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В конце 80-х годов прошлого века реперфузионная

терапия была стандартом лечения инфаркта

миокарда с элевацией сегмента ST. Рандомизиро-

ванные исследования по изучению эффективности

фибринолитической терапии у пациентов пожилого

возраста были не очень масштабными, однако количест-

во пациентов в возрасте старше 75 лет составляло 30% от

общего числа больных с инфарктом миокарда в США [1]

и 49% – в Швеции [2]. Так, согласно метаанализу доступ-

ных данных всех рандомизированных контролируемых

плацебо исследований фибринолиза при инфаркте

миокарда, 5 754 пациента были в возрасте старше 75 лет.

В одном из исследований в старшей подгруппе описыва-

лись лишь незначительные преимущества фибринолити-

ческой терапии [3]. В нескольких докладах отмечались

достоинства фибринолитической терапии у лиц пожило-

го возраста [4-6], в то время как в других утверждалось,

что фибринолитическая терапия не только не помогает,

но и вредит пожилым пациентам [7, 8]. 

Последние исследования в США показали, что фибри-

нолитическая терапия у пациентов в возрасте старше

75 лет с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST

приводит к повышению риска развития смертельных

кровотечений и не компенсируется снижением уровня

сердечной смертности [9]. Именно поэтому мы провели

исследование уровня смертности и частоты развития

острых кровотечений в течение первого года после фибри-

нолитической терапии у большой группы невыборочных

пациентов в возрасте старше 75 лет с инфарктом миокар-

да с элевацией сегмента ST, которые проходили лечение

в сердечно-сосудистых отделениях больниц Швеции

в 1995-1999 годах.

Методы исследования 

В Шведском регистре интенсивного лечения (The

Register of Information and Knowledge About Swedish Heart

Intensive Admissions) учтены все пациенты, которые про-

ходили лечение в сердечно-сосудистых отделениях участ-

вовавших в исследовании госпиталей. Информация

хранилась в виде специальных форм (более ста различных

данных), к ним прилагались данные из других источни-

ков [10]. В регистре содержится информация о возрасте,

поле больных, наличии у них гипертонии, сахарного

диабета, гиперлипидемии, склонности к курению, пред-

шествующих приступах стенокардии и случаях инфаркта

миокарда, коронарной реваскуляризации, предыдущем

лечении (к нему относили события или лечение до

нынешнего случая), а также симптомы, изменения на

электрокардиограмме (ЭКГ) при поступлении в стацио-

нар, биохимические показатели, данные эхокардиогра-

фии, проведение реперфузионной терапии и медикамен-

тозного лечения, интервенционные манипуляции,

серьезные осложнения, последствия пребывания в госпи-

тале, определение риска при выполнении стрессового

теста, проведение коронарной ангиографии, манипуля-

ций по реваскуляризации, лечение после выписки.

При создании протокола рассматривали следующие

варианты изменения сегмента ST:

• нормальное положение сегмента ST;

• блокада левой ножки пучка Гиса или водителя ритма;

• элевация сегмента ST;

• депрессия сегмента ST;

• инверсия зубца Т;

• другие изменения. 

Осложнения в виде кровотечений в протоколе были

распределены следующим образом:

• смертельные кровотечения;

• несмертельные церебральные кровотечения;

• другие серьезные кровотечения, которые требовали

трансфузий или оперативного вмешательства. 

Исходные данные впоследствии подтверждались при

ежегодном внешнем мониторинге. Для сравнения данных

регистра и больницы отбирали выборочно 50 пациентов

в 10 госпиталях. При обработке первых 1 004 компьютер-

ных форм из 21 госпиталя, включающих 92 368 перемен-

ных, совпадение данных регистра и исходных данных

пациентов составило 94%.

Показатели смертности в течение первого года получе-

ны при сравнении показателей Шведского регистра ин-

тенсивного лечения и Национального регистра причин

смертности (The National Cause of Death Register), кото-

рый содержит информацию о жизненном (демографичес-

ком) статусе всех жителей Швеции с 1995 по 2000 год. Ин-

формацию за 2000 год анализировали только по уровню

смертности, поскольку отсутствовала информация о при-

чинах смерти. Уровень смертности среди пациентов, кото-

рым проводили фибринолиз, составил 1% (38 случаев),

а среди тех, кому не выполняли реперфузионной терапии, –

1,8% (54 случая). Информация о перенесенных заболе-

ваниях (инсультах, деменции, почечной, хронической

сердечной и хронической дыхательной недостаточности,

раке) получена из Национального регистра пациентов

Фибринолитическая терапия у пациентов 

в возрасте старше 75 лет с инфарктом

миокарда с элевацией сегмента ST на ЭКГ

Ulf Stenestrand, Lars Wallentin
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(The National Patient Register), в котором хранятся сведе-

ния о диагнозах всех пациентов Швеции с 1987 года. Все

пациенты, которые занесены в Шведский регистр интен-

сивного лечения, были оповещены об их участии

и длительном наблюдении, по желанию они могли

потребовать исключения из исследования. На создание

регистра и сравнение данных были получены разрешения

от Национального отдела здравоохранения и благопо-

лучия (The National Board of Health and Welfare) и Шведс-

кого отдела по контролю данных (The Swedish data

Inspection Board).

Регистрировались все пациенты с элевацией сегмента

ST (по данным ЭКГ) при поступлении и с установленным

окончательным диагнозом инфаркта миокарда. Критерии

диагноза острый инфаркт миокарда были идентичны во

всех госпиталях, принимавших участие, и соответствовали

критериям Всемирной организации здравоохранения [11].

К биохимическим критериям относили однократное по-

вышение в два раза определенных биохимических марке-

ров (обычно – концентрации креатининкиназы МБ).

Для разных групп пациентов рассчитывали категорий-

ные переменные с помощью χ2-тестов, непрерывные

переменные – t-тестов. Ковариантный регрессивный

метод анализа Кокса использовали для определения пере-

менных, имеющих значимое влияние на общий уровень

смертности или частоты церебральных кровотечений

в течение первого года. Для каждого пациента определяли

показания для фибринолитической терапии методом

логического регрессионного анализа с учетом 22 критери-

ев: возраст, пол, предшествующий инфаркт миокарда,

наличие сахарного диабета, инсульта, хронической

сердечной, почечной и дыхательной недостаточности,

деменции, рака в течение последних 3 лет, артериальной

гипертензии, прием медикаментов до участия в исследо-

вании (в том числе ингибиторов АПФ, блокаторов рецеп-

торов ангиотензина II, антикоагулянтов, блокаторов каль-

циевых каналов, дигиталиса, нитратов длительного

действия, препаратов, снижающих уровень липидов), не-

достаточность кровотока при поступлении пациента

в госпиталь, количество поступлений с острым инфарк-

том миокарда в течение года (< 100, 100-199, 200-399, ≥ 400),

возможность проведения в больнице катетеризации, год

поступления (дата госпитализации). В анализ включали

пациентов всех возрастов с впервые поставленным

диагнозом инфаркт миокарда с элевацией сегмента

ST. Степень соответствия показаний для фибринолитичес-

кой терапии оценивали с помощью с-статистического

метода и метода Госмера-Лемешоу. Такие данные, как

статус курильщика, проведение в прошлом чрескожных

коронарных вмешательств, аортокоронарного шунтиро-

вания, применение аспирина или блокаторов β-адреноре-

цепторов до начала исследования, не учитывали при

определении показаний для фибринолитической терапии,

но принимали во внимание для регрессионного анализа

выживаемости. Все перечисленные 29 показателей, в том

числе индивидуальные показания к проведению терапии,

сердечную недостаточность, фибрилляцию желудочков,

учитывали при регрессионном анализе Кокса для опреде-

ления результатов фибринолитической терапии (в течение

30 дней, в течение года), причин смерти и случаев цереб-

ральных кровотечений. По точно такой же модели с теми

же показателями в подгруппах проведен анализ причин

сердечно-сосудистой смертности для уточнения факторов

риска. Чтобы убедиться в том, что коронарные вмеша-

тельства после фибринолитической терапии и лечения

после выписки не влияют на результаты, был проведен

регрессионный анализ Кокса по определению тех же

показателей среди выживших пациентов. Та же модель

учитывала предыдущие 29 показателей, а также выпол-

нение чрескожного коронарного вмешательства, аорто-

коронарного шунтирования, лечения после выписки

(прием ингибиторов АПФ, внутривенных или подкожных

инъекций антикоагулянтов, таблетированных анти-

коагулянтов, аспирина, блокаторов β-адренорецепторов,

блокаторов кальциевых каналов, дигиталиса, диуретиков,

нитратов длительного действия и статинов) – всего 40 по-

казателей. Также был проведен поздний логический

регрессионный анализ связи этих показателей с развитием

кровотечений. Все статистические анализы выполнены

с помощью программного обеспечения SPSS (версия 11.0,

SPSS Inc., Чикаго).

Результаты исследования

В 1995 году в исследовании принимали участие 19 госпи-

талей, с 1999-го их число возросло до 65 (из 81 госпиталя

Швеции). Данные для исследования регистрировали

с 1995 по 1999 год, общее число поступивших в 65 госпита-

лей с диагнозом острый инфаркт миокарда составило

50 779, из них 19 052 пациента – с впервые установленным

острым инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST,

который и был целью исследования. Частота проведения

реперфузионной терапии (фибринолиз, срочное чрескож-

ное коронарное вмешательство, ургентное аортокоронар-

ное шунтирование) среди пациентов в возрасте до 75 лет

с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST колебалась

от 61 до 88% (в среднем 74%) и от 38 до 82% (в среднем

57%) среди пациентов в возрасте старше 75 лет. Так как

целью исследования была оценка эффективности меди-

каментозного лечения в сравнении с нереперфузионным,

то мы не учитывали 3% пациентов с инфарктом миокарда

с элевацией сегмента ST, которым было проведено пер-

вичное срочное чрескожное коронарное вмешательство

(n = 175) и срочное аортокоронарное шунтирование

(n = 5). Остальные пациенты (n = 6 891) составили конт-

рольную группу.

Основные характеристики пациентов представлены

в таблице 1. Больные, которым проводили фибринолити-

ческую терапию, были молодого возраста, чаще мужчины,

у них редко встречались такие заболевания, как сахарный

диабет, предшествующие инсульты, инфаркты, хроничес-

кая почечная и сердечная недостаточность, деменция, рак,

артериальная гипертензия. Они получали внутривенно

блокаторы β-адренорецепторов и нитроглицерин, анти-

коагулянты внутривенно или подкожно. Во время пребы-

вания в больнице у них часто возникали повторные

инфаркты, фибрилляция желудочков встречалась редко

(табл. 2). Некоторым пациентам до участия в исследовании

было назначено лечение, необходимое при сердечной не-

достаточности (ингибиторы АПФ, дигиталис, диуретики),

или предшествующей коронарной болезни (стенокардии)

(аспирин, варфарин, нитраты). 

Уровень риска определяли с помощью стрессовых

методов, эхокардиографии, коронарной ангиографии

и реваскуляризации после фибринолиза. Пациентам,
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которым была проведена фибринолитическая терапия,

после выписки из больницы назначали блокаторы β-ад-

ренорецепторов, аспирин, ингибиторы АПФ, антикоагу-

лянты и статины, реже – блокаторы кальциевых каналов,

дигиталис, диуретики и нитраты длительного действия.

Среди пациентов более пожилого возраста с инфарктом

миокарда с элевацией сегмента ST, которым не выполняли

реперфузию, уровень смертности (без указания причин)

составил: в течение первых 14 дней – 24,1% (n = 723), пер-

вых 30 дней – 28,2% (n = 845), первого года – 41,8%

(n = 1251). У пациентов, которым назначали реперфузион-

ную терапию, уровень смертности составил 21,2%

(n = 828), 23,9% (n = 933) и 31,4% (n = 1225) соответствен-

но. Когда к показателям уровня смертности пациентов,

которым была проведена фибринолитическая терапия,

добавили случаи нефатальных церебральных кровотече-

ний, получили такие результаты: 21,4% (n = 833) – в тече-

ние первых 14 дней, 24,1% (n = 938) – первых 30 дней

и 31,5% (n = 1228) – первого года. Частота случаев крово-

течений в группах пациентов в возрасте старше 75 лет

и 65-74 лет, которым выполняли фибринолитическую

терапию, была приблизительно одинакова. У пациентов в

возрасте младше 65 лет частота случаев кровотечений

была меньше (рис. 1). В группе пациентов, которым на-

значали альтеплазу, ретеплазу и тенектоплазу, частота слу-

чаев смертельных кровотечений составила 1%, тогда как

пациентам, которым применяли стрептокиназу, – 0,4%;

частота случаев нефатальных церебральных кровотече-

ний в обеих группах – 0,4%, остальных видов кровотече-

ний – 1%. Причины смерти в течение первого года после

перенесенного острого инфаркта миокарда значительно

различались между двумя группами. В группе пациентов,

которым проведена фибринолитическая терапия, частота

всех причин смерти была ниже, кроме инсульта, который

одинаково часто встречался в обеих группах (табл. 3).

При определении показаний для фибринолитической

терапии у пациентов с инфарктом миокарда с элевацией

сегмента ST возраст пациента был одним из решающих

факторов для дальнейшего лечения. Увеличение возраста

пациента на один год снижает возможность назначения

фибринолитической терапии на 2% (вероятность успешного

исхода 0,98; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,98-0,99;

Р < 0,001). Вторым важным фактором является прием табле-

тированных антикоагулянтов, что снижает возможность

проведения фибринолитической терапии на 64% (вероят-

ность успешного исхода 0,36; 95% ДИ 0,31-0,43; Р < 0,001).

Показатели Фибринолити%

ческая терапия

(n = 3897)

Нереперфузион%

ная терапия 

(n = 2994)

Значение 

Р*

Демографические

Средний возраст, годы 80,3 81,5 < 0,001

Пол, % женщин 48 52 < 0,001

Факторы риска, %

Курение 10 10 0,4

Наличие инсульта 12 20 < 0,001

Почечная

недостаточность

1 2 < 0,001

Хроническая

дыхательная

недостаточность

6 7 0,08

Деменция 1 2 0,02

Рак (в течение

последних 3 лет)

4 5 0,02

Артериальная

гипертензия

32 35 0,04

Сахарный диабет 16 22 < 0,001

Хроническая сердечная

недостаточность

25 34 < 0,001

Предыдущий инфаркт

миокарда

17 25 < 0,001

Предыдущие ЧКВ или

АКШ

2 2 0,8

Лечение до поступления, %

Пероральные

антикоагулянты

2 4 < 0,001

Аспирин 32 38 < 0,001

Блокаторы 

β/адренорецепторов

26 27 0,7

Антагонисты

кальциевых каналов

17 16 0,6

Нитраты длительного

действия

16 22 < 0,001

Ингибиторы

АПФ/блокаторы

ангиотензина II

9 14 < 0,001

Диуретики 29 40 < 0,001

Статины 2 2 0,8

Дигиталис 9 14 < 0,001

Частота событий

Задержка кровотока

при поступлении

1 2 < 0,001

Таблица 1. Основные показатели пациентов в возрасте 

старше 75 лет с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST

Таблица 2. Количественное соотношение лечения, осложнений,

внутрибольничных манипуляций и последствий

Примечание: * – значение Р рассчитано с помощью метода Персона (χ2), 

кроме среднего возраста, который рассчитан с помощью t/метода.

Показатели Фибринолити%

ческая терапия

(n = 3897)

Нереперфузион%

ная терапия 

(n = 2994)

Значение

Р*

Лечение, %

Блокаторы 

β/адренорецепторов,

в/в

41 24 < 0,001

Нитроглицерин, в/в 43 36 < 0,001

Антикоагулянты, 

в/в, п/к

32 30 0,08

Пероральные

антитромбоцитарные

препараты

86 81 < 0,001

Пероральные

блокаторы 

77 67 < 0,001

Осложнения, %

Фибрилляция

желудочков

22 29 < 0,001

Сердечная

недостаточность**

56 57 0,5

Повторный инфаркт 6 4 < 0,001

Манипуляции

Коронарная

ангиография

7 4 < 0,001

Реваскуляризация 

в течение 30 дней***

5 3 < 0,001

Уровень смертности, %

Необработанные

данные (в течение

первых 30 дней)

24 28 < 0,001

Обработанные

данные (в течение

первых 30 дней)

23 26 0,02

Необработанные

данные (в течение

первого года)

31 42 < 0,001

Обработанные

данные (в течение

первого года)

32 36 0,001

Примечания: * – значение Р рассчитано с помощью метода Персона (χ2);

** – хроническая сердечная недостаточность предполагает наличие хрипов в легких,

назначение диуретиков внутривенно, продолжительное обеспечение позитивного

давления в дыхательных путях, систолическое давление должно быть < 90 мм рт. ст.

по крайней мере 1 час;

*** – реваскуляризация в течение первых 30 дней, которая не была проведена в сроч/

ном порядке.
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Ранее перенесенные инсульты уменьшают возможность

использования фибринолитической терапии на 40% (веро-

ятность успешного исхода 0,6;  95% ДИ 0,55-0,66; Р < 0,001).

При выполнении катетеризации в собственной лаборатории

больницы у пожилых пациентов вероятность успешного ис-

хода составляла 0,74; 95% ДИ 0,68-0,79; Р < 0,001). При на-

значении нефибринолитической терапии следует обращать

пристальное внимание на такие критерии (в порядке возрас-

тания): количество случаев острого инфаркта миокарда за

год, нарушение кровотока при поступлении в стационар,

хроническая сердечная, почечная недостаточность, исполь-

зование диуретиков, ингибиторов АПФ перед поступлени-

ем, сахарный диабет, рак в течение последних трех лет, пред-

шествующие инфаркты миокарда. Степень соответствия

показаний для фибринолитической терапии оценивали с по-

мощью с-статистического метода и метода Госмера-Леме-

шоу (χ2 = 20,94; Р = 0,007). Это вполне нормальный уровень,

но было еще несколько факторов, которые также влияли на

возможность проведения фибринолитической терапии,

но не входили в эти 22 показателя. Фибринолитическая тера-

пия у пациентов пожилого возраста улучшала результаты

лечения (Р < 0,001), при этом увеличилось количество паци-

ентов с низким уровнем риска. Разделяя всех пациентов в

возрасте старше 74 лет на группы, которые были основаны

на индивидуальных показаниях к фибринолитической

терапии, исследователи получили идентичные средние по-

казатели во всех группах (табл. 4). При позднем логическом

регрессионном анализе была определена связь между разви-

тием кровотечений, возрастом (относительный риск 1,08;

95% ДИ 1,01-1,15; Р < 0,03) и ранее перенесенным инсуль-

том (относительный риск 6,56; 95% ДИ 4,81-8,97; Р < 0,001).

Согласно данным регрессионного анализа Кокса, про-

ведение фибринолиза у пациентов пожилого возраста

с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST снизило

общий уровень смертности в течение первого года

и частоту развития нефатальных кровотечений (32%/36%;

относительный риск 0,87; 95% ДИ 0,8-0,94; Р < 0,001)

(рис. 2, табл. 5). Некоторые дополнительные показания
Таблица 3. Причины смерти в течение первого года пациентов

в возрасте старше 75 лет с острым инфарктом миокарда 

Примечания: * – значение рассчитано с помощью метода Персона (χ2);

** – данные о причинах смерти в 2000 году были неизвестны.

Причина Фибринолити%

ческая терапия 

Нереперфузион%

ная терапия 

Значение Р*

Ишемическая

болезнь сердца

1064 (27,3%) 973 (32,5%) < 0,001

Инсульт 42 (1,1%) 46 (1,5%) 0,09

Другие сердечно/

сосудистые

события

31 (0,8%) 68 (2,3%) < 0,001

Рак 15 (0,4%) 41 (1,4%) < 0,001

Другие причины 35 (0,9%) 69 (2,3%) < 0,001

Причина

неизвестна**

38 (1,0%) 54 (1,8%) 0,003

Живые 2672 (68,5%) 1743 (58,2%) < 0,001

Таблица 4. Соотношение показаний к проведению

фибринолитической терапии по группам*

Примечание: * – показания для проведения фибринолитической терапии рассчитаны

при проведении логического регрессионного анализа с учетом 22 показателей.

Группа Фибринолитическая

терапия

Нереперфузионная

терапия

Количество

пациентов

Среднее

соотношение

Количество

пациентов

Среднее

соотношение

1 711 0,4 (0,08) 1012 0,38 (0,09)

2 938 0,54 (0,02) 786 0,54 (0,03)

3 1069 0,62 (0,02) 654 0,62 (0,02)

4 1179 0,7 (0,03) 542 0,7 (0,03)

Таблица 5. Уровень смертности или частота развития церебральных кровотечений в группах пациентов в течение первого года

Примечание: * – при проведении регрессионного анализа Кокса учитывались 29 показателей.

Статистические

группы

Количество 

пациентов, %

Неурегулированный уровень смертности или

частота развития церебральных кровотечений

Урегулированный уровень 

относительного риска*

Фибринолити%

ческая 

терапия

Нерепер%

фузионная

терапия

Фибринолити%

ческая терапия

Нереперфузионная 

терапия

Относительный риск

(95% ДИ )

Значение 

Р

Всего 3897 (57) 2994 (43) 1228 (32) 1251 (42) 0,87 (0,8/0,94) 0,001

Всего (без учета

показаний)

3897 (57) 2994 (43) 1228 (32) 1251 (42) 0,87 (0,8/0,94) 0,001

Всего (только с учетом

показаний)

3897 (57) 2994 (43) 1228 (32) 1251 (42) 0,82(0,76/0,89) < 0,001

1/й статистический

квартиль

712 (41) 1012 (59) 314 (44) 537 (53) 0,83 (0,72/0,96) 0,01

2/й статистический

квартиль

939 (54) 786 (46) 327 (35) 315 (40) 0,92 (0,79/1,08) 0,3

3/й статистический

квартиль

1071 (62) 654 (38) 312 (29) 243 (37) 0,87 (0,73/1,03) 0,1

4/й статистический

квартиль

1180 (68) 543 (32) 275 (23) 156 (29) 0,87 (0,71/1,07) 0,2

2/4/й статистические

квартили

3900 (62) 1983 (38) 914 (29) 714 (36) 0,89 (0,81/0,98) 0,02

≤≤ 64 лет (n = 4638)

65%74 года (n = 3773)

2

Фатальные

кровотечения

Нефатальные

церебральные

кровотечения
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Рис. 1. Осложнения после проведенной фибринолитической те%

рапии в соотношении к возрасту 

Числа над колонкой – количество пациентов.
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к фибринолитической терапии не повлияли на результаты

анализа. При учете всех объективных показаний

к проведению фибринолиза улучшились показатели

выживаемости в течение первого года у пациентов в

возрасте старше 74 лет. Во всех группах с индивидуальны-

ми показаниями к фибринолизу относительный риск

составил 0,83-0,92, хотя он не был статистически значи-

мым во всех подгруппах. Если бы мы анализировали

результаты лечения всех пациентов в возрасте 75-85 лет,

результаты были бы такими же (относительный риск 0,86;

95% ДИ 0,78-0,94; Р < 0,001). У пациентов старше 85 лет

результаты фибринолитической терапии были немного

хуже (относительный риск 0,94; 95% ДИ 0,81-1,09; Р = 0,4).

У пациентов, которые принимали таблетированные анти-

коагулянты, фибринолитическая терапия не повлияла на

отдаленные результаты (относительный риск 0,98;

95% ДИ 0,61-1,59; Р = 0,9). Преимущества фибринолити-

ческой терапии продемонстрированы при выполнении

регрессионного анализа факторов, связанных с уровнем

смертности (табл. 6). 

С учетом возраста, наличия сахарного диабета, преды-

дущего инфаркта миокарда или хронической сердечной

недостаточности гетерогенных реакций не отмечалось.

Преимущества фибринолитической терапии у пациентов

пожилого возраста были также подтверждены результатами

регрессионного анализа выживших пациентов (n = 5 333),

учитывая терапию после выписки, наличие осложнений,

манипуляций, выполненных в больнице (относительный

риск 0,69; 95% ДИ 0,6-0,79; Р < 0,001). Это показало, что

прием большей пропорции блокаторов β-адренорецепто-

ров и антитромбоцитарных препаратов не влияет на отда-

ленные результаты. Преимущества фибринолитической

терапии у пациентов в возрасте старше 75 лет стали оче-

видны в первые 30 дней (относительный риск 0,88;

95% ДИ 0,79-0,98; Р = 0,02) и практически не изменились

даже после окончательного регрессионного анализа

Кокса с учетом случаев сердечно-сосудистых смертей,

инсультов, нефатальных церебральных кровотечений

в течение первого года (относительный риск 0,92;

95% ДИ 0,84-1,0; Р = 0,04).

Комментарии

Метод, который использовался Шведским националь-

ным регистром интенсивного лечения с 1991 года, стал

достоверным источником информации о пациентах, участ-

вовавших в исследованиях. Он обеспечивал автоматический

Клинические 

показатели

Количество 

пациентов, %

Неурегулированный уровень 

смертности или частота развития

церебральных кровотечений 

Урегулированный уровень

относительного риска*

Фибрино%

литическая

терапия

Нерепер%

фузионная

терапия

Фибринолитичес%

кая терапия

Нерепер%

фузионная 

терапия

Относительный

риск 

(95% ДИ)

Значение Р

Возраст 75/79 1939 1167 24,4 32,5 0,82 (0,71/0,94 0,005

Возраст 80/84 1309 1046 34,1 44,2 0,86 (0,75/0,99) 0,03

Возраст старше 85 649 781 47,6 52,5 0,94 (0,8/1,09) 0,4

Мужчины 2036 1438 29,4 40,8 0,82 (0,72/0,92) 0,001

Женщины 1861 1556 33,9 42,7 0,93 (0,83/1,04) 0,2

Сахарный диабет 637 673 36,1 49,5 0,75 (0,63/0,9) 0,001

Отсутствие диабета 3260 2321 30,6 39,6 0,91 (0,82/0,99) 0,04

Артериальная гипертензия 1258 1035 33,4 41,0 0,95 (0,82/1,09) 0,4

Отсутствие артериальной гипертензии 2639 1959 30,6 42,2 0,83 (0,75/0,92) < 0,001

Предыдущий инфаркт миокарда 671 739 39,0 44,9 0,93 (0,79/1,1) 0,4

Отсутствие предыдущего инфаркта миокарда 3226 2255 29,9 40,8 0,86 (0,78/0,94) 0,001

Задержка кровотока при поступлении 25 56 36,0 71,4 0,30 (0,11/0,81) 0,02

Отсутствие задержки кровотока при поступлении 3872 2938 31,5 41,2 0,88 (0,81/0,96) 0,002

Внутрибольничная лаборатория для проведения

катетеризации

1137 870 31,8 42,1 0,88 (0,75/1,02) 0,09

Отсутствие внутрибольничной лаборатории 

для проведения катетеризации

2760 2124 31,4 41,7 0,86 (0,78/0,95) 0,003

Прием пероральных антикоагулянтов 

до поступления

63 134 44,4 49,3 0,98 (0,61/1,59) 0,9

Отсутствие приема пероральных

антикоагулянтов до поступления

3834 2860 31,3 41,4 0,86 (0,8/0,94) 0,001

Наличие предыдущего инсульта 462 599 45,5 52,8 0,86 (0,72/1,03) 0,1

Отсутствие предыдущего инсульта 3435 2395 29,6 39,0 0,88 (0,8/0,96) 0,006

Примечание: * – при проведении регрессионного анализа Кокса учитывались 29 показателей.
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Рис. 2. Обоснованная вероятность смерти или развития церебраль%

ных кровотечений, связанных с проведенной фибринолитической

терапией у пациентов в возрасте старше 75 лет с инфарктом мио%

карда с элевацией сегмента ST (n = 6891) 

Вероятность смерти или развития церебральных кровотечений рас/

считана с помощью многомерного регрессионного анализа Кокса

с учетом всех показателей: относительный риск 0,87; 95% ДИ 0,8/0,94,

Р = 0,001. Обоснованная вероятность смерти или развития церебраль/

ных кровотечений у пациентов, которые получали и которые не полу/

чали фибринолитическую терапию, в течение первых 30 дней соста/

вила 23 и 26%, в течение первого года – 32 и 36% соответственно.

Таблица 6. Уровень смертности и частота развития церебральных кровотечений 

в клинических подгруппах пациентов в возрасте старше 75 лет
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контроль больных при их поступлении в стационар, регу-

лярную проверку источников информации о них в каждом

центре (больнице), правильность информации (в среднем

94% соответствия), а также высокую достоверность данных,

которые использованы в настоящих анализах.

Исследование по изучению влияния фибринолитичес-

кой терапии на пациентов в возрасте старше 75 лет

с инфарктом миокарда с элевацией сегмента ST

продемонстрировало увеличение выживаемости без слу-

чаев внутричерепных кровоизлияний. В соответствии

с данными рандомизированных исследований [3, 14, 15]

разница данных возникала в течение месяца и при

дальнейшем длительном наблюдении не изменялась.

Отличия в основных характеристиках при назначении

фибринолитической и нереперфузионной терапии очень

важны для дальнейшего рассмотрения. Также от-

мечались факты снижения общего показателя смертнос-

ти и церебральных кровотечений (Р < 0,001). Это

свидетельствовало о том, что у пациентов, которым

выполняли фибринолиз, риск развития осложнений

изначально был значительно ниже. 

При определении показаний для фибринолитической

терапии учитывали 27 показателей, которые влияют на

дальнейшую выживаемость. Благодаря отсутствию гетеро-

генности между различными показаниями (разница не

статистически значима во всех группах) анализы были

достоверны. Обоснованность данных подтверждена

дальнейшими исследованиями подгрупп пациентов.

В большинстве подгрупп выявлены явные преимущества

фибринолитической терапии, что подтверждает выводы

предыдущих рандомизированных исследований [3, 14, 15].

В соответствии с результатами рандомизированных иссле-

дований [16-18] у пациентов с артериальной гипертензией

преимуществ в применении фибринолитической терапии

было значительно меньше. В соответствии с предыдущими

данными [19] у небольшого количества пациентов, которые

принимали таблетированные антикоагулянты, фибриноли-

тическая терапия не всегда давала желаемые результаты.

Это доказывает, что наличие артериальной гипертензии

и прием таблетированных антикоагулянтов являются отно-

сительными противопоказаниями к назначению фибрино-

литической терапии [20]. Также стоит отметить, что у паци-

ентов в возрасте старше 85 лет не существует убедительных

доказательств для успешности фибринолитической

терапии, хотя существенных неблагоприятных реакций не

наблюдалось.

Исследование фибринолитической терапии [3] пока-

зало, что существенной разницы в уровне смертности на

35-й день при проведении фибринолиза и без него

у пациентов в возрасте старше 75 лет (24,3% в сравнении

с 25,3%) не обнаружено. Согласно полученным данным,

он составил 23 к 26% в течение первых 30 дней.

При выполнении двух совместных сердечно-

сосудистых исследований (Cooperative Cardiovascular

Project) разницы в уровне выживаемости в течение пер-

вых 30 дней не установлено. Интригующим было то, что,

согласно данным первого сердечно-сосудистого иссле-

дования (Бергер и др., n = 5 754), уровень смертности

был низким, а второго (Тиеманн и др., n = 2 673) – очень

высоким среди пациентов в возрасте старше 75 лет,

которым проводили фибринолиз. Это свидетельствует

о важности отбора пациентов, именно поэтому в нашем

исследовании принимали участие все пациенты, что ис-

ключало возможность систематической ошибки в оцен-

ке. Мы учитывали не только уровень смертности,

но и частоту нефатальных церебральных кровотечений,

в отличие от совместных сердечно-сосудистых иссле-

дований. Даже при этих условиях результаты в течение

первых 30 дней и первого года были значительно лучше

у пациентов, которым выполняли фибринолитическую

терапию, хотя общая вероятность событий была выше

благодаря преимуществам этой терапии, несмотря на то,

что интервенционные манипуляции гораздо эффектив-

нее у пациентов с высоким риском. При выполнении

совместных сердечно-сосудистых исследований мы

учитывали дополнительные показатели. Уровень ранней

реваскуляризации был значительно выше (32,5 и 20,4%

по сравнению с 3,4 и 2,5% в нашем исследовании),

возможно, благодаря более длительному наблюдению.

Кроме того, мы оценивали эффект фибринолитической

терапии у невыборочных пациентов без ранней реваску-

ляризации, как и в контролируемых плацебо исследова-

ниях фибринолитических препаратов [3,14,15].

Частота развития серьезных осложнений фибрино-

лиза оказалась значительно выше в группе пациентов

в возрасте старше 75 лет, чем в группе пациентов

в возрасте до 65, по сравнению с группой пациентов 

65-74 лет существенной разницы не установлено. По-

скольку это было нерандомизированное исследование,

выбор врача в пользу проведения или не проведения

фибринолиза мог повлиять на низкую частоту кровоте-

чений среди пациентов в возрасте старше 75 лет. Нали-

чие в прошлом инсульта у пациента повышало риск

развития кровотечения в 6 раз (сильная взаимосвязь по

сравнению с предыдущими исследованиями) [16]. Воз-

раст был вторым фактором риска при нефибринолити-

ческой терапии у пациентов с инфарктом миокарда

с элевацией сегмента ST. Однако пациенты с ранее

перенесенным инсультом не испытывали никакого

ухудшения в течение первого года при фибринолитичес-

кой терапии по сравнению с пациентами, которым

назначали нереперфузионную терапию. Эти данные

доказывают, что если проводить фибринолитическую

терапию согласно последним рекомендациям, то она

не опасна даже для  пациентов пожилого возраста.

Главными ограничениями в данном исследовании

стали наличие нерандомизированного назначения лече-

ния и вероятность влияния различных второстепенных

характеристик на результаты исследования. Чтобы

изучить данную проблему, мы использовали несколько

многомерных методов для уменьшения систематичес-

кой ошибки оценки, которая присуща обсервационным

исследованиям [12, 13]. Важность исследования заклю-

чается в том, что ни один пациент не был исключен за

счет какого-то дополнительного или недостающего

показателя, все пациенты, поступившие в отделение

интенсивной терапии сердечно-сосудистых забо-

леваний, были включены. Благодаря отсутствию спе-

цифического диагноза при оценке уровня смертности

(причин смерти) удалось избежать систематических

ошибок. Во время проведения анализа рассматривались

только сердечно-сосудистые смерти и кровотече-

ния, что продемонстрировало отдаленные результаты

фибринолитической терапии. Другим ограничением
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этого общенационального исследования было то, что

причина смерти во многих историях фигурировала как

клинический диагноз, только у 25% пациентов проводи-

лось вскрытие.

Выводы

Главным результатом исследования стало то, что у боль-

шинства пациентов пожилого возраста, которым была

проведена фибринолитическая терапия, общий уровень

смертности и частоты случаев кровотечений в течение

первого года уменьшился, поэтому нет никаких причин

отказываться от фибринолитической терапии пациентам

пожилого возраста (до 85 лет), пока не опубликованы

данные рандомизированных исследований. Наше иссле-

дование доказало, что фибринолитическая терапия мо-

жет быть спасительной у пациентов в возрасте старше

75 лет.
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Способ применения и дозы

Готовый для применения раствор Метализе® получают путем добавления полного объема воды для инъекций 
из предварительно заполненного шприца во флакон, содержащий лиофилизированный порошок.
Убедитесь, что доза Метализе® для введения подобрана в соответствии с весом пациента. 

Адъювантная терапия

Ацетилсалициловая кислота
Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и гепарин должны быть назначены как можно раньше от момента 
постановки диагноза для ингибирования тромбогенного процесса при инфаркте миокарда.
Аспирин нужно назначать как можно раньше после выявления симптомов инфаркта миокарда и
продолжать прием длительно. Рекомендуемая начальная доза для перорального приема составляет
150-325 мг в день. Если пациент не способен глотать, начальная доза 100-250 мг может быть введена
внутривенно. Дальнейшее дозирование и длительность применения аспирина определяются лечащим 
врачом.

Гепарин
Гепарин должен быть назначен как можно раньше после диагностики инфаркта миокарда, и его прием
продолжен в последующие 24 часа. Доза гепарина зависит от массы тела пациента. Для пациентов с весом
67 кг или менее рекомендован начальный внутривенный болюс гепарина не более 4000 МЕ с последующей
инфузией не более 800 МЕ/час. Для пациентов с массой тела более 67 кг рекомендован начальный
внутривенный болюс, который не превышает 5000 МЕ, с последующей инфузией не более 1000 МЕ/час.
Если пациент уже получает гепарин – первичный в/в болюс не вводят.

0,2 до 0,5 МЕ/мл.

Схема дозировки Метализе®

Масса тела пациента (кг)

< 60

 60 до < 70

> 70 до < 80

> 80 до < 90

> 90

Метализе® (МЕ) Метализе® (мг) Соответствующий объем 
готового раствора (мл)

6000

7000

8000

9000

10000

30

35

40

45

50

6

7

8

9

10

Регистрационное свидетельство № Р.09.03/07438 от 14.06.2006.

>
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В елике значення має вивчення раптової серцевої

смерті (РСС), яка є частою причиною при різних

захворюваннях системи кровообігу. РСС або

первинна зупинка серця – це смерть у присутності

свідків, яка настає при ішемічній хворобі серця (ІХС)

раптово впродовж однієї години з моменту появи ознак

захворювання, або у осіб, які до цього були абсолютно

здоровими, чи у хворих, стан яких був задовільним.

До РСС не відносять смерть у результаті інфаркту міокар-

да (ІМ) через 1 годину після його виникнення, а також від

шоку та набряку легень, оскільки причиною смерті є не

захворювання, а відмічені ускладнення.

РСС значно «помолодшала» і може зустрічатись у осіб

віком 20-30 років. У 80-90% випадків РСС виникає на до-

госпітальному етапі до приїзду швидкої допомоги.

