав два або більше 

одночасно нефротоксичних препарати. 

 Хронічна хвороба нирок на початкових стадіях та тяжкість 

основного захворювання також підвищують ризик. В одній 

серії випадків частота нефротоксичності від середнього до 

важкого ступенів тяжкості (визначається як підвищення 

креатиніну в сироватці крові до рівня, що перевищує 2 

мг/дл) становила 4% у пацієнтів без факторів ризику 

гострого пошкодження нирок та 8 – 29% у тих, хто має 

хронічну хворобу нирок. 

 Ймовірність захворювання нирок також залежить від дози, 

при цьому ризик порушення ниркової функції менший при 

дозах < 0,5 мг/кг на добу та кумулятивних дозах < 600 мг. 

 

Правило розподілу пацієнтів на групи ризику ґрунтується на таких 

клінічних даних, наявних під час лікування: місце надання 

медичної допомоги (соматичні чи відділення інтенсивної терапії); 

одночасне застосування циклоспорину; максимальна добова 

доза амфотерицину В (<60 мг/≥60 мг на добу). У групі 

найнижчого ризику (12% пацієнтів) ймовірність виникнення 

нефротоксичності становила 4%, тоді як у групі вищого ризику 

(10% пацієнтів) – 80%. 

 

У більшості випадків креатинін у сироватці крові збільшується не 

більше ніж на 2,5 мг/дл (220 мкмоль/л) вище вихідного рівня. 

Більш важкі пошкодження нирок, пов'язані з амфотерицином B є 

рідкістю, але можуть виникати при гіповолемії, індукованій 

діуретиками, або одночасному введенні іншого 

нефротоксичного засобу. 

 

 



 

Патогенез  

 

Механізм нефротоксичності, яку спричиняє амфотерицин, 

недостатньо зрозумілий. Ймовірно, що важливу роль має як і 

пошкодження канальців, так і звуження ниркових судин. 

Амфотерицин В проникає в клітинну мембрану, в результаті чого 

утворюються пори, що підвищують її проникність. У клітинах 

проксимальних канальців та інтерстицію виникає апоптоз під час 

лікування терапевтичними дозами амфотерицину В. 

 

Експерименти на тваринах показали, що кількість апоптичних 

клітин канальців корелює зі ступенем гіпокаліємії та втратою 

концентраційної функції нирок; прийом інсуліноподібного 

фактора росту-1, антиапоптотичного засобу, запобігає 

гіпокаліємії та зберігає концентраційну функцію. На додаток до 

цього прямого ефекту, дослідження in vitro дозволяють 

припустити, що приблизно половина випадків токсичного впливу 

амфотерицину В на канальці може бути опосередкована 

дезоксихолатом – засобом, який використовується як 

солюбілізуючий агент для амфотерицину В. 

 

Зниження клубочкової фільтрації (КФ), асоційоване з токсичним 

впливом амфотерицину В на канальці, може бути частково 

опосередкованим за рахунок механізму канальцево-

клубочкового зворотного зв'язку. Зазвичай, коли кількість натрію 

хлориду (NaCl) в дистальних канальцях підвищується, його рівень 

збільшується і в клітинах щільної плями, розташованих в 

початкових відділах дистальних канальців. Це призводить до 

активації механізму зворотного зв'язку, який призводить до 

звуження аферентних артеріол і зниження клубочкової фільтрації. 

За більшості обставин ця реакція на механізм канальцево-

клубочкового зворотного зв'язку є фізіологічно доцільною: 

надмірне надходження NaCl з проксимальних канальців 



 

відновлює рівень іонів до майже нормальних показників за 

рахунок відповідного зниження клубочкової фільтрації, що 

попереджає надмірним втратам NaCl із сечею. 

 

Однак нефротоксичність амфотерицину В підвищує проникність 

клітин щільної плями. Це може неналежним чином активувати 

систему зворотного зв'язку і призвести до надмірного звуження 

аферентних артеріол та зниження КФ. 

 

З іншого боку, можливо, констрикція ниркових судин та зниження 

КФ можуть відображати пряму дію амфотерицину B на 

кровоносні судини, а не механізму канальцево-клубочкового 

зворотного зв'язку. У експериментах на тваринах введення 

блокаторів кальцієвих каналів запобігає вазоконстрикції, яку 

викликає амфотерицин, і наслідком цього зниження КФ. 