Етіологія. Причинами РСС у 80-90% випадків є ІХС

(ІМ, різні форми стенокардії, постінфарктний

кардіосклероз, аритмії та блокади серця), кардіоміопатії,

гіпертонічна хвороба, набуті та вроджені вади серця, ано-

малії, провідна система серця (синдром Вольфа-

Паркінсона-Уайта, Кларка-Леві-Крітеско), пролапс

мітрального клапана, тампонада серця, хронічна серцева

недостатність (ХСН) тощо. Вона може виникати також

при захворюваннях органів дихання (бронхіальна астма,

хронічні обструктивні захворювання легень, тромбо-

емболія легеневої артерії), органів травлення (загальні

отруєння, перитоніти, гепатити, цирози печінки, крово-

течі), при застосуванні симпатоміметиків (норадреналін,

адреналін, допамін, мезатон), бронхолітиків (сальбута-

мол, беротек тощо), антиаритмічних препаратів (ААП) –

хінідин, дизопірамід, флекаїнід, аміодарон, верапаміл то-

що [3-5, 8].

Патогенез. Вважають, що основною причиною РСС є

аритмії, блокади серця та розвиток електричної не-

стабільності міокарда.

До пускових факторів РСС відносяться:

• гостра ішемія міокарда, зумовлена коронароспазмом,

тромбозом, у тому числі реперфузією, підвищенням

потреби міокарда в кисні;

• дисбаланс вегетативного статусу з перевагою симпа-

тичного;

• порушення метаболізму міокарда (гіпокаліємія, гіпо-

магніємія);

• токсичні фактори, в тому числі застосування сим-

патоміметиків, бронхолітиків, ААП, що підвищують

збудливість міокарда чи подовжують інтервал Q-T (про-

аритмічні реакції);

• блокада натрієвих каналів новокаїнамідом та етаци-

зином збільшує ступінь гіпополяризації мембран

кардіоміоцитів, у результаті чого при введенні мінімаль-

них аритмогенних доз хлориду калію виникають гіпо-

поляризаційні порушення ритму серця (екстрасистолія,

блокади серця, короткі епізоди тріпотіння та фібриляції

шлуночків – ФШ) [10].

Причиною РСС при захворюваннях серця та судин є

ФШ (85%), асистолія (20%) та електромеханічна ди-

соціація (5%), причому відсоток пацієнтів, які вижили і

перенесли хоч один епізод фатальних аритмій, невеликий

і становить 19% від загальної кількості.

Прогноз. Є різні критерії прогнозування РСС (спе-

цифічних критеріїв немає), які ми систематизували

в алгоритмі 1.

Фібриляція шлуночків, асистолія та електромеханічна

дисоціація: стандарти діагностики, реанімації 

та профілактики згідно з доказовою медициною

В.І. Денисюк, О.В. Ковальчук, Г.І. Хребтій, 
Вінницький  національний медичний  університет імені М.І. Пирогова

Алгоритм 1. Прогнозування раптової серцевої

смерті у хворих на ІХС [2, 3]

1. Тяжкі ураження міокарда, що супроводжуються

ішемією (часті напади стенокардії, депресія сегменту

ST у спокої та при фізичному навантаженні)

2. Перенесений ІМ і наявність зубця Q на ЕКГ

3. В анамнезі успішна реанімація після ФШ та асистолії

4. ХСН ІІБ – ІІІ ступеня (класифікація NYHA 3-4 ФК)

5. Дисфункція міокарда та зниження фракції викиду

(ФВ) менше 40% збільшує ризик РСС в 4 рази

6. Виражена кардіомегалія та збільшення розмірів по-

рожнин серця (за даними ЕхоКГ)

7. Виражена гіпертрофія лівого шлуночка (ЛШ) або

окремих камер серця

8. Електрична нестабільність серця (шлуночкова

екстрасистолія ІІІ-V градацій, багатофокусна шлуноч-

кова пароксизмальна тахікардія (ШПТ) або типу «пірует»).

10 поодиноких шлуночкових екстрасистол збільшують

ризик РСС в 4 рази, а при поєднанні їх зі зниженням

ФВ ≤ 40% – у 16 раз [8] 

9. Синоатріальна або АВ-блокада ІІ-ІІІ ступеня

10. Синдром слабкості синусового вузла із синкопаль-

ними епізодами

11. Порушення реполяризації (виражені зміни зубця Т

на ЕКГ)

12. Збільшення інтервалу Q-T > 0,44 с і дисперсія

інтервалу Q-T

13. Пізні потенціали шлуночків

14. Зниження варіабельності ритму серця

15. Гіпокаліємія і гіпомагніємія
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Однак згідно з даними холтерівського моніторування

ЕКГ, слід пам’ятати, що суправентрикулярні екстра-

систоли зустрічаються у 14-91% здорових осіб, шлуноч-

кові екстрасистоли – у 46-89%, міграція надшлуночко-

вого водія ритму – у 8-54%, вислизувальні комплекси

(МКХ 149.8) – у 4-46%.

Клінічні та інструментальні предиктори розвитку РСС

наведені в таблиці 1.

Таким чином, необхідно розглянути основні чинники РСС.

ФШ – хаотичне аритмічне збудження та неефективне

скорочення окремих м’язових волокон міокарда з дуже ви-

сокою частотою (більше 300/хв). У 75-90% випадків безпо-

середньою причиною смерті є ФШ, яка в 80-85% випадків

виникає після епізодів ШПТ, при цьому нерідко (25%)

після розвитку тахікардії типу «пірует». Хворі на ХСН при-

близно в 50% випадків помирають від ФШ.

Патогенез ФШ складний та до кінця не вивчений. Ви-

никнення тріпотіння і ФШ зумовлене розвитком ме-

ханізму re-entry. ШПТ трансформується в ФШ у 67,5% [1]

випадків, що є найбільш частою причиною РСС [1, 13].

Клініка. Основними клінічними симптомами раптової

зупинки кровообігу є:

• втрата свідомості;

• відсутність пульсу на сонних та стегнових артеріях;

• зупинка дихання;

• тонічні та клонічні судоми;

• розширення зіниць;

• сірувато-блідий відтінок слизових оболонок і шкіри.

ЕКГ-діагностика ФШ наведена в алгоритмі 2.

Реанімаційні заходи при ФШ представлені в алго-

ритмі 3, асистолії – в алгоритмі 4, електромеханічної

дисоціації – в алгоритмі 5.

Актуальним питанням є вивчення ефективності анти-

аритмічної терапії залежно від ризику РСС при структур-

них змінах у міокарді (табл. 2).

Як видно з приведених даних, найбільш ефективна

антиаритмічна терапія при 4-му і 5-му ступенях тяжкості

ураження міокарда.

Асистолія – це зупинка в роботі серця, яка на ЕКГ відо-

бражається рівною лінією. Її клінічні прояви такі ж, як

і при ФШ. 

Електромеханічна дисоціація – це збереження електрич-

ної активності серця за відсутності його механічних скоро-

чень, яка супроводжується раптовою зупинкою кровообігу.

Високоінформативні Інформативні Недостатньо 

інформативні 

чи маловивчені

Перенесений ІМ, ХСН,

артеріальна гіпертензія

(АГ), цукровий діабет

у поєднанні з похилим

та старечим віком

Шлуночкові екстрасис/

толи ≥ 10 за 1 годину,

нестійка шлуночкова

пароксизмальна

тахікардія (ШПТ) 

Пізній потенціал

шлуночків

Зниження ФВ менше

40% і збільшення

об’ємів лівого шлуноч/

ка, тахікардія типу

«пірует»

Нестійка шлуночкова

тахікардія

Подовження  інтервалу

Q/T, дисперсія інтерва/

лу Q/T

Варіабельність серце/

вого ритму: підвищення

активності симпатичної

і зниження активності

парасимпатичної 

нервової системи, 

барорефлекторна 

чутливість

Висока ЧСС у стані

спокою

Альтернація зубця Т;

турбулентність серце/

вого ритму; прохідність

інфарктозумовленої

артерії

Алгоритм 2. Стандарти ЕКГ�діагностики

тріпотіння та фібриляції шлуночків

ЕКГ�критерії тріпотіння шлуночків

1. Часті (250-300/хв) регулярні чи майже регулярні

хвилі порівняно великої амплітуди, широкі осциляції,

в яких неможливо визначити сегмент ST, зубці T, R i S 

2. Амплітуда хвиль однакова і нагадує синусоїдальну

криву

ЕКГ�критерії фібриляції шлуночків

1. Нерегулярні, неоднакової форми та амплітуди хвилі

фібриляції з частотою більше 300/хв

2. Комплекс QRS, сегмент ST і зубець T залежно від

амплітуди хвиль важко диференціюються або не

розпізнаються

3. Ізоелектрична лінія не визначається

4. Амплітуда хвиль фібриляції шлуночків має тен-

денцію до зменшення

Алгоритм 3. Стандарти послідовності 

реанімаційних заходів 

при фібриляції шлуночків

Крок 1

Діагностика раптової зупинки кровообігу

Крок 2

Зареєструвати ЕКГ, на якій при ФШ визначається

крива неправильної форми, а зубці не піддаються дифе-

ренціюванню

Крок 3

Покласти хворого на підлогу чи щит

Крок 4

Нанести різкий удар кулаком, занесеним приблизно на

20 см над грудною кліткою, по нижній третині грудини

Крок 5

Зробити непрямий масаж серця та штучне дихання із ро-

та в рот чи із рота в ніс (у співвідношенні 30 : 2, як однією,

так і двома особами) [3, 14], рекомендовані міжнародним

консенсусом із серцево-легеневої реанімації (2005)

Крок 6

Провести електричну дефібриляцію розрядом 360 Дж

(при поступовому збільшенні розряду відбувається втра-

та часу, тому ефективність її значно нижча)

Крок 7

Провести інтубацію трахеї та забезпечити венозний

доступ

Крок 8

Ввести 1 мл 1% розчину (1 мг ) адреналіну в/в кожні 

3-5 хв (не менше 1-2 разів). За відсутності венозного

доступу адреналін вводять ендотрахеально по 2-2,5 мг

Крок 9

Знову проводять електричну дефібриляцію розрядом

360 ДЖ

Крок 10

Ввести 1 мг/кг лідокаїну в/в струменево або 5 мг/кг

бретилію (орніду) в/в струменево 

Крок 11

Знову проводять електричну дефібриляцію розрядом

360 Дж

Таблиця 1. Клініко%інструментальні предиктори розвитку РСС
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Останнім часом велику увагу приділяють особливості

профілактики РСС на тлі ХСН [1, 9, 11]. У рандомізова-

них клінічних дослідженнях (РКД) CIBIS – III перекон-

ливо доведено, що у пацієнтів віком ≥ 65 років із симпто-

мами легкої чи середньої форми тяжкості стабільної

ХСН і ФВ лівого шлуночка ≥ 35% бісопролол більш

ефективно зменшував РСС протягом року порівняно

з еналаприлом [11] за рахунок більшого пригнічення

активності симпатичної нервової системи. В інших РКД

доведено, що при ХСН β-адреноблокатори (β-АБ),

інгібітори АПФ, антагоністи альдостерону (еплеренон)

зменшують виникнення РСС, однак найбільш ефектив-

ний у цих випадках аміодарон, який має широкий спектр

дії (блокує калієві, частково швидкі натрієві, повільні

кальцієві канали та β-адренорецептори) [1-3, 12].

Таким чином, з метою первинної профілактики РСС

(за відсутності злоякісних шлуночкових аритмій в анамнезі)

у хворих із ХСН необхідно в першу чергу застосовувати 

β-АБ (метопролол сукцинат, карведилол, бісопролол,

небіволол) та блокатори ренін-ангіотензин-альдостеронової

системи (у першу чергу інгібітори АПФ чи антагоністи

альдостерону). Якщо небезпечні шлуночкові аритмії є

в анамнезі, то препаратом вибору є аміодарон. Однак

найбільш ефективним методом вторинної профілактики

РСС вважають імплантовані кардіовертери-дефібриля-

тори (ІКД).

Ефективність антиаритмічної терапії згідно з доказовою

медициною і проведених РКД:

1. У РКД V-HeFT за даними дворічного спостереження

виявлено зниження смертності у хворих на ХСН на фоні

прийому інгібітора АПФ еналаприлу порівняно з

пацієнтами, що приймали комбінацію α-адреноблокато-

ра гідралазину з ізосорбідом динітратом у результаті змен-

шення РСС, особливо в осіб із помірною СН.

2. У результаті РКД RALES установлено, що терапія ан-

тагоністом альдостерону спіронолактоном у поєднанні з

діуретиком, інгібітором АПФ та дигоксином супроводжу-

валася більш значним зменшенням загальної смертності,

РСС. Вважають, що ця позитивна динаміка зумовлена

нормалізацією вмісту калію в крові, регресом інтер-

стиціального фіброзу, викликаного альдостероном.

3. Метааналіз РКД у хворих із підозрою на ІМ показав,

що внутрішньовенне призначення магнію в ранньому

періоді захворювання супроводжувалося зниженням

смертності на 45%. Але в більш пізніх дослідженнях ефек-

тивність магнію при ІМ не підтвердилась.

4. Тривале застосування інгібіторів фосфодіестерази

(мілренон) у РКД PROMISE супроводжувалося підвищен-

ням загальної смертності в результаті збільшення ЧСС, то-

му в такої категорії хворих їх застосовувати не можна.

5. ААП ІА, ІВ, ІС класів виявилися нездатними в про-

філактиці РСС, про що свідчать численні РКД, а навпаки,

її значно збільшують.

6. Новий блокатор калієвих каналів дофетилід у РКД

DIAMOND не зменшував РСС у хворих, що перенесли

ІМ з дисфункцією ЛШ.

7. У Канадському РКД САМІАТ і Європейському

дослідженні ЕМІАТ вивчали вплив аміодарону у хворих із

Алгоритм 4. Реанімаційні заходи при асистолії

(Grauer K., Covallаro D., 1996)

Крок 1

Непрямий масаж серця та штучне дихання із рота

в рот чи із рота в ніс

Крок 2

Адреналін вводять у дозі 1 мг в/в чи ендотрахеально

(2-2,5 мг). Дозу можна збільшувати за відсутності

клінічного ефекту

Крок 3

Атропін вводять у дозі 1 мг в/в. Ін’єкції проводять

кожні 3-5 хв до загальної дози 0,04 мг/кг маси тіла (3 мг)

Крок 4

Проведення ендокардіальної електрокардіостиму-

ляції, чим раніше вона розпочата, тим вища її ефек-

тивність

Крок 5

Бікарбонат натрію при асистолії краще не вводити,

якщо зупинка кровообігу не дуже тривала, чи вона ви-

никла на тлі компенсованого ацидозу

Крок 6

Амінофілін (еуфілін, теофілін) вводять в/в струменево

в дозі 250 мг упродовж 1-2 хв

Алгоритм 5. Послідовність реанімаційних

заходів при електромеханічній дисоціації

Крок 1 

Непрямий масаж серця та штучна вентиляція легень

Крок 2

Налагодити в/в інфузію

Крок 3

Адреналін у дозі 0,5-1 мг 1 : 10000 розчину в/в струме-

нево, який вводять кожні 5 хв

Крок 4 

Інтубація трахеї, яку проводять одночасно з іншими

реанімаційними заходами

Крок 5 

Можливе використання бікарбонату натрію (ефек-

тивність його сумнівна) в дозі 1 мекв/кг, можна вводити

його кожні 10 хв у дозі, що становить половину від по-

чаткової

Ступені Характеристика 

ураження серця

Ризик Ефективність 

ААП

1/й Структурна патологія без

впливу на шлуночок: про/

лапс мітрального клапана

без регургітації або пору/

шень реполяризації, додат/

кові АВ/шляхи проведення,

помірний мітральний стеноз

+++++ +

2/й Мінімальна дисфункція ЛШ,

помірна гіпертрофія або пе/

ревантаження об’ємом без

вираженої дилатації ЛШ

++++ ++

3/й Ураження міокарда без

застійних феноменів або

тяжкої систолічної

дисфункції ЛШ

+++ +++

4/й Виражена гіпертрофія ЛШ ++ ++++

5/й Застійна СН, тяжка 

систолічна дисфункція ЛШ,

виражена ішемія

+ +++++

Таблиця 2. Ступені тяжкості структурного ураження серця 

та його потенціальний вплив на ризик РСС та ефективність 

антиаритмічної терапії

↓

↓

↓

↓
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постінфарктним кардіосклерозом, ускладненим екстра-

систолією. У цих дослідженнях аміодарон достовірно

знижував ризик аритмічної та кардіальної смерті. Отже,

аміодарон – це єдиний ААП, який безпечно та ефективно

попереджував ризик РСС у результаті зменшення шлу-

ночкової екстрасистолії. В іншому дослідженні показано,

що допоміжне призначення β-АБ до терапії аміодароном

приводить до підвищення профілактичного лікування

в 2,2 раза за рахунок зниження аритмічної смерті та

в 1,8 раза – ризику серцевої смерті.

Профілактика РСС за допомогою β-АБ і аміодарону

наведена в таблиці 3.

Проведений ряд РКД із вивчення ефективності

застосування штучних кардіовертерів-дефібриляторів

у профілактиці РСС. Доведено, що ІКД більш ефективно

попереджують розвиток РСС, ніж аміодарон при

злоякісних шлуночкових аритміях. При цьому ААП

попереджують виникнення РСС, а кардіовертери-дефібри-

лятори її купірують.

Первинна та вторинна профілактика РСС наведена

в таблицях 4, 5.

У профілактиці РСС ліпофільні β-АБ не поступаються

аміодарону (при ФШ не більше 40%) після перенесеного

ІМ. Комбінація аміодарону з ліпофільними β-АБ

найбільше знижує загальну смертність у хворих із

післяінфарктним кардіосклерозом із дисфункцією лівого

шлуночка за рахунок зменшення РСС [7].

Профілактичне лікування після успішно проведеної

дефібриляції наведено в алгоритмі 6.

Проведені багатоцентрові дослідження з доказової ме-

дицини свідчать:

1. Призначення β-АБ, інгібіторів АПФ і статинів

зменшує ризик РСС у пацієнтів, що перенесли ІМ,

а у хворих із СН – інгібіторів АПФ (еналаприлу, каптопри-

лу, лізиноприлу тощо) та β-АБ (метопрололу, бісопрололу,

карведилолу) та антагоністів рецепторів альдостерону

(спіронолактону).

2. РСС на 57% зменшує імплантація ІКД, яка є най-

більш ефективною у профілактиці ФШ, однак через

високу вартість апаратів для пацієнтів України вони мало-

доступні [1, 6, 12, 13].

Останнім часом встановлено, що ризик нанесення роз-

рядів у хворих із високими факторами ризику РСС

у комбінації з β-АБ та аміодароном достовірно нижчий,

ніж при ізольованому застосуванні β-АБ [6].

Дослідження американських лікарів у хворих, що пере-

несли ІМ, показали, що у пацієнтів, які вживали морську

рибу принаймні один раз на тиждень, відносний ризик

РСС достовірно знижувався порівняно з тими, що їли ри-

бу менше ніж 1 раз на місяць. Доведено, що вживання

морських продуктів, які містять омега-3 поліненасичені

жирні кислоти, було також пов’язане зі зменшенням

ризику РСС.

У осіб, які регулярно виконують помірні фізичні наван-

таження (наприклад, робота в саду або прогулянка) чи

вправи підвищеної інтенсивності протягом 60 хв на тиж-

день, РСС була приблизно на 70% нижчою, ніж

Клінічний стан Клас І 

(засоби 

першого ряду)

Клас ІІА 

(засоби 

другого ряду)

Клас ІІБ 

(засоби 

третього ряду)

Перенесений ІМ: первинна профілактика

Дисфункція ЛШ β/АБ 

Інгібітори АПФ

Антагоністи

рецепторів 

альдостерону 

Аміодарон ІКД

(якщо ФВ ≤
30%)

ФВ ≤ 30% + спон/

танна нестійка ШТ

+ індукована 

за допомогою 

електрофізіологіч/

ного дослідження

стійка ШТ

ІКД

Перенесений ІМ: вторинна профілактика

Перенесена ФШ ІКД

Гемодинамічно

нездатна стійка ШТ

ІКД Аміодарон

β/АБ

Дилатаційна

кардіоміопатія: пер/

винна профілактика

Інгібітори АПФ

β/АБ

Антагоністи

рецепторів 

альдостерону

Аміодарон

ІКД 

Дилатаційна

кардіоміопатія: 

вторинна 

профілактика

ІКД

Інгібітори АПФ

β/АБ

Антагоністи

рецепторів 

альдостерону

Аміодарон

Стан хворих Рекомендації Рівень 

доказовості

Реанімовані після ШТ/ФШ зі спонтанними гемодинамічно 

нестабільними ШТ

ІКД Клас І А

β/АБ Клас ІІ А С

Аміодарон Клас ІІ А С

Зі спонтанними гемодинамічно стабільними мономорфними ШТ

β/АБ Клас ІІ А Думка експертів

Аміодарон Клас ІІ А Думка експертів

ІКД Клас ІІ В В

Препарати Рекомендації Рівень 

доказовості

β/АБ Клас І А

Інгібітори АПФ Клас І В

Ліпідознижувальні засоби Клас І А

Аміодарон Клас ІІ А А

Омега/3 поліненасичені 

жирні кислоти

Клас ІІ А В

Рекомендації Категорія пацієнтів і тип профілактики РСС

Користь, безпека

β/АБ

Після ІМ, у тому числі у пацієнтів із СН (первинна)

Синдром подовженого інтервалу Q/T (первинний)

Синдром подовженого інтервалу Q/T 

разом із ІКД (вторинний)

Докази або думка

експертів 

на користь засто/

сування β/АБ

Післяінфарктні пацієнти, реанімовані після ШТ/ФШ,

спонтанна стійка ШТ (вторинна)

Безсимптомний синдром подовженого 

інтервалу Q/T (первинний)

Міокардіальні містки (первинна)

Катехоламічна поліморфна ШТ 

(первинна та вторинна)

Аргументи на ко/

ристь застосуван/

ня β/АБ слабші

Аритмогенна дисплазія правого шлуночка 

(первинна)

Немає підстав

для застосування

β/АБ

Гіпертрофічна кардіоміопатія 

(первинна)

Докази або думка

експертів 

на користь 

застосування

аміодарону

Післяінфарктні пацієнти 

Післяінфарктні пацієнти, реанімовані після ШТ/ФШ

Спонтанна ШТ (вторинна)

Аортальний стеноз (первинна)

Аргументи 

на користь 

застосування

аміодарону

слабші

Гіпертрофічна кардіоміопатія (первинна)

Дилатаційна кардіоміопатія (первинна)

Аритмогенна дисплазія ПШ (первинна)

Синдром Вольфа/Паркінсона/Уайта (первинна)

Таблиця 3. Доцільність застосування ββ%адреноблокаторів

і аміодарону для запобігання РСС

Таблиця 4. Первинна профілактика РСС у хворих на ІМ, 

які перенесли ІМ, та з ХСН 

за даними Європейського товариства кардіологів

Таблиця 5. Вторинна профілактика РСС за рекомендаціями 

Европейського товариства кардіологів

Таблиця 6. Рекомендації Європейського товариства кардіологів

у профілактиці РСС
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у пацієнтів, які фізичні навантаження не виконували.

Отримані дані свідчать, що для профілактики РСС не-

обхідно використовувати регулярні та нерегулярні

фізичні навантаження.

Однак надмірне та тривале вживання алкоголю підви-

щує ризик виникнення РСС. 

Отже, застосування β-АБ, інгібіторів АПФ, статинів,

аспірину, проведення імплантації кардіовертерів-

дефібриляторів, вживання морської риби та виконання

помірних фізичних навантажень достовірно збільшують

тривалість життя, зменшують смертність та покращують

якість життя.

Поряд із цим проведені в аритмології значні досліджен-

ня з доказової медицини дозволили встановити наступне:

1. У результаті рандомізованих плацебо контрольованих

досліджень встановлено, що лідокаїн збільшує леталь-

ність у хворих після перенесеного ІМ. Мегадослідження

CAST [1985-1995] переконливо довело, що при засто-

суванні енкаїніду, флекаїніду та етацизину смертність

збільшується в 2,5 раза і більше при тривалому їх засто-

суванні. ААП ІІІ класу соталол, за даними дослідження

SWORD (3 тис. хворих), також збільшує смертність

у середньому в 1,7 раза у хворих на ІХС після перенесено-

го ІМ, ускладненого ХСН із ФВ ≤ 40%.

Під час багатоцентрового дослідження SPAF встановле-

но, що у хворих на ФП, ускладнену ХСН, після призна-

чення хінідину сульфату або новокаїнаміду ризик смерті

зростав у 5,8 раза. 

У дослідженні DIAMOND (1 500 хворих) ААП І класу

дофетилід, навпаки, виявився ефективним. Він попереджує

виникнення ФП, що дало змогу уникнути повторної

госпіталізації пацієнтів, але не кардіальної смерті.

2. Ефективність ААП ІІІ класу аміодарону вивчали

у 13 рандомізованих дослідженнях, результати яких були

зведені в метааналізі АТМА (понад 6 500 пацієнтів). Виявле-

но, що у хворих на ХСН після перенесеного ІМ при трива-

лому застосуванні аміодарону протягом 2,5 років спостеріга-

лося зниження загальної смертності на 13%, а частоти

РСС – на 29%. У дослідженнях ЕМІАТ, САМІАТ доведено,

що при ХСН після застосування аміодарону відмічалося

додаткове зниження ризику смерті через кардіальні причи-

ни в 1,8 раза, коли цей препарат комбінували з β-АБ.

3. У багатоцентровому дослідженні ESVEM (1993) було

встановлено, що протиаритмічний препарат соталол більш

ефективний порівняно з новокаїнамідом, пропафеноном,

хінідину сульфатом, іміпраміном і пірменомом у пацієнтів із

ШПТ. Проте гемодинамічні побічні ефекти соталолу обме-

жують перспективу його широкого застосування при ХСН.

4. Тривале застосування антагоністів альдостерону

(спіронолактон у невеликих дозах – 25 мг/добу) при ХСН

значно зменшує ризик смерті (у середньому на 29%). Ана-

логічні дані отримані в рандомізованому дослідженні

ЕPHESUS (6 632 пацієнтів), коли при тривалому засто-

суванні іншого інгібітора альдостерону (еплеренону)

у хворих на ІХС після перенесеного ІМ частота РСС

зменшилася у середньому на 21-23%.

Однак при застосуванні ААП можуть виникати аритмо-

генні ефекти.

Фактори виникнення аритмогенних ефектів ААП:

1. Дисфункція ЛШ збільшує ризик аритмогенної дії

препаратів на 5-20% (окрім аміодарону).

2. Вроджене та набуте подовження тривалості інтервалу

Q-T (викликають ААП ІА і ІІІ класів).

3. Поєднання ААП із дигоксином та діуретиками.

4. Похилий та старечий вік.

5. Гіпокаліємія, гіпомагніємія.

6. Знижена функція нирок, печінки.

7. ХСН ІІБ – ІІІ стадії.

Помилки та необгрунтовані призначення препаратів не

рекомендовані доказовою медициною:

1. Призначення ААП при функціональних аритміях мо-

же призвести до розвитку аритмогенного ефекту і

ФШ. Слід враховувати співвідношення потенційної не-

безпеки і користі ААП.

2. Згідно з результатами багатоцентрового дослідження

CAST, ААП І класу (енкаїнід, флекаїнід, етацизин) не слід

призначати хворим після перенесеного ІМ тривало,

оскільки вони підвищують летальність у 2,5-3,6 раза

порівняно з плацебо.

3. ААП І класу не слід призначати при органічних за-

хворюваннях серця (при некоронарогенних захворюван-

нях можна), оскільки вони негативно впливають на про-

гноз життя.

4. Комбінована терапія здатна не тільки підсилювати

дію ААП, але й сумарну побічну реакцію лікарських

засобів.

5. Найбільшою помилкою при проведенні профілакти-

ки тромбоемболічних ускладнень у хворих із постійною

формою ФП є призначення аспірину замість антикоа-

гулянтів непрямої дії (варфарину).

6. Недостатня підготовка лікарів у проведенні медика-

ментозної чи електричної кардіоверсії при затяжному

нападі ФП (застосування прямих і непрямих антикоа-

гулянтів в адекватних дозах під необхідним контролем

лікування).

Алгоритм 6. Превентивне лікування 

після успішно проведеної дефібриляції 

серця, направлене на попередження 

постконверсійних аритмій

Крок 1

Лікування основного захворювання

Крок 2

Корекція іонних порушень клітинних мембран

кардіоміоцитів:

• магнію сульфат – 1 г/добу в/в крапельно впродовж

2-3 днів

• панангін (аспаркам) – 20 мл в/в крапельно впродовж

3 днів, потім по 2 драже тричі на день протягом 2-4 тижнів

Крок 3

Корекція перекисного окислення ліпідів і антиокси-

дантна система захисту:

• кверцетин – 3 г/добу чи корвітин 2 мл в/м

• триметазидин – 60-75 мг/добу

Крок 4

Проведення антифібриляторної терапії за допомогою

ААП чи інгібіторів АПФ:

• метопролол (атенолол) по 100-200 мг/добу

• бісопролол (конкор) у дозі 5-10 мг/добу

• аміодарон (кордарон, аритміл) по 200-400 мг/добу

• еналаприл або ліприл, чи периндоприл у дозі 

10-20 мг/добу

• каптоприл по 50-75 мг/добу 
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Відомо, що після успішної реанімації хворий тривалий

час знаходиться в критичному стані і може виникати

післяреанімаційна хвороба, яка характеризується ме-

таболічними порушеннями та синдромом поліорганної

недостатності. Серед інших порушень провідними є

післяреанімаційна дисфункція міокарда та центральної

нервової системи, котра визначає високу ранню після-

реанімаційну смертність. Однак ще не розроблено ефек-

тивного специфічного лікування післяреанімаційної

хвороби [14]. Поряд із цим рання діагностика та швидка

корекція артеріальної гіпотензії, гіпоксемії, підвищеного

внутрішньочерепного тиску та профілактика таких

ускладнень, як синдром дисемінованого внутрішньо-

судинного згортання крові, нозокоміальна пневмонія,

гострий респіраторний дистрес-синдром, поліпшують

виживання, ефективність яких, згідно з даними доказової

медицини, переконливо доведено.
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В о всем мире первое место в структуре заболевае-

мости и смертности прочно занимают болезни

сердечно-сосудистой системы, в первую очередь

острый инфаркт миокарда. В настоящее время, к приме-

ру, в США развивается примерно 500 тыс. новых случаев

острого инфаркта миокарда с элевацией сегмента ST

(ОИМСЭST) в год [5, 8, 12]. 

Эффективное и безопасное лечение ОИМСЭST осно-

вывается на знании и понимании этиологии и патогенеза

заболевания. Развитие этого патологического состояния

всегда связано со значительным снижением коронарного

кровотока, обусловленного острым образованием внутри-

сосудистого тромба и полной окклюзией инфарктсвязан-

ной коронарной артерии (ИСКА). По данным ургентной

коронароангиографии (КАГ), тромб в коронарной арте-

рии обнаруживают у 90% пациентов с ОИМСЭST. Причи-

ной внезапного тромбообразования является разрыв

нестабильной атеросклеротической бляшки, то есть

бляшки с большим рыхлым липидным ядром, тонким

соединительнотканным покрытием, содержащим боль-

шое количество макрофагов. Любое незначительное

повышение внутрисосудистого давления вызывает разрыв

такой бляшки и острое формирование внутрисосудистого

тромба на ее поверхности [12].

Современная стратегия лечения пациентов требует

немедленного решения вопроса о патогенетически обос-

нованных способах восстановления кровотока в ИСКА,

таких как тромболитическая терапия (ТЛТ) и/или пер-

вичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) [1].

Препараты для проведения 
тромболитической терапии

Появление тромболитических препаратов вызвало

революционные изменения в лечении пациентов

с ОИМСЭST. Проведенные в 80-90 гг. XX века масштаб-

ные международные клинические исследования укрепи-

ли позиции ТЛТ в лечении пациентов с ОИМСЭST.

Исследования ISIS-2, GISSI наглядно продемонстри-

ровали высокую эффективность и безопасность приме-

нения стрептокиназы, однако ее высокие антигенные

свойства, невозможность повторного введения требовали

поиска новых препаратов [7, 9, 11]. Оптимальным выбо-

ром стал тканевый активатор плазминогена – наиболее

физиологичный путь фибринолиза с активацией только

фибрин-связанного плазминогена. После завершения

исследования GUSTO применение альтеплазы стало

возможным в широкой клинической практике [2, 6]. ТЛТ

с использованием альтеплазы оказалась более эффектив-

ной, чем ТЛТ со стрептокиназой, и при этом оставалась

возможность повторного введения препарата. 

Изучение патофизиологических процессов при

ОИМСЭST, различных способов достижения коронарной

реперфузии показало, что ТЛТ наиболее эффективна

в первые 1-3 часа заболевания. Результаты метаанализа

22 клинических исследований подтвердили четкую

прямолинейную зависимость между временем начала

ТЛТ и прогнозом состояния пациента. Так, ее проведение

в интервале от 30 до 60 минут с момента появления симп-

томов приводит к спасению 60-80 жизней пациентов на

1 тыс. больных к 35-му дню наблюдения, а с 1 до 3 часов –

30-50 жизней. Следует отметить, что только 11% пациен-

тов, нуждающихся в ТЛТ, получали ее к 3-му часу разви-

тия ОИМСЭST [4]. Это свидетельствует о необходимости

максимально раннего проведения ТЛТ – на догоспиталь-

ном этапе, что позволяет сэкономить 58 минут к началу

лечения (время начала ТЛТ в стационаре – 

162 минуты с момента появления симптомов ОИМСЭST,

на догоспитальном этапе – 104 минуты), снижает внутри-

больничную летальность на 17% [10]. Однако введение

препарата при ТЛТ всегда сопровождается большими

временными затратами. Так, стрептокиназу вводят в тече-

ние часа, альтеплазу – 1,5 часа. Это связано со сверх-

коротким периодом полувыведения препаратов. Появ-

ление новых рекомбинантных тканевых активаторов

плазминогена с большим периодом полувыведения

позволило проводить ТЛТ одним или двумя болюсами

лекарства. По результатам исследований GUSTO-III

и ASSET, ретеплаза (2 болюса) и тенектеплаза (1 болюс)

подтвердили свою эффективность и безопасность [14]. 

Тенектеплаза (Метализе, компания Boehringer

Ingelheim, Германия) – генетически модифицирован-

ный тканевый активатор плазминогена, что позволяет

увеличить период полувыведения препарата (примерно

до 20 минут), повысить фибриноспецифичность и ре-

зистентность к ингибитору активатора плазминогена-1.

Благодаря этому стало возможно вводить препарат

однократным болюсом, что очень удобно, особенно на

догоспитальном этапе, например в машине скорой по-

мощи. В исследовании ASSENT-3 PLUS возможность

введения тенектеплазы болюсом экономит 53 минуты

к моменту начала лечения. Экономия времени позво-

лила увеличить число пациентов, получивших ТЛТ

в первые 2 часа ОИМСЭST до 53%, в то время как сре-

ди пациентов, госпитализированных в стационар,

лишь у 29% пациентов. Сокращение времени до нача-

ла ТЛТ достоверно снижает смертность пациентов за

время госпитального наблюдения. Так, среди пациен-

тов, получивших ТЛТ в первые 2 часа ОИМСЭST,

смертность в течение 30 дней составила лишь 4,4%,

на 2-4-м часу болезни – 6,2%, на 4-6-м – 10,4% [13].

Современная стратегия лечения

острого инфаркта миокарда

В.К. Гринь, О.И. Столика, Р.Н. Романенко, В.Б. Костогрыз, 
Институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака 

АМН Украины, г. Донецк
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Таким образом, применение тенектеплазы эффективно

и безопасно на догоспитальном этапе, а с учетом эконо-

мии времени и возможности абортивного течения

ОИМСЭST, клинически выгодно, обеспечивает благо-

приятный прогноз. В то же время проведение ТЛТ не

решает проблемы восстановления проходимости ИСКА,

так как не оказывает влияния на просвет, а лишь устраня-

ет внутрисосудистый тромб, образовавшийся на неста-

бильной атеросклеротической бляшке. Возможность

применения тенектеплазы у пациентов с ОИМСЭST и от-

сроченным ЧКВ изучалась в исследовании ASSENT-4 [3].

Были сформированы две группы наблюдения – с ЧКВ

и ЧКВ после проведения ТЛТ тенектеплазой. По резуль-

татам исследования, в группе догоспитального тромболи-

зиса эффективность тенектеплазы с последующим прове-

дением ЧКВ оказалась лучше, чем только ЧКВ, при этом

летальность в группе догоспитальной ТЛТ тенектеплазой +

ЧКВ была самой низкой за всю историю тромболитичес-

ких испытаний и составила 3,1 против 4,1% в группе

ЧКВ. Следовательно, обсуждая результаты исследования

ASSENT-4, с уверенностью можно предположить, что

новой стратегией лечения пациентов с ОИМСЭST

вполне может стать сочетание догоспитальной ТЛТ

с помощью тенектеплазы с последующим проведением

ЧКВ в условиях стационара. Такая стратегия позволяет

удачно совместить положительные моменты обоих спо-

собов реперфузии – раннее начало ТЛТ на догоспиталь-

ном этапе с помощью тенектеплазы и хирургическую

коррекцию просвета ИСКА, достигаемую при ЧКВ. 

Алгоритмы лечения
Выбирая тот или иной способ лечения ОИМСЭST, не-

обходимо оценивать время с момента возникновения

симптомов, показания и противопоказания к ТЛТ, риск

проведения ТЛТ, время для транспортировки пациента

в стационар и возможность проведения ЧКВ. 

ТЛТ предпочтительнее, если прошло менее 3 часов

с момента появления симптомов ОИМСЭST или есть

трудности с транспортировкой пациента в стационар

для проведения ЧКВ (нет поблизости, занята опера-

ционная, прошло с момента звонка до проведения ЧКВ

более 60-90 минут), при затрудненном сосудистом

доступе, а также при ожидаемой разнице во времени

между предполагаемым стартом ТЛТ и раздуванием

баллончика в ИСКА более чем 60 минут.