 

Профілактика 

 

Ризик виникнення нефротоксичності можна знизити, 

застосовуючи менші дози амфотерицину та уникаючи 

паралельної терапії іншими нефротоксичними препаратами, 

такими як аміноглікозиди або циклоспорин. Існує ще два 

профілактичні заходи: сольове навантаження та використання 

ліпідних препаратів амфотерицину В. Крім того, для деяких 

грибкових інфекцій зараз доступні інші препарати, що не є 

похідними амфотерицину В. 

 

Експерименти на тваринах показали, що N-ацетилцистеїн 

захищає від нефротоксичного впливу амфотерицину, 

зберігаючи рівень КФ і зменшуючи апоптоз клітин ниркових 



 

канальців. Однак докази захисної ролі для людини не є 

переконливими. 

 

Сольове навантаження 

 

Пропоноване значення механізму канальцево-клубочкового 

зворотного зв'язку в розвитку нефротоксичного впливу 

амфотерицину B призвело до використання сольового 

навантаження, оскільки було показано, що збільшення об'єму 

циркулюючої крові знижує чутливість системи механізму 

канальцево-клубочкового зворотного зв'язку. Клінічні дослідження 

та експерименти на тваринах показали, що введення 

фізіологічного розчину може захистити від зниження КФ, 

спричиненої амфотерицином В, але не від канальцевої 

дисфункції, як описано нижче. 

 

Сприятливий ефект сольового навантаження найкраще був 

показаний у контрольованому дослідженні на пацієнтах із 

шкірним лейшманіозом, які отримували 10-тижневий курс 

амфотерицину В (середня доза 50 мг на день 3 рази на 

тиждень). Концентрація креатиніну в сироватці крові була 

стабільною, коли проводилось сольове навантаження (1 л 

ізотонічного фізіологічного розчину за 60 хвилин до введення 

амфотерицину В), але підвищувалася від 0,6 до 1 мг/дл (53 до 88 

мкмоль/л) у пацієнтів, яким давали лише воду. Незначний ступінь 

ниркової недостатності у відносно здорових учасників контрольної 

групи, ймовірно, частково відображає відсутність потенціюючих 

факторів, таких як гіповолемія або паралельне лікування 

аміноглікозидами. 

 

Однак користь від сольового навантаження не доводить, що 

головним механізмом, який лежить в основі зменшення КФ, є 



 

механізм зворотного канальцево-клубочкового зв'язку, а не 

звуження судин. Збільшення секреції судинозвужувальних агентів 

(ангіотензину II та норадреналіну) та зниження секреції 

передсердного натрійуретичного пептиду, що має 

вазодилатаційний ефект, може модулювати констрикторну дію 

амфотерицину В; збільшення об’єму циркулюючої крові може 

запобігти виділенню гормону. 

 

Ліпідні комплекси 

 

Експериментальні та клінічні дослідження (включаючи 

спостережні та рандомізовані дослідження) свідчать про те, що 

частоту та тяжкість нефротоксичного впливу можна звести до 

мінімуму, хоча не усунути повністю, шляхом введення 

амфотерицину В у складі ліпідного комплексу. Існує кілька 

препаратів амфотерицину на основі ліпідів. Ліпідний комплекс 

(Abelcet) та ліпосомальний (AmBisome) доступні у США.  

 

Причина, чому ліпідні комплекси пов'язані з менш гострим 

ураженням нирок, до кінця не з'ясована. Однак запропоновано 

два варіанти: 

- Ліпосомальний препарат не містить дезоксихолату, який (як 

зазначалося вище) має прямий токсичний вплив на ниркові 

канальці. 

- Ліпосоми переважно розподіляються в 

ретикулоендотеліальній системі, де амфотерицин В може 

транспортуватися безпосередньо до мікроорганізмів і 

менша його кількість буде потрапляти до інших клітин, що 

містять холестерин, наприклад, у нирки. 

 

Серед ліпідних препаратів ліпосомальний амфотерицин В може 

бути менш нефротоксичним, ніж ліпідний комплекс. 



 

Як і у випадку зі звичайним амфотерицином В, ризик виникнення 

нефротоксичності внаслідок прийому ліпідних комплексів вище 

серед пацієнтів, які одночасно отримували лікування іншими 

нефротоксичними препаратами. Наприклад, в одному 

рандомізованому дослідженні частота нефротоксичності, 

визначена як підвищення креатиніну в сироватці крові у два або 

більше разів, була значно нижчою у пацієнтів, які отримували 

ліпосомальний препарат (19% порівняно з 34%). Однак частота 

випадків нефротоксичності змінювалася залежно від того, чи 

приймали пацієнти додаткові нефротоксичні препарати 

(аміноглікозид, циклоспорин або фоскарнет). 