ЧКВ предпочтительнее, если время с момента звон-

ка (доставки в стационар) до проведения ЧКВ менее

60-90 минут, время с момента возникновения симпто-

мов – более 3 часов, класс KILLIP – 3 и выше, есть

противопоказания к проведению ТЛТ. 

С 2004 года в Институте неотложной и восстановитель-

ной хирургии им. В.К. Гусака АМН Украины внедрена

программа лечения пациентов с ОИМСЭST методами

ТЛТ, в том числе на догоспитальном этапе, и ЧКВ (ур-

гентная ангиопластика и стентирование ИСКА ). За это

время пролечено 349 пациентов с диагнозом ОИМСЭST,

115 пациентам проведено первичное ЧКВ, 70 – ТЛТ, в том

числе 15 больным – на догоспитальном этапе.

Внедрение ТЛТ с помощью тенектеплазы на догоспи-

тальном этапе, круглосуточное применение ЧКВ у паци-

ентов с ОИМСЭST в течение двух лет позволили снизить

общую летальность на 5,3% – с 14,8% в 2004 г. до

9,5% в 2006 г. 

Благодаря постоянно проводимой организационной ра-

боте изменилась структура поступления пациентов

с ОИМСЭST: в 2 раза больше поступило больных до 6 ча-

сов от начала заболевания, что позволило практически

в 2 раза больше применять ТЛТ и интервенционные

методы лечения. С внедрением новых технологий лечения

в 2 раза снизилась летальность у лиц трудоспособного воз-

раста (с 5,5 до 2,74% ), что обусловлено ранним примене-

нием ТЛТ. Летальность в этой группе больных – 8,5%.

В апреле 2006 г. внедрена методика ТЛТ тенектеплазой на

догоспитальном этапе. Летальность в этой группе пациентов

(15 человек) составила 0%. Удельный вес госпитальной ТЛТ

уменьшился на 10%, ургентных коронарных вмешательств –

увеличился на 13,5%, на 2,3% снизилась досуточная леталь-

ность. В группе больных, которые по каким-либо причинам

(поздняя госпитализация, наличие противопоказаний, отказ

больного от любых манипуляций) лечились традиционно,

летальность составила 16,7%.

Таким образом, внедрение инновационной стратегии

лечения пациентов с ОИМСЭST, широко применяемой

во всем мире, значительно снижает как летальность, так

и инвалидизацию больных, особенно трудоспособного

возраста.
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Г іпертонічні кризи (ГК) – найбільш небезпечний

прояв артеріальної гіпертензії (АГ) (25-40%). Хворі,

які перенесли ускладнений ГК, помирають протя-

гом наступних трьох років від ниркової недостатності

(рівень доказовості А), інсультів (рівень доказовості В).

Цей ризик збільшується з віком і при підвищенні креа-

тиніну в крові (рівень доказовості А), більшій тривалості

АГ (рівень доказовості В) [1, 3, 8, 10].

Гіпертонічний криз – це гостре значне підвищення

артеріального тиску (АТ), що супроводжується

клінічною симптоматикою ураження органів-мішеней

в результаті нервово-судинних і гуморальних порушень.

При ГК відбувається підвищення систолічного АТ на

20-100 мм рт. ст., діастолічного – на 10-50 мм рт. ст. або

до 210/120 мм рт. ст.

Етіологія. Причиною різкого підвищення АТ є факто-

ри, що сприяють розвитку ГК (надмірне вживання

кухонної солі, різні зміни кліматометеорологічних

факторів, гостра відміна β-адреноблокаторів (β-АБ),

клофеліну, допегіту після тривалого їх застосування;

зловживання міцними кавою та чаєм, тютюнопалінням,

алкоголем; сонячна гіперінсоляція; зміна гормонально-

го спектру у жінок під час клімаксу, перед менструацією

тощо).

Патогенез. Основні патогенетичні ланки розвитку ГК:

1. Гіперактивація симпатико-адреналової системи.

2. Гостра та постійно наростаюча затримка натрію та води.

3. Накопичення кальцію в ендотелію судин, ендотеліну,

тромбоксану, ангіотензину ІІ, альдостерону, що призво-

дить до спазму судин, підвищення АТ.

4. Зниження вазодилатуючих факторів (простацикліну

та оксиду азоту).

5. Відбувається формування системних і гемоди-

намічних порушень (церебральних, коронарних, реналь-

них, периферичних, макро- і мікроциркулярних) із

розвитком тканинної та органної ішемії, пошкодження

ендотелію.

6. Судинний механізм: підвищення загального перифе-

ричного опору судин (ЗПОС) у результаті збільшення

вазомоторного (нейрогуморальні впливи) та базального

(при затримці натрію) тонусу артеріол.

7. Кардіальний механізм у відповідь на збільшення час-

тоти серцевих скорочень (ЧСС), обсяг циркулюючої

крові (ОЦК), скоротливості міокарда (збільшення

фракції викиду) [2, 5, 12, 13, 17].

Класифікація ГК Українського товариства кардіологів
(1999)

1. Ускладнені гіпертонічні кризи з гострим або

прогресуючим ураженням органів-мішеней, що є за-

грозою для життя і потребують зниження АТ упродовж

години.

2. Неускладнені ГК – без гострого або прогресуючого

ураження органів-мішеней, що становлять загрозу життю

хворого і потребують нормалізації АТ упродовж години

або доби. 

До ускладнених відносять ГК, які супроводжуються

наступними порушеннями (необхідна нормалізація АТ

до 1 години):

1) гіпертензивна енцефалопатія;

2) внутрішньомозковий або субарахноїдальний крово-

вилив;

3) ішемічний інсульт;

4) транзиторна ішемічна атака;

5) гострий коронарний синдром (інфаркт міокарда

[ІМ], нестабільна стенокардія, стенокардія після опе-

рацій на відкритому серці);

6) гострий аритмічний синдром;

7) гостра лівошлуночкова недостатність;

8) гостра розшаровуюча аневризма аорти;

9) гостра ниркова недостатність;

10) прееклампсія та еклампсія;

11) гостра післяопераційна кровотеча.

До неускладнених ГК відносять:

1) кардіальний криз із симптомами кардіалгії, стено-

кардії або порушень ритму серця;

2) церебральний криз;

3) криз у поєднанні з носовою кровотечею;

4) криз після операції, що є загрозою для кровотеч.

Невідкладна допомога:

1. Негайно знизити АТ за допомогою одного із

антигіпертензивних препаратів, які застосовують сублінг-

вально:

• ніфедипін короткої дії – 10-20 мг;

• каптоприл – 25-50 мг;

• пропранолол – 40-60 мг;

• клонідин – 0,075-0,15 мг;

• празозин – 1-5 мг;

• нітрогліцерин – 0,5 мг [5, 6, 16, 18].

2. Знизити АТ із використанням антигіпертензивних

препаратів, уведених парентерально (табл. 1).

Гіпертонічні кризи: 

класифікація, стандарти діагностики 

та лікування згідно з доказовою медициною

В.І. Денисюк, Г.І. Хребтій, С.В. Валуєва, 
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
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Із антигіпертензивних препаратів доказова медицина при

гіпертонічному кризі перевагу віддає ніфедипіну, еуфіліну,

дибазолу, сибазону та магнію сульфату. Ці засоби при трива-

лому застосуванні серйозних ускладнень не викликають,

тим більше не скорочують тривалість життя пацієнтів.

У метааналізі рандомізованих досліджень Кокранівсь-

кої бібліотеки експерти вказують, що при гострому

інсульті застосування антагоністів кальцію (АК), β-АБ і,

можливо, інгібіторів АПФ, збільшення простацикліну та

оксиду азоту приводить до зниження АТ. Однак клінічний

ефект магнію сульфату, нафтидрофурилу та пірацетаму

щодо зниження АТ незначний або відсутній.

Для купірування легких неускладнених ГК та кризів

середньої тяжкості необхідно використовувати суб-

лінгвально каптоприл, клофелін чи ніфедипін. Хворим

також можна вводити клофелін внутрішньовенно чи

внутрішньом’язово. При вираженій симптоматичній

симптоматиці використовують дроперидол чи допо-

міжно призначають реланіди внутрішньовенно чи

внутрішньом’язово. Останнім часом стали рідше засто-

совувати дибазол. Одним із найбільш тяжких усклад-

нень ГК є гіпертонічна енцефалопатія. При ній виникає

виражений головний біль, порушення зору (навіть

сліпота), судоми, порушення свідомості (навіть кома).

Гіпертонічна енцефалопатія виникає перш за все при

злоякісній АГ, нефропатії вагітних, гострому гломеру-

лонефриті. У хворих при гіпертонічній енцефалопатії

відбувається порушення ауторегуляції мозкового крово-

обігу та розвивається набряк мозку. Засобом вибору ліку-

вання гіпертонічної енцефалопатії є нітропрусид натрію.

Можна застосовувати нітрогліцерин, лабеталол, дропе-

ридол, верапаміл та лазикс (фуросемід). При зниженні

АТ спостерігається швидке зменшення вказаних симп-

томів протягом 1-2 годин.

Не показаний при

перенесеному і вираженому

церебральному атеросклерозі

Еналаприл 0,625/1,25 мг в/в

Дибазол 30 мг в/в

При судомах – діазепам 10 мг в/в

і кормагнезин 1000/2500 мг в/в

упродовж 7/10 хв

Еналаприл 0,625/1,25 мг в/в 

Дибазол 30 мг в/в

Показаний при супутній серцевій

недостатності, перенесеному ІМ,

у осіб похилого віку

Показаний при синусовій

тахікардії, вегетативних

ознаках, у молодих осіб

Показаний тільки при синдромі

«відміни» клонідину

Ніфедипін

5/10 мг реr os

Гіпертензивна
енцефалопатія

Інсульт
Транзиторна

ішемічна атака

Кормагнезин 1000/2500 мг в/в

упродовж 7/10 хв розродження

Еналаприл 0,625/1,25 мг в/в 

Нітрогліцерин 2/10 мг/хв в/в

крапельно 

Морфін 10 мг в/в 

Фуросемід 20/10 мг в/в

Еклампсія
Прееклампсія

Нітрогліцерин 2/10 мг/хв в/в

крапельно чи аерозоль 0,4/0,8 мг

в інгаляції 

Морфін 10 мг в/в 

Еналаприл 0,625/1,25 мг в/в

Пропранолол 1/3 мг чи верапаміл

5 мг в/в струйно повільно

Нітрогліцерин 2/10 мг/хв в/в

крапельно 

Морфін 10 мг в/в

Набряк

легень

Гострий
коронарний 

синдром

Розшаровуюча

аневризма аорти

Каптоприл

25/50 мг реr os

Метопролол
25/50 мг реr os чи

пропранолол 20/40 мг
реr os

Клонідин

0,075/0,15 мг реr os

↓
↓

↓
↓

Схема 1. Купірування неускладненого гіпертонічного кризу

пероральними антигіпертензивними препаратами 

протягом 2%6 годин на догоспітальному етапі

Схема 2. Невідкладна допомога при ускладненому

гіпертонічному кризі протягом 30%60 хвилин

↓
↓

↓
↓

↓
↓

Препарат Спосіб введення Початок дії Тривалість

ефекту

Основні побічні реакції Спеціальні показання 

та протипоказання

Нітропрусид натрію 0,25/10 мкг/кг/хв або 50 мг в/в Негайно 1/2 хв Нудота, блювання,

посмикування м’язів

При усіх типах ГК, є препаратом

вибору при тяжких кризах

Нітрогліцерин 5/100 мкг/хв в/в 5/10 хв 3/5 хв Нудота, блювання,

виникнення толерантності

Ішемія міокарда, серцева

недостатність

Ніфедипін 30 мг/добу в/в 6/8 хв 1/2 год Тахікардія, головний біль,

почервоніння обличчя

Не показаний 

при ішемії міокарда

Гідралазин 10/20 мг в/в

10/50 мг в/м

10/20 хв

20/30 хв

3/8 год Тахікардія, ішемія

міокарда, головний біль

Еклампсія

Діазоксид 50/100 мг в/в 2/4 хв 6/12 год Тахікардія, нудота, ішемія

мозку та міокарда

Протипоказаний при інсульті 

та ішемії міокарда

Лабеталол 50/100 мг в/в 5/10 хв 3/6 год Блювання, брадикардія,

блокади серця

Усі ГК, окрім набряку легень

Есмолол 250/500 мг в/в 1/2 хв 10/20 хв Гіпотензія, брадикардія Розшаровуюча аневризма аорти,

ГК при операціях

Еналаприл 1,25/5 мг кожні 6 год в/в 15/30 хв 6 год Гіпотензія, біль у серці Серцева недостатність, хронічна

ниркова недостатність,

протипоказаний 

при стенозі ниркових артерій

Фентоламін 5/15 мг в/в 1/2 хв 5/10 хв Тахікардія, головний біль,

почервоніння обличчя

Найкраще при феохромоцитомі

Клонідин 0,15 мг в/в

0,15 мг в/м

3/5 хв

30/60 хв

2/4 год 

3/6 год

Сухість у роті, брадикардія,

ортостаз

Застосовують рідко

Триметафан 1/4 мг/хв в/в 1/2 хв 2/5 хв Тахікардія, підвищення АТ

після закінчення інфузії

Застосовують рідко

Урапідил 25/50 мг в/в 2/5 хв 3/6 год Тахікардія, ортостаз,

головний біль

Застосовують рідко

Таблиця 1. Застосування антигіпертензивних препаратів при різних типах ГК (Сіренко Ю.М., 2004)
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Купірування ГК за допомогою сублінгвальних та па-

рентеральних антигіпертензивних препаратів наведено

у схемах 1, 2.

Згідно з доказовою медициною, для вторинної

профілактики інсульту застосовують АК, інгібітор АПФ

(периндоприл).

Зупинимося на особливостях невідкладної допомоги

при ГК на тлі різних захворювань серцево-судинної сис-

теми [3, 7, 8, 14, 15].

Невідкладна допомога при ішемічному інсульті
1. Експерти Європейської групи з інсульту у своїх реко-

мендаціях (2000) пропонують підтримувати АТ на рівні

160-180/90-100 мм рт. ст. У цих випадках слід застосовува-

ти лабеталол, клонідин, каптоприл, урапідил.

2. Тромболітики при ішемічному інсульті рекомендують

при АТ нижче 180/110 мм рт. ст.

3. Слід застосовувати АК (амлодипін, пролонгований

ніфедипін), інгібітори АПФ (еналаприл, каптоприл), діуретик

індопамід, блокатор рецепторів ангіотензину ІІ кандесартан.

Невідкладна допомога при геморагічному ГК
1. Проводять спинномозкову пункцію після виконання

комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томо-

графії.

2. Антигіпертензивне лікування повинно бути більш аг-

ресивним, ніж при ішемічному інсульті. Застосовують

нітропрусид натрію та інші антигіпертензивні препарати,

але діазоксид протипоказаний.

3. Необхідно обережно вводити діуретики (оскільки во-

ни сприяють розвитку гіпокаліємії) та препарати цент-

ральної дії (клонідин тощо), які поглиблюють порушення

свідомості. Середній АТ повинен становити 130 мм рт. ст.

Гостра лівошлуночкова недостатність
Вводять нітропрусид натрію, нітрогліцерин, діуретики,

морфін, пентамін, додатково – еналаприл або блокатори ре-

цепторів ангіотензину ІІ (лозартан), дроперидол, реланіум.

Гостра коронарна недостатність
1. Вводять нітрогліцерин, β-АБ – есмолол або лабета-

лол (знижувати АТ нижче 160/100 мм рт. ст).

2. Призначають тромболітики (стрептокіназа, актилі-

зе), антикоагулянти прямої дії (гепарин, фраксипарин).

3. Не слід застосовувати діазоксид та АК (ніфедипін,

амлодипін тощо).

ГК при феохромоцитомі
Купірують сублінгвальним прийомом α-адреноблока-

тора (празозин). Вводять фентоламін, дроперидол, лабе-

талол, нітропрусид натрію.

ГК, ускладнений набряком головного мозку
Вводять діуретик лазикс, еуфілін, глюкозу (20 мл 

40% розчину), дексаметазон у дозі 4-6 мг 4 рази на добу.

Розшаровуюча аневризма аорти
Призначають β-АБ (лабеталол, есмолол), протипока-

зані діазоксид, гідралазин. Засобом вибору є арфонад 

(1-4 мг/хв), оскільки він одночасно знижує як АТ, так і

скоротливу здатність серця та амплітуду пульсації аорти.

Альтернативний спосіб – використання нітропрусиду

натрію у поєднанні з β-АБ. Знижувати систолічний АТ

потрібно до 100 мм рт. ст. При проксимальному типі

розшаровуючої аневризми аорти після стабілізації стану

проводять хірургічне лікування.

Помилки та необгрунтовані призначення препаратів
при невиконанні рекомендацій доказової медицини

1. До нераціональної комбінації лікарських засобів

належать:

• АК + діуретик;

• АК + α-блокатор;

• β-АБ + препарат центральної дії;

• при поєднанні β-АБ та інгібітора АПФ адекватний гіпо-

тензивний ефект не виражений (ця схема показана тільки за

наявності симптомів застійної серцевої недостатності).

2. Застосування лікарських засобів центральної дії

(клонідин, метилдопа) не рекомендується у якості альтер-

нативних препаратів через високий ризик розвитку

побічних реакцій. Однак ці препарати можна призначати

в низьких дозах переважно у поєднанні з іншими анти-

гіпертензивними засобами.

3. Застосування вазодилататорів прямої дії (гідралазин,

міноксидил) у якості лікарських засобів не рекомендується.

4. АК – ніфедипін не рекомендується приймати під

язик (окрім гіпертонічного кризу), оскільки різке зни-

ження АТ може викликати у деяких хворих ішемію

міокарда та головного мозку.

5. При гіпертонічній енцефалопатії не рекомендується

використовувати клофелін та аміназин, оскільки важко

оцінити зміни симптоматики.

Профілактика 
Первинна профілактика гіпертонічної хвороби включає:

• зниження і нормалізацію маси тіла;

• зменшення вживання кухонної солі та алкоголю;

• підвищення фізичної активності;

• покращання якості життя [5, 6, 10, 17, 18].

Наводимо ефективність змін способу життя у хворих на

АГ (табл. 2).

Список літератури знаходиться в редакції.

Таблиця 2. Ефективність змін способу життя у хворих на АГ (Нетяженко В.З., Барна О.М., 2003)

Зміни способу життя Заходи Зниження АТ

Зниження маси тіла Підтримання нормальної маси тіла (індекс маси тіла – 18,5/24,9 кг/м2) На 5/20 мм рт. ст. при втраті маси тіла на 2 кг

Зміни режиму харчування Зменшення вживання натрію хлориду до 5 г/добу На 8/14 мм рт. ст.

Зменшення вживання 

натрію хлориду

Дієта, багата фруктами, овочами, 

молочними продуктами зі зниженим вмістом жирів

На 2/8 мм рт. ст.

Фізична активність Адекватна аеробна активність – ходьба в середньому темпі 

не менше 30 хв/день (більшість днів у тиждень)

На 4/9 мм рт. ст.

Зменшення вживання

алкоголю

Обмежити щоденне вживання спиртних напоїв до 2 порцій 

(у розрахунку на 30 мл етанолу, наприклад 720 мл пива, 300 мл вина

або 90 мл міцних напоїв) в день для чоловіків і не більше 1 порції 

для жінок і чоловіків із невеликою масою тіла 

На 2/4 мм рт. ст.
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Сведения о профилактике гипотермии в родовой комнате и

мерах по поддержанию необходимой температуры тела у мла/

денцев с низким весом при рождении (НВР) ограничены.

Исследования, посвященные этой проблеме, основывались

на немногочисленном контингенте новорожденных из развиваю/

щихся стран.

Целью настоящего мультицентрового исследования стала

оценка температуры тела при поступлении в отделение

интенсивной терапии и реанимации (ТТПР) в большой

совокупности младенцев с НВР, ее связи с антенатальными и

интранатальными факторами и влияния на заболеваемость и

внутрибольничную летальность.

Методы и ход исследования

С 1 января 2002 по 31 декабря 2003 г. в 15 центрах Нацио/

нального института детского здоровья и развития человека

(США) было проведено исследование ТТПР у младенцев с ве/

сом при рождении (ВР) от 401 до 1499 г и без серьезных врож/

денных пороков, поступивших в ТТПР непосредственно из ро/

довой комнаты.

Материнские переменные включали дородовое лечение анти/

биотиками, токолитическими препаратами или стероидами (час/

тичный или полный курс) и наличие двойни; интранатальные

переменные – длительность безводного периода > 18 часов и

способ родоразрешения; младенческие характеристики – 

ВР, гестационный возраст (ГВ) и пол. Кроме того, учитывались

такие факторы, как: потребность в первичной реанимации в ро/

довой комнате, включая интубацию и/или непрямой массаж

сердца; оценка по шкале Aпгара, pH и дефицит оснований кро/

ви в артерии пуповины; участок (подмышечная впадина, пря/

мая кишка или кожа) и возраст температурных измерений и

центр исследования.

У всех пациентов оценивали продолжительность пребывания

на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), частоту позднего

неонатального сепсиса (ПНС), подтвержденного положительной

культурой крови после 72 часов жизни, некротического энтеро/

колита (НЭК) ≥ IIa стадии по Bell’s, внутрижелудочкового крово/

излияния (ВЖК) III или IV степени и летальность за период от

12 часов жизни и до выписки из больницы.

Результаты

Всего в исследование были включены 5 277 новорожденных

детей. Средние (+ SD) ВР и ГВ младенцев составили 1036 + 286 г

и 28 + 3 недели соответственно. Результаты газов крови из

артерии пуповины были доступны для 48% (pH данные) 

и 46% (дефицит оснований) контингента и составили 7,26 +

0,11 и 4,5 + 4,3 соответственно. Средняя ТТПР была равна 35,9

+ 1,0 °C (диапазон: 28/39,6 °C). Распределение ТТПР показало,

что 46,9% всех значений ТТПР были < 36 °C (14,3% ТТПР 

< 35 °C и 32,6% – 35/35,9 °C). 42,3% ТТПР были между 36 и 36,9 °C.

Частота ТТПР ≥ 37,0 °C составила 10,8%, а ≥ 38 °C – 1,3%. Час/

тота ТТПР < 35 и < 36 °C увеличивалась с уменьшением ГВ и ВР. 

Участок измерения ТТПР зависел от центра изучения. 

В 77,6% случаев температура была измерена в подмышечной

впадине, в 15,5% – в прямой кишке и в 7,0% – на коже. У 9 па/

циентов данные об участке измерения отсутствовали. Ректаль/

ная температура и температура подмышечной впадины были

выше, чем температура кожи на 0,40 и 0,22 °C соответственно.

Средний возраст измерений ТТПР составил 23 + 14 минут со

срединной ценностью 20 минут (25/е и 75/е перцентили – 14 и

27 минут соответственно). Была выявлена зависимость между

центром рождения и ТТПР. Среднее значение ТТПР для каждо/

го центра варьировало от 1,5 °C ниже до 0,3 °C выше средней

температуры в одном из центров, выбранном для сравнения с

остальными.

Наличие двойни, использование дородовых стероидов и дли/

тельный безводный период были связаны с небольшим, но ста/

тистически существенным изменением в ТТПР: каждый < 0,2 °C

в сравнении с отсутствием переменной. Подобное изменение в

ТТПР было связано с возрастом ее измерения. Напротив, ВР,

проведение интубации, центр рождения и оценка по шкале

Aпгара на 5/ой минуте были связаны с наибольшим изменени/

ем в ТТПР. Была выявлена существенная связь между ВР и ин/

тубацией в родовой комнате. ТТПР была на 0,04 °C выше

с каждым 100/граммовым увеличением ВР. Однако для мла/

денцев, нуждавшихся в интубации в родовой комнате, ТТПР

была на 0,13 °C выше с каждым 100/граммовым увеличением

ВР. ТТПР была на 0,05 °C выше при увеличении на каждый

балл оценке по шкале Aпгара на 5/ой минуте.

Частота НЭК среди всех пациентов изучения составила 6,3%,

ВЖК III и IV степени – 10,3%, ПНС – 23,3%; средняя продолжи/

тельность пребывания на ИВЛ – 10 + 18 дней. Летальность мла/

денцев в стационаре была равна 12,2%, из них 45,2% летальных

случаев имели место в возрасте < 7 дней жизни. Не было выяв/

лено никакой связи между ТТПР и частотой НЭК (отношение рис/

ков [ОР] 1,0; 95% доверительный интервал [ДИ] 0,90/1,16), ВЖК

III и IV степени (ОР 0,96; 95% ДИ 0,86/1,07) или продолжительно/

стью ИВЛ (0,4 дня при уменьшении ТТПР на 1 °C; р = 0,1). Напро/

тив, при уменьшении ТТПР на каждый 1 °C вероятность разви/

тия ПНС увеличивалась на 11% (ОР 1,11; 95% ДИ 1,02/1,20), а

риск смерти – на 28% (ОР 1,28; 95% ДИ 1,16/1,41).

Выводы

Авторы исследования пришли к выводу, что у недоношенных

младенцев меры по поддержанию необходимой температуры

тела в родовой комнате способствуют лучшему выживанию

данного контингента.

По мнению авторов, у детей с НВР низкие значения ТТПР

связаны с более высокой частотой позднего неонатального

сепсиса и внутрибольничной летальностью.

Ограничением данного исследования стало то, что это был

наблюдательный проект без определенного стандарта для

участка, времени, устройства и используемой техники темпера/

турных измерений. Кроме того, отсутствовали данные о мате/

ринской температуре во время или непосредственно после ро/

дов, температуре воздуха в родовой комнате и о квалификации

медицинского персонала, принимавшего роды и оказывавшего

первую помощь новорожденным.

Авторы считают, что необходимо проведение дополнитель/

ного исследования для детального изучения влияния ТТПР на

частоту летальных исходов у пациентов с НВР.

Abbot R. Laptook et al. Admission Temperature of Low Birth

Weight Infants: Predictors and Associated Morbidities // Pediatrics. –

March 2007. – Vol. 119. – P. 643�649.

http://www.medmir.com
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Гипотермия связана с более высокой частотой сепсиса 

и ухудшает выживание недоношенных детей
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І нсульт – одна з основних причин смерті та інвалідизації

в світі. В Україні, зокрема, стоїть на другому місці

після серцево-судинних захворювань. За 1992-2006 ро-

ки у нашій країні питома вага смертності від серцево-

судинних хвороб зросла з 51,6 до 64,9%, від судинно-

мозкових – з 20,5 до 29,5%. Рівень смертності серед

хворих, котрі перенесли гостре порушення мозкового

кровообігу (ГПМК), пов’язаний із можливим виникнен-

ням ранніх ускладнень у гострому періоді, обтяженістю

супутніми захворюваннями, наявністю багатьох факторів

ризику виникнення ГПМК та не завжди досконалим

лікуванням. Кожного року в Україні реєструють більше

100 тисяч випадків ГПМК, серед яких переважна

кількість ішемічних (5 : 1). Серед усіх захворювань ГПМК

становить найбільш високий економічний збиток. Третина

пацієнтів із перенесеним інсультом – люди працездатного

віку, однак тільки 10-20% з них повертаються до активного

способу життя.

Останніми десятиріччями значного розвитку набуло

вивчення цереброваскулярних захворювань, зокрема їх

найтяжчого прояву – інсультів. З’явилися нові відомості

щодо етіології та патогенезу ГПМК. Крім того, продовжу-

ють досліджувати особливості структури та факторів

ризику виникнення інсультів, створювати нові засоби

діагностики, лікування та реабілітації хворих на ГПМК.

Важливим досягненням стало висвітлення клітинно-

молекулярних механізмів еволюції вогнищевої ішемії

мозку, що має велике значення як для більш глибокого

розуміння перебігу патологічних процесів, так і для за-

провадження більш ефективних схем лікування.

Класифікація і діагностичні алгоритми 
на догоспітальному етапі

Судинні захворювання головного мозку входять до

ІХ класу МКХ-10 «Хвороби системи кровообігу» і розгля-

даються у рубриці І60-І69 «Цереброваскулярні захворю-

вання»:

• І60 Субарахноїдальний крововилив (САК).

• І61 Внутрішньомозковий крововилив.

• І62 Інший нетравматичний внутрішньочерепний

крововилив.

• І63 Інфаркт головного мозку.

• І64 Інсульт неуточнений як крововилив або інфаркт.

• І65 Закупорка та стеноз прецеребральних артерій, що

не призводять до інфаркту мозку.

• І66 Закупорка та стеноз церебральних артерій, що не

призводять до інфаркту мозку.

• І67 Інші цереброваскулярні захворювання.

Транзиторні церебральні атаки та пов’язані з ними синдро-

ми входять до VI класу «Хвороби нервової системи» та роз-

глядаються у блоці «Епізодичні та пароксизмальні розлади»:

• G45 Транзиторні церебральні ішемічні напади (атаки)

та споріднені синдроми.

• G46* Судинні мозкові синдроми у разі цереброваску-

лярних захворювань (І60-І67*).

Протягом останніх 10-15 років значних успіхів було досягну-

то в діагностиці та лікуванні інфаркту мозку, зокрема при вико-

ристанні методів транскраніальної ультразвукової допплеро-

графії, ядерно-магнітно-резонансної томографії, екстреної

реваскуляризації. Розроблені ефективні підходи до ведення

хворого в гострому періоді мультидисциплінарною бригадою в

інсультному блоці (аналог зарубіжних STROKE) з використан-

ням методики максимально ранньої комплексної реабілітації.

Важливе значення під час допомоги хворим на інсульт

на догоспітальному етапі має кваліфікована оцінка ситуа-

ції диспетчером швидкої допомоги та прийняттям ним

рішення про терміновість госпіталізації і профіль брига-

ди, яку необхідно направити до хворого.

Після встановлення лікарем ознак ГПМК необхідно

дотримуватися наступного алгоритму дій:

1. Збір даних анамнезу, важливих у подальшій тактиці

ведення хворого:

• наявність хвороби серцево-судинної системи;

• наявність факторів ризику виникнення гострої серце-

вої або мозкової патології (артеріальна гіпертензія (АГ),

гіперхолестеринемія, гіперкоагуляційні порушення, цук-

ровий діабет, безсимптомний стеноз сонних артерій,

фібриляція передсердь, ожиріння, куріння, адинамія,

зловживання алкоголем, вік хворого, спадковість).

2. Раптова слабкість або оніміння обличчя, руки, ноги

або половини тулуба.

3. Раптове зниження або втрата зору.

4. Раптове порушення мовлення або розуміння мови.

5. Раптовий сильний головний біль, запаморочення,

нудота, блювання.

6. Хиткість під час ходьби, втрата рівноваги без видимої

причини.

Згідно з сучасними положеннями доказової медицини,

загальноприйнятим є такий стандарт:

1. Оцінка стану дихальних шляхів, дихання, кровообігу

(алгоритм АВС):

• Лікар нахиляється на відстань 15-20 см від дихальних

шляхів хворого і слухає його дихання. Відсутність дихан-

ня, а також звуки сопіння, хропіння, клекотання свідчать

про порушену прохідність дихальних шляхів, що потребує

негайного їх відновлення.

Сучасні аспекти надання невідкладної

допомоги при гострих

цереброваскулярних захворюваннях

І.С. Зозуля, В.І. Боброва, Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
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• Одночасно з аускультацією дихання лікар спостерігає

за екскурсією грудної клітки, частотою та ритмом дихан-

ня. Недостатня екскурсія грудної клітки, наявність бра-

дипное чи, навпаки, вираженого тахіпное (> 30/хв), пара-

доксальне дихання (асинхронність рухів дихальних м’язів

грудної клітки та діафрагми, що проявляється втягуван-

ням живота на вдиху) – симптоми, що свідчать про неаде-

кватність самостійного дихання. Хворий потребує негай-

ного проведення штучної вентиляції легень (ШВЛ).

• Лікар оцінює наявність пульсу на сонних артеріях.

Якщо пульс на них прослуховується, тоді оцінюють пульс

на периферичних артеріях, вимірюють артеріальний тиск

(АТ), здійснюють моніторинг насичення киснем перифе-

ричної крові (пульсоксиметрію). Відсутність пульсу на

сонних артеріях потребує негайного виконання непрямо-

го масажу серця.

• Тривалість проведення алгоритму АВС не повинна

перевищувати 15-20 с.

2. Після цього оцінюють адекватність оксигенації,

рівня АТ.

3. Пункція вени, встановлення катетера для

внутрішньовенних інфузій. Повільна інфузія ізотонічного

розчину натрію хлориду для підтримки венозного доступу.

4. Визначення рівня свідомості за шкалою коми Глазго

(ШКГ).

5. Визначення рівня глюкози в крові експрес-методом.

6. Позначка часу початку розвитку ГПМК, позначка

часу госпіталізації.

7. Після надання первинної медичної допомоги –

термінова госпіталізація хворого до неврологічного або

інсультного (за наявності) відділення на носилках.

Під час транспортування хворий повинен лежати на

боці, щоб уникнути аспірації при блюванні, а при підви-

щеному АТ його голова повинна знаходитися вище тулуба.

На виконання цього стандарту затрачається близько 

30 хвилин. Залежно від обставин лікувальні заходи мо-

жуть бути проведені на місці розвитку інсульту або під час

транспортування хворого.

Невідкладна допомога на догоспітальному етапі
1. Усунення западання кореня язика, проведення туале-

ту дихальних шляхів і підтримка їхньої прохідності під час

транспортування. Забезпечення вільної прохідності ди-

хальних шляхів (аспірація харкотиння з ротової частини

глотки електро- або ножним відсмоктувачем, грушею).

Корекція порушень із боку органів дихання – при діагнос-

тиці гіпоксії призначають 4-6 л зволоженого кисню за

хвилину через назальну канюлю. Дихальна дисфункція

(апное, тахіпное > 30/хв, патологічні типи дихання, гіпо-

вентиляція), стан свідомості < 8 балів за ШКГ є показан-

ням до інтубації трахеї та переведення хворого на до-

поміжну або ШВЛ.

2. Корекція порушень гемодинаміки. АТ не слід знижу-

вати, якщо систолічний АТ у гіпертоніків не перевищує

180 мм рт. ст., а діастолічний АТ – 105 мм рт. ст. У хворих

без наявності гіпертензії в анамнезі рівень АТ повинен бу-

ти в межах 160-180/90-100 мм рт. ст. Це пов’язано з тим,

що при інсульті порушується ауторегуляція мозкового

кровотоку і церебральний перфузійний тиск прямо

пропорційно залежить від рівня системного АТ. При про-

веденні антигіпертензивної терапії перевагу надають

внутрішньовенному введенню препаратів, які незначною

мірою впливають на тонус мозкових судин і величину

мозкового кровотоку. До таких препаратів належать у пер-

шу чергу нітропрусид натрію у дозі 0,25-10 мкг/кг/хв

внутрішньовенно крапельно (50-100 мг у 250-500 мл

0,9% розчину натрію хлориду вводити за допомогою

спеціального дозатора при моніторуванні АТ), α- і β-ад-

реноблокатори (лабеталол по 5-20 мг болюсно, а за не-

обхідності – постійна інфузія 2-5 мг/хв) та при тахікардії –

β-адреноблокатори (пропанолол у дозі 1-5 мг болюсно,

метапролол – 5-10 мг болюсно, есмолол – 200-300 мг). За

відсутності цих препаратів використовують 25% розчин

сульфату магнію (10-20 мл внутрішньовенно повільно),

клофелін (0,01% – 0,5-1,5 мл внутрішньом’язово або 

0,15-0,075 мг per os), каптоприл у дозі 6-12,5 мг per os.

При цьому АТ не варто знижувати більше, ніж на 15-20%

від висхідної величини,  цифри АТ повинні залишатися

вищими, ніж цифри «робочого» АТ.

У хворих із артеріальною гіпотензією рекомендовано

проводити інфузійну терапію та застосовувати вазопре-

сорні препарати – мезатон 1% у дозі 1,0 мл підшкірно або

0,1-0,3-0,5 мл у фізіологічному розчині внутрішньовенно.

Можливе болюсне введення з переходом на постійну

інфузію дофаміну в дозі 5-20 мкг/кг/хв внутрішньовенно

крапельно і/або адреналіну в дозі 1-5 мкг/кг/хв

внутрішньовенно крапельно із поступовим зменшенням

дози після досягнення ефекту.

При брадикардії необхідно вводити 0,1% розчин

атропіну сульфату в дозі 0,5 мг/70 кг маси тіла для дорос-

лих, при тахікардії – β-адреноблокатори.

3. Для лікування судомного синдрому, який може роз-

винутися в деяких хворих, рекомендоване використання

препаратів бензодіазепінового ряду (сибазон) внутрішньо-

венно або тіопенталу натрію (50-100 мг розвести до 

1% розчину фізіологічним розчином). Ці ж препарати вико-

ристовують і для лікування психомоторного збудження.

4. Для підтримки водно-електролітного балансу у хво-

рих із порушенням свідомості і показанням до інтенсив-

ної терапії та неможливості введення розчинів у перифе-

ричну вену необхідно катетеризувати центральну вену;

вводять 1-1,5 л ізотонічного розчину натрію хлориду або

розчин Рінгера.

5. Необхідно проводити контроль температури тіла.

Якщо вона вища 37,5 °С, рекомендується парацетамол у

дозі 500 мг per os, 50% розчин анальгіну у дозі 2 мл

внутрішньом’язово.

6. Профілактику підвищення внутрішньочерепного

тиску та набряку мозку здійснюють за допомогою піднят-

тя головного кінця ліжка на 20-30°, щоб не було компресії

вен шиї.

З точки зору доказової медицини на сьогодні не доведе-

на здатність нейропротекторів покращувати клінічний

вихід у хворих на гострий інфаркт мозку. Однак багато-

центрові дослідження ще повністю не завершено.

Клінічний досвід засвідчує їх ефективність у лікуванні

хворих на інфаркт мозку (20% розчин пірацетаму у дозі

10-60 мл у гострому періоді залежно від клінічної ситуації).

Хворих на ГПМК потрібно якомога швидше госпіталізу-

вати до стаціонару. Доведено, що результати лікування

хворих із ГПМК визначаються своєчасністю надання

медичної допомоги на догоспітальному етапі, а також

своєчасною госпіталізацією хворих у спеціалізовані невро-

логічні, судинні нейрохірургічні або інсультні відділення.

Пропонуємо затверджений наказом МОЗ України №24

від 17.01.2005 р. «Про затвердження протоколів надання

медичної допомоги за спеціальністю «Медицина

невідкладних станів» стандарт, в якому визначаються

вимоги до обсягу та рівня професійної підготовки фахівця

і надання ним медичної допомоги.
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Комплекс заходів при інфаркті мозку в гострому періоді

повинен включати ретельне дослідження клініко-інстру-

ментальних і лабораторних показників як при госпі-

талізації, так і протягом перших 72 годин перебування в

стаціонарі, що найбільш повноцінно можна реалізувати в

спеціалізованих відділеннях інтенсивної терапії та

інсультних блоках із можливістю моніторингу. За умов

обмеженості ресурсів увага повинна бути сконцентрована

на найбільш вагомих предикторах наслідків захворюван-

ня (максимальному розмірі вогнища інфаркту, піковій

температурі тіла за 72 години, показниках фібриногену,

вихідному числі лейкоцитів, тяжких соматичних усклад-

неннях, швидкості зсідання еритроцитів, вихідній темпе-

ратурі тіла).

Оптимальна лікувальна тактика ведення хворого на

гострий інфаркт мозку в стаціонарі полягає в дифе-

ренційному підході й передбачає застосування комплекс-

них заходів. Прогностичний висновок складається після

належного спостереження та реєстрації визначених

предикторів. Особливу увагу слід приділяти виявленню

дисфагії (рання і динамічна оцінка функції ковтання і за-

хисних рефлексів) та підвищеного рівня глюкози крові,

моніторингу ЕКГ й АТ протягом 24-48 годин, контролю

температури тіла, профілактиці й якомога ранній діагнос-

тиці соматичних ускладнень, включаючи проведення

рентгенографії органів грудної клітки задля виявлення

ураження легень, ультразвукову допплерографію вен

нижніх кінцівок для виключення тромбоутворення

(кожні 4-7 днів). Для профілактики тромбоемболічних

ускладнень рекомендовано бинтувати ноги. За наявності

дисфагії доцільне живлення через зонд та профілактичне

призначення антибактеріальної терапії широкого

спектру, при значній загрозі аспірації – інтубація трахеї

та/або рання трахеостома.

За умов пригнічення свідомості, великих вогнищ

інфаркту мозку, порушень ковтання зі зниженням за-

хисних рефлексів, гіперглікемії, гіпертермії і тяжких

системних ускладнень хворому загрожує смерть протя-

гом гострого періоду інсульту, тому виправдані тривала

інтенсивна терапія, суворий контроль і нормалізація

фізіологічних параметрів, раннє штучне годування, мак-

симальні заходи з профілактики ускладнень, розгляд

доцільності альтернативних втручань, здатних врятувати

життя (інтенсивний контроль глюкози крові тощо).

При сприятливому прогнозі щодо виживання, низь-

кому ризику клінічних погіршань і високій імовірності

доброго функціонального виходу хворому необхідна

максимально активна рання реабілітація (рання верти-

калізація в ліжку, поетапна мобілізація через 24-48 го-

дин після стабілізації вітальних функцій і неврологічної

симптоматики, комплексна відновлювальна терапія з

першої доби). Обсяг медикаментозного лікування в

цьому разі може бути швидко скорочений до пов-

ноцінної вторинної профілактики (гіпотензивні препа-

рати, антиагреганти та/або антикоагулянти) при

інфаркті мозку.

При значній імовірності клінічного (неврологічного)

погіршання стану пацієнтів необхідний більш тривалий

курс стаціонарного лікування, посилення діагностичного

контролю, активна диференційована терапія та менш

інтенсивна тактика реабілітаційних інтервенцій.

Диференційована терапія інфаркту мозку
На сьогодні відзначено два основних підходи до ліку-

вання пацієнтів із гострим ішемічним інсультом, які

діють синергічно:

• відновлення кровотоку в ішемізованій ділянці мозку

шляхом тромболізису;

• нейропротекція ішемічної напівтіні.

Відновлення адекватної перфузії ішемізованої ділянки
мозку. В основі диференційованого лікування ішемічного

інсульту лежить терапія, спрямована на відновлення крово-

обігу ішемізованих ділянок головною мозку з викорис-

танням рекомбінантного тканинного активатора

плазміногену (rt-PA). Найчастіше ішемічний інсульт роз-

вивається на фоні тромбоемболії чи тромбозу мозкових

артерій, тому специфічне лікування включає антитромбо-

тичні засоби.

Пріоритетним на даний час є раннє використання

тромболітичних засобів.

Основними показаннями для проведення тромболітич-

ної терапії є лікування гострого ішемічного інсульту у

перші 3 години захворювання при внутрішньовенному

введенні тромболітика.

Гостре порушення мозкового кровообігу
І60�І66
Критерії діагностики:

• огляд (положення, свідомість);

• неврологічний статус;

• АТ;

• дихання;

• електрокардіограма (ЕКГ).

Варіанти діагнозу догоспітального етапу:

• геморагічний інсульт;

• САК;

• ішемічний інсульт.

Визначити:

• рівень свідомості за ШКГ;

• ознаки травми;

• рух і симетрію обличчя;

• порушення рухів і чутливості за гемітипом;

• рівень АТ;

• зареєструвати ЕКГ.

1. Цільовий рівень АТ для пацієнтів із вираженою АГ

в анамнезі має становити 180/100-105 мм рт. ст., у тих,

хто не страждає на АГ, – 160-180/90-100 мм рт. ст. –

магнію сульфат 25% у дозі 10-20 мл внутрішньовенно.

Альтернатива: 2,5% розчин бензогексонію у дозі 1 мл на

20 мл ізотонічного розчину натрію хлориду або 0,01% роз-

чину клофеліну до 1мл (0,1 мг в ампулі).

2. Судоми:

• 25% магнію сульфат у дозі 10 мл внутрішньовенно;

• 0,5% розчин сибазону у дозі 2-4 мл внутрішньовенно.

Альтернатива: оксибутират натрію у дозі 10-20 мл або

тіопентал натрію у дозі 0,1-0,2 г у розведенні 1 : 100

внутрішньовенно.

3. Набряк головного мозку:

• 1% розчин фуросеміду у дозі 2-4 мл внутрішньовенно;

• 25% магнію сульфат у дозі 10 мл внутрішньовенно.

4. Порушення серцевого ритму лікувати згідно з

відповідними стандартами.

5. Нейропротектори (пірацетам до 60 мл/добу).

6. При порушенні дихання – допоміжна вентиляція

легень.

Альтернатива: інтубація трахеї.

Транспортувати в лежачому положенні на боці, щоб

запобігти аспірації. Кожні 5 хвилин спостерігати за

показниками життєво важливих функцій.
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Умови застосування системної тромболітичної терапії:

• встановлення діагнозу тромбоемболії медичним

консиліумом або спеціалістом (неврологом, нейрохірур-

гом), який має значний досвід лікування хворих із інсультом

та працює на клінічній базі з цілодобовими можливостями

виконання комп’ютерної томографії (КТ) з метою швидко-

го виявлення геморагічних ускладнень та їх усунення;

• пацієнти віком 18-80 років;

• чітко встановлений час виникнення симптомів інсульту;

• відсутність ознак інтракраніальної геморагії за дани-

ми КТ;

• можливість розпочати тромболітичну терапію упродовж

3 годин із моменту виникнення перших симптомів ГПМК.

Абсолютні протипоказання для проведення тромболізису:

• розміри інфаркту за результатами КТ перевищують

третину зони кровопостачання басейну середньої мозко-

вої артерії;

• КТ-ознаки внутрішньочерепної геморагії, пухлини та

абсцеси мозку, артеріовенозної мальформації, аневризм

мозкових артерій;

• тяжка черепно-мозкова травма чи перенесений

інсульт упродовж останніх 3 місяців;

• систолічний AT > 185 мм рт. ст., діастолічний 

АТ > 110 мм рт. ст.;

• гіпокоагуляція (у тому числі пов’язана з прийомом

антикоагулянтів);

• бактеріальний ендокардит.

Відносні протипоказання для проведення тромболізису:

• суттєвий регрес неврологічних симптомів за час спос-

тереження;

• інфаркт міокарда упродовж останніх 3 місяців;

• операції, пункції упродовж останніх 7-14 діб;

• кровотечі, вагітність, пологи упродовж останніх 7-14 діб;

• геморагічні інсульти в анамнезі;

• геморагічні діатези;

• переломи та кровотечі на момент огляду;

• тромбоцитопенія (<100 х 109/л);

• гіпоглікемія (< 2,7 ммоль/л) чи гіперглікемія 

(> 10 ммоль/л);

• раннє виникнення судом.

Показаннями для застосування антикоагулянтів у гост-

рому періоді є:

• кардіоемболічний підтип ішемічного інсульту з висо-

ким рівнем повторної емболізації (фібриляція перед-

сердь, штучні клапани серця, інфаркт міокарда, серцева

недостатність, тромбози в лівому передсерді);

• розшарування стінок екстракраніальних сегментів

мозкових артерій;

• атеротромботичний підтип ішемічного інсульту –

стеноз внутрішньої сонної артерії з частими повторними

транзиторними ішемічними атаками.

Протипоказання для призначення антикоагулянтів:

• інфаркт мозку великих розмірів;

• неконтрольоване підвищення АТ;

• виразкова хвороба шлунка;

• виражена тромбоцитопенія;

• захворювання нирок і печінки на стадії декомпенсації.

Застосування антикоагулянтів прямої дії:

• фраксипарин по 0,3 мл підшкірно у живіт двічі на добу;

• клексан по 0,4 мл підшкірно у живіт двічі на добу.

Застосування антикоагулянтів непрямої дії (під контро-

лем протромбінового тесту і міжнародного нормалізова-

ного співвідношення):

• варфарин по 5-6 мг/добу;

• фініндіон по 0,015-0,03 г/добу.

Нейропротекція ішемічної напівтіні. Другий

основний шлях лікування гострого ішемічного інсуль-

ту – запобігання розвиткові фокальної ішемії на

клітинному й молекулярному рівнях або корекція її

наслідків. Такий підхід до лікування називають нейро-

протекцією – збільшення часу виживання нейронів в

умовах токсичного і/або ішемічного ураження.

Своєчасне втручання в етапи ішемічного каскаду із

застосуванням нейропротекторних засобів може

запобігти або загальмувати механізми, що призводять

до загибелі нейронів у ділянці ішемізованої тканини

мозку.

Пряма нейропротекція:

• енергокоректори і антиоксиданти (цитиколін, цито-

флавін, реаберин, актовегін, мексидол);

• гліатилін по 2-4 г/добу внутрішньом’язово або

внутрішньовенно крапельно впродовж 5-10 діб;

• ноотропіл у дозі 12 г/добу (в найгострішому періоді

інсульту);

• гліцин у дозі 1 г сублінгвально (у разі легкого перебігу

інсульту без ознак пригнічення свідомості);

• семакс у дозі 6 мг двічі на добу інтраназально;

• церебролізин по 30 мл/добу внутрішньовенно;

• інстенон у дозі 4 мл/добу внутрішньовенно 5-10 днів.

Терапія гострого ішемічного інсульту 
залежно від його підтипу

Атеротромботичний підтип інсульту: тромболітики

(актилізе), антикоагулянти (гепарин, фраксипарин,

клексан, фрагмін); антиагреганти (аспірин, агренокс

(аспірин плюс дипіридамол), клопідогрель); нейропро-

тектори (ноотропіл, сульфат магнію); антиоксиданти

(актовегін, солкосерил, мілдронат, мексидол, вітамін Е);

нейротрофічні препарати (церебролізин); гіполіпідемічні

засоби (статини).

Кардіоемболічний підтип інсульту: тромболітики

(актилізе); антикоагулянти (фраксипарин, клексан,

фрагмін, гепарин із переходом на тривалу підтримуючу

терапію варфарином); нейропротектори (ноотропіл,

сульфат магнію); антиоксиданти (актовегін, солкосерил,

мілдронат, мексидол, вітамін Е); нейротрофічні препара-

ти (церебролізин); антиаритмічні, антиангінальні засоби

(кордарон, аритміл, нітрати).

Лакунарний підтип інсульту: гіпотензивні препарати:

інгібітори АПФ (каптоприл, каптопрес, престаріум), 

β-адреноблокатори (метопролол, пропранолол), діуре-

тики (індапамід, індопрес); антиагреганти (аспірин,

агренокс (аспірин плюс дипіридамол), клопідогрель);

нейропротектори (ноотропіл, сульфат магнію); анти-

оксиданти (актовегін, солкосерил, мілдронат, мексидол,

вітамін Е).

Гемодинамічний підтип інсульту: препарати гемо-

динамічної дії: декстрани (реосорбілакт, реополіглюкін),

вазопресори (мезатон, дофамін, кофеїн-бензоат натрію);

антиагреганти (аспірин, клопідогрель); нейропротектори

(ноотропіл); антиаритмічні, антиангінальні засоби

(кордарон, аритміл, нітрати); кардіотоніки (строфантин,

корглікон, кордіамін).

Гемореологічний підтип інсульту: антиагреганти

(аспірин, агренокс, клопідогрель, пентоксифілін);

нейропротектори (ноотропіл, сульфат магнію); анти-

оксиданти (мілдронат, мексидол, вітамін Е); анти-

коагулянти (у разі розвитку синдрому ДВЗ – гепарин,

фраксипарин, клексан).
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Загальні принципи інтенсивної терапії 

геморагічного інсульту

Лікування геморагічного інсульту передбачає застосу-

вання засобів базисної та диференційованої терапії та

переважно полягає у проведенні хірургічних втручань

(усуненні причин крововиливу, видаленні гематоми, дре-

нуванні шлуночків, декомпресійній краніоектомії тощо).

Однак не менш актуальною залишається і медикаментозна

консервативна терапія.

Основи базисної терапії – корекція або нормалізація

фізіологічних параметрів: контроль і зниження рівня

АТ до оптимальних для конкретного хворого значень;

корекція стресової гіперглікемії, нормалізація тем-

ператури тіла. Зазвичай консервативне лікування

передбачає також нормалізацію вітальних функцій,

зниження внутрішньочерепного тиску, ліквідацію

набряку мозку з урахуванням водно-електролітного

гомеостазу.

Слід пам’ятати, що при крововиливах на тлі гіпертонічної

хвороби оптимізація АТ має патогенетичне значення.

Заходи, спрямовані на зменшення набряку головного

мозку:

• застосування мембраностабілізаторів;

• режим гіпервентиляції при проведенні ШВЛ;

• відновлення і підтримка гомеостазу;

• хірургічні методи (видалення гематоми, вентрикуляр-

не дренування, декомпресія).

Базисна терапія включає також нейропротекцію та

профілактику і лікування соматичних ускладнень.

Патогенетичне лікування геморагічного інсульту.

Консервативну диференційовану терапію геморагічно-

го інсульту, безумовно, слід проводити з урахуванням

підтипу церебральної геморагії. У разі паренхіматозно-

го крововиливу для зменшення проникності судинної

стінки застосовують 12,5% розчин дицинону (етамзіла-

ту натрію) у дозі 2 мл внутрішньом’язово 3-4 рази на

добу, 5% розчин аскорбінової кислоти – 5-10 мл

внутрішньовенно.

З метою купірування декомпенсованого фібринолізу

використовують інгібітори протеолітичних ферментів:

апротинін (контрикал, гордокс – 300 тис. ОД однора-

зово, а потім 100 тис. ОД внутрішньовенно краплинно

двічі на добу протягом 5-10 діб). Застосування епсило-

намінокапронової кислоти не рекомендується,

оскільки внаслідок формування тромбу на місці розри-

ву судини в більшості випадків кровотеча зупиняється

впродовж першої доби. Крім того, за наявності супут-

нього атеросклерозу застосування епсилонамінокап-

ронової кислоти може супроводжуватися тромботич-

ними ускладненнями.

Нейрохірургічне лікування. Проблема геморагічного

інсульту в більшості випадків є нейрохірургічною.

Видалення гематоми після внутрішньомозкового

крововиливу, якщо вона локалізована в доступному

місці (наприклад, у мозочку, шкаралупі, таламусі,

скроневій ділянці), може врятувати життя хворому.

Операція показана якомога раніше (24-48 годин) при

розривах аневризм, якщо стан хворого не по-

кращується і з’являються ознаки вклинювання. Стати-

стично доведено безперспективність проведення

оперативних втручань хворим із внутрішньочерепними

гематомами з проривом крові у шлуночкову систему,

які знаходяться в глибокій комі. Таким хворим прово-

дять симптоматичне лікування, спрямоване на під-

тримку функцій органів і систем.

Медикаментозне лікування хворих із САК. При прове-

денні консервативного лікування лікар повинен

пам’ятати, що 85% САК зумовлені розривами

артеріальних аневризм і терапевтичні заходи, у першу

чергу, повинні бути спрямовані на попередження

повторного крововиливу, а не на так звану зупинку

кровотечі. Покращання загального стану хворого та

регресу менінгеального синдрому не може бути кри-

терієм оцінки ефективності лікування і сприятливого

перебігу захворювання до моменту інструментального

визначення причин САК (спіральна КГ, церебральна

ангіографія, магнітно-резонансна ангіографія).

Хірургічне лікування САК можна розділити на заходи,

спрямовані на вимикання артеріальних мозкових анев-

ризм (пряме хірургічне або ендоваскулярне втручання) та

заходи, спрямовані на лікування вираженого і стійкого

ангіоспазму (ангіопластика, інтраартеріальна інфузія

вазодилататорів).

До медикаментозного лікування хворих із САК нале-

жать заходи, спрямовані на попередження розвитку

ангіоспазму та його лікування.

Вони включають:

• абсолютний спокій, анальгетики, м’яку дієту;

• інтенсивну корекцію рівня АТ (при ситолічному АТ 

> 180 мм рт. ст.) до усунення аневризми;

• інтенсивну корекцію гіповолемії та натріємії;

• корекцію реологічних властивостей крові за рахунок

попередження підвищення гематокриту;

• застосування німодипіну у разі розвитку вазо-

спазму;

• застосування сульфату магнію для профілактики і

лікування вазоспазму.

Ознаки спазму мозкових судин: сонливість, вогнище-

ва симптоматика, що з’являються після 2-3 діб і частіше

за все на 7-у добу після виникнення геморагічного

інсульту. Вважають, що спазм зумовлений вивільненням

серотоніну, катехоламіну, пептидів та інших вазоактив-

них речовин. Призначають антагоністи кальцію – німо-

дипін із розрахунку 15-30 мг/кг/год протягом 5-7 діб,

потім перорально в таблетках по 30-60 мг кожні 4 годи-

ни (4-6 разів на добу) протягом 14-21 доби. Важливими

напрямками лікування САК також є зниження

внутрішньочерепного тиску, боротьба з гіпертермією

(антибіотики).

Хворі на гострий інсульт повинні лікуватися в

інсультному відділенні (бажано з перших 3-6 годин захво-

рювання – терапевтичне вікно). У лікуванні ГПМК

необхідно застосовувати принципи етапної допомоги

залежно від періоду захворювання. 

Концепція «час – це мозок» має бути визначальною для

лікаря. Якнайшвидша госпіталізація, ранні терміни по-

чатку терапевтичного втручання після розвитку ГПМК,

своєчасне надання кваліфікованої допомоги визначає

ступінь відновлення всіх життєво необхідних функцій

організму хворого, неврологічних функцій, наявність

вторинних ускладнень, а також виразність можливої

інвалідності.
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Несмотря на выявление в последние годы новых прогности/

ческих маркеров сердечно/сосудистого риска, его оценка у

женщин до сих пор ведется на основании таких традиционных

факторов, как возраст, наличие артериальной гипертензии,

диабета, курения и гиперлипидемии. При этом до 20% всех ко/

ронарных событий развиваются у женщин без этих факторов

риска, в то время как у многих женщин с такими факторами

сердечно/сосудистые осложнения, напротив, не встречаются.

Коллектив ученых из Brigham and Women’s Hospital (Бостон,

США) разработал новую прогностическую шкалу оценки гло/

бального сердечно/сосудистого риска у практически здоровых

женщин. 

Методы и ход исследования

Участницы для данного исследования (n = 24 558) были ото/

браны из национального Исследования здоровья женщин

(Women’s Health Study [WHS]). С сентября 1992 г. включали

женщин в возрасте 45 лет и старше без установленной сердечно/

сосудистой патологии и рака, у которых были получены образцы

крови для измерения общего холестерина (ХС), ХС липопроте/

идов низкой плотности (ХС ЛПНП), ХС липопротеидов высокой

плотности (ХС ЛПВП), липопротеина (а), аполипопротеинов А/I

и В/100, С/реактивного белка (СРБ), растворимой молекулы

межклеточной адгезии 1 (sICAM/1), фибриногена, креатинина,

гемоглобина A
1c

и гомоцистеина. Две трети популяции (n = 16 400)

были отведены для разработки прогностической шкалы риска,

одна треть (n = 8158) – для проспективной проверки ее досто/

верности (валидности). Независимые прогностические пере/

менные выявлялись с помощью моделей пропорциональных

рисков по Коксу. Для окончательного внесения в прогностичес/

кую шкалу (модель А*) тот или иной фактор должен был приво/

дить к минимальному значению Информационного критерия

Байеса (Bayes Information Criterion [BIC]), что позволяет не толь/

ко увеличивать точность прогноза, но и использовать меньшее

число переменных. Для лучшего клинического применения ав/

торами также была создана упрощенная прогностическая шка/

ла риска (модель В** или шкала риска Рейнольдса – 

the Reynolds Risk Score).

Наблюдение за когортой исследования продолжалось по

март 2004 г. (в среднем 10,2 года, межквартильный интервал

[МКИ] 9,7/10,6 года), в течение которого регистрировали слу/

чаи инфаркта миокарда, ишемического инсульта, коронарной

реваскуляризации и смерти от сердечно/сосудистой причины.

В когорте валидности было проведено сравнение предсказан/

ной и действительной частоты сердечно/сосудистых событий, а

также сравнение точности вновь разработанной модели с ныне

действующей шкалой риска группы лечения взрослых III (Adult

Treatment Panel III risk score [ATP III]. Все участницы были разде/

лены по 10/летнему сердечно/сосудистому риску на следую/

щие группы риска: < 5%, от 5% до < 10%, от 10% до < 20%, 20%

и более. 

Результаты

За время наблюдения зарегистрировано 504 сердечно/

сосудистых события в когорте разработки и 262 – в когорте

проверки валидности.

Из 35 потенциальных переменных (в том числе и при оценке

возможных взаимодействий между ними), в модель А включе/

но только 9: возраст, систолическое артериальное давление,

курение в настоящее время, уровни аполипопротеинов В/100 и

А/I, СРБ, гемоглобина A
1c

(для диабетиков) и липопротеина (а)

(если содержание аполипопротеина В/100 было ≥ 100 мг/дл), а

также семейный анамнез инфаркта миокарда у лиц моложе 

60 лет. Такие критерии как уровни гомоцистеина, sICAM/1,

фибриногена, креатинина, индекс массы тела, потребление

алкоголя, частота физических нагрузок, менопаузальный ста/

тус и заместительная гормонотерапия, хотя и предсказывали

риск, не удовлетворяли критериям минимизации BIC, и поэто/

му были исключены из прогностической шкалы. В целом значе/

ния BIC новой шкалы были меньше, чем в счете по ATP III или

по Фремингемской модели риска (Framingham Risk Score), что

позволило значительно увеличить точность прогноза в когорте

валидности.

Пропорция женщин, имевших низкий риск (< 5% за 

10 лет), оказалась очень небольшой (2,5%), поэтому новая

шкала не принесла дополнительной точности в этой группе.

Однако 43% участниц, у которых по критериям ATP III был уста/

новлен промежуточный риск (5/20%), с помощью новой шкалы

были переквалифицированы в другие категории риска (мень/

шего или большего), что и было подтверждено в подавляющем

большинстве случаев (в 588 из 681) при проспективном наблю/

дении. В том числе среди лиц без диабета случаев изменения

категории риска было около 50%, и точность переоценки риска

также оказалась исключительно высокой (у 720 из 722 была

установлена более точная категория риска).

В модели В пропорция переоценки риска среди участни/

ков с промежуточным риском по ATP III была несколько ниже

(30/45%), чем в модели А (43/50%), однако сохранила свою

высокую точность. В частности, из 647 женщин, получивших

новую категорию риска по модели В, у всех, кроме 6, она ока/

залась более точной при проспективном наблюдении.

Авторы подсчитали, что из 100 тыс. женщин без диабета, от/

несенных по ATP III к промежуточному риску (80 тыс. – с риском

5/10% и 20 тыс. – с риском 10/20%), использование шкалы рис/

ка Рейнольдса переместит 13 500 женщин в группу низкого

риска, оставит 48 500 женщин в категории умеренно низкого

риска (5/10%) и 32 500 в категории умеренно высокого риска

(10/20%) и установит высокий риск (≥ 20%) для 5 400 женщин.

Выводы

Новая прогностическая шкала сердечно/сосудистого риска у

женщин, развитая и проверенная на большой когорте практи/

чески здоровых участниц WHS, обладает высокой точностью и

позволяет изменить категорию риска, оцененную по ныне дейст/

вующей шкале APT III, у 40/50% лиц промежуточной группы

риска.

Авторы полагают, что внедрение их шкалы в практику позво/

лит не только улучшить риск/стратификацию, но и своевремен/

но назначать профилактическую терапию у многих женщин. 

*Модель А

10/летний сердечно/сосудистый риск (%) = [1 – 0,98756 (exp

[A – 19,848])] × 100%, где А = 0,0785 × возраст + 3,271 × нату/

ральный логарифм (систолическое АД) + 0,202 × натуральный

логарифм (СРБ) + 0,00820 × аполипопротеин В/100 – 0,00769 ×
аполипопротеин А/1 + 0,134 × гемоглобин А

1с
% (при диабете) +

0,825 (если курильщик) + 0,427 (если есть семейный анамнез

раннего инфаркта миокарда) + 0,00742 × (липопротеин (а) – 10,

если липопротеин (а) > 10 и аполипопротеин В/100 ≥ 100).

**Модель В

10/летний сердечно/сосудистый риск (%) = [1 – 0,98634 (exp

[B/22,325])] × 100%, где B = 0,0799 × возраст + 3,137 × натураль/

ный логарифм (систолическое АД) + 0,180 × натуральный лога/

рифм (СРБ) + 1,382 × натуральный логарифм (общий ХС) –

1,172 × натуральный логарифм (ХC ЛПВП) + 0,134 × гемогло/

бин А
1с

% (при диабете) + 0,818 (если курильщик) + 0,438 (если

есть семейный анамнез раннего инфаркта миокарда). 

Ridker P.M., Buring J.E., Rifai N., Cook N.R. Development and

Validation of Improved Algorithms for the Assessment of Global

Cardiovascular Risk in Women. The Reynolds Risk Score // JAMA. –

February 14, 2007. – Vol. 297. – Р. 611�619.

http://www.reynoldsriskscore.org/default.aspx

http://www.medmir.com
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Ц
ель этих рекомендаций – оптимизация аналге-

зивных и седативных процедур в отделениях

интенсивной терапии (ОИТ) для достижения

хорошо контролируемого, достаточного и адекватного

седативного состояния больного при максимально

возможных благоприятных условиях и минимальных

побочных эффектах на протяжении всего периода

пребывания его на искусственной вентиляции легких

(ИВЛ) и в ОИТ. Рекомендации также помогут в уп-

равлении биоритмами, бредовыми состояниями, ассо-

циативными психическими нарушениями и болью,

связанной с различными процедурами.  

Необходимо подчеркнуть, что инверсия слов от

«седация-аналгезия» к «аналгезия-седация» является

правильной, так как эти словосочетания различны по

смыслу, что признают и врачи ОИТ. На сегодня – это

актуальное прерывание нейроэндокринного/метабо-

лического каскада, как отправной точки в механизме

развития боли с использованием соответствующих

лекарственных препаратов, имеющих седативный

эффект, или методов психологического внушения.

Такое прерывание важно для предотвращения наруше-

ний, вызванных посттравматическим шоком (ПШ),

типичных симптомов, возникающих в результате чрез-

вычайных травмирующих событий, происшествий,

связанных с реальным риском смерти или любой

другой опасности, что приводит к нарушению целост-

ности организма. 

Рекомендации состоят в следующем. Это – достижение

адекватного уровня аналгезии-седации-амнезии, сокра-

щение гормональных и метаболических реакций на

стресс, уменьшение внезапных изменений сознания,

снижение случаев необоснованной экстубации, улучше-

ние адаптации к ИВЛ, нормализация частоты повышения

внутричерепного давления (ПВД), сокращение использо-

вания нейромышечных блокаторов.

Многим пациентам, особенно с политравмами, реко-

мендуется использовать региональное обезболивание,

которое возможно в комбинации аналгезия-седация.

Материалы и методы

Методический обзор доступной литературы выполнен

посредством изучения основных медицинских изданий

и главных исследовательских сайтов (MedLine, PubMed,

1970-2005). Результаты обработаны исследовательской

группой методом Delphi. Проведены градация рекомен-

даций по классам (A, B, C, D, E) или по методу Delphi,

основанному на уровне доказательности (табл. 1)

и вербальная градация (обязательные, желательные,

нежелательные к использованию рекомендаций), кото-

рые отражают мнение разработчиков.

Рекомендации по аналгезии и седации

в отделении интенсивной терапии

Руководство Итальянского общества

анестезии, аналгезии, реанимации 

и интенсивной терапии (2007)

Рекомендации Подтверждение

Класс А Два исследования уровня доказательности І

и более

Класс B Одно исследование уровня доказательности І 

Класс C Только исследования уровня доказательности II

Класс D По крайней мере, одно исследование уровня

доказательности II

Класс E Исследования уровня доказательности IV или V

Уровень

доказательности

Подтверждение

Уровень I Большие рандомизированные исследования 

с четкими результатами, низкий риск 

получения ложноположительных (альфа) 

или ложноотрицательных (бета) результатов

Уровень II Небольшие рандомизированные исследования 

с сомнительными результатами, 

умеренным риском ложноположительных (альфа)

или ложноотрицательных (бета) результатов

Уровень III Нерандомизированные проспективные

контролируемые исследования 

Уровень IV Нерандомизированные ретроспективные

контролируемые исследования и заключение

экспертов

Уровень V Серия случаев без достоверных исследований,

заключения экспертов 

Таблица 1. Классификация рекомендаций и уровни

доказательности (модифицированный Delphi)
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Рекомендации 

Оценка боли у взрослого пациента в ОИТ

Лечение болевого синдрома в ОИТ не всегда считается

приоритетным, особенно у пациентов с нестабильной ге-

модинамикой, даже если у них преобладают болевые

ощущения. Это подтверждается и тем, что, несмотря на

постоянное усовершенствование методической докумен-

тации по оценке болевого синдрома, до настоящего вре-

мени нет достаточно подтвержденных данных для опре-

деления их состоятельности, поэтому очень часто врачи

ОИТ не могут правильно определить уровень боли у па-

циентов, неспособных к общению. 

Периодическую оценку боли в покое и в течение самых

болезненных процедур рекомендуется специально обу-

ченному медицинскому персоналу проводить несколько

раз в сутки. 

Боль – это личный опыт, и лучший ее индикатор –

устное описание пациента. Однако в ОИТ пациент час-

то не в состоянии охарактеризовать боль вследствие

наличия у него эндотрахеальных труб или трахеотомии,

седации или использования нейромышечных блокато-

ров, поэтому вербальный контакт с ним не может быть

использован. Несмотря на это, необходимо применять

различные методы для оценки боли в сотрудничестве

с самими пациентами, даже если они не имеют возмож-

ности говорить по каким-либо причинам. Величину

боли можно определять по шкале уровня боли (ШУБ),

используя изображения человеческого тела, чтобы

ограничить болезненные области и список слов,

выразить ее чувственный порог и эмоциональные

составляющие.

Методы оценки боли у пациентов, 

находящихся в полном сознании

Моноразмерные методы:

• визуальная аналоговая шкала (ВАШ) считается золо-

тым стандартом для оценки боли, она состоит из линейки

длиной 10 см, в начале которой показано «отсутствие бо-

ли», а в конце – «самая сильная боль». Шкала не имеет

четкой специфичности для пациентов, находящихся

в ОИТ, ее часто применяют, однако нередко возникают

трудности при использовании у пациентов пожилого

возраста;

• шкала уровня боли (ШУБ) представляет собой

11 пунктов (от 0 до 10); пациент показывает интенсив-

ность боли, выбирая один из пунктов в масштабе, в кото-

ром 0 соответствует отсутствию боли и 10 – самой силь-

ной боли. Шкала используется у пациентов различного

возраста, устно или графически, является наиболее часто

используемым методом (в 54% случаев) в медицине

и основным в отделении ОИТ;

• словесная графическая шкала применяется у боль-

ных как на догоспитальном, так и на госпитальном этапе

для непрерывного обслуживания, где числа от 1 до 10

соответствуют определенному словесному описанию бо-

ли (0 – отсутствие боли; 1-3 – умеренная боль; 2-4 – боль

средней интенсивности; 5-7 – сильная боль, 8-10 – очень

сильная боль).

Методы оценки боли у пациентов, 

неспособных к общению

Четких клинических признаков наличия боли не сущест-

вует. Наиболее часто используют методы:

• оценку изменений основных физиологических пара-

метров: частоты сердечных сокращений (ЧСС), артери-

ального давления (АД), частоты дыхания (ЧД);

• наличие тревожного возбуждения, слезотечения,

потливости;

• поведенческая оценка: выражение лица, голосовые

признаки (выкрикивания, стоны и т. п.) и возбуждение;

к сожалению, изменения выражения лица не всегда

коррелируют с интенсивностью боли;

• поведенческая шкала боли (баллы – от 3 до 12) позво-

ляет проводить лечение боли в соответствии с ее показа-

телями.

Объединение поведенческих оценок и отклонений

физиологических параметров может помочь установить

правильную интенсивность боли у пациента, неспособ-

ного к общению. Однако метода определения основных

характеристик боли в ОИТ, который объединял бы и те,

и другие параметры, сегодня не существует, хотя необхо-

димость в этом есть. 

Важной причиной боли в ОИТ могут служить различ-

ные медицинские процедуры и манипуляции. Такой вид

боли определяется как неприятный опыт с чувственной

и эмоциональной точек зрения, вызванный реальным или

потенциальным повреждением, связанным с диагностичес-

кими или терапевтическими процедурами. Что касается

хирургической боли, то это тоже острая процедурная боль,

которая ассоциируется с определенной причиной и извест-

ным интервалом времени. Не слишком много известно

о поведенческих ответах пациента, который подвергается

медицинским процедурам, в области критической

медицины. Изменчивость процедурной боли исследовали

в 169 центрах, в которых были зафиксированы примерно

6 тыс. пациентов в тяжелом состоянии. Пациентов под-

вергали шести типам процедур (перечислены в порядке

уменьшения болевых ощущений): мобилизация пациента,

постановка центрального венозного катетера (ЦВК),

манипуляции с дренажами в хирургической ране, аспира-

ция бронхиального содержимого и удаление бедренного

катетера. Эти наблюдения очень важны, поскольку

повреждение тканей организма и последующий стресс

вызывают широкий диапазон поведенческих реакций,

определяемых посредством изменений выражения лица,

голосовых признаков, двигательной реакции на стимул,

несмотря на то что личное впечатление от боли, описан-

ное самим пациентом, представляет золотой стандарт

в оценке боли. Существует достоверная корреляция между

болью в течение процедуры и началом нового поведения,

прежде всего, неподвижность и появление гримасы на

лице. Более сильная боль вызывает более существенные

и важные поведенческие реакции.

Все пациенты, находящиеся в критическом состоя-

нии, имеют право на адекватную аналгезию и лечение

болевого синдрома. 

(класс А) 
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Необходимо уточнить определение болевых ощущений

к параметрам, которые обычно оценивают в ОИТ: 

• боль нужно измерять каждый час, ответ на лечение

боли необходимо контролировать, используя соответст-

вующую шкалу, у каждого пациента;

• у пациента, неспособного к общению, боль нужно

определять с помощью наблюдения за поведенческими

реакциями (движениями, выражением лица, положением

тела в постели) и изменениями физиологических парамет-

ров (ЧСС, АД, ЧД). Показатели должны оцениваться

в комплексе, необходимо обращать внимание на реакцию

пациента на проводимую обезболивающую терапию. 

Для осуществления этих рекомендаций необходимо

обучать медицинский персонал ОИТ, особенно медсес-

тер, основам психопатологии и фармакологии.

Рекомендации 

Оценка седации

Контроль уровня седации, как и контроль над болью,

должен быть неотъемлемой частью лечения пациента

в ОИТ. Параметры седации нужно четко регистриро-

вать, как и показатели работы кардиореспираторной

системы.

Стандартного уровня седации, который являлся бы

наилучшим для всех пациентов, не существует. Между-

народные эксперты пришли к выводу, что адекватный

уровень седации сильно варьирует из-за определенных

клинических особенностей и у разных пациентов разли-

чен. Акцент делают на концепции аналгезии-седации

индивидуально для каждого больного при непосредствен-

ном контроле медицинским персоналом ОИТ. Качество

седации определяют по времени, в течение которого у па-

циента поддерживается желательный уровень выбранно-

го метода контроля.

Качество седации = время адекватной седации (ч) / общее
время седации (ч) х 100%.

Цель седации – достижение ее качества > 85%. Труд-

ность контроля за седацией состоит в том, что идеально-

го метода с научной точки зрения – международного

золотого стандарта – не существует. 