 

У тих, хто отримував ліпосомальний амфотерицин В, частота 

нефротоксичності становила 6%, якщо не приймали або 

приймали одночасно лише один препарат із нефротоксичним 

впливом, і 22%, якщо застосовували одночасно два або більше 

препарати.  

 

Препарати на основі ліпідів значною мірою витіснили 

використання звичайного амфотерицину В у країнах із 

достатніми ресурсами. Однак, звичайний препарат все ще 

широко використовується для лікування криптококового менінгіту, 

асоційованого з ВІЛ-інфекцією, як рекомендує Американське 

товариство фахівців з інфекційних хвороб та Всесвітня організація 

охорони здоров'я. Модифікований режим прийому звичайного 

амфотерицину В може зменшити частоту захворювань нирок у 

таких пацієнтів. 

 

Тривалий період напіввиведення амфотерицину (до двох тижнів) 

забезпечує збереження фунгіцидної активності після відміни 

препарату. 

 



 

Електролітні порушення  

 

Вважається, що збільшення мембранної проникності, 

спричинене амфотерицином В, сприяє розвитку електролітних 

порушень, які трапляються досить часто. Цей дефект призводить 

до зниження градієнту концентрації іонів, який зазвичай існує між 

цитоплазмою дистальних клітин канальців та просвітом канальця. 

У цих випадках калій виходить із цитоплазми вниз за градієнтом 

концентрації в просвіт канальця. Іони водню, навпаки, з просвіту в 

цитоплазму клітин дистальних канальців. 

 

Таким чином, підвищення проникності канальців сприятиме 

зворотній дифузії виділених іонів водню (або Н2СО3, утворених 

комбінацією водню з відфільтрованим бікарбонатом), тим 

самим обмежуючи виділення кислоти. Гіпомагніємія та втрата 

магнію в нирках також виникають внаслідок токсичного впливу 

амфотерицину. Амфотерицин В – один із трьох препаратів (два 

інших - циклоспорин та цисплатин), пов’язаних зі значною 

нирковою втратою магнію та гіпомагніємією. 

 

Втрата магнію та калію також може бути частково пов'язана із 

системною токсичністю амфотерицину В, внаслідок чого 

виникає проникнення цих внутрішньоклітинних іонів у 

позаклітинний рідинний простір, а потім вони виводяться із сечею. 

 

Сумарний ефект цих змін полягає в тому, що як гіпокаліємія 

внаслідок втрати калію, так і метаболічний ацидоз із нормальним 

аніонним інтервалом (тобто ацидоз дистальних ниркових 

канальців) через затримку водню. Хоча дещо рідше зустрічається 

і гіпомагнезіємія. Ацидоз дистальних ниркових канальців, що 

виникає внаслідок амфотерицину В, на відміну від більшості 

інших форм ацидозу дистальних канальців, пов'язаний із 



 

нормальним РСО2 у сечі та крові після навантаження 

препаратами лужних розчинів.  

 

Амфотерицин В також може викликати стійкість до 

антидіуретичного гормону, що призводить до поліурії та 

полідипсії. 

 

Як і під час гострого пошкодження нирок, електролітні порушення 

та нефрогенний нецукровий діабет можуть зустрічатися рідше 

при застосуванні ліпосомального амфотерицину В. У 

рандомізованому дослідженні ліпосомальний амфотерицин В 

асоціювався зі значно нижчим показником гіпокаліємії 

(концентрація калію в сироватці крові ≤2,5 мЕкв/л), але не 

спостерігалося суттєвої зміни швидкості гіпомагніємії 

(концентрація магнію в сироватці крові ≤1,5 мг/дл [0,6 ммоль/л]). 

При застосуванні звичайного амфотерицину B пацієнтам без 

істотного порушення функції нирок слід щодня контролювати 

рівень калію, що може запобігти серйозній гіпокаліємії. 

 

На відміну від гострого пошкодження нирок прояви канальцевої 

дисфункції не зменшуються після збільшення об'єму кровообігу. 

Лікування гіпомагніємії складається з прийому препаратів 

магнію. Однак ефективність такої корекції порушень обмежена 

внаслідок виділення із сечею переважної кількості магнію, що 

надходить в організм. 

Нефротоксичність, пов’язана з амфотерицином В, зазвичай є 

оборотною після припинення терапії. Однак повторна 

дисфункція нирок може виникнути у разі відновлення лікування.  
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