Существуют три главные методологические проблемы:

• методы контроля почти всегда проверяли на паци-

ентах, находившихся в отделении реабилитации или

постанастезии, у которых редко встречаются такие пато-

логические состояния, как у поступающих в ОИТ;

• медицинская литература часто отражает больше

мнения экспертов, чем результаты клинических исследо-

ваний;

• проводившиеся исследования редко были рандоми-

зироваными или контролируемыми.

Тщательное измерение уровня седации гарантирует ее

оптимальное качество, что предотвращает возможные по-

бочные эффекты чрезмерной и недостаточной седации

(табл. 2).

Методы для оценки глубины седации могут быть раз-

делены на две группы: объективные и субъективные,

в зависимости от того, на чем они основаны – на опре-

делении физиологических параметров или системе

балльных оценок.

Субъективные методы или системы балльных оценок

основаны на клиническом наблюдении и регистриру-

ются сразу после непосредственной оценки медперсо-

налом. De Jonghe и соавт. в систематическом обзоре

(2000) проанализировали 25 исследований, проводив-

шихся в ОИТ у пациентов с медикаментозной седацией,

и получили высокую надежность и удовлетворительную

корреляцию при сравнении системы балльных оценок

с другими шкалами (шкалой Рамсей и шкалой «ком-

форта»), даже если системы балльных оценок имели

плохую чувствительность для регистрации наименьших

изменений состояния седации в течение длительного

времени. На основе полученных данных De Jonghe

и соавт. в 2003 г. разработали новую шкалу, хорошо

адаптированную и более точную для пациентов ОИТ,

находящихся на ИВЛ.

Объективные методы или инструментальные системы

измерения седации таковы:

• концентрация препарата в плазме крови; 

• электромиография лобных мускулов;

• степень сокращения нижнего сфинктера пище-

вода; 

• постоянная электроэнцефалография;

• изучение церебральных функций; 

• анализ спектральной мощности ритмов ЭЭГ;

• биспектральный индекс;

• анализ слуховых вызванных потенциалов;

• измерение энтропии.

Эти системы были изучены и утверждены для исполь-

зования в анестезиологической практике, но не для

ОИТ, поэтому необходимы данные доказательных

исследований, особенно для объективных методов

измерения седации. Так или иначе, однородность

данных свидетельствует в пользу систем балльных

оценок и считается фундаментальной, их необходимо

использовать медицинскому персоналу у пациентов,

поступающих в ОИТ.

Важно, чтобы в отделении были приняты стандарт для

оценки боли у всех пациентов, способных к общению,

и стандарт для пациентов, неспособных к общению.

Важно также, чтобы параметры боли  вносились  в ис-

торию болезни пациента со строгой периодичностью,

в том числе при проведении медицинских манипуля-

ций, также как и другие жизненно важные параметры. 

(класс D)

Таблица 2. Побочные эффекты чрезмерной 

и недостаточной седации

Недостаточная седация Чрезмерная седация

Усиление стрессовых реакций Фармакологическая кома

Возбуждение Удлинение периода ИВЛ

Гипертензия, тахикардия Длительная неподвижность,

тромбоз глубоких вен, переменная

пневматическая компрессия

Плохая адаптация к ИВЛ Отек мозга, часто

недиагностируемый

Необоснованная экстубация Развитие толерантности, 

синдром отмены

Повышение стоимости

медикаментозных назначений
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Рекомендации 

В 2001 г. опубликованы результаты исследования,

в котором изучали использование седативных средств

и аналгетиков в ОИТ в течение первой недели после гос-

питализации. Так, в 128 ОИТ, что составляет около

30% ОИТ Италии, работающих со взрослым населением,

применяли 31 различный препарат. В 64% случаев в день

поступления использовали только один препарат, наибо-

лее часто пропофол, далее фентанил или диазепам,

морфин назначали в 14,8% случаев.

В 2002 г. та же исследовательская группа опубликовала

результаты мультицентрового исследования, в котором

определяли эффективность применения аналгетиков

в течение месяца в послеоперационный период в 128 италь-

янских ОИТ. Из 661 пациента 49% не получали опиоид-

ных препаратов в первые 48 ч после опреративного лече-

ния, около 35% –  никакого аналгетика. Наиболее часто

используемым опиоидом был фентанил, далее морфин

и бупренорфин. Из 336 пациентов, получавших опиоиды,

42% приняли только одно назначение болюсно. Возмож-

ность назначения опиоида для пациентов в коме была

еще ниже. 

Идеальный препарат для аналгоседации в ОИТ должен

обладать следующими свойствами:

• быстрое начало действия;

• предсказуемый период активности;

• отсутствие активных метаболитов;

• быстрое восстановление после отмены препарата;

• несложность назначения и контроля;

• отсутствие побочных действий на ткани и органы;

• слабое фармакологическое взаимодействие;

• высокий терапевтический индекс;

• низкая цена.

К сожалению, на сегодня нет ни одного препарата, кото-

рый мог бы отвечать вышеперечисленным требованиям.

Варианты фармакологических назначений 

для пациентов в критическом состоянии

Пациенты в критическом состоянии в ОИТ – это боль-

ные, у которых выявлены изменения функции печени

и почек, довольно часто  пожилого возраста. При этом

фармакокинетика препаратов для аналгоседации значи-

тельно меняется, что не дает возможности правильно

планировать время восстановления пациента после отме-

ны препаратов и определения глубины аналгоседации.

Почечная недостаточность приводит к:

• сокращению кровотока и клубочковой фильтрации;

• увеличению концентрации препаратов;

• усилению свободной фракции препаратов;

• накоплению препарата и/или его метаболитов, свя-

занного с почечной экскрецией;

• пролонгированным эффектам.

Нарушения функции печени, связанные с метаболиз-

мом препарата, следующие:

• сокращение кровоснабжения;

• изменение ферментативной функции;

• изменение белковых фракций в плазме.

У пациентов в критическом состоянии нередко опреде-

ляют ухудшение синтеза протеинов и ферментов, увели-

чение фракции препарата, несвязанного с белками,

и концентрации препарата, сокращение кровоснабжения

печени, инфаркт селезенки, повышение внутрибрюшно-

го давления.

Пожилые и тучные пациенты

Возраст также влияет на фармакокинетику и фармако-

динамику препарата. У людей пожилого возраста  умень-

шается мышечная масса и увеличивается жировая ткань,

концентрация жирорастворимых препаратов (диазепама,

мидазолама, фентанила, суфентанила) увеличивается,

в то время как жиронерастворимых веществ (парацетамо-

ла, морфина, лоразепама) уменьшается. Рост концентра-

ции приводит к увеличению периода полувыведения

и времени клинического действия препарата. При этом

снижается концентрация альбумина, в то время как

концентрация протеина острой фазы повышается.

У пожилых больных отмечается снижение функций пече-

ни и почек. Сокращение печеночного кровотока приво-

дит к удлинению периода выведения препаратов из

организма, происходит значительное замедление инакти-

вации препарата. Пожилым пациентам, находящимся

в сознании, рекомендуется седация для того, чтобы они

отвечали на раздражение, участвовали в лечении, но при

этом не ощущали боли. Риск возникновения состояния

делирия при отмене назначений гораздо выше у пациен-

тов старшей возрастной группы. 

Возможные изменения со стороны печени и почек при

проведении аналгоседации описаны ранее. Препараты

с высокой близостью к жировой ткани способны накап-

ливаться в ней, особенно при длительном и непрерывном

введении, вызывают эффект передозировки. Процессы

инактивации лекарственных веществ в печени очень

сложны, при этом у тучных пациентов происходит сни-

жение биохимических процессов по пути цитохром Р
450

и повышение глюкуронидазных механизмов.

Непрерывное введение или интермиттирующее 

болюсное введение препаратов

Препараты для аналгоседации назначают путем непре-

рывного введения или интермиттирующего болюсного,

обе методики имеют преимущества и недостатки. В на-

стоящее время чаще используют непрерывное капельное

введение, что позволяет поддерживать более постоянный

уровень седации при оптимальном риске передозировки.

Непрерывное введение имеет следующие преимущества

и недостатки:

• поддерживается постоянный уровень седации, опти-

мизируется комфорт для пациента с риском;

• требуется большее потребление препарата;

• существует риск чрезмерной седации;

• более длительное восстановление пациента.

Важно, чтобы в отделении был принят один стандарт

для оценки седации. Уровень седации должен фиксиро-

ваться в медицинской документации с учетом времен-

ного фактора, также как и жизненно важные параметры. 

(класс D)
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При интермиттирующем болюсном введении:

• изменяется концентрация препарата в плазме, что

связано с неустойчивым уровнем седации;

• уменьшается потребление препарата;

• существует риск достижения недостаточного уровня

седации.

Под непрерывным режимом введения понимают регу-

лируемое непрерывное введение с ежедневной или более

частой коррекцией, с учетом изменений гемодинамики,

функций печени и почек (изменений фармакокинетики

и фармакодинамики) и суточного ритма. 

Методы прицельного контролируемого введения пре-

паратов для проведения седации и аналгезии в условиях

ОИТ находятся в фазе эксперимента. Вопросы по

использованию энтеральных методов введения препара-

тов для седации и больших транквилизаторов сегодня

являются дискуссионными и не имеют практического

интереса.

Во время снятия пациента с ИВЛ желательно использо-

вать методики аналгоседации, которые как можно мень-

ше подавляют дыхательный центр, при постепенной

отмене лекарственных средств для седации обеспечивает-

ся адекватный болеутоляющий уровень. При аналгоседа-

ции необходимо стараться использовать один венозный

путь для профилактики неучтенного введения препарата.

При проведении диагностических процедур или при

перемещениях пациента запланированные режимы не

прекращают внезапно. 

По длительности аналгоседация делится на корот-

кую (в течение 24 ч и менее), среднюю (1-3 дня),

длительную (более 3 дней). Каждый вид имеет свои

особенности клинического применения. При корот-

кой аналгоседации рекомендуется использовать

препараты с коротким периодом полувыведения,

для быстрого восстановления; при средней – необхо-

дим строгий контроль, чтобы избежать недостаточной

или чрезмерной седации; при длительной – нужно

строго контролировать функции печени и почек,

проводить постепенную отмену препаратов по специ-

альной схеме для предупреждения или снижения

проявлений синдрома отмены. 

Рекомендации 

Аналгетики

Опиоиды. Страх назначения опиоидов существует даже

у врачей ОИТ вследствие культурных предубеждений,

из-за значительного снижения эмоциональной составляю-

щей болевой чувствительности, недооценки рисков,

связанных с побочными эффектами, толерантностью

и абстинентным синдромом. 

Применение опиоидов эффективно при возбуждении

только в случае, когда оно вызвано выраженным болевым

синдромом. В других случаях, таких как гипоксия, гипер-

капния, нарушение электролитного баланса, сепсис,

тиреотоксический криз, стероидный психоз, остаточная

курарезация, парадоксальная реакция на бензодиазепи-

ны, которые должны быть обязательно диагностированы,

необходимо дальнейшее проведение соответствующего

лечения. Назначение опиоидов в ОИТ должно быть

пропорционально уровню болевой чувствительности

и боли у конкретного пациента. Уровень болевой

чувствительности является различным в течение 24 ч, она

может быть процедурной или случайной.

При назначении опиатов рекомендуется сформулиро-

вать терапевтический план, который должен рассматри-

ваться как основной инфузионный режим,  соответствую-

щий показателям гемодинамики, функциям печени

и почек и общим особенностям пациента (возраст, пол,

мышечная масса и т. д.), а также неотложному режиму до-

зирования путем болюсного введения или увеличения

скорости введения, чтобы избежать случайной и проце-

дурной боли. Режимы должны проводиться под контро-

лем уровня аналгезии, частоты дыхания, параметров

дыхательного центра, ритма и объекта канализации.

У пациентов с травмами или после хирургических

вмешательств аналгезию рекомендуется проводить путем

капельной инфузии и/или болюсного, и/или эпидураль-

ного введения, согласно данным рекомендациям.

Опиоиды, используемые в ОИТ, по силе действия делят

на умеренные (трамадол) и сильные (морфин, фентанил

и ремифентанил).

Трамадол обладает двойным механизмом действия,

помимо того, что имеет большое сродство с μ-рецепто-

рами, он снижает обратный синаптический захват нор-

адреналина и серотонина в нейронах. Метаболизируется

в печени путем глюкуронизирования с образованием

активных метаболитов. По сравнению с другими опио-

идами, подавление дыхательного центра и запор встреча-

ются намного реже, тошнота и рвота возникают часто,

особенно у пациентов с высокой чувствительностью

к трамадолу или при одновременном назначении

с ингибиторами серотонина. При непрерывном введении

ежедневная доза не должна превышать 4-5 мг/кг (макси-

мальная суточная доза – 400 мг, которая уменьшается

у пожилых пациентов и при почечной недостаточности).

Трамадол часто используется в послеоперационном

периоде. На сегодня нет достоверных контролируемых

рандомизированных исследований, доказывающих

преимущество его применения в ОИТ, за исключением

сравнительного анализа эпидурального использования

трамадола и морфина.

Морфин – часто используемый препарат в ОИТ, в том

числе и в педиатрии. Применяется как болюсно, так и путем

непрерывного введения. Его использование рекомендуют

Американские рекомендации JCAHO (Joint Commission on

Accreditation of Healthcare Organizations). Среди опиоидов

морфин обладает самой гидрофильной молекулой, плохо

Рекомендуется использование отдельного венозного

пути исключительно для проведения аналгоседации,

чтобы уменьшить риск неучтенного введения препара-

тов. Важно, чтобы запланированный режим не был при-

остановлен внезапно при транспортировке пациента или

при проведении диагностических исследований. Подбор

препаратов осуществляется в зависимости от периода

действия препарата и длительности аналгоседации. 

(класс Е)
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связывается с белками (до 30%), имеет рКа = 7,9 и зависит

от pH плазмы крови. Начинает действовать через 10-15 ми-

нут после внутривенного введения. Метаболизируется

в печени путем глюкуронизирования с образованием

M
3

глюкороната (80%), не обладающего болеутоляющим

и нейротоксичным действиями, и M
6

глюкороната (20%),

в 15-20 раз более активного, чем морфин. Оба метаболита

выводятся почками, поэтому их накопление возможно

только у пациентов с почечной недостаточностью. Важны-

ми механизмами действия препарата являются высвобожде-

ние гистамина и позднее подавление дыхательного центра.

Морфин – не очень дорогой, эффективный препарат,

идеально подходит для тучных пациентов. Его клиническое

использование требует обязательного и непрерывного опре-

деления эффективной дозы.

Дериваты фенилпиперидина – фентанил, альфентанил,

ремифентанил и суфентанил – представляют собой различ-

ные пространственные конфигурации, подобные морфину.

Структурные изменения позволяют изменить свойства

и фармакокинетику морфина для различных рецепторов. 

Фармакодинамика показывает, что хороший уровень

однородности на практике приводит к изменению коли-

чества препарата и его силы, тогда как фармакокинетичес-

кие различия определяют основные свойства препарата,

которые необходимы при непрерывном или длительном

введении, а также в особых клинических случаях. 

Синтетические опиоиды отличаются по рКa, связываю-

щей их способности с белками, жирорастворимости, актив-

ности метаболитов, периодом активности препарата; pKa

препарата представляет собой фармакологическую особен-

ность, которая показывает степень его ионизации в опреде-

ленных растворах, эквивалентный к pH, в котором препа-

рат является наполовину ионизированным. Синтетические

опиаты имеют pКa между 6,5 (альфентанил) и 8,4 (фента-

нил). Когда pКa препарата выше, чем физиологическое pH

крови, основной препарат, как правило, диссоциируется.

Смещение pH в кислую сторону приводит к увеличению

ионизации препарата и, соответственно, к уменьшению си-

лы его действия, при смещении pH в щелочную сторону на-

блюдается обратный эффект. Этот принцип подходит для

всех опиоидов, кроме ремифентанила и альфентанила, pKa

которых ниже, чем физиологическое pH крови, 7,07 и 6,5

соответственно. Свойства ремифентанила и альфентанила

не меняются в пределах pH плазмы крови от 7,2 до 7,6.

Растворимость в жирах (октанолводный коэффициент)

определяет скорость проникновения препарата через

гематоэнцефалический барьер и создание устойчивой

концентрации в плазме крови и центральной нервной систе-

ме (ЦНС); при pH плазмы 7,40 у всех производных фентани-

ла значительно выше, чем у морфина и меперидина. Чем

лучше опиоид растворяется в жирах, тем больше объем его

распределения в организме. При увеличении липофильнос-

ти (фентанил, суфентанил) молекулы препарата начинают

связываться с участками рецепторов (мембранные фосфоли-

пиды), с которыми ранее не взаимодействовали. При дли-

тельном использовании препарата накопление происходит

также в экстраневральных участках организма (желудок

и легкие). Это приводит к перераспределению препарата

и возникновению вторичных пиков концентрации в ЦНС.

Контекстзависимый полупериод. Это – относительно но-

вое понятие в фармакокинетике, оно представляет собой

половину периода, необходимого для достижения постоян-

ной и устойчивой концентрации препарата в плазме крови,

от момента окончания инфузии. Поскольку в некоторых

случаях уменьшение концентрации препарата на 50% не

совпадает с исчезновением эффектов от препаратов, необ-

ходимо знать время контекстзависимого уменьшения кон-

центрации препарата, где контекст – время инфузии.

Побочные эффекты опиоидов. Необходимо помнить

о следующих побочных эффектах опиатов:

• гипотония и брадикардия;

• тошнота, рвота;

• сокращенное время прохождения содержимого через

кишечник;

• толерантность к препарату, синдром отмены;

• подавление дыхательного центра;

• ригидность мускулатуры;

• снижение иммунитета;

• кишечная непроходимость.

Гипотония больше присутствует при болюсном введении

препарата, при непрерывном введении этот эффект

уменьшается. Брадикардия постоянно отмечается в тече-

ние непрерывного введения, что не является причиной для

прекращения введения препаратов в диапазоне обычных

терапевтических доз. Толерантность к препаратам и синд-

ром отмены рассмотрены в специальном разделе. Все опи-

оиды вызывают депрессию дыхательного центра, однако

использование непрерывного введения с низкими дози-

ровками (ремифентанил – 0,05 мг/кг/мин; суфентанил –

0,2-0,3-0,5 мг/кг/ч) дает возможность достичь 2-3 балла по

шкале Рамсей, поддерживать деятельность дыхательного

центра пациента, позволяет использовать вентиляцион-

ные техники.

Все опиоиды способствуют ригидности мускулатуры,

выраженность которой зависит от дозы и способа назна-

чения препарата. Так, при болюсном введении препарата

ригидность более выражена, даже если она не определя-

ется клинически, а может быть скрытой.

Иммуномодуляция происходит путем раздражения

рецепторов, находящихся на иммунных клетках и

в ЦНС. Далее по пути обратной связи возникает ответ

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы,

который теоретически может вызвать иммунодепрессив-

ный ответ. Однако, по данным большинства недавно про-

веденных клинических исследований, иммунодепрессия

при применении опиоидов не развивается.

Неопиоидные аналгетики. Нестероидные противовоспа-

лительные средства (НПВС) используют в дополнение

к опиоидам у определенных пациентов для экономного

применения опиоидов. 

Терапия кеторолаком должна быть ограничена, макси-

мум, пятью днями с постоянным контролем за возмож-

ным развитием почечной недостаточности или кишечно-

го кровотечения. Другие НПВС у некоторых пациентов

можно назначать энтерально. В настоящий момент

достоверных данных об использовании селективных

ЦОГ-2 ингибиторов в ОИТ не существует.

Minerva anestesiologica, Vol. 27, № 10.

Продолжение читайте в следующем номере.



кеторолака трометамин
ампулы, 1 мл 3% раствора № 10

таблетки, 10 мг № 10

Сила обезболивающего эффекта сопоставима с действием 
наркотических анальгетиков

Длительность действия – более 8 часов с момента инъекции

Наличие двух форм выпуска – инъекционной и таблетированной –
позволяет оптимизировать схему лечения болевого синдрома 

Способствует ранней активизации 
больных в послеоперационном периоде

Высокая безопасность применения 

В отличие от наркотических анальгетиков, 
не требует строгого учета 
и особых условий хранения
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Острые и неотложные состояния в практике врача38

Н аиболее частое и грозное осложнение бронхиаль-

ной астмы (БА) – астматический статус (АС),

угрожающий жизни больных и диктующий необ-

ходимость экстренной интенсивной терапии. 

Астматический статус – это тяжелый приступ БА,

продолжающийся более суток, качественно новое состоя-

ние пациента, характеризующееся быстро прогрессирую-

щей дыхательной недостаточностью и резистентностью

к бронхолитикам, в частности к ингаляционным β
2
-агони-

стам (адреностимуляторам) [1, 2, 4, 6].

Для АС характерно формирование стойкого бронхо-

обструктивного синдрома, обусловленного скоплением

и задержкой в бронхах вязкой трудноудаляемой мокроты

на фоне диффузного отека слизистой оболочки, что при-

водит к возникновению экспираторного коллапса мелких

и средних бронхов.

Летальность на высоте АС в условиях специализирован-

ного отделения составляет 3-5% [2]. 

Провоцирующие факторы в развитии АС те же, что и при

обычном приступе БА. К развитию АС могут привести

контакт с аллергенами, действие раздражающих веществ,

вирусная инфекция дыхательных путей, изменение темпе-

ратуры и влажности воздуха, эмоциональное напряжение,

аспирация желудочного содержимого. Риск АС повышается

при несоблюдении больным рекомендаций врача и недо-

ступности медицинской помощи [1, 4, 6]. 

Выделяют две формы АС: анафилактическую и метаболи-

ческую. Первая из них отмечается сравнительно редко,

проявляется быстропрогрессирующей (вплоть до тотальной)

бронхиальной обструкцией (преимущественно в результате

бронхоспазма) и острой дыхательной недостаточностью.

Практически эта форма АС представляет собой анафилак-

тический шок, развивающийся при сенсибилизации

к лекарствам, или неаллергический бронхоспазм при

использовании нестероидных противовоспалительных

средств у чувствительных больных. Иногда такая симптома-

тика наблюдается при ошибочном назначении неселектив-

ных β-адреноблокаторов [2].

Значительно чаще встречается метаболическая форма

АС, которая формируется постепенно (в течение дней

или недель) на фоне обострения БА и прогрессирующей

гиперреактивности бронхов. В развитии этой формы

определенную роль играют бесконтрольное использова-

ние лекарств, злоупотребление β-адреностимулятора-

ми, седативными или антигистаминными препаратами

либо неоправданное снижение дозы глюкокортикои-

дов. Характерна резистентность к обычным бронхо-

спазмолитикам, в первую очередь, к β-адреностиму-

ляторам в результате адренергического дисбаланса

с преобладанием α-адренергической активности и

прогрессирующей блокады β-адренорецепторов.

Подобная резистентность выступает в качестве важного

отличия метаболической формы АС от анафилактичес-

кой формы и тяжелых приступов БА, при которых

чувствительность к бронхоспазмолитикам сохранена.

Не менее существенно значительное нарушение бронхи-

ального дренажа. Больные, поступающие в стационар, отме-

чают, что в течение нескольких дней у них практически не

выделяется мокрота. Нарушение отхождения мокроты

связано не только с обострением заболевания, но и со

злоупотреблением лекарствами. Седативные средства подав-

ляют кашлевой рефлекс, а селективные β
2
-адреностимулято-

ры вызывают расширение мелких бронхиальных сосудов,

что может способствовать отеку стенки бронхов и пропоте-

ванию компонентов плазмы в просвет дыхательных путей,

и стимулируют выделение слизистыми клетками бронхиаль-

ных желез вязкого секрета с высокой концентрацией белков

и серы (так называемый синдром запирания).

Нарастающая обструкция бронхов при АС сопровождается

прогрессирующими нарушениями газообмена и кислотно-

щелочного состояния крови вплоть до развития гиперкап-

нии и декомпенсированного ацидоза. Гипервентиляция

и усиление потоотделения, а также ограничение приема

жидкости в связи с тяжестью состояния приводят к гипово-

лемии и внеклеточной дегидратации со сгущением крови.

Довольно быстро может сформироваться вторичная

легочная артериальная гипертензия – синдром так называ-

емого острого легочного сердца. Системное артериальное

давление (АД) при этом обычно повышено, но в дальней-

шем развивается артериальная гипотензия. Синусовая

тахикардия нередко достигает критических величин,

возможны нарушения сердечного ритма (чаще всего

возникает экстрасистолия), усугубляющиеся применени-

ем адреномиметиков и эуфиллина. При значительной

тяжести состояния определяется парадоксальный пульс со

значительным снижением пульсовой волны на вдохе.

В развитии АС выделяют три стадии.

І – стадия компенсации или отсутствия вентиляционных

расстройств, которая характеризуется умеренной арте-

риальной гипоксемией (РаО
2

на уровне 60-70 мм рт. ст.)

Лечение астматического статуса

О.В. Страфун, 
Институт фтизиатрии и пульмонологии имени Ф.Г. Яновского АМН Украины, г. Киев
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нормо- или гипокапнией (РаСО
2

нормально, 35-45 мм рт. ст.,

или снижено в результате гипервентиляции – менее

35 мм рт. ст.).

Пациенты находятся в сознании и психически адекват-

ны. Эта стадия клинически проявляется многократными

приступами удушья на протяжении суток и более, между

которыми сохраняется бронхоспазм. Одышка умеренная,

могут отмечаться акроцианоз, иногда потливость. На-

блюдаются вынужденное положение тела с фиксацией

плечевого пояса и участием в акте дыхания вспомогатель-

ных дыхательных мышц, множественные дистанционные

сухие свистящие хрипы. OФB1 снижается до 30% долж-

ной величины.

Аускультативно в легких определяются жесткое дыха-

ние с удлиненным выдохом и сухие рассеянные хрипы,

характерно резкое уменьшение количества отделяемой

мокроты. Обычно наблюдается умеренная тахикардия,

АД не изменено или несколько повышено.

Отмечаются резистентность к бронхолитической те-

рапии, особенно к ингаляционным β-агонистам корот-

кого действия, а также синдром рикошета (нарастание

или увеличение бронхообструкции при увеличении дозы

β
2
-агонистов). 

Повышение сопротивления дыханию при АС сопро-

вождается резким увеличением работы дыхательной

мускулатуры. Мышцы, обеспечивающие вдох и создаю-

щие значительное отрицательное внутриплевральное

давление, находятся в постоянном напряжении, так как

уровень дыхания смещается в инспираторном направ-

лении. Это особенно заметно по напряжению грудино-

ключично-сосцевидных мышц. Отмечаются также разду-

вание крыльев носа, напряжение мышц шеи и головы. 

ІІ – стадия декомпенсации, или «немого легкого», или

стадия нарастающих вентиляционных нарушений, харак-

теризуется более выраженной гипоксемией (РаО
2

на

уровне 50-60 мм рт. ст.) и гиперкапнией вследствие

снижения эффективной (альвеолярной) вентиляции

(РаСО
2

от 50 до 70 мм рт. ст.). 

При переходе во II стадию у больных при сохраненном

сознании отмечается раздражительность, эпизодически

переходящая в состояние возбуждения, которое может

сменяться периодами апатии. Одышка резко выражена,

дыхание шумное с участием вспомогательной мускулату-

ры. Имеется цианоз с признаками венозного застоя

(набухшие шейные вены, одутловатость лица). С нараста-

нием обструктивного синдрома дыхание над отдельными

участками легких (обычно над нижними отделами) вовсе

не выслушивается (стадия «немого легкого»). Характерно

несоответствие тяжести одышки и общего состояния

больного из-за скудной физикальной симптоматики.

Отмечается выраженная тахикардия, АД нормально или

понижено. Наблюдаются повышение центрального ве-

нозного давления (ЦВД), дегидратация, сгущение крови.

Гиповентиляция на стадии «немого легкого» приводит

к гиперкапнии и дыхательному ацидозу, нарастает

цианоз, возникает психомоторное возбуждение, затем

эпилептиформные судороги, развивается гиперкапни-

ческая кома.

ІІІ – cтадия гиперкапнической комы, или стадия резко

выраженных вентиляционных нарушений, харак-

теризуется тяжелой артериальной гипоксемией (РаО
2

на уровне 40-55 мм рт. ст.) и резко выраженной гиперкап-

нией (РаСО
2

на уровне 80-90 мм рт. ст. и выше).

Резко нарастает и превалирует нервно-психическая

симптоматика. Состояние пациента угрожающее: созна-

ние спутанное или отсутствует, дыхание становится все

более поверхностным, с парадоксальными торакоаб-

доминальными движениями, аускультативно резко

ослабленным. АД резко снижено, пульс нитевидный,

аритмичный. Тахикардия переходит в терминальную бра-

дикардию, отмечаются различные нарушения сердечного

ритма, возникает картина «немого легкого» на фоне диф-

фузного цианоза [1, 2, 4, 6].

Лечение астматического статуса

Лечение АС проводится в реанимационном отделении.

Интенсивную терапию следует начинать в максимально

ранние сроки. Она включает кислородную, инфузионную

и медикаментозную терапию [3, 5, 6, 7].

Борьба с гипоксемией – кислородотерапия: непрерывная

подача кислородно-воздушной смеси с низкой скоростью

(2-6 л/мин) через носовые канюли или маску Вентури для

поддержания РаО
2

выше 60 мм рт. ст. Это – заместительное

лечение острой дыхательной недостаточности, которое не

устраняет причин нарушений легочного газообмена,

но способствует предупреждению неблагоприятных влия-

ний гипоксемии на процессы тканевого метаболизма. Ин-

галируется кислородно-воздушная смесь с относительно

небольшим содержанием О
2

(35-40%). Использовать более

высокие концентрации кислорода нежелательно, так как

при этом создается опасность развития в легких абсорбци-

онных ателектазов, чрезмерно высушиваются слизистые

покровы дыхательных путей, а также задерживается выве-

дение углекислого газа и возрастает РаСО
2
.

Весьма эффективны ингаляции гелиокислородной

смеси (75% гелия + 25% кислорода) длительностью 

40-60 мин 2-3 раза в сутки. Смесь гелия и кислорода за

счет более низкой по сравнению с воздухом плотности

легче проникает в плоховентилируемые участки легких,

что значительно снижает гипоксемию [4, 5, 7].

Инфузионная терапия восполняет дефицит жидкости

и устраняет гемоконцентрацию, способствует разжиже-

нию бронхиального содержимого, облегчает откашлива-

ние мокроты и уменьшает обструкцию бронхов. Во время

приступа БА в среднем теряется около 5% общего объема

жидкости. Применяют 5% раствор гепаринизированной

глюкозы, раствор Рингера и изотонический раствор

натрия хлорида. При выраженной гиповолемии, низком

АД целесообразно введение декстранов, реополиглюки-

на. Инфузию жидкости продолжают в течение 6-12 часов,

затем по возможности переходят на прием жидкости

внутрь. Во избежание перегрузки необходимо следить за

количеством введенной жидкости и ее потерями. Особен-

но осторожно следует проводить инфузионную терапию

при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Объем инфузионной терапии должен в первые сутки

составлять 3-3,5 л и более, в последующие – около

1,6 л/м2 поверхности тела (около 2,5-2,8 л/сут). Растворы

гепаринизируют (2 500 ЕД гепарина на 500 мл жидкости),

добавляют соли калия (панангин, аспаркам, калия

хлорид), так как при АС обычно возникает гипокалиемия

на фоне приема больших доз кортикостероидов.
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При проведении инфузий у больных необходимо

контролировать ЦВД, которое не должно превышать

120 мм водн. ст. (1,18 кПа), и следить за мочеотделением,

которое должно достигать 80 мл/ч без применения салу-

ретиков. При повышении ЦВД до 150 мм водн. ст. необ-

ходимо ввести внутривенно 40 мг лазикса (фуросемида).

У больных с острой дыхательной недостаточностью

ограничивают использование растворов, включающих

соли натрия. В частности, не следует безконтрольно вво-

дить раствор гидрокарбоната натрия, который можно

применять лишь при некомпенсированном ацидозе. 

При медикаментозном лечении АС резко ограничивают

или исключают неселективные адреномиметики. Внутри-

венное введение β
2
-адреномиметиков (изопреналина,

тербуталина, сальбутамола) применяют в США и странах

Европы преимущественно у детей. Согласно рекомендаци-

ям Национального института здоровья США при лечении

тяжелых приступов БА взрослым внутривенные инфузии

β
2
-адреномиметиков противопоказаны (высок риск разви-

тия аритмий, у пациентов пожилого возраста – ишемии

и инфаркта миокарда). Рекомендуется проведение инга-

ляций 0,5% раствора сальбутамола, 0,5 мл в 1-3 мл физио-

логического раствора или 5% раствора орципреналина,

0,2-0,3 мл в 1-3 мл физиологического раствора с помощью

небулайзера. Если ингаляционные бронходилататоры не-

эффективны, вводят раствор адреналина 1 : 1000 (0,3 мл)

или тербуталин (0,25 мг) подкожно, при необходимости

инъекцию повторяют через 15-20 минут. При выраженной

обструкции бронхов (ОФВ1 не более 35% от исходного)

ингаляции β
2
-адреностимуляторов оказывают более вы-

раженное бронходилатирующее действие, чем введение

адреналина подкожно. Для усиления эффекта ингаля-

ционные β
2
-адреностимуляторы назначают в сочетании

с β-адреностимуляторами внутрь, например с тербутали-

ном (2,5-5 мг) каждые 8 часов, сальбутамолом (2-4 мг)

внутрь каждые 8 часов или орципреналином (10-20 мг)

внутрь каждые 6 часов. Это лечение наиболее эффективно

у пациентов с анафилактической формой АС [4, 6, 7].

В нашей стране в качестве бронхорасширяющих

средств чаще всего применяют препараты группы метил-

ксантинов (эуфиллин и его аналоги) [3, 5].

Эуфиллин ингибирует фосфодиэстеразу, что способ-

ствует накоплению цАМФ и восстановлению адреноре-

цепторной чувствительности, приводит к расслаблению

бронхиальной мускулатуры. Эуфиллин также снижает

давление в малом круге кровообращения, уменьшает пар-

циальное давление углекислого газа в крови и агрегацию

тромбоцитов. 

Начальная доза эуфиллина должна составлять около 

5-6 мг/кг массы тела при медленном в течение 20 минут

капельном введении в вену (15 мл 2,4% раствора для че-

ловека массой 70 кг). После этого препарат вводят из

расчета 0,5-0,9 мг/кг массы тела (приблизительно 2,5 мл

2,4% раствора в час) до улучшения клинического состоя-

ния пациента. Такую дозу оставляют в качестве поддер-

живающей в течение 6-8 часов. Необходимо создать

постоянную концентрацию эуфиллина в плазме крови,

однако его суточная доза не должна превышать 2 г.

При АС допускается введение 60-80 мл 2,4% эуфиллина

в течение суток. Можно вместо эуфиллина вводить диа-

филлин или аминофиллин. 

Обязательным компонентом лечения АС являются кор-

тикостероиды. Ингибируя клеточные механизмы бронхо-

обструкции, в том числе в результате непосредственного

влияния на β
2
-адренорецепторы, кортикостероиды

способствуют, наряду с эуфиллином, восстановлению

чувствительности адренорецепторного аппарата бронхов.

Кроме того, они обладают выраженным противоотечным

действием, что улучшает проходимость дыхательных пу-

тей и облегчает бронхиальный дренаж. Кортикостероиды

уменьшают воспалительную обструкцию бронхов,

снижают гиперреактивность лаброцитов, базофилов

и тормозят выделение ими гистамина и других медиато-

ров аллергии и воспаления, устраняют угрозу острой над-

почечниковой недостаточности вследствие гипоксии. 

Кортикостероиды назначают внутривенно капельно

или струйно каждые 4 часа из расчета 1 мг гидрокортизо-

на на 1 кг массы тела в час. Так, доза гидрокортизона для

взрослых колеблется от 200 мг 4 раза в сутки до 4-6 мг/кг

каждые 4-6 часов внутривенно. Можно использовать

и другие кортикостероидные препараты в эквивалентных

дозах, например преднизолон (метилпреднизолон) – от

60 мг до 250 мг внутривенно каждые 4-6 часов. Если по

достижению дозы 900-1000 мг преднизолона сохраняется

АС, следует продолжить введение преднизолона по 250 мг

каждые 3-4 часа в общей дозе 2000-3500 мг на протяжении

1-2 суток до достижения купирующего эффекта. Исполь-

зуется также дексаметазон по 8-12 мг каждые 4-6 часов

в суточной дозе 32-56 мг.

Если через 24 часа после начала лечения существенного

улучшения не наступает, дозу удваивают каждые 24 часа

до максимально допустимой. После выведения больного

из АС дозу стероидов ежесуточно уменьшают на 25% до

минимальной. Осложнения при проведении массивной

стероидной терапии встречаются очень редко [3-6].

У больных с «аспириновой» БА введение гидрокортизо-

на гемисукцината может усилить бронхообструкцию,

в связи с чем его применение при выведении этих боль-

ных из АС следует исключить [4].

Спектр применяемых медикаментозных средств дол-

жен быть максимально сужен и ограничен препаратами,

абсолютно показанными больным. Так, например, неце-

лесообразно назначать витамины, кокарбоксилазу, хло-

ристый кальций, не следует применять профилактически

антибиотики, особенно пенициллин и стрептомицин,

а также сульфаниламидные препараты, обладающие вы-

сокой сенсибилизирующей активностью. Исключением

являются больные с обострением нагноительных забо-

леваний легких.

Из-за опасности угнетения дыхания, подавления

кашлевого рефлекса и естественных механизмов брон-

хиального дренирования противопоказаны препараты,

обладающие седативным эффектом (морфин, про-

медол, пипольфен, оксибутират натрия и др.). Они

маскируют тяжесть бронхиальной обструкции, леталь-

ность при их использовании возрастает. На фоне увели-

ченной работы дыхания при АС не следует применять

дыхательные аналептики (этимизол, кордиамин и др.),

так как они могут привести к истощению резервов ды-

хания и прогрессированию острой дыхательной недо-

статочности. Неэффективны при АС холинолитики

(атропин и др.).
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Для предупреждения тромбоэмболических осложне-

ний, а также с целью улучшения реологических свойств

крови назначают гепарин (до 20 тыс. ЕД/сут), фракси-

парин, клексан. При выраженной гемоконцентрации

(гематокрит 50% и более) целесообразно проводить

кровопускание. 

Из-за опасности усиления бронхоспазма у больных с АС

не рекомендуется использовать муколитические средства

(ацетилцистеин, трипсин, химотрипсин и др.). С осторож-

ностью следует также относиться к методам механической

санации дыхательных путей (назотрахеальные катетериза-

ции для отмывания и аспирации мокроты и др.). 

Особое внимание обращают на разжижение мокроты:

применяют ингаляции аэрозолей теплой стерильной воды,

изотонического раствора натрия хлорида, 0,5-1% раствора

гидрокарбоната натрия. Ультразвуковые распылители ин-

галяционных растворов обычно не применяют, поскольку

в них образуются мелкие капли жидкости, которые часто

вызывают бронхоспазм [2, 6].

Активно пользуются методами физической терапии,

включающими перкуссионный и вибрационный массажи

грудной клетки, «вспомогательный кашель» и др.

При переходе АС во II стадию разовая доза преднизоло-

на увеличивается в 1,5-3 раза, введение его осуществляет-

ся каждые 1-1,5 часа или непрерывно внутривенно

капельно. На фоне кортикостероидной терапии продол-

жаются кислородная ингаляционная и инфузионная

терапия, внутривенное введение эуфиллина, мероприя-

тия по улучшению дренажной функции бронхов. Если

проводимая терапия в течение 1,5-2 часов не ликвидиру-

ет картину «немого легкого», необходимо переводить

больного на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ),

которая обеспечивает необходимый объем вентиляции,

облегчает удаление мокроты. При ИВЛ устраняется также

непроизводительная работа дыхательных мышц, что об-

легчает проведение лаважа дыхательных путей [3, 7]. 

В ІІІ стадии АС пациента переводят на ИВЛ, проводят-

ся бронхоскопическая санация, посегментарный лаваж

бронхиального дерева. Дозу преднизолона увеличивают

до 120 мг внутривенно каждый час. Прогноз пессимисти-

ческий. 

Основами профилактики АС являются: рациональная

терапия тяжелых форм БА, отказ от использования лекарст-

венных средств, показания к которым недостаточно

обоснованы, анамнестическое и клиническое выявление

возможных аллергенов и их устранение, а также ранняя

диагностика и терапия тяжелых приступов БА.
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Кардиогенный шок (КШ), осложняющий течение острого ин/

фаркта миокарда (ОИМ), может сопровождаться признаками

системного воспаления, в частности повышенной активностью

синтетазы оксида азота (inducible nitric oxide synthase [NOS])

и выработкой чрезмерного количества оксида азота, что приво/

дит к неадекватной вазодилатации, поддерживающей рас/

стройства гемодинамики. В ряде пилотных исследований пока/

зана эффективность ингибиции NOS в улучшении параметров

гемодинамики и функции почек.

В международном многоцентровом рандомизированном

двойном слепом плацебо контролируемом испытании TRIUMPH

(Tilarginine Acetate Injection in a Randomized International Study

in Unstable MI Patients With Cardiogenic Shock) изучалась

способность неселективного ингибитора NOS тиларгинина

ацетата (L/NG/monomethylarginine) улучшать прогноз больных

с рефрактерным КШ при ОИМ после восстановления проходи/

мости связанной с инфарктом артерии.

Участники с КШ, сохраняющимся не менее 1 часа после вос/

становления проходимости связанной с инфарктом артерии,

были рандомизированы в соотношении 1 : 1 в группы вмеша/

тельства (тиларгинин вводился внутривенным болюсом в дозе

1,0 мг/кг с последующей инфузией со скоростью 1,0 мг/кг/час

в течение 5 часов (n = 206) и плацебо (n = 190). Первичной

конечной точкой испытания была общая смертность в течение

30 суток в целом и в возрастных группах < 75 и ≥ 75 лет. Вторич/

ные конечные точки – число больных с купированным шоком,

длительность шока, длительность искусственной вентиляции

легких, длительность внутриаортальной баллонной контрпуль/

сации, функциональный класс по HYHA через 30 суток и общая

смертность в течение 6 месяцев после ОИМ.

Испытание завершено досрочно, поскольку никаких различий

в отношении первичной и вторичных точек между группами не от/

мечено, хотя введение тиларгинина сопровождалось достовер/

ным повышением систолического артериального давления через

2 часа терапии (на 12,0 мм рт. ст. против 7,0 мм рт. ст. в группе

плацебо; р = 0,001). Смертность от всех причин в течение 30 суток

составила 48% в группе тиларгинина против 42% в группе плаце/

бо (относительный риск [ОР] 1,14; р = 0,24); частота выхода из шо/

ка – 66 против 61% соответственно (р = 0,31); продолжительность

шока – в среднем 156 против 190 часов (р = 0,19). Через 30 суток

одинаковая часть пациентов имела сердечную недостаточность

(48% в группе вмешательства против 51% – в группе контроля; 

р = 0,51) со сходной ее тяжестью (I/II классы по NYHA 73 против

75% соответственно; р = 0,27). В течение 6 месяцев общая смерт/

ность между группами также не различалась: 58% в группе тилар/

гинина против 59% в группе плацебо (ОР 1,04; р = 0,80).

Таким образом, несмотря на умеренный положительный

гемодинамический эффект, подтверждающий определенную

патофизиологическую роль оксида азота, применение тиларги/

нина ацетата не привело к снижению смертности больных

с рефрактерным КШ, осложняющим ОИМ.

The TRIUMPH Investigators. Effect of Tilarginine Acetate in

Patients With Acute Myocardial Infarction and Cardiogenic Shock:

The TRIUMPH Randomized Controlled Trial // JAMA. – 2007. –

Vol. 297 (Suppl. 15). – P. 1657�1666.

http://www.medmir.com
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Применение тиларгинина при кардиогенном шоке оказалось неэффективным
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О стрый панкреатит (ОП) продолжает оставаться

актуальной проблемой как в хирургии, так и в ин-

тенсивной медицине. В Украине заболеваемость

ОП составляет 5,2 случаев на 10 тыс. населения. Доказа-

но, что примерно в 80% случаев ОП прогностически от-

носительно благоприятен, в 20% он приобретает очень

тяжелую форму и требует серьезного и дорогостоящего

лечения. Клинико-биохимическая оценка проявлений

ОП не дает возможности в ранний период заболевания

достаточно точно определить его патофизиологические

и прогностические аспекты [1-3]. 

Основным патогенетическим фактором в развитии ОП

является активация панкреатических ферментов внутри

поджелудочной железы (ПЖ) с последующим аутолизом.

При этом возникает асептическое воспаление под-

желудочной железы с вовлечением в процесс перипан-

креатических тканей, органов спланхнической зоны

и развитием серьезных системных нарушений. Существо-

вание некоторой закономерности при анализе летальнос-

ти больных при ОП дает возможности выделить два ее

вида: ранняя и поздняя смерть. На ранней стадии за-

болевания (в течение первой недели) смерть чаще насту-

пает от панкреатического шока и острой полиорганной

недостаточности. Поздняя смерть (через 3-4 недели от на-

чала болезни) наступает, как правило, от тяжелого мест-

ного или системного инфицирования и полиорганной

недостаточности [3, 4].

Базовыми принципами начального лечения ОП счи-

таются ранняя и адекватная коррекция гиповолемии

и нарушений электролитного баланса, предотвраще-

ние местных и системных осложнений и обеспечение

соответствующего мониторинга. Энергичное и свое-

временное возмещение потерь жидкости необходимо

для стабилизации гемодинамики и улучшения микро-

циркуляции в спланхнической зоне. Большинство

рекомендаций включают профилактическое назначе-

ние антибиотиков для предотвращения инфекцион-

ных осложнений у пациентов с панкреонекрозом.

В современном лечении ОП особое внимание придает-

ся нутритивной поддержке, предпочтению энтераль-

ного пути введения препаратов. За последние годы

проведено несколько научных конференций и симпо-

зиумов, на которых обсуждалась данная проблема,

выработаны рекомендации на основе требований

доказательной медицины [5-7].

Указанные аспекты интенсивной терапии (ИТ) ОП

представлены в нашей публикации.

Клинические признаки, верификация диагноза
и оценка его тяжести 

Классические клинические признаки заболевания

и частота их встречаемости представлены в таблице.

Поскольку симптомы заболевания малоспецифичны

и могут наблюдаться практически при любой абдоми-

нальной патологии, то в ряде случаев верифицировать

диагноз можно только после проведения комплексного

обследования с использованием инструментальных мето-

дов: ультразвукового исследования (УЗИ), компьютерной

томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии

(МРТ). Учитывая, что при большинстве хирургических

заболеваний органов брюшной полости возникает

выраженная гиповолемия, то обеспечение надежного

венозного доступа и проведение энергичной и безотлага-

тельной внутривенной инфузии (волемической ресусци-

тации) целесообразно начинать при наличии признаков

гиповолемии (сухость слизистых, снижение тургора

кожи, тахикардия, гипотензия, олигурия, увеличение

показателя гематокрита).

Согласно рекомендациям [6] диагноз ОП должен быть

верифицирован в течение первых 48 часов заболевания.

Из биохимических показателей традиционно определяют

концентрацию амилазы, липазы крови или диастазы

мочи. Диагностические преимущества имеет определение

амилазы в перитонеальной жидкости. Липаза крови

остается повышенной гораздо дольше. Из других био-

химических показателей важным представляется опре-

деление концентрации трипсиноген-активированного

пептида в плазме крови и трипсиногена-2 в моче,  разра-

ботаны экспресс-методы их диагностики.

Рентгенологическое исследование и УЗИ органов

брюшной полости следует выполнять практически всем

пациентам с острой абдоминальной патологией. Хотя

Острый панкреатит: 

ключевые моменты диагностики 

и лечения

И.П. Шлапак, Д.Л. Мищенко, Национальная медицинская академия 
последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев; 

А.И. Дацюк, Н.В. Титаренко, Винницкая областная клиническая больница 
имени Н.И. Пирогова

Таблица. Клинические симптомы острого панкреатита

Симптомы Частота, %

Боль 95

Тошнота/рвота 80

Повышение температуры тела 80

Вздутие живота 75

Дефанс брюшной стенки 50

Радиация боли в спину 50

Шок 30

Энцефалопатия 30

Желтуха 20

Пальпируемый инфильтрат 15

Мелена 4

Кровавая рвота 3

Некроз подкожной клетчатки < 5
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специфичность их невысока, но эти исследования важны

для проведения дифференциальной диагностики, выявле-

ния косвенных признаков ОП, наличия и расположения

желчных конкрементов, что важно для решения вопроса

о проведении эндоскопического вмешательства. Наиболее

информативными исследованиями являются МРТ и КТ

с внутривенным усилением, которые позволяют определить

распространенность некроза и прогнозировать тяжесть забо-

левания. В определенных случаях (при наличии показаний)

для уточнения диагноза проводят инвазивные диагностичес-

кие процедуры: лапароцентез, лапароскопию.

Для верификации тяжести ОП и прогнозирования ис-

хода, как правило, применяют комплексные шкалы

(Ranson, Glasgow), мономаркеры и инструментальные

методы (КТ, МРТ с усилением). Однако часто указанные

методики не используют в силу различных причин.

При невозможности выполнить сложные инструменталь-

ные исследования, если заболевание проявляется такими

признаками, как шок, илеус, олигурия и развитием

дисфункции органов, то течение заболевания, скорее

всего, будет тяжелым. При сомнении в прогнозируемой

тяжести ОП пациенты требуют постоянного мониторинга

для раннего выявления и лечения осложнений [7].

Госпитализация 
в отделение интенсивной терапии 

Во многих случаях заболевание (умеренное или тяже-

лое) может привести к быстрому благоприятному исходу

или осложняться деструкцией поджелудочной железы

различной степени тяжести. Для обеспечения адекватно-

го мониторинга и лечения заболевания рекомендуется

госпитализировать пациентов в лечебные учреждения,

имеющие отделение интенсивной терапии (ОИТ). Необ-

ходимость частой клинической оценки состояния, прове-

дения лабораторных исследований, определения наличия

и степени дисфункции органов указывают на целесооб-

разность лечения этих пациентов в ОИТ.

При определении показаний к госпитализации не-

обходимо принимать во внимание высокий риск быст-

рого ухудшения состояния пациентов: пожилой

возраст, ожирение, преморбидно осложненный статус. 

Лечение пациентов должно, по возможности, осущест-

вляться многодисциплинарной командой, в которой

доминирующая роль принадлежит врачу ИТ, в случае

необходимости нужно незамедлительно привлекать

специалистов по эндоскопии, эндоскопической ретро-

градной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ), хирургии

и радиологии.

Специфические шкалы и шкалы общей оценки тяжес-

ти пациентов могут быть полезным дополнением при

идентификации пациентов с высоким риском развития

осложнений, однако они не заменяют частое проведение

клинической оценки [3, 6, 7].

Общая схема лечения пациентов с ОП представлена

на рисунке.

Ранняя жидкостная инфузия (ресусцитация)
Поддержание адекватного внутрисосудистого

объема, по всей видимости, наиболее важный терапев-

тический подход в лечении ОП. У пациентов с ОП

могут секвестрироваться огромные объемы жидкости

не только в ретроперитонеальном пространстве

и брюшной полости, но и внутриинтестинально

и интраплеврально. 

Рисунок. Общая схема лечения пациентов с острым панкреатитом 

ОИТ

Билиарный ОП (ЭРХПГ в 48 ч, если

подозревается вклинение конкремента)

Легкий/умеренный

Выписка

(нет боли, оральный прием пищи)

Энтеральное питание, купирование боли, 

лечение органной недостаточности при необходимости

Некроз < 30%

Клинически подозреваемый острый панкреатит

(выраженная абдоминальная боль, повышенные

панкреатические ферменты)

Массивная в/в инфузия 

ЦВД > 8 см Н
2
О, Нt 30/40%

Оценка тяжести по

АРАСНЕ ІІ, Ranson, CРБ
Тяжелый

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓↓

↓

↓

↓

Консервативное лечение:

раннее энтеральное питание;

купирование боли;

объемная ресусцитация;

ЭРХПГ (при показаниях)КТ с контрастом

Некроз > 30%

Антибиотики

(до 4 недель)

Без улучшения

Аспирация тонкой иглой

(под контролем УЗИ/КТ)

Инфицированный 

некроз

Некрэктомия,

лаваж

Стерильный

некроз

Улучшение

Выписка

(нет боли, оральный прием пищи)

Продолжение 

консервативного лечения

↓
↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Примечания: ЦВД – центральное венозное давление; Ht – гематокрит; СРБ – С/реактивный белок; ОИТ – отделение интенсивной терапии; 

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холецистопанкреатография; КТ – компьютерная томография; УЗИ – ультразвуковое исследование.
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Анализ современных литературных данных и собствен-

ный опыт позволяет нам сделать два важных вывода

лечебно-тактического свойства. Во-первых, в настоящее

время нет специфического лечения («волшебной пули»)

тяжелого панкреатита. Во-вторых, недостаточное по

содержанию и объему лечение может осложняться

быстрым прогрессированием процесса. Это значит, что

в раннем периоде ОП переход от легкой формы болезни

с интерстициально-отечным поражением железы к край-

не тяжелой с обширными некрозами нередко происходит

очень быстро. C. Bassi подчеркивает стремительность

развития патоморфологических изменений в ПЖ

и указывает на 12-часовое «окно» для возможности тера-

певтического воздействия. Важность этой современной

тактики на ранней фазе ОП требует назвать основные

патофизиологические нарушения [8]. 

Доказано, что на этой стадии ОП возникает резкое

снижение объема циркулирующей крови за счет громад-

ных патологических потерь и секвестрации жидкости,

причем это может происходить без явного снижения

артериального давления, но с выраженными нарушения-

ми микроциркуляции в спланхнической зоне, особенно

в ПЖ. Так, кровоток в ПЖ снижается более чем на 70%.

Ишемия, вероятно, ответственна за дальнейшее пораже-

ние ацинарого аппарата с последующей внутриклеточной

активацией пищеварительных ферментов лизосомаль-

ными гидролазами и за стремительное нарастание

патологического процесса с возникновением некроза.

С другой стороны, показано, что раннее введение

жидкости может нивелировать эти нарушения. Напри-

мер, внутривенная инфузия раствора Рингера-лактат со

скоростью 6,5 мл/кг/ч в течение 4 часов предотвращает

снижение панкреатической перфузии у собак с экспери-

ментальным панкреатитом.

Другим следствием гипоперфузии спланхнической

зоны считается поражение кишечника с нарушением его

барьерной функции и последующими инфекционными

осложнениями. Базируясь на важности гиповолемии

и ишемии внутренних органов в развитии острого некро-

тического панкреатита, учитывая генез последующих ин-

фекционных осложнений, мы являемся сторонниками

ранней интенсивной инфузионной терапии. Аргументом,

который дает основание придерживаться такой тактики

и считать ее полезной, представляется проведенный в на-

шей клинике анализ клинической группы больных 

(n = 57), поступивших в ОИТ в состоянии панкреати-

ческого шока (гипотензия, олигурия, энцефалопатия).

У 5 больных, госпитализированных с клиническими

признаками тяжелого ОП алкогольной этиологии,

комплекс интенсивной терапии с адекватной жидкостной

ресусцитацией на протяжении первых суток привел

к стабилизации состояния. Параллельно выполненные

диагностические мероприятия не выявили у этих боль-

ных панкреатического некроза, что дало нам основание

воздержаться от назначения антибиотиков, а проведение

ИТ обеспечило благоприятный исход [3]. 

Тактику ранней жидкостной ресусцитации, по нашему

мнению, следует представлять как первую линию защиты

в профилактике местного и системного инфицирования

при ОП. Адекватная внутривенная инфузионная терапия

по поддержанию системного и регионарного кровотока,

особенно в очаге инфекции, также важное условие уве-

личения доставки антибактериальных препаратов в очаг

инфекции. Поддержание перфузии, предупреждение фор-

мирования «ловушек» для антибиотиков (микроагрегаты

клеток, микротромбы) – условия для создания достаточ-

ной концентрации антибактериальных препаратов в зоне

воспаления железы или перипанкреатических тканей. 

Адекватная жидкостная ресусцитация может потребо-

вать 5-10 литров кристаллоидных или коллоидных

растворов в первые 24 часа госпитализации. Сегодня нет

убедительных свидетельств о преимуществе коллоидов

или кристаллоидов и о том, улучшат ли коллоиды панкреа-

тическую циркуляцию и исход заболевания. В клиничес-

кой практике применяют коллоиды и кристаллоиды

в соотношении 1 : 3. Для оценки адекватности инфузии

показаны установка центрального венозного катетера

и мониторинг почасового диуреза и гематокрита. Цент-

ральное венозное давление (ЦВД) должно удерживаться

на уровне 8-12 см водн. ст., а гематокрит – 30-35%.

Уменьшение диуреза наиболее часто имеет преренальную

этиологию и его следует тщательно мониторировать, так

как продолжающаяся гиповолемия может привести к ост-

рой почечной недостаточности (ОПН) с канальцевым

некрозом. В подобном случае массивная инфузия сопря-

жена с высоким риском развития периферических

и легочных отеков без увеличения диуреза. Кроме того,

неадекватное восполнение потерь жидкости приводит

к вазоконстрикции спланхнической зоны со снижением

микроциркуляции в поджелудочной железе, что, в свою

очередь, увеличивает зону некроза тканей и осложняет

течение болезни [7].

Лечение боли
Вследствие активации панкреатических протеаз и некроза

происходит локальное высвобождение тканевых воспали-

тельных медиаторов, они не только усугубляют воспалитель-

ный процесс, но и воздействуют на чувствительные волокна

чревного сплетения (Т5-Т9), вызывая висцеральный боле-

вой синдром, который может быть крайне выраженным.

Адекватное обезболивание – одна из основных и безотлага-

тельных терапевтических мер. Существует несколько подхо-

дов, которые должны рассматриваться в индивидуальном

порядке, в основном применяют комбинацию нестероидных

противовоспалительных анальгетиков и препараты с цент-

ральным действием. Немецкие специалисты проводили

системное назначение прокаина гидрохлорида, которое

долгое время указывалось как альтернатива опиатам, однако

более поздние работы ставят под сомнение его эффектив-

ность для лечения боли при ОП. Также не обоснована насто-

роженность по поводу возможного спазма сфинктера Одди

при назначении аналогов морфина. Некоторые авторы отда-

ют предпочтение меперидину среди других опиатов, однако

контролируемых исследований в этом отношении не прово-

дилось. Трамадол, как альтернатива опиатам, не должен при-

меняться, поскольку тошнота и рвота при этом являются

очень частыми побочными эффектами. 

Некоторые медицинские центры стали применять эпи-

дуральную анестезию для лечения боли, что приводит не

только к быстрому ее купированию, но и снижает потреб-

ность в опиатах. Более того, эпидуральная аналгезия

может предотвратить развитие илеуса. Однако, несмотря

на эффективность, эпидуральная аналгезия сопряжена

с техническими трудностями и не может применяться

у пациентов с нарушениями коагуляции или находящихся

в глубокой седации.
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Таким образом, купирование боли при ОП – обязатель-

ный и безотлагательный компонент комплексной тера-

пии, выбор метода аналгезии проводится в зависимости

от клинической ситуации каждого пациента, с учетом

возможностей и используемых протоколов в лечебном

учреждении [6, 7].      

Роль антибиотиков в терапии ОП
Поскольку инфицирование панкреонекроза значи-

тельно повышает летальность, то особое внимание

должно уделяться предотвращению ранней иден-

тификации пациентов с высоким риском развития

грамотрицательного сепсиса. Главным источником

инфицирования панкреатонекроза является кишеч-

ник, поэтому одной из концепций предотвращения

инфицирования считается проведение селективной

деконтаминации (СД) с неабсорбируемыми антибио-

тиками. В одном проспективном контролируемом

исследовании по СД частота инфицирования некроза

была ниже у пациентов, получавших неомицин. Было

установлено, что колонизация кишечника грамотрица-

тельными бактериями ассоциировалась с повышением

летальности в 3,7 раза.

За последние два десятилетия системное использова-

ние антибиотиков в лечении ОП интенсивно обсужда-

лось, и концепции регулярно менялись. Основными

штаммами, выделенными из некротических тканей или

крови пациентов с ОП, были Escherichia coli, Klebsiella,

Staphylococcus, Pseudomonas. Недавние исследования

показали, что рутинное профилактическое применение

антибиотиков при легкой и средней тяжести ОП не

обеспечивает положительного эффекта, но приводит

к селекции резистентных штаммов. Поскольку инфици-

рованный панкреонекроз ассоциируется с высоким

уровнем летальности (от 70 до 80%), то больным с вери-

фицированным панкреонекрозом следует назначать

антибиотики в режиме профилактики. Результаты

проведенных исследований позволили сформулировать

несколько выводов относительно антибиотикопрофи-

лактики/антибиотикотерапии при ОП: наиболее часто

инфицирование панкреатонекроза между 2-4-й неделей

от начала заболевания; хорошо пенетрируют в ткань ПЖ

такие антибиотики, как клиндамицин, имипенем, меро-

пенем, метронидазол, фторхинолоны и цефалоспорины,

аминогликозиды не обладают этим свойством; раннее

назначение антибиотиков у пациентов с некротическим

панкреатитом может иметь существенное влияние на

исход и даже летальность.

В последние годы стало очевидно, что нерациональное

применение антибиотиков широкого спектра часто

приводит к вторичной грибковой инфекции. В 20% иссле-

дований резекционного материала из некротической

железы выявляли грибковое инфицирование, которое

сопровождалось наличием кандидемии. Рандомизирован-

ных исследований относительно антигрибковой терапии

у этих пациентов касательно того, может ли профилакти-

ческое назначение предотвратить грибковую инфекцию

и снизить летальность, пока не проводилось. Профи-

лактическое назначение флуконазола снижало кандидоз-

ную инфекцию в ретроспективном исследовании, но не

влияло на летальность. Также не установлена степень

пенетрации в ткани ПЖ для многих антигрибковых

препаратов [3, 5, 7].

Дополнительным аргументом в пользу проведения

ранней антибиотикопрофилактики может служить не-

давнее рандомизированное исследование, выполненное

G. Manes et al. [9]. Пациентов с ОП рандомизировали

в группу (n = 108), в которой антибиотик назначали сразу

при поступлении в стационар до установления наличия

некроза. Во второй группе (n = 107) пациенты получали

антибиотик только после верификации некроза.

Для установления некроза всем пациентам в течение 48 ч

проводили КТ. У пациентов первой группы антибиотик

отменяли при установлении отечной формы заболевания.

Ранняя антибиотикопрофилактика ассоциировалась со

снижением случаев септических осложнений. Главным

аргументом противников раннего назначения антибиоти-

ков остается опасность развития полирезистентных

штаммов бактерий [9].

Диагностика и лечение 
септических осложнений

Своевременное выявление инфицированного панкреати-

ческого некроза является серьезной проблемой и ключевым

моментом для определения дальнейшей лечебной тактики.

Развитие панкреатической инфекции признано абсолют-

ным показанием для оперативного вмешательства, с чем со-

гласны большинство исследователей, поэтому требуются

пересмотр и коррекция консервативной терапии с возмож-

ной сменой схемы антибактериальных препаратов.

Клинически панкреатическая инфекция может быть

заподозрена в случае прогрессирования органной недо-

статочности и системной интоксикации, особенно если

наблюдается резкое ухудшение состояния на 2-3-й неделе

заболевания после периода относительной стабилизации

состояния. Более сложная ситуация, если инфекция

наслаивается на выраженную системную реакцию пан-

креатического генеза в ранние сроки заболевания без

кратковременного улучшения состояния.

КТ или МРТ с внутривенным усилением – малоинфор-

мативные методы для идентификации стерильного или ин-

фицированного панкреонекроза. Единственным призна-

ком в этом случае является наличие пузырьков газа в очагах

некроза от продуктов жизнедеятельности бактерий, что

считается достоверным признаком инфекции и требует

оперативного вмешательства без проведения дальнейших

диагностических процедур. Однако этот признак встреча-

ется только при наличии штаммов анаэробной флоры. 

Единственный общепринятый метод (золотой стан-

дарт) в таких случаях – аспирация участка некроза тонкой

иглой под контролем КТ или УЗИ. При этом выполняет-

ся бактериоскопическое исследование с окраской по

Граму и принимается решение о выполнении хирургичес-

кого вмешательства. Бактериологическое исследование

дает возможность моделировать антибактериальную те-

рапию. Метод сам по себе инвазивный и может быть при-

чиной осложнений (кровотечение, перфорация органа

или инфицирование). Кроме того, для выполнения этого

метода необходимо наличие соответствующей аппарату-

ры и квалифицированного персонала. 

Фактически все исследуемые биохимические маркеры

для диагностики инфицирования оказались не лучше

С-реактивного протеина. Особое внимание заслуживает

определение концентрации прокальцитонина (ПКТ),

который является единственным специфическим

маркером тяжелой бактериальной инфекции. B. Rau et al.
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установили диагностический порог для ПКТ в 1,8 нг/мл,

при котором чувствительность, специфичность и диагно-

стическая точность для верификации инфицированного

некроза составили 94, 91 и 92% соответственно [10]. Мы

располагаем опытом использования экспресс-анализа

полуколичественного определения ПКТ, который проде-

монстрировал сопоставимые результаты [3].

При верификации или подозрении на септическое со-

стояние лечение рекомендуется продолжать в соответ-

ствии с существующими общепринятыми руководствами

по лечению сепсиса, которые включают целенаправлен-

ную ресусцитацию, соответствующие мероприятия по

выявлению бактерий, антибиотики, вазопрессоры, ино-

тропную поддержку, малые дозы глюкокортикоидов,

низкообъемную вентиляцию, контроль гликемии, про-

филактику тромбозов, рекомбинантный активированный

протеин-С и т. д. [3, 11]. 

Нутритивная поддержка
Еще недавно доминировало мнение, что любая стиму-

ляция ПЖ жидкой или твердой пищей негативно влияет

на течение заболевания, и, как результат, все пациенты

с ОП не получали никакого энтерального питания (ЭП).

В данное время установлено, что ПЖ во время ОП уже

находится в состоянии покоя, и восстановление секре-

ции более физиологично, чем полный покой. Накапли-

вающиеся данные указывают, что ЭП безопасно, может

снижать частоту осложнений путем сохранения барьер-

ной функции кишечника, тем самым, уменьшая бакте-

риальную транслокацию. Более того, ЭП предотвращает

развитие осложнений, характерных для парентерально-

го питания, таких как катетерный сепсис (2% даже при

адекватном уходе) и другие более редкие (пневмоторакс,

тромбоз, тромбофлебит и катетерная эмболия). Данные,

полученные в ходе 8 проспективных рандомизи-

рованных клинических исследований, убедительно

свидетельствуют, что ЭП превосходит парентеральное

питание по влиянию на исход. Более того, стоимость

энтерального составляет примерно 15% от стоимости

полного парентерального питания. Все это, вместе

с фактом, что ЭП не ухудшает течения заболевания,

делает его все более распространенным методом лече-

ния ОП.

В некоторых случаях невозможно полностью обеспечить

потребность в калориях путем только ЭП и предотвратить

катаболизм, иногда ЭП должно поводиться через назогас-

тральный или назоеюнальный зонд для предотвращения

атрофии слизистой и потери барьерной функции. В допол-

нение к этому необходимые калории должны вводиться

парентерально. Есть свидетельства, что обогащение пита-

тельной смеси глютамином может уменьшить синдром

«пропотевания» кишечника, однако данные по приме-

нению глютамина при ОП ограничены. Что касается

системного воспалительного синдрома, Imri et al. выявили

уменьшение легочных осложнений у пациентов, которым

проводили ЭП, по сравнению с теми больными, которым

назначали парентеральное питание [12]. 

При лечении паралитического илеуса показана ус-

тановка назогастрального зонда. Постоянная аспирация

желудочного сока для предотвращения стимуляции ПЖ

сегодня не считается обязательной процедурой. Так как

большинство пациентов плохо переносят назогастраль-

ный зонд, то его установка оправдана только у пациентов

с паралитической непроходимостью. В рандомизирова-

ном контролируемом исследовании, выполненном

группой Glasgow, сравнивали эффективность ЭП через

назоеюнальный и назогастральный зонды. Вреда от назо-

гастрального питания в исследовании не было установле-

но. Учитывая частоту дислокации энтерального зонда

и необходимость повторной установки, назогастральное

питание выглядит более приемлемым для клинической

практики, хотя дальнейшие исследования продолжаются.

Вопрос о сроках орального приема пищи и вида диеты

возникает на стадии восстановления, поскольку это

может спровоцировать возврат болевого синдрома

и обострение заболевания. Определенные выводы можно

сделать на основании исследований, проведенных на

здоровых добровольцах. Степень секреции панкреатичес-

ких ферментов напрямую зависит от состава пищи

и количества калорий, поступивших в двенадцатиперст-

ную кишку. Секреция ферментов ниже при поступлении

углеводов, особенно если они составляют 50% калоража.

При ОП риск возвращения боли происходит в 21% случа-

ев после начала орального приема пищи. В половине

случаев возврат боли отмечается в первый или второй

день и более вероятен у пациентов с некротическим пан-

креатитом. Важно начинать оральное питание с легкоус-

вояемой диеты, при безболевых формах ОП – в более

ранние сроки. Значимость специальных панкреатических

диет (смесей) остается дискутабельной и не поддержива-

ется клиническими исследованиями. Также есть опреде-

ленные культурные и региональные различия в подходах

к инициации орального питания [7]. 

Профилактика язв
Пациенты с тяжелым ОП в ОИТ или находящиеся на

искусственной вентиляции легких (ИВЛ) склонны

к развитию пептических язв и эрозивных гастритов. Ан-

тагонисты гистаминовых рецепторов 2-го типа являются

препаратами выбора, в то время как антациды не столь

эффективны, а ингибиторы протонной помпы официаль-

но не признаны для профилактики язв, хотя и обладают

наибольшим противоантацидным эффектом. 

Пациентам, которым не проводится ИВЛ, принимаю-

щим пищу перорально, профилактика развития язвенной

болезни не показана. Для пациентов с острым респиратор-

ным дистресс-синдромом, находящимися на ИВЛ, необ-

ходимо принимать взвешенное решение о преимуществен-

ном риске бактериальной колонизации с последующей

аспирацией и пневмонией или риске язвенных осложне-

ний. Работы по изучению риска язвенных осложнений

и вероятности развития аспирационной пневмонии из-за

бактериальной колонизации желудка свидетельствуют

о пользе применения Н
2
-блокаторов. Опыт применения

ингибиторов протонной помпы при ОП ограничен [7].

Хирургическое лечение
На сегодняшний день выполнение хирургической опе-

рации или дренирование у пациентов со стерильным нек-

розом проводить не рекомендуется. При возможности

необходимо отсрочить выполнение оперативной некрэк-

томии и/или дренирования на 2-3 недели для демаркации

некроза. Однако главным фактором, определяющим сро-

ки проведения хиругического вмешательства, остается

клиническая картина (тяжесть и динамика) у каждого

отдельного пациента. 
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Выполнение хирургической операции или дре-

нирования рекомендуется при инфицированном

панкреонекозе и/или абсцессе, что подтверждается

радиологическими признаками наличия газа или

результатом тонкоигольчатой аспирации. Золотым

стандартом считается проведение открытого опера-

тивного вмешательства. У определенной группы

пациентов могут быть эффективны малоинвазивные

методики, включая лапароскопию и/или чрескожные

вмешательства.

У всех пациентов с тяжелым ОП ставится вопрос о ве-

роятности желчекаменной этиологии, им рутинно про-

водят УЗИ органов брюшной полости и биохимические

тесты. При наличии обструкционной желтухи и других

признаков острой обструкции желчного или панкреа-

тического тракта или ОП с подозреваемыми или

подтвержденными камнями рекомендуется выполнение

ургентной ЭРХПГ в течение 72 ч с момента появления

симптомов. При технических трудностях с выполнени-

ем ЭРХПГ должны рассматриваться альтернативные

методы дренажа желчи. 

При отсутствии обструктивной желтухи, но при ОП

с подозреваемыми или подтвержденными камнями,

необходимо рассмотреть вопрос о проведении ЭРХПГ

в течение 72 ч с момента появления симптомов [7, 13]. 

Ингибирование протеолитических ферментов
В ранней фазе заболевания основной механизм по-

вреждения ПЖ – внутриклеточная, преждевременная

и неконтролируемая активация протеолитических

ферментов. В связи с этим вполне логично назначение

терапии, направленной на ингибирование протеоли-

тических ферментов. Более того, несколько препара-

тов с антипротеазным действием широкого спектра

и ингибиторов специфических энзимов при исследо-

вании в эксперименте показали положительные

результаты при назначении до начала заболевания.

К сожалению, в противоположность многообещаю-

щим результатам в эксперименте на животных,

в многоцентровых клинических исследованиях по

использованию антипротеаз широкого спектра у паци-

ентов с ОП положительного эффекта на течение забо-

левания не обнаружено. Причиной этого может быть

то обстоятельство, что преждевременная активация

зимогенов происходит в первые минуты развития ОП,

когда профилактическое лечение эффективно. Это

предположение подтвердилось в клиническом иссле-

довании по использованию антипротеазного препара-

та Gabexat для профилактики ОП после ЭРХПГ. 

Тот факт, что в реальных условиях госпитализация

пациента осуществляется в течение часов и даже дней

от начала заболевания, послужил основанием не реко-

мендовать ингибиторы панкреатических ферментов

для лечения ОП. Несмотря на то, что эффективность

внутривенного введения антипротеаз остается предме-

том дискуссий и их применение в большинстве случа-

ев не считается обязательным и первоочередным ком-

понентом терапии, к примеру, в Японии существует

консенсусное решение о назначении больших доз

синтетических ингибиторов протеолитических фер-

ментов (Nafamostat mesilate, Gabexate mesilate)

для предотвращения органной недостаточности и дру-

гих осложнений [5].

Постоянная регионарная 
внутриартериальная инфузия

Проникновение лекарственных препаратов (ингибито-

ров протеаз, антибиотиков) в очаг поражения на фоне

ишемии и нарушенной микроциркуляции поджелудочной

железы может быть недостаточным при внутривенном

введении, поэтому перспективными представляются мето-

дики по введению препаратов в одну из артерий, которые

обеспечивают кровоснабжение воспаленных участков ПЖ,

что значительно повышает концентрацию препаратов

в тканях. Проведенные клинические исследования проде-

монстрировали снижение летальности и предотвращение

развития панкреатической инфекции при остром некроти-

ческом панкреатите на фоне постоянной регионарной ин-

фузии ингибитора протеаз (Nafamostat) и/или антибиотика

(имипенем/циластатин). Также было отмечено уменьше-

ние выраженности болевого синдрома в короткий проме-

жуток времени после начала внутриартериальной инфузии

ингибиторов панкреатических ферментов. Частота разви-

тия септических осложнений оказалась ниже в группе

пациентов, получавших антипротеазы вместе с антибиоти-

ками, по сравнению с применявшими только антипротеа-

зы. Летальность была значительно ниже у больных, кото-

рым внутриартериальную инфузию проводили в течение

двух суток от начала заболевания. Приоритет в изучении

и практическом использовании метода принадлежит япон-

ским ученым, однако работы в этом направлении прово-

дятся и в Украине.

В центре диагностики и лечения острого деструктив-

ного панкреатита (г. Винница) эффективность метода

исследуется с 2002 года. Больным с тяжелым ОП устанав-

ливают катетер в чревный ствол через бедренную артерию

под рентгенконтролем. В течение 5-9 суток с помощью

аппарата для постоянной инфузии вводят антибиотик,

ингибитор протеаз, новокаин, антисекреторные препара-

ты. Выбор антибиотика осуществляется с учетом эффек-

тивности и чувствительности внутрибольничной флоры.

По данным предварительного анализа результатов лече-

ния группы из 20 пациентов, по сравнению с контролем

(15 пациентов) установлена тенденция к уменьшению

частоты оперативных вмешательств, экстрапанкреатичес-

ких и панкреатических инфекционных осложнений без

снижения летальности. Также выявлено снижение выра-

женности болевого синдрома [14].

Окончательное место внутиартериальной инфузии при

тяжелом ОП не установлено, необходимы дальнейшие

исследования для выработки рекомендаций по внедре-

нию методики в клиническую практику. 

Ингибирование панкреатической секреции
Гиперстимуляция экзокринной панкреатической сек-

реции – один из путей инициации острого воспаления

ПЖ. Экспериментальные и клинические исследования

показали, что во время ОП экзокринная секреция пато-

логически заблокирована, и блокада секреции является

предрасполагающим триггерным механизмом для разно-

видностей болезни, включая желчекаменный ОП. Таким

образом, неудивительно, что в клинических исследова-

ниях по применению препаратов с целью блокирования

экзокринной функции ПЖ не выявлено терапевтическо-

го эффекта. Более того, как логическое следствие этих

данных, сохранение секреторной активности может быть

более полезным, чем ингибирование. 
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Из препаратов, ингибирующих секрецию, в русско-

язычной литературе наиболее часто указывается сомато-

статин (октреотид) в различных дозировках и при разных

путях введения. В проведенном анализе отечественных

и зарубежных публикаций, посвященных данному

вопросу, О.Е. Бобров и соавт. убедительно показали

необоснованность такой тактики лечения [15]. Одной из

возможных причин неэффективности указывается позд-

нее начало терапии. В свете сегодняшних представлений

о патогенезе развития осложнений при ОП такие

свойства соматостатина, как снижение спланхнического

кровотока, спазм сфинктера Одди, холестаз и внутикле-

точное накопление энзимов, могут иметь, скорее всего,

отрицательные последствия, чем явную пользу [15]. 

Применение данных препаратов при ОП оправдано

только после взвешенной оценки риска/пользы в опреде-

ленных клинических ситуациях (киста, свищ, кровотече-

ние из ЖКТ).

Выводы
Несмотря на десятилетия научного поиска, эффектив-

ной патогенетической терапии для лечения пациентов

с тяжелым ОП пока не существует. Им необходима

адекватная поддерживающая терапия, включающая

агрессивную жидкостную ресусцитацию для восполне-

ния громадных потерь жидкости, купирование болевого

синдрома, назначение антибиотиков с высокой эффек-

тивностью при верифицированном панкреанекрозе,

раннее энтеральное питание. 

Определенные аспекты терапии требуют дальнейших

оценок путем проведения качественно спланированных

рандомизированных исследований такой тематики: пути

и сроки введения антибиотиков и антипротеаз, паренте-

ральное и энтеральное питание в контексте контроля гли-

кемии, интрагастральное и интраеюнальное питание.
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А нафілактичний шок (АШ) – вид алергічної реакції

негайного типу, який виникає при повторному

потраплянні в організм алергену. АШ характери-

зується патологічними змінами зі швидким розвитком

зниження артеріального тиску (АТ), температури тіла,

розладами центральної нервової системи (ЦНС), підви-

щенням проникності судин та спазмами гладком’язих

органів. Крім того, він може виникнути при введенні

в організм лікарських і профілактичних засобів, засто-

суванні методів специфічної діагностики та гіпосен-

сибілізації як прояв інсектної алергії і дуже рідко – харчо-

вої. Будь-який лікарський та профілактичний препарат

може викликати сенсибілізацію організму та викликати

шокову реакцію.

Частота випадків АШ збільшується з віком. За останні

30-40 років кількість випадків АШ у світі значно зросла,

що свідчить про загальну тенденцію до збільшення

захворюваності алергічними хворобами. Рівень смерт-

ності від АШ, викликаного медикаментозними препара-

тами, за даними різних авторів, становить 9-30%. Частіше

АШ виникає після парентерального введення препарату,

рідко – після перорального.

Центральною ланкою патогенезу АШ є зменшення

кровотоку. Різниця в патогенезі шоків, які виникають

унаслідок різних причин, знаходиться в першому

ланцюзі, котрий запускає цю каскадну реакцію, що

завершується критичним зниженням тканинної пер-

фузії, необхідної для нормальної життєдіяльності

клітин. При АШ відбувається реакція антиген-

антитіло з виділенням гістаміну та інших біологічно

активних речовин із базофілів та опасистих клітин, які

знижують тонус стінки кровоносних судин. При вели-

ких крововтратах – це зменшення маси циркулюючої

крові, при кардіогенному шоці – різке зменшення

пропульсової сили міокарда, при інфекційно-токсич-

ному – вплив бактеріальних або вірусних токсинів

через вазомоторні механізми на місткість венозних

басейнів. 

На рисунку зображений запуск І (негайного) типу

алергічної реакції, механізм якої відіграє вирішальну роль

у розвитку АШ.

Вивільнення гістаміну та інших біологічно активних

медіаторів, які діють в одному напрямку з ним, при будь-

якому АШ обов’язково викликає зниження тонусу

артеріальних судин, спазм судин портальної венозної

системи, що поряд з іншими змінами призводить

до зменшення венозного повернення до серця.

Паралельно проявляється дія простагландинів, лейко-

трієнів, стимулюється агрегація тромбоцитів, із яких також

виділяються біологічно активні речовини, зокрема гістамін

та серотонін. Під час гострої анафілактичної реакції відбу-

вається активація калікреїн-кінінової системи. Кініни, зі

свого боку, сприяють зниженню АТ і підвищенню судинної

проникності. Порушення тонусу судин, паралітична дила-

тація венозних судин супроводжується депонуванням у них

значної кількості крові, підвищеним виходом її за межі

кров’яного русла. Об’єм циркулюючої крові різко змен-

шується, паралельно критично знижується АТ. Одночасно

швидко підвищується активність факторів згортання крові,

утворюються мікротромби, розвивається ДВЗ-синдром.

Це призводить до порушення перфузії крові та розвитку

гіпоксії тканин, котра у свою чергу веде до порушення

метаболізму з накопиченням недоокислених продуктів,

зниження функціональної ендокринної активності та

активності ретикулоендотелію, до дисбалансу в системі

згортання крові та вивільнення токсичних речовин, що

утворюються при розпаді білків та інших інгредієнтів.

Клініка АШ є відображенням патофізіологічних

ефектів, що виникають під час розвитку цього стану. Вона

проявляється в порушенні гемодинаміки та дихання.

Характерним для всіх шокових станів є: бліда холодна та

волога шкіра, спадання поверхневих вен, зниження

діурезу, зміни психічного стану.

При АШ вирізняють такі стадії:

• дуже тяжка, або блискавична (продромальний період

1-2 хвилини, АТ не визначається);

• тяжка (продромальний період 5-7 хвилин, систо-

лічний АТ 40-50 мм рт. ст. і нижчий);

Особливості перебігу та лікування

анафілактичного шоку в сучасних умовах

Л.С. Осипова, Л.В. Кузнєцова, В.О. Грем’яков, Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика; Міський алергологічний центр, м. Київ

Опасиста
клітина

Алерген

Гістамін 

Триптаза

Цитокіни (IL%4, IL%5, TNF%αα)

Фактори росту (eg NGF, bFGF)

Ліпідні медіатори 

(LTC4/D4/E4, PGD2)

lgE FcеR1

Рисунок. Опасиста клітина та алергічна реакція
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• середньої тяжкості (продромальний період до 15 хви-

лин, систолічний АТ 40-60 мм рт. ст.);

• легка (продромальний період 30 хвилин і більше,

систолічний АТ 60-70 мм рт. ст.).

Слід зазначити, що діастолічний АТ у цих випадках

може не визначатися.

Найбільш типовою є полісимптоматична клінічна кар-

тина АШ. Першими проявами можуть бути: поколювання

в шкірі, що переходять у свербіж; свербіння слизових

оболонок носа, рота, очей та вух; чхання; водянисті

виділення з носа; утруднене дихання; відчуття задухи.

Часто з’являються шкірні симптоми типу кропивниці або

ангіоневротичного набряку, інколи – гіперемія шкіри з

відчуттям жару в усьому тілі. Потім або одночасно вини-

кає відчуття загальної слабкості, жару в усьому тілі,

нестачі повітря, головний біль, погіршання зору, шум

у голові, оніміння пальців, язика та губ. З’являється біль

різної локалізації (в серці, животі, м’язах, суглобах, попе-

реку), відчуття здавлювання та розпирання грудної

клітки, кашель. Можливі нудота та блювання, пронос

(іноді кров’янистий), кров’янисті виділення із піхви

(в результаті скорочення м’язів матки), самовільне сечо-

виділення та дефекація за рахунок спастичного скорочен-

ня м’язів сечового міхура та кишечнику, інколи картина

кишкової непрохідності. Пульс малого наповнення,

тахікардія до 120-150 уд./хв, тони серця глухі, можлива

аритмія. В легенях вислуховуються сухі свистячі хрипи.

Відзначається олігурія як результат зниження ниркового

кровотоку. З розвитком шоку сечовиділення зменшується

до можливого припинення. В подальшому, при розвитку

АШ, збільшується слабкість, настає періодична втрата

свідомості, підсилюються всі суб’єктивні симптоми.

На ЕКГ спостерігаються зміни, які свідчать про

збільшення правих розмірів серця та значне ураження

міокарда (зниження інтервалу S-T, інколи з переходом

у від’ємний зубець Т), може бути типова картина «легене-

вого» серця, різноманітні порушення ритму.

Поряд із полісимптоматичною картиною АШ можуть

зустрічатися варіанти, де провідними є прояви, що дозво-

ляють виділити інші клінічні варіанти АШ: абдомі-

нальний, гемодинамічний (колаптоїдний), цереб-

ральний, асфіктичний.

При абдомінальному варіанті АШ на перший план вис-

тупає біль у животі. АТ знижений помірно, бронхоспазму

може не бути, можливе незначне порушення свідомості.

Біль у животі наростає, може розвинутися картина

«гострого живота» з ознаками подразнення очеревини.

Інколи одночасно виникає біль у ділянці серця.

Тривалість цієї форми шоку від декількох хвилин (як при

блискавичній формі) до декількох годин і навіть днів.

Абдомінальні симптоми зникають останніми.

При гемодинамічній (колаптоїдній) формі різке зни-

ження АТ – основний клінічний симптом, з яким без-

посередньо пов’язані бліда шкіра, тахікардія, нитковид-

ний пульс, олігурія й анурія. 

При церебральній формі на перший план виступають

порушення діяльності ЦНС – психомоторне збудження,

судороги, епілептиформні напади. Можуть спостерігати-

ся симптоми набряку мозку.

Асфіктичний варіант проявляється гострою дихальною

недостатністю, зумовленою різким бронхоспазмом.

Лікування АШ потрібно розпочинати негайно. Інтен-

сивну терапію починають там, де у хворого виник шок,

і тільки після виведення із критичного стану або, навпа-

ки, за відсутності ефекту може постати питання про пере-

ведення пацієнта у відділення інтенсивної терапії

(реанімації). Об’єм допомоги включає ряд послідовних

обов’язкових заходів.

1. Припинити введення медикаменту або алергену, які

викликали АШ.

2. Хворого покласти, повернути голову обличчям убік,

трохи висунути нижню щелепу, щоб уникнути асфіксії

блювотою або набряклим язиком, останній необхідно

зафіксувати.

3. Якщо АШ – результат введення медикаменту або

алергену в кінцівку, необхідно накласти джгут прокси-

мальніше місця введення приблизно на 25 хвилин (кожні

10 хвилин необхідно послаблювати джгут на 1-2 хвили-

ни). На місце введення препарату або укусу комахи

прикладають щось холодне на 10-15 хвилин. Якщо АШ –

результат укусу комах, треба вийняти жало.

4. Негайно ввести адреналін. Початкову дозу (0,5-1 мл

0,1% адреналіну гідрохлориду) бажано ввести

внутрішньовенно, але це практично можливо тільки тоді,

коли голка знаходиться вже у вені. В разі, коли вена спа-

ла, щоб не втрачати час, адреналін вводять

внутрішньом’язово або підшкірно, після чого – додатко-

во внутрішньовенно 0,5-1 мл адреналіну в 10 мл ізо-

тонічного розчину натрію хлориду. Не рекомендують

вводити в одне місце більше 0,2 мл адреналіну, оскільки

він має судинозвужувальну дію і гальмує власне всмокту-

вання. Краще вводити його по 0,1-0,2 мл у різні ділянки

тіла кожні 10-15 хвилин до виходу хворого з колаптоїдно-

го стану. Додатково, як засіб боротьби з колапсом,

рекомендують введення 2 мл кордиаміну. Слід зазначити,

що загальна доза адреналіну не повинна перевищувати 

2-3 мл. При загрозливому для життя стані хворого можли-

ве внутрішньосерцеве введення 0,5 мл адреналіну

(вводять у IV міжребер’я на 2 см ззовні від лівого боку

груднини – в порожнину лівого шлуночка). Реакція на

адреналін може бути ослабленою, як наслідок дихального

ацидозу у результаті накопичення вуглекислоти, оскільки

фармакологічна активність адреналіну помітно зни-

жується в кислому середовищі. В таких випадках знижен-

ня артеріального РСО
2

і відновлення рН до нормальних

величин за допомогою механічної вентиляції допомагає

відновленню активності адреналіну.

5. Якщо стан хворого не покращується, необхідні

внутрішньовенні крапельні вливання: у 300 мл 5% розчи-

ну глюкози додають 1-2 мл 0,2% норадреналіну або 1,0 мл

1% розчину мезатону, 125-250 мг гідрокортизону гемісук-

цинату або 90-120 мг преднізолону, або 8 мг дексазону, або

8-16 мг дексаметазону. При набряку легень дози глюко-

кортикостероїдних гормонів слід збільшити. Діуретики

при набряку легень, котрий розвинувся на фоні колап-

тоїдного стану, протипоказані, оскільки при втраті

плазми в судинному руслі, що має місце при цьому стані,

вони її збільшать і цим самим призведуть до підсилення

гіпотонії. Діуретики при набряку легень можна застосову-

вати тільки після нормалізації АТ.

6.  Надлишковий секрет із дихальних шляхів видаляють

і проводять оксигенотерапію зі швидкістю 6-8 л/хв. Стри-

дорозне дихання сигналізує про розвиток загрозливої для

життя закупорки дихальних шляхів, яка виникає

внаслідок набряку гортані. У цьому разі необхідно не-

гайно провести трахеотомію. Якщо самостійне дихання
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через трахеостому не забезпечує адекватного газообміну,

то в трахею вводять трубку з манжеткою, яку приєднують

до апарату штучної вентиляції легень.

7. Проводять оксигенотерапію до ліквідації тяжкого

стану.

8. В центральну вену вводять катетер для ін’єкцій рідин

і ліків. Для відновлення внутрішньосудинного об’єму

вливають великі кількості рідини (може становити 

3-6 л/добу) зі швидкістю до 1 л/год під контролем сечо-

виділення. Слід зазначити, що високомолекулярні

плазмозамінники негативно впливають на кровообіг

у мілких судинах і капілярах, хоча низькомолекулярні

декстрани менш ефективні стосовно збільшення об’єму

плазми, бо переходять в інтерстиціальний простір і швид-

ко виділяються нирками. Своє основне призначення вони

виконують, відновлюючи кровообіг на рівні мікроцир-

куляції, що покращує перфузію тканин. Окрім цього,

використовують 0,9% розчин натрію хлориду (500-1000 мл),

5% розчин глюкози (1000-4000 мл), 5% розчин альбуміну

(500-1000 мл). Для боротьби з ацидозом вводять 

100-200 мл 5% розчину натрію гідрокарбонату під контро-

лем рН та вмісту СО
2
. Для підтримки серцевої діяльності

призначають строфантин, корглікон.

9. Лікування кортикостероїдами продовжують 4-6 діб.

Добова доза глюкокортикостероїдів – 100 мг преднізолону.

10. Антигістамінні засоби краще вводити після від-

новлення показників гемодинаміки, оскільки вони

можуть викликати гіпотензивну дію. Ці препарати не

мають миттєвої дії. Їх можна вводити внутрішньовенно

або внутрішньом’язово. У тяжких випадках вводять

кожні 3-4 години.

11. При бронхоспазмі вводять 10 мл 2,4% розчину

еуфіліну внутрішньовенно повільно. Інколи він викликає

зупинку серця, особливо у хворих із дихальним ацидозом.

12. Якщо шок виник від пеніциліну, потрібно ввести

внутрішньом’язово 1 млн ОД пеніцилінази в 2 мл ізо-

тонічного розчину натрію хлориду або дистильованої

води. Якщо АШ виник унаслідок застосування біциліну,

пеніциліназу вводять протягом 3 днів.

13. Усі хворі у стані АШ підлягають госпіталізації

терміном не менше 1 тижня. Прогноз залежить від

своєчасної, інтенсивної та адекватної терапії, а також

ступеня сенсибілізації організму. Виведення хворого з

гострого стану не означає, що патологічний процес

завершиться сприятливо. Пізні алергічні реакції, які

відзначаються у 2-5% хворих, котрі перенесли АШ,

а також алергічні ускладнення з ураженням життєво

важливих органів і систем організму, можуть у по-

дальшому загрожувати життю. Вважати результат

сприятливим можна тільки через 5-7 днів після гострої

реакції.

Щоб допомога хворому з АШ була своєчасною, в наяв-

ності будь-якого медичного підрозділу повинен бути

стандартний набір необхідних медикаментів та інстру-

ментарію:

• 0,1% розчин адреналіну гідрохлориду, 10 ампул;

• 0,2% розчин норадреналіну гідротартрату, 10 ампул;

• 1% розчин мезатону, 10 ампул;

• 3% розчин преднізолону, 10 ампул;

• 2,4% розчин еуфіліну, 10 ампул;

• 0,9% розчин натрію хлориду, 10 ампул;

• 10% розчин кальцію хлориду, 10 ампул;

• 2% розчин супрастину, 10 ампул;

• тавегіл (1 мл розчину вміщує 0,0005 г активної речо-

вини) по 2 мл, 10 ампул;

• 0,05% розчин строфантину, 10 ампул;

• 2% розчин фуросеміду (лазекс), 10 ампул;

• 5% розчин глюкози, 2 флакони по 500 мл;

• 10% розчин глюкози, 10 ампул;

• пеніциліназа, 1 млн ОД, 10 ампул;

• кисневий балон із редуктором і зволожувачем;

• киснева подушка;

• система для внутрішньовенного введення (одно-

разова), 2 шт.;

• шприци стерильні (20, 10, 5, 2 і 1 мл);

• джгути гумові, 2 шт.;

• електровідсмоктувач, 1 шт.;

• роторозширювач, 1 шт.;

• 70% етиловий спирт, 100 мл;

• апарат для вимірювання АТ.

Слід враховувати, що після гострої фази починається

післяшоковий період, котрий триває 3-4 тижні, протягом

якого можуть виникнути рецидиви та розвинутися

ускладнення (фаза вторинних уражень), в тому числі і

летальні: повна відсутність тромбоцитів і припинення

згортання крові, збільшення концентрації фібриногену,

біль у животі, кров’янисте блювотиння, діарея з тенезма-

ми; ураження нервової системи, геміпарези, менінгізм;

артропатії, гепатолієнальний синдром. Інколи спосте-

рігається інфаркт міокарда, розвиток серцевої не-

достатності як наслідок зменшення серцевого викиду,

можливий повторний АШ.

Навіть після легкої форми АШ деякий час спосте-

рігається загальна слабкість, головний біль, інколи –

послаблення пам’яті. Можуть турбувати біль у серці,

задишка, тахікардія, ознаки ураження нирок (стійке

підвищення АТ), біль у попереку, ніктурія, олігурія, про-

теїнурія, гематурія; ураження печінки – жовтяниця,

збільшення печінки, свербіж шкіри, порушення

функціональних показників печінкових проб.

Слід враховувати, що повторний АШ (якщо у хворого

він уже був в анамнезі) протікає значно тяжче.
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У
сі ураження хребта спинного мозку і кінського

хвоста в гострому періоді ділять на закриті і

відкриті, які характеризуються порушенням

цілісності шкіри і підшкірної клітковини на рівні травми,

що загрожує інфікуванню хребта і спинного мозку.

За характером травми хребта поділяють на: 

1) ураження зв’язкового апарата (розтягнення, розрив

зв’язкового апарата без кісткових уражень); 

2) перелом тіла хребців (лінійний, компресійний,

оскольчатий, компресійно-оскольчатий); 

3) перелом заднього напівкільця хребця (дужок, сугло-

бових, поперекових або остистих відростків); 

4) переломовивих і вивих хребців, що супроводжуються

зміщенням; 

5) множинні ураження.

Всі закриті ураження хребта можуть бути стабільними і

нестабільними. За локалізацією травми спинного мозку

розрізняють ураження шийного, грудного, попереково-

крижового відділів спинного мозку і корінців кінського

хвоста.

Всі закриті травми спинного мозку ще поділяються на

струс, забій і здавлювання спинного мозку. Струс спинно-

го мозку є функціонально зворотнім і клінічно прояв-

ляється сегментарними порушеннями, рідше – частко-

вим порушенням провідності. Забій спинного мозку може

призводити до часткового його ураження або анатомічно-

го розриву, що клінічно проявляється частковим або

повним порушенням провідності. Здавлювання спинного

мозку, як правило, супроводжується його забоєм, що мо-

же бути зумовлено кістковими відламками, відривами

м’яких тканин, оболонковими гематомами, внутрішніми

спинномозковими гематомами (гематомієлія), набряком-

набуханням або поєднанням цих причин.

Патологічні зміни при забої спинного мозку характери-

зуються наявністю первинних травматичних некрозів

у місці прикладання травмуючої сили і вторинними, зу-

мовленими порушенням крово- і ліквородинаміки, які

особливо виражені при здавлюванні спинного мозку.

У перебігу закритої травми хребта і спинного мозку

розрізняють 4 періоди: гострий (2-3 доби), ранній 

(2-3 тижні), проміжний (2-3 місяці) і віддалений, або

пізній (більше 3 місяців).

Клініка. У клінічній картині спостерігають симптоми

перелому хребта і симптоми ураження спинного мозку:

рухові порушення у вигляді зниження м’язової сили і змен-

шення об’єму рухів аж до повного паралічу, розладів чутли-

вості і порушення функції тазових органів. Залежно від

ступеня ураження спинного мозку неврологічна симптома-

тика може бути представлена сегментарними порушеннями,

синдромом часткового або повного порушення провідності

спинного мозку, зумовленого явищами спинального шоку.

Переломи хребта виникають як при прямій, так і не-

прямій травмі (травма голови, ніг, сідниць у результаті

падіння з висоти, здавлювання вагою). У виникненні пе-

реломів хребта мають значення 4 механізми: згинальний,

розгинальний, згинально-круговий і компресійний.

Клінічна картина переломів хребта складається із болю

локального характеру на рівні травми, яка посилюється

при пальпації, рухах і особливо при ходьбі, зменшення

рухів хребта. При переломі шийних хребців спосте-

рігається вимушене положення голови. При переломі

нижньогрудних або поперекових хребців, які часто супро-

воджуються позачеревною гематомою, можлива болю-

чість і напруга м’язів живота. При переломі поперечних

відростків поперекових хребців виникають симптоми не-

можливості підняти випрямлену ногу у положенні лежачи

і різкий біль у поперековій ділянці при розгинанні зігну-

тої в кульшово-стегновому суглобі.

Вивихи хребців без переломів можливі тільки при ура-

женні шийного відділу хребта. При цьому відбувається

зміщення в бокових міжхребцевих суглобах. Вивихи ший-

них хребців виникають частіше при непрямій і рідше –

при прямій травмі хребта. Клінікою при вивихах шийних

хребців є вимушене положення голови, напруження

м’язів шиї, різкий біль при русі голови.

Ізольовані вивихи хребців (без перелому кісткових

утворів) бувають тільки в шийному відділі хребта. Крім

того, легкі форми підвивихів, які ще називають

функціональними блоками хребців, можуть спостерігати-

ся на будь-якому рівні. Вивихи хребців, як правило,

супроводжуються порушенням статичної і динамічної

функції хребта. Своєчасно не ліквідовані вивихи хребців

викликають хронічну травматизацію нервово-судинних

структур хребтового каналу.

Травматичні ураження хребта 
і спинного мозку: 

надання екстреної медичної допомоги

І.С. Зозуля, А.І. Зозуля, Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ
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Найбільш частими причинами ураження хребта є: 

• хлистові зміщення відділів хребта, в основному голо-

ви і шиї (при механізмі прискорення-зупинка); 

• вколочений механізм по осі хребта (наприклад,

падіння з великої висоти, падіння вантажу на голову,

при пірнанні у воду).

Головна загроза при травмах хребта – ураження спин-

ного мозку в результаті здавлювання, крововиливу (гема-

томієлія) або розриву з формуванням поперечного

паралічу.

Загрозою для життя є ураження при високому попереч-

ному паралічі (шийний відділ), оскільки при ньому може

розвинутися центральний параліч дихання. Так, ле-

тальність становить 35-70% і домінують тяжкі випадки

ураження: забій, здавлювання, гематомієлія, анатомічний

розрив спинного мозку. Струс становить всього 1-2% від

всіх уражень спинного мозку.

Ознаками поперечного ураження спинного мозку є:

• втрата рухливості, всіх видів чутливості, тонусу м’язів

у кінцівках;

• відсутність захисних реакцій навіть при дії дуже силь-

них больових подразників;

• у деяких випадках порушення свідомості, са-

мовільний акт сечовиділення і дефекації (хоч у гострому

періоді буде спинальний шок і можлива їх затримка);

• зниження артеріального тиску.

Відповідно до корінцевих дерматомерів існує мож-

ливість діагностувати рівень ураження спинного мозку

(табл. 1).

Ураження спинного мозку на рівні шийного відділу, як

правило, призводить до порушення життєво важливих

функцій.

Ураження спинного мозку в шийному відділі призво-

дить до порушення дихання, що зумовлено ураженням

нервових клітин передніх рогів (СІІІ – СIV) сегментів

спинного мозку. Порушення дихання виникає відразу ж

після травми і може прогресувати у зв’язку з розвитком

набряку спинного мозку, дизгемічними порушеннями і

аутодеструктивними процесами.

При низькому ураженні шийного відділу спинного

мозку (нижче ядра діафрагмального нерва) настає па-

раліч міжреберних м’язів. Дихання при цьому

здійснюється лише за участю діафрагми. При тяжкому

ураженні спинного мозку в шийному відділі хворі

в результаті порушення дихання не в змозі забезпечити

адекватну вентиляцію легень через різке зменшення ди-

хального об’єму, що призводить до високого PaCO
2

і

низького PaO
2
. Альвеолярна гіповентиляція найбільше

виражена під час сну. Крім того, на функцію зовнішньо-

го дихання впливає положення хворого (погіршується

в положенні лежачи на животі). 

Втрата активності м’язів живота в сукупності з дис-

функцією міжреберних м’язів не дозволяє хворим із

нижньою параплегією і більш високими ураженнями

підвищити внутрішньочеревний і внутрішньогрудинний

тиск, що необхідно для відкашлювання харкотиння.

Такий кашель, у свою чергу, зумовлює затримку секрету і

виникнення застійної пневмонії. У цих хворих є загроза

аспірації й емболії легеневої артерії. Значну роль

в аспірації вмісту шлунку має атонія шлунку, нерухомість

хворого і кашльовий поштовх.

Порушення функції зовнішнього дихання при ура-

женні спинного мозку може бути спричинене нейроген-

ним набряком легень. Цей стан зумовлений значною

симпатичною гіперактивністю, що призводить до стиму-

ляції деяких відділів гіпоталамуса або викликане

збільшенням внутрішньочерепного тиску.

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА). ТЕЛА – одна з

основних причин смерті хворих із ураженнями хребта і

спинного мозку. Її джерелом є тромби в системі нижньої

полої вени (ноги, таз). До розвитку венотромбозу призво-

дять гіподинамія і порушення процесів згортання крові.

Механічна закупорка легеневих судин викликає легеневу

гіпертензію, підвищення тиску в правому шлуночку серця

з наступною його недостатністю. Настає спазм судин

легень, судинний колапс, шок. Для хворих із ураженням

спинного мозку характерна ТЕЛА, коли гостро розви-

вається задишка, колапс, нервово-психічне збудження.

Діагностика основана на даних клініки, ЕКГ, рентгено-

графії, КТ, сцинтиграфії.

При ураженні верхніх відділів шийного хребта і спин-

ного мозку існує загроза набряку спинного мозку, який

може поширюватися на стовбур головного мозку і при-

зводити до порушення всіх життєво важливих функцій і

до смерті.

Надання невідкладної медичної допомоги. Перша медична

допомога повинна бути направлена на ліквідацію травма-

тичного шоку і порушень дихання.

Транспортування постраждалих необхідно здійснювати

тільки на твердих носилках або на щитах у положенні

хворого на спині або на животі. Положення залежить від

рівня свідомості. Потрібно якомога менше змінювати

положення хворого. Обов’язковим є накладання мобі-

лізаційного комірця. Транспортування здійснюється з

обов’язковою участю декількох медпрацівників (лікар,

фельдшер, санітар або водій). Застосовувати спеціальні

носилки або швидковакуумний матрац. Наступним

завданням є забезпечення життєво важливих функцій,

зокрема – киснем (2-4 л О
2
/хв). За необхідності прово-

дять інтубацію і штучну вентиляцію легень (ШВЛ). Забез-

печити венозний доступ і проводити інфузію розчинами

Рінгера-лактат, ізотонічного розчину натрію хлориду. На-

класти стерильну пов’язку на відкриту рану. Попереджу-

вати переохолодження, постійний контроль пульсу і АТ.

Симптоми Рівень ураження

Відсутність діафрагмального дихання СІІІ/СIV 

Неможливість підняти плечі Вище СV

Неможливість рухів у ліктях Вище СV

Неможливість рухів у пальцях рук Вище СVІІІ/СІХ

Чутливість вище сосків збережена Нижче ThIV

Чутливість вище пупка збережена Нижче ThХ

Неможливість рухів у тазостегновому суглобі Вище LII

Неможливість підняти стопу Вище LV

Таблиця 1. Оцінка рівня ураження спинного мозку
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Медикаментозне забезпечення. Для поповнення втраче-

ного об’єму рідини (крові) необхідно вводити розчини

Рінгера-лактат або ізотонічний розчин натрію хлориду до

1000 мл. Знеболення провести морфіном у дозі 5-10 мг

(0,5-1 ампула в/в), якщо не порушена свідомість і дихан-

ня. Можна проводити кетаміном по 0,25-0,5 мг/кг ваги

тіла (кетанест, кетанов).

Седацію краще проводити трифтормазином у дозі 5-10 мг

або діазепамом по 5-10 мг (наприклад, 5-10 мг псикілу в/в

або 5-10 мг валіуму в/в).

З метою профілактики вторинного ураження спинного

мозку (внаслідок гіпотонії, ішемії, вивільнення вільних

радикалів, набряку) введення високих доз кортико-

стероїдів (метилпреднізолону у дозі 30 мг/кг ваги тіла).

Початкову дозу вводити внутрішньовенно болюсно про-

тягом 15 хв (наприклад, урбазон солюбіла форте 1000 мг –

1-3 ампули в/в) (табл. 2).

Важливе місце в боротьбі з набряком спинного мозку

має глюкокортикоїдна терапія. Ефект оснований на

стабілізації клітинних мембран, ендотелію, капілярів,

попередження лізосомних уражень і накопичення в тка-

нинах травмованого спинного мозку катехоламінів.

Хороший ефект в даному стані надають мембранні про-

тектори – ноотропи. Для покращання мікроциркуляції,

зменшення гіпоксії та набряку спинного мозку широко

застосовують реологічно активні препарати, які підтри-

мують гематокрит на рівні 33-35% (реополіглюкін, рео-

сорбілакт, реомакродекс).

Відповідну роль у зменшенні аутодеструктивних

процесів у гострому періоді травми відводять барбітура-

там, лідокаїну, допаміну.

Параліч дихальних м’язів (міжреберні м’язи і діафраг-

ма) є важливою причиною розвитку гострої дихальної

недостатності у хворих із ураженням шийного відділу

спинного мозку. В цих випадках показана ШВЛ під конт-

ролем газового складу крові. Слід враховувати, що

порушення дихання може бути зумовлене вторинними,

поступово прогресуючими факторами – порушенням

кровообігу і набряком стовбура мозку. Тому важливо за-

стосовувати дегідратуючу терапію (салуретики, α-лізину

лецілат), гормони, вазоактивні препарати, антигіпоксан-

ти, ноотропи, засоби, що покращують мікроциркуляцію.

Значне ураження ядра діафрагмального нерва у хворих

із тяжкою формою травми шийного відділу спинного

мозку потребує довготривалої ШВЛ через трахеостому з

наступною постійною санацією трахеобронхіального де-

рева за допомогою антибіотиків, антисептиків, бронхо- і

муколітиків. ШВЛ через інтубаційну трубку у таких хво-

рих нераціональна, оскільки може викликати трофічні

ураження слизової оболонки носоглотки і трахеї та приз-

вести до супутньої пневмонії. Крім того, травма шийного

відділу спинного мозку може бути протипоказанням

для інтубації, оскільки недопустиме значне розгинання і

поворот голови убік. Повинна бути додаткова подача

кисню. 

Часто в результаті спинального і травматичного шоку на-

стає ураження міокарда з розвитком кальцієвих некрозів.

У цих випадках інтенсивна терапія направлена на підтрим-

ку серцевої діяльності за допомогою серцевих глікозидів,

гормонів, противошокових препаратів, оксигенотерапії.

Уроінфекція, рановий сепсис (пролежні) можуть стати

причиною розвитку синдрому метаболічної гіпоцирку-

ляції. Лікування його направлено на корекцію електро-

літних порушень, сладжинга і депонування крові,

поповнення білка. Застосовують реологічні препарати,

низькомолекулярні декстрани, препарати плазми крові.

Дуже швидко при ураженні спинного мозку, особливо

при поперечному, виникають трофічні розлади – про-

лежні на п’ятках ніг, крижах, сідницях.

Порушення функції тазових органів, у першу чергу се-

чового міхура, найчастіше закінчується затримкою сечі,

що потребує того чи іншого способу виведення (катетери-

зації). Часто порушення функції сечового міхура усклад-

нюється розвитком інфекції і в кінцевому результаті

призводить до уросепсису.

Відкрита травма хребта і спинного мозку характери-

зується наявністю рани шкірних покривів на рівні

ураження хребта і спинного мозку. Вони поділяються на

непроникаючі і проникаючі.

Відкриті травми хребта і спинного мозку супроводжують-

ся забоєм спинного мозку у вигляді зон некрозу, розміжчен-

ня, крововиливів, що призводить до часткового або повного

ураження спинного мозку, ступінь якого часто встанов-

люється в більш пізні терміни, коли минає спинальний шок.

Лікування базується на первинній хірургічній обробці

рани. За наявності ліквореї – ламінектомія з ушиванням

або пластичним закриттям рани твердої мозкової оболон-

ки. При здавлюванні спинного мозку проводять ламін-

ектомію з ревізією і видаленням фактора здавлювання,

кісткових відламків, згустків крові, мозкового детриту.

Повноцінну декомпресію спинного мозку і його

магістральних судин необхідно проводити в максимально

короткі строки після травми. За наявності протипоказань

до операції намагаються швидко їх ліквідувати.

Показаннями для проведення операції є:

• виражена деформація хребта (за даними рентгено-

графії, МРТ);

• частковий або повний блок лікворних шляхів;

• прогресування дисфункції спинного мозку, що харак-

терно для деяких форм раннього здавлювання спинного

мозку, який не супроводжується спинальним шоком;

• прогресування вторинної гострої дихальної недостат-

ності в результаті висхідного набряку ураженого шийного

відділу спинного мозку;

• клінічні й ангіографічні ознаки здавлювання магіст-

ральних судин спинного мозку, коли декомпресію потрібно

робити надто швидко.

Вибір методу декомпресії спинного мозку залежить від

характеру і рівня здавлювання.

Масса, кг 10 20 40 60 70 80 100

Доза для в/в введення, мг

(болюсно протягом 15 хв)

300 600 1200 1800 2100 2400 3000

Таблиця 2. Дозування метилпреднізолону відповідно до маси тіла
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Интубация трахеи и механическая вентиляция являются по/

вседневной практикой в отделениях реанимации. Одно из основ/

ных осложнений интубации, несмотря на современные трубки с

манжетками низкого давления – постэкстубационный отек горта/

ни, который может привести к повторной интубации или даже

смерти от асфиксии. В ряде исследований, проведенных на

животных, было показано, что кортикостероиды предотвращают

воспаление гортани, вызванное длительной интубацией. Группа

французских исследователей выдвинула гипотезу, что профи/

лактическое введение кортикостероидов за 12 часов до плано/

вой интубации снижает проявления отека гортани у больных, ко/

торые находились на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)

более 36 часов. Ученые проверили свою гипотезу в ходе иссле/

дования, результаты которого опубликованы в The Lancet за

31 марта 2007 г.

Методы и ход исследования

Рандомизированное двойное слепое контролируемое испы/

тание проходило в 15 отделениях реанимации Франции с мар/

та 2001 г. по январь 2002 г. В исследование включали пациен/

тов старше 18 лет с длительностью ИВЛ больше 36 часов,

которым была запланирована экстубация. Среди критериев ис/

ключения были беременность, анамнез постэкстубационной

обструкции верхних дыхательных путей, трахеотомия, хроничес/

кое применение противовоспалительных препаратов или

кортикостероидов. Пациентов рандомизировали либо на

метилпреднизолона гемисукцинат (далее – преднизолон) по

20 мг внутривенно каждые 4 часа, начиная за 12 часов до запла/

нированной экстубации, последняя доза непосредственно перед

экстубацией, либо на плацебо (физиологический раствор по той

же схеме). Основной конечной точкой исследования считался

отек гортани в течение 24 часов после плановой экстубации.

Отек гортани клинически оценивали через 10 и 30 минут, 1, 1,5,

6, 12 и 24 часа после экстубации.

Результаты

В группу плацебо были включены 380 пациентов и 381 –

преднизолона. Группы не отличались между собой по боль/

шинству клинико/демографических показателей (медиана воз/

раста 66 и 65 лет соответственно, мужчин 65 и 63%; причины

госпитализации: 60 и 63% нехирургического профиля, 20 и 17% –

после травмы, по 19% послеоперационных хирургических боль/

ных) за исключением того, что в группе преднизолона чаще от/

мечались случаи интубации через нос: 10 (37/380) против 6%

(21/381). Медиана длительности интубации составила 6 дней

(межквартильный интервал [МКИ] – 4/11). Из исследования вы/

шли 63 пациента, в основном по причинам самоэкстубации и

отмены запланированной экстубации. В окончательный анализ

вошли 698 пациентов.

Преднизолон значительно снижал частоту постэкстубацион/

ного отека гортани. Отек гортани наблюдался у 11 из 355 (3%)

больных из группы преднизолона против 76 из 343 (22%) боль/

ных из группы плацебо, р < 0,0001. На результат не повлияла

поправка на путь интубации. При этом на тяжесть постэкстуба/

ционного отека преднизолон не повлиял. Препарат также не

продлевал времени до реинтубации (последнее между группа/

ми не различалось). Анализ intention/to/treat – по назначенному

лечению, при котором все неучтенные пациенты группы плаце/

бо считались без постэкcтубационного отека, а неучтенные

пациенты группы преднизолона – с послеинтубационным

отеком, показал тот же результат: послеинтубационный отек в

группе преднизолона развился у 33 из 380 (9%) больных против

76 из 381 (20%) пациентов в группе плацебо, р < 0,0001. Медиа/

на времени до развития постинтубационного отека составила

10 минут (МКИ 5/30) в группе плацебо против 30 минут 

(МКИ 0/120) в группе преднизолона (р = 0,73). В целом отмеча/

лось разнообразие времени появления отека: у 47% – менее

5 минут, у 33% – 6/30 минут, у 20% – более 30 минут. Преднизо/

лон снижал и общую потребность в повторной интубации:

реинтубированы были 13 из 355 (4%) больных в группе предни/

золона против 26 из 343 (8%) лиц в группе плацебо, р = 0,02.

Реинтубация вследствие отека гортани в группе преднизолона

почти отсутствовала: 1/13 (8%) против 14/26 (54%), р = 0,005.

В однофакторном анализе большая вероятность постэкстуба/

ционного отека гортани была связана с женским полом, мень/

шим ростом, госпитализацией по поводу травмы, интубацией

через рот, большим калибром трубки и меньшей длительностью

интубации. Анализ в подгруппах после исследования показал

связь между отношением роста пациента к диаметру трубки с

частотой постэкcтубационного отека: чем меньше это отноше/

ние, тем больше риск отека гортани. Более того, медиана калиб/

ра трубки была меньше у женщин: до 7,5 мм у 200/255 (78%)

женщин против 170/441 (39%) мужчин (p < 0,0001), но тем не ме/

нее у женщин отек гортани наблюдался значительно чаще, чем

у мужчин: у 45 из 255 (18%) против 42 из 443 (9%) соответствен/

но, р = 0,002. 

Многофакторный анализ с регрессией по Коксу идентифици/

ровал те же факторы риска постэкстубационного отека. По дан/

ным многофакторного анализа, самым важным предвестником

отека гортани оказалось отсутствие профилактики преднизоло/

ном – отношение риска (ОР) 8,44, 95% доверительный интервал

(ДИ) 4,48/15,92.

Для тяжелого отека гортани (потребовавшего повторную

интубацию) отсутствие преднизолона и женский пол были

единственными переменными, имевшими статистическую

значимость при всех видах анализа. Многофакторный анализ

показал многократное повышение риска отека гортани

в отсутствии стероидной терапии по сравнению с ее наличием

(ОР 15,7; 95% ДИ 2,06/119,6; р = 0,008) и у женщин по сравне/

нию с мужчинами (ОР 3,82; 95% ДИ 1,31/11,17; р = 0,01). 

По мнению авторов исследования, применение преднизолона

не сопровождалось побочными явлениями. В первые 12 часов

после экстубации никто из больных не умер. Один пациент из

группы плацебо умер почти через сутки после экстубации от сеп/

тического шока, у него не было отека гортани. Через сутки умер

от септического шока один пациент группы преднизолона; повтор/

ная интубация ему потребовалась в связи с развитием шока. 

Выводы

Это хорошо организованное исследование показало высокую

эффективность внутривенного введения преднизолона перед

плановой экстубацией больных для профилактики постэкстуба/

ционного отека гортани и повторной интубации трахеи. Стероид/

ная терапия перед экстубацией особенно показана лицам из

группы высокого риска постэкстубационного отека гортани, од/

нако последний зачастую бывает трудно предсказать.

«Поскольку постэкстубационный отек гортани является одной

из самых частых причин неудачи экстубации в отделениях интен/

сивной терапии, эта профилактическая терапия может рассмат/

риваться у всех взрослых больных перед плановой экстубацией

после трахеальной интубации, длившейся более 36 часов», –

пишут авторы исследования.

Bruno Francois et al. 12�h pretreatment with methylprednisolone 

versus placebo for prevention of postextubation laryngeal oedema:

a randomised double�blind trial // Lancet. – Mar. 31, 2007. – Vol. 369. –

P. 1083�89.

http://www.medmir.com
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Внутривенный преднизолон эффективен для профилактики

постэкстубационного отека гортани 
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Т ерапія гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у дітей

складається з: регідратаційної, антибактерійної,

допоміжної (ентеросорбенти, пробіотики) та

дієтотерапії.

Першочерговою і найважливішою ланкою у лікуванні

ГКІ є своєчасна й адекватна регідратаційна терапія.

Раннє й адекватне її застосування – головна умова швид-

кого й успішного лікування. Регідратаційну терапію

проводять з урахуванням тяжкості зневоднювання

організму дитини (табл. 1).

При проведенні регідратаційної терапії перевагу не-

обхідно надавати оральній регідратації – високоефектив-

ному, простому, доступному в домашніх умовах і недоро-

гому методу. Оральна регідратація при ГКІ – перший і

найбільш ефективний лікувальний захід у домашніх умо-

вах при появі перших симптомів захворювання. Раннє

призначення оральних розчинів дозволяє ефективно

лікувати значну кількість дітей вдома, знизити відсоток

госпіталізованих, попередити розвиток тяжких форм

ексикозу. Протипоказань для проведення оральної

регідратації немає.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, розчин для оральної

регідратації повинен відповідати наступним вимогам:

• натрій – 60 ммоль/л;

• калій – 20 ммоль/л;

• бікарбонати – 10 ммоль/л;

• глюкоза – 110 ммоль/л;

• осмолярність – 250 мОсм/л.

Вміст у розчинах натрію і калію повинен відповідати

його середнім втратам при ГКІ, а концентрація глюкози –

сприяти резорбції води не тільки у кишечнику, але й у ка-

нальцях нирок. Оптимальне всмоктування води з порож-

нини кишечнику здійснюється з ізотонічних і легких

гіпотонічних розчинів із осмолярністю 200-250 мОсм/л. 

Враховуючи високу концентрацію глюкози, високу

осмолярність, неадекватну концентрацію натрію, вико-

ристовувати фруктові соки та солодкі газовані напої

(кока-колу, спрайт тощо) не рекомендовано при прове-

денні оральної регідратації у дітей, хворих на ГКІ.

Оральну регідратацію потрібно проводити без зволікань,

оскільки дегідратація починається після появи перших

рідких водянистих випорожнень, ще задовго до появи

клінічних ознак зневоднювання. Повноцінна регідра-

таційна терапія здійснюється у 2 етапи.

Перший етап – регідратаційна терапія, яку здійснюють

протягом 4-6 годин для відновлення об’єму втраченої ріди-

ни. При дегідратації легкого ступеня тяжкості він становить

30-50 мл/кг, середньої тяжкості – 60-100 мл/кг (табл. 2).

Швидкість введення рідини перорально становить

5 мл/кг/год.

Критерії ефективності І етапу (оцінюється через 4-6 го-

дин): зникнення спраги, покращання тургору тканин,

зволоження слизових оболонок, збільшення діурезу,

зникнення ознак порушення мікроциркуляції.

Вибір подальшої тактики:

• якщо ознак зневоднювання немає – переходити до

підтримуючої регідратаційної терапії (ІІ етап);

• якщо ознаки зневоднювання зменшилися, але ще

зберігаються – продовжувати давати розчин через рот

упродовж наступних 4-6 годин у попередньому об’ємі;

• якщо ознаки зневоднювання наростають – переходи-

ти на парентеральну регідратацію.

Сучасні підходи до регідратаційної

терапії гострих кишкових інфекцій у дітей

С.О. Крамарів, Національний медичний університет 
імені О.О. Богомольця, м. Київ

Таблиця 1. Тяжкість зневоднювання за клінічними ознаками (враховуються дві ознаки чи більше)

Таблиця 2. Розрахунок об’єму розчинів для оральної регідратації

Ознаки Легкий (І ступінь) Середньої тяжкості (ІІ ступінь) Тяжкий (ІІІ ступінь)

Втрата маси тіла:

Діти віком до 3 років

Діти віком 3/14 років

3/5%

До 3%

6/9%

До 6%

10% і більше

До 9%

Загальний стан Занепокоєння Занепокоєння або сонливість Млявість, сонливість

Спрага П’є жадібно П’є жадібно Не п’є

Тім’ячко Не змінене Злегка запале Запале

Очні яблука Не змінені М’які Дуже запалі

Слизова порожнина рота Волога Злегка суха Суха

Шкірна складка Зникає відразу Розгладжується повільно Може розгладжуватися повільно (> 2 с) 
чи не розгладжується взагалі

Артеріальний тиск Норма Знижений Значно знижений

Діурез Збережений Знижений Значно знижений, до 10 мл/кг/добу

Маса тіла, кг Кількість розчину за 4%6 годин, мл

ексикоз 1%го ступеня ексикоз 2%го ступеня

5 250 400

10 500 800

15 750 1 200

20 1 000 1 600

25 1 250 2 000



инфектология 

57www.emergency.health�ua.com

Другий етап – підтримуюча терапія, яку проводять

залежно від втрат рідини, що продовжуються, з блювотою

і випорожненнями.

Підтримуюча оральна регідратація зводиться до того,

що дитині кожні 6 годин уводять стільки глюкозо-сольо-

вого розчину, скільки вона втратила рідини за попередній

шестигодинний період.

Орієнтований об’єм розчину для підтримуючої регідра-

тації у дітей віком до 2 років – 50-100 мл, дітей віком від

2 років – 100-200 мл або 10 мл/кг після кожного випорож-

нення. На цьому етапі розчин для оральної регідратації

можна чергувати з фруктовими чи овочевими відварами

без цукру. При блюванні після 10-хвилинної паузи регідра-

таційну терапію продовжують. В умовах стаціонару у разі

відмови дитини від пиття або за наявності блювання

застосовують зондову регідратацію. Тонкий шлунковий

зонд вводять через ніс (довжина зонда дорівнює відстані

від вуха до носа плюс від носа до мечеподібного відростка

груднини). Зондову регідратацію можна проводити безпе-

рервно краплинно за допомогою системи для внутрішньо-

венного введення, з максимальною швидкістю 10 мл/хв.

При ГКІ, які перебігають із ексикозом 3-го ступеня, з ба-

гаторазовим блюванням, анорексією, відмовою від пиття,

оральну регідратацію комбінують із проведенням паренте-

ральної. З цією метою дітям застосовують розчини Рінгера-

лактат, Рінгера ацетат, ізотонічні розчини глюкози та

натрію хлориду. У дітей перших 3 місяців життя 0,9% роз-

чин натрію хлориду краще не застосовувати, оскільки він

містить відносно велику кількість хлору (154 ммоль/л) та

має відносно високу осмолярність (308 мОсм/л). Моноте-

рапія розчином глюкози при ексикозі неефективна. Врахо-

вуючи особливості дитячого віку, які створюють умови для

розвитку гіпернатріємії, набряку клітин, при неадекватній

регідратаційній терапії у дітей раннього віку необхідно вик-

лючити розчини, які містять відносно велику кількість

натрію, хлору, глюкози – це полііонні розчини (дисоль,

трисоль, квартасоль, ацесоль, лактасоль, хлосоль тощо).

У разі наявності у дитини дефіциту деяких іонів у плазмі

крові (натрію, калію, магнію, кальцію) та порушень

кислотно-лужного балансу проводять відповідну їх ко-

рекцію.

Для проведення парентеральної регідратації необхідно

визначити:

1. Добову потребу в рідині та електролітах.

2. Тип і ступінь дегідратації. 

3. Рівень дефіциту рідини.

4. Поточні втрати рідини.

Принцип розрахунку об’єму інфузійної терапії. Розрахунок

добового об’єму рідини дитини зі зневоднюванням скла-

дається із дефіциту рідини до початку лікування (втрата

маси тіла під час захворювання), фізіологічної потреби

у рідині, поточних патологічних втрат. Для розрахунку до-

бової потреби в рідині можна рекомендувати широко ви-

користовуваний у світі метод Holiday Segar (табл. 3).

Наприклад, у дитини з масою тіла 28 кг добова

фізіологічна потреба в рідині становить: (100 мл х 10 кг) +

(50 мл х 10 кг) + (20 мл х 8 кг) = 1660 мл/добу.

Розрахунок потреб у рідині залежно від ступеня зневод-

нювання визначається за клінічними ознаками або

відсотком втрати маси тіла:

• 1% дегідратації = 10 мл/кг;

• 1 кг втрати маси тіла = 1 л.

Отже, при 1-му ступеню ексикозу (5% втрати маси тіла)

необхідно ввести додатково до добової фізіологічної

потреби 50 мл/кг/добу рідини, при 2-му (10% втрати маси

тіла) – 100 мл/кг/добу.

Розрахований об’єм рідини бажано вводити протягом

доби. Вводити потрібно у периферичні вени упродовж 

4-8 годин, повторюючи за необхідності інфузію через

12 годин. Таким чином хворий отримує внутрішньовенно

необхідну кількість добового об’єму рідини, яку потрібно

ввести за цей відрізок часу (1/6 добового об’єму на 4 годи-

ни, 1/3 – на 8 годин тощо). Решту об’єму рідини вводять

через рот.

Розрахунок потреби в рідині дитини на кожну годину

інфузійної терапії є більш фізіологічним порівняно

з добовим визначенням, оскільки створює умови для

зменшення числа ускладнень під час інфузійної

терапії.

Розрахунок потреб у солях. Особливу увагу при

ліквідації зневоднювання варто приділити корекції

дефіциту натрію і калію, втрата яких може бути

значною. Слід пам’ятати, що дитина отримає натрій із

кристалоїдними розчинами, які вводять у певних

співвідношеннях із глюкозою залежно від виду і

тяжкості зневоднювання. У разі, коли лабораторний

контроль не проводиться, калій вводять із розрахунку

фізіологічної потреби (1-2 ммоль/кг/добу). Макси-

мальна кількість добового калію не повинна пере-

вищувати 3-4 ммоль/кг/добу. Препарати калію,

в основному хлорид калію, вводять внутрішньовенно

краплинно з 5% розчином глюкози. Додавати інсулін

до цих розчинів не рекомендується. Концентрація

хлориду калію в інфузаті не повинна перевищувати

0,3-0,5% (максимально 6 мл 7,5% КСl на 100 мл глюко-

зи). Частіше за все застосовується 7,5% розчин хлори-

ду калію (1 мл 7,5% КCl містить 1 ммоль К+). Перед

тим як увести калій в інфузат необхідно добитися

відновлення діурезу, оскільки наявність анурії чи вира-

женої олігурії є протипоказанням для внутрішньовен-

ного введення калію. Загроза для життя виникає, коли

вміст калію в плазмі крові становить 6,5 ммоль/л;

при концентрації 7 ммоль/л потрібен гемодіаліз.

Корекція дефіциту солей при ексикозі. Дефіцит солей виз-

начають за допомогою лабораторних даних. Враховуючи,

що при ГКІ у дітей зустрічається переважно ізотонічний

тип дегідратації, визначати електролітний склад крові всім

Розрахунок фізіологічної потреби в рідині

Новонароджені

1-й день життя – 2 мл/кг/год

2-й день життя – 3 мл/кг/год

3-й день життя – 4 мл/кг/год

Діти

Масою до 10 кг – 4 мл/кг/год

Масою 10-20 кг – 40 мл/год + 2 мл на кожний кг маси

тіла понад 10 кг

Масою > 20 кг – 60 мл/год + 1 мл на кожний кг маси

тіла понад 20 кг

Таблиця 3. Визначення фізіологічних потреб 

у рідині за методом Holiday Segar

Маса тіла, кг Добова потреба

1/10 100 мл/кг 

10,1/20 1000 мл + 50 мл/кг на кожен кілограм понад 10 кг

> 20 1500 мл + 20 мл/кг на кожен кілограм понад 20 кг
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дітям з діареєю не обов’язково. Але обов’язково визначати

Na+ і K+ при ексикозі 3-го ступеня, а також 2-го ступеня

у дітей, у яких тяжкість загального стану не відповідає

тяжкості діареї, має місце обтяжений анамнез, немає

швидкого ефекту від проведення регідратаційної терапії.

Необхідно також визначити кількість натрію і калію

у розчинах, що вводяться, об’єм і співвідношення яких

уже розраховані (табл. 4). Після проведення екстреної

внутрішньовенної регідратації необхідно перевірити

рівень натрію і калію в плазмі крові.

Враховуючи важливість іонів магнію для організму ди-

тини, а також те, що магній втрачається паралельно з

калієм, на першому етапі регідратаційної терапії показано

введення 25% розчину магнію в дозі 0,5-0,75 ммоль/кг

(1 мл розчину – 1 ммоль магнію).

Поточні патологічні втрати визначають або зважуван-

ням сухих і використаних пелюшок/памперсів, визначен-

ням кількості блювотних мас, або за допомогою розра-

хунків, запропонованих Є.Ю. Вельтищевим:

• 10 мл/кг/добу на кожний градус температури понад

37,0 оС;

• 20 мл/кг/добу при блюванні;

• 20-40 мл/кг/добу при парезі кишечнику;

• 25-75 мл/кг/добу при діареї;

• 30 мл/кг/добу при втраті з перспірацією.

Контроль за правильністю проведення регідратаційної

терапії здійснюють визначенням частоти пульсу та дихан-

ня, динаміки маси тіла та діурезу.

При виборі розчинів та їх співвідношень для проведен-

ня регідратаційної терапії необхідно враховувати тип зне-

воднювання. Розрізняють ізотонічний, гіпертонічний

(вододефіцитний) та гіпотонічний (соледефіцитний) ти-

пи зневоднювання (табл. 5).

Ізотонічна дегідратація розвивається при рівномірному

виведенні води та електролітів із організму хворого. Цей

вид ексикозу найчастіше виникає у дітей, хворих на ГКІ.

При ізотонічній регідратації в першу добу в умовах

збереження мікроциркуляції регідратацію проводять

5% розчином глюкози з 0,9% розчином хлориду натрію

або розчином Рінгера-лактат у співвідношенні 2 : 1. Пара-

лельно проводять корекцію калію, магнію з урахуванням

фізіологічної потреби та розрахунку на дефіцит за наяв-

ності іонограми (див. вище).

У наступні дні регідратаційної терапії інфузії проводять

глюкозо-сольовими розчинами в об’ємі, який забезпечує

фізіологічну потребу організму в рідині, решту об’єму для

відшкодування зневоднювання, поточні патологічні втра-

ти, корекцію електролітів плазми крові.

Гіпертонічна дегідратація (Na > 150 ммоль/л) роз-

вивається в результаті переважання втрат рідини над

солями, неадекватно швидкому введенні солей при недо-

статності рідини.

Регідратаційну терапію проводять 5% розчином глюко-

зи в поєднанні з 0,9% розчином хлориду натрію (3 : 1).

При проведенні регідратаційної терапії у хворих із

гіпертонічною дегідратацією треба враховувати добові

потреби організму в натрію, які становлять 2-3 ммоль/кг.

Ця потреба повинна враховувати і вміст натрію в інфу-

зійних розчинах.

Якщо при ексикозі рівень натрію в плазмі крові стано-

вить 140-150 ммоль/л, то кількість натрію, що вводиться,

зменшується удвічі від фізіологічних потреб; при під-

вищенні його в плазмі крові > 150 ммоль/л повністю

виключаються розчини, що містять натрій, за винятком

колоїдів.

При проведенні регідратаційної терапії обов’язково

треба досліджувати рівень калію в плазмі крові і за не-

обхідності проводити його корекцію.

З метою попередження набряку мозку необхідний

постійний контроль осмолярності плазми крові та маси

тіла хворого. Допустимим є приріст осмолярності плазми

крові на 1 мОсм/год та маси тіла – до 8% на добу. На цьо-

му етапі інфузія проводиться зі швидкістю 15-20 крапель

за годину, оскільки швидке введення глюкози ініціює ос-

мотичний діурез, що в свою чергу шкодить адекватному

всмоктуванню рідини.

Гіпотонічна дегідратація (Na < 130 ммоль/л) розви-

вається в результаті переважання втрат солей над водою

або надмірному введенні води без адекватної кількості

солей. Зустрічається при кишкових інфекціях, що супро-

воджуються частим блюванням, або при проведенні

оральної регідратації розчинами, що містять недостатню

кількість солей. Регідратаційна терапія проводиться

5% розчином глюкози в поєднанні з 0,9% розчином

Таблиця 4. Вміст іонів у кристалоїдних розчинах, що найбільш

часто використовуються в дитячому віці

Таблиця 5. Ознаки різних типів зневоднювання у дітей

Розчин Вміст іонів, ммоль/л Осмолярність,

мОсм/лNa+ K+ Cl% Ca2+ Ацетат

(бікарбонат)

Фізіологічний розчин 154 – 154 – – 308

Розчин Рінгера 147 4 155 2 – 308

Розчин 

Рінгера/лактат

130 4 109 1,5 28 273 

4% гідрокарбонат

натрію

500 – – – 500 1 000 

5% розчин декстрози

у 0,45% розчині

хлориду натрію

77 – – – – 252

Показник Ізотонічний 

тип

Соледефіцитний

тип

Вододефіцитний

тип

Дихання Без особливостей Гіповентиляція Гіпервентиляція

Артеріальний

тиск

Знижений або

підвищений

Низький Довго залишається

нормальним

Температура

тіла

Субфебрильна Нормальна,

тенденція 

до гіпотермії

Підвищена

Шкіра Холодна, суха,

знижена

еластичність

Холодна 

з ціанотичним

відтінком,

еластичність

знижена

Еластичність

збережена, тепла

Нервова

система

Млявість Збудження,

можливі судоми,

тики

Занепокоєння,

порушення сну

Діурез Зменшений Зменшений Довго залишається

нормальним

Відносна

щільність сечі

Норма або

незначно

підвищена

Знижена до 1010 

і менше

Підвищена до 1035

і більше

Осмотичний

тиск плазми

Норма Знижений Підвищений

Рівень

електролітів 

у сироватці

крові

Нормальний Низький Підвищений

Розрахунок дефіциту натрію і калію

Дефіцит іону = (ІОН норма – ІОН хворого) х М х до, 

де М – маса хворого; до – коефіцієнт об’єму позаклітин-

ної рідини (до = 0,3 – до 1 року; до = 0,2 – після 1 року і

у дорослих)
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хлориду натрію у співвідношенні 1 : 1. У разі, коли вміст

натрію в плазмі крові менше 129 ммоль/л, треба проводи-

ти його корекцію. Кількість введеного натрію за добу

складається з добової потреби та його дефіциту, який

розраховується за формулою (див. вище), але приріст

натрію в плазмі крові не повинен перевищувати 

3-5 ммоль/кг/добу. Під час корекції натрію бажано уника-

ти призначення гіпертонічних розчинів. Їх введення може

призвести до гострої внутрішньоклітинної дегідратації,

зокрема церебральної. Це в свою чергу може призвести до

відриву дрібних судин із клінікою субарахноїдального

крововиливу. Крім того, введення гіпертонічних розчинів

може призвести до анафілактоїдних реакцій. Корекцію

натрію проводять іонними розчинами, які за своїм скла-

дом наближаються до міжклітинної рідини (0,9% NaCl,

розчин Рінгера-лактат).

У разі неможливості проведення моніторингу електро-

літів сироватки крові, глюкозо-сольові розчини вводять

у співвідношенні 1 : 1.

У таблиці 6 представлені об’єм та швидкість введення

розчину Рінгера-лактат або 0,9% розчину хлориду натрію

для інфузійної терапії за необхідності проведення швид-

кої регідратації (болюсне введення) за відсутності лабора-

торного контролю інфузійної терапії на першому етапі

регідратації. 

Стан дитини перевіряють кожні 15-30 хвилин до

відновлення наповнення пульсу на променевій артерії.

Якщо стан дитини не покращується, збільшується

швидкість введення розчинів. Після цього кожну годи-

ну оцінюють стан дитини шляхом перевірки стану

складки шкіри на животі, рівень свідомості, змоги пити.

Після введення усього об’єму розчинів знову оціню-

ється стан дитини:

• Якщо ознаки тяжкого зневоднювання зберігаються,

повторюється внутрішньовенне введення рідини за озна-

ченою вище схемою.

• Якщо стан дитини покращується, але залишаються

ознаки помірного ексикозу, переходять на оральне

введення глюкозо-сольових розчинів як зазначено в таб-

лиці 2. Якщо дитина на грудному вигодовуванні, то реко-

мендовано продовжувати годування.

• Якщо ознак зневоднювання немає, дітям на грудно-

му вигодовуванні збільшують тривалість часу одного

годування. Одночасно за наявності діареї для підтримую-

чої регідратації дітям віком до 2 років дають 50-100 мл,

дітям віком від 2 років – 100-200 мл або 10 мл/кг розчину

для оральної регідратації, додатково (до 1/3 розраховано-

го об’єму розчину для оральної регідратації) можливе

вживання фруктових або овочевих відварів без цукру

після кожного випорожнення. Дітей на штучному виго-

довуванні ведуть за цією ж схемою, але в годуванні засто-

совують низьколактозні суміші.

За відсутності ознак зневоднювання при ГКІ дитині, яка

знаходиться тільки на грудному вигодовуванні, годування

не припиняється, збільшується тривалість одного годування

і кратність. Якщо дитина знаходиться на змішаному году-

ванні, то в доповнення до грудного молока дається розчин

для оральної регідратації. Дитині на штучному вигодову-

ванні дається розчин для оральної регідратації та низьколак-

тозні суміші. Розчин для оральної регідратації в дітей без

ознак обезводнення можна чергувати з фруктовими чи

овочевими відварами без цукру.

Орієнтовний об’єм розчину для підтримуючої регідра-

тації дітям віком до 2 років дають 50-100 мл, дітям віком

від 2 років – 100-200 мл або 10 мл/кг маси тіла після кож-

ного випорожнення. Розчин для оральної регідратації

можна чергувати з фруктовими чи овочевими відварами

без цукру у співвідношенні 3 : 1.

У дітей з тяжкою гіпотрофією та ексикозом має місце

дефіцит калію та магнію та збільшення вмісту внутрішньо-

клітинного натрію, що може викликати на тлі зневоднюван-

ня набряки. Ці набряки не можна лікувати сечогінними пре-

паратами. Добова потреба у таких дітей в калію та магнію

збільшена до 3-4 ммоль/кг та 0,4-0,6 ммоль/кг відповідно. 

Нагляд за дітьми з тяжкою гіпотрофією та ексикозом під

час проведення регідратаційної терапії проводиться кожні

30 хвилин перші 2 години, а потім кожну годину в наступні

4-10 годин. При появі ознак гіпергідратації (прогресуюче

збільшення частоти пульсу на 15 уд./хв, частоти дихання –

на 5 уд./хв) регідратацію припиняють і оцінюють стан ди-

тини через годину. Після відновлення стану регідратацію

продовжують.

При проведенні парентеральної регідратації у таких

дітей, а також у дітей із пневмонією, токсичною енце-

фалопатією, швидкість введення рідини не повинна

перевищувати 15 мл/кг/год. При цих станах добовий

приріст маси тіла в перші 3 доби не повинен перевищу-

вати 1-3%.
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Таблиця 6. Швидкість введення розчину для інфузійної терапії

(згідно з рекомендаціями спеціалістів ВООЗ)

Вік Швидкість 

введення рідини 

До 12 місяців 30 мл/кг за першу

годину

70 мл/кг за наступні

5 годин

Від 12 місяців 30 мл/кг за перші

30 хвилин

70 мл/кг за наступні

2,5 години
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Проводимые в 2006 году экспериментальные исследо/

вания в интенсивной медицине, которые изданы в виде

оригинальных документов и кратких сообщений, были

представлены в суммарном обзоре (Year in review in

Intensive Care Medicine, 2006. I. Experimental studies.

Clinical studies: brain injury, renal failure and endocrinology),

опубликованном в декабрьском номере журнала Intensive

Care Med (2007, 33: 49/57).

В нем основное внимание акцентировано на трех

основных моментах: улучшении методик и ликвидации

побочных эффектов механической вентиляции легких;

лечении травматического и геморрагического шока; па/

тофизиологии и лечении сепсиса и септического шока.

Механическая вентиляция легких и травма легкого

Экспериментальные модели острого повреждения

легких (ОПЛ) дают возможность детально изучить его

патогенез и эффективность новых вентиляционных

стратегий.

Di Rocco и соавт. изучали альвеолярную механику на

четырех различных моделях ОПЛ у крыс, который был

вызван применением Tween/20, олеиновой кислоты,

повреждением механической вентиляцией или эндотокси/

ном. Как следствие, у всех четырех моделей возникало

развитие гипоксемии. Кроме того, наблюдалась сущест/

венная альвеолярная нестабильность после применения

Tween/20, олеиновой кислоты и в результате механиче/

ского повреждения, которая не отмечалась при исполь/

зовании эндотоксина. На основе этого авторы сделали

вывод о том, что различные патогенетические механиз/

мы вызывают гипоксемию в зависимости от используе/

мой модели, и при выборе вентиляционных стратегий

необходимо это учитывать, а также нацеленность на

стабилизацию альвеол.

Schreiber и соавт. оценивали различные показатели

положительного давления к концу выдоха (PEEP) у дру/

гой модели ОПЛ у крыс при односторонней инстилляции

соляной кислоты в легкое, в результате которой разви/

вались гипоксемия, активация нейтрофилов и цито/

киновая реакция в поврежденном легком. Увеличение

на 10 см H
2
O PEEP повышало качество артериального

кислородонасыщения и уменьшало воспалительный от/

вет в поврежденном легком, не причиняя вреда контра/

латеральному непострадавшему легкому. Механическая

вентиляция с нулевым давлением к концу выдоха приво/

дила к противоположным эффектам. Эта модель напо/

минала аспирационную пневмонию у тяжелых пациен/

тов, наиболее часто возникающую в одном легком. Хотя

использовать данные результаты в клинической практи/

ке достаточно рано, изменение РЕЕР может быть эф/

фективно для поврежденного легкого и не иметь нега/

тивных последствий для неповрежденного.

Nielsen и соавт. исследовали гемодинамическую

эффективность восстанавливающего маневра (одна из

его методик заключается в периодической вентиляции с

положительным давлением на вдохе) на модели свиней.

Используя эхокардиографию совместно с катетеризацией

правых отделов сердца, авторы отмечают, что примене/

ние восстанавливающего маневра способно подвергать

риску функциональное состояние сердца, в частности

снижать конечный диастолический объем в левых отде/

лах сердца, и способствовать возникновению гипер/

волемии.

Tusman и Richard исследовали два довольно различ/

ных метода при помощи позитронно/эмиссионной томо/

графии (РЕТ) и мониторинга концентрации углекислого

газа в выдыхаемом воздухе для оценки степени повреж/

дения легкого и альвеолярного состояния с применени/

ем РЕЕР при механической вентиляции у модели свиней.

Эти два доклада были дополнены комментариями Calzia.

Роль и отличия в эффективности непрерывной и пери/

одической инфузии цефтазидима (ceftazidime) в лече/

нии пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa, ис/

следовал Girardi на примере экспериментальной модели

свиней. В итоге был подтвержден факт того, что непре/

рывная инфузия значительно повышает концентрацию

препарата в тканях, но при этом эффективность по от/

ношению к возбудителю оставляет желать лучшего.

Наконец, Morel попытался разобраться в длительности

связанного с панкреатитом ОПЛ, воспроизведя извест/

ную клиническую этиологию нелегочного острого респи/

раторного дистресс/синдрома (ОРДС). Панкреатит был

вызван у крыс инъекцией таурохолевой кислоты в билио/

панкреатический проток, то есть использована извест/

ная экспериментальная модель панкреатита у грызунов.

Через 18 часов после проведения панкреатической

экспериментальной модели отмечалось временное

повреждение легкого с возвратом к нормальному функ/

ционированию к концу эксперимента.

Травматический и геморрагический шок

У экспериментальной модели крыс с травмой мозга,

ведущей к развитию корковой контузии, Thomale и соавт.

рассматривали раннюю эффективность (сразу после

травмы) инъекции высокой дозы N/ацетилцистеина.

Раннее применение данного состава не приводило к каким/

либо нежелательным посттравматическим послед/

ствиям: к изменениям микроциркуляции крови, внутри/

черепного давления или формированию отека тканей

мозга. Таким образом, авторы исследования создали

определенную предпосылку для дальнейшего изучения

этого сложного вопроса и использования результатов в

клинике. Roesner и соавт. сфокусировали свое внима/

ние на роли поли/(ADP/рибозы)/полимеразы/1 (PARP)

при шоковых состояниях. На крысиной модели геморра/

гического шока авторы изучали влияние ингибитора

PARP/5/aminoisoquinolone (5/AIQ) на восстановление

микроциркуляции и функционирование печени. В част/

ности, было отмечено, что 5/AIQ ослабляет внутрипече/

ночное лейкоцитарно/эндотелиальное взаимодействие

и таким образом одновременно улучшает энергетичес/

кий статус тканей (при оценке флюоресценции молекул

NADH) и экскреторную функцию печени. Это изучение

сопровождалось соответствующими комментариями
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Barth о выдвижении на первый план этого терапевтиче/

ского подхода, также как и разработки альтернативных

направлений, способных снижать пероксинитритную

токсичность.

Периферийные последствия сепсиса

Достаточно важные клинические аспекты септическо/

го шока рассматривали Hummler и соавт. при сравнении

точности двух различных методов оценки пульса и насы/

щения крови кислородом на модели гиподинамического

варианта кровообращения при септическом шоке,

вызванном эндотрахеальной инстилляцией E. coli у

кроликов. Авторы утверждают, что показатели пульса и

насыщения крови кислородом заметно отличаются от

нормы при шоковых состояниях. Кроме того, исследова/

тели указывают на то, что так называемый индекс пер/

фузии не является достаточно надежным показателем

повышенного риска возникновения нарушений. В посвя/

щенном данному вопросу докладе Gehring представил

детальный обзор технологии оценки пульса и оксигемо/

метрии и привел ряд интересных данных и доводов

относительно этого исследования, в частности, ука/

зывая на факт того, что индекс перфузии отражает

локальные изменения объема циркулирующей крови.

Патогенез ишемии тканей на данный момент недо/

статочно изучен у пациентов с тяжелым сепсисом и

септическим шоком, поэтому достаточно интересным

является клиническое исследование, проведенное

Parenik и соавт. В данном исследовании у гемодинами/

чески устойчивых пациентов, находившихся под

наблюдением (intensive care unit), и здоровых добро/

вольцев вызывали кратковременную ишемию верхних

конечностей. Исследователи оценивали показатели

кислородонасыщения мышц возвышения большого

пальца, используя метод инфракрасной спектроскопии

(NIRS), перед проведением и в течение ишемии конеч/

ностей. Мышечная оксигенация снижалась менее ин/

тенсивно у пациентов с септическим шоком, нежели у

больных с тяжелым сепсисом или локализованными

инфекциями и у здоровых волонтеров. У пациентов с

сепсисом, которым корректировали эти нарушения на

протяжении исследования, отмечался лучший исход,

чем у тех, которым данную коррекцию не проводили.

В ходе исследования обнаружена взаимосвязь между

снижением уровня гипоксемии тканей после ишемии

конечностей и показателями SOFA. Механизм, благо/

даря которому у пациентов с септическим шоком при

ишемии конечности снижался уровень гипоксии тка/

ней, остался невыясненным. Кроме того, следует тот

факт, что в течение и после завершения исследования

наблюдалось стойкое сохранение миастении у пациен/

тов с тяжелым сепсисом и септическим шоком, кото/

рое, как правило, часто остается на протяжении не/

скольких месяцев после заболевания. 

Eikermann и соавт. представили результаты ряда

мышечных и электрофизиологических исследований

у пациентов с сепсисом. В данных исследованиях так/

же было отмечено наличие миастении как у пациен/

тов с клинически диагностированной невропатией,

так и у половины пациентов, не имеющих данного диа/

гноза. Интересным является следующий момент: при

достаточно выраженной мышечной слабости у этих

пациентов отсутствовали признаки мышечной утом/

ляемости. Исследователи сделали заключение о том,

что снижение мышечной силы происходит, вероятно,

из/за связанной с сепсисом миопатии или аксональ/

ной невропатии, а не за счет мышечной атрофии.

Терапия сепсиса

В гиподинамической модели септического шока у

овец, вызванного E. coli, Wan исследовал эффектив/

ность введения высокой дозы физиологического рас/

твора в мезентериальный, коронарный и ренальный

кровотоки. При увеличении объема вливаемого рас/

твора соответственно увеличивался минутный объем

сердца и регионального кровотока, а также улучшал/

ся клиренс креатинина и экскреции Na. Однако сле/

дует отметить, что данный эффект носил временный

характер. Использование допамина при сепсисе ос/

тается спорным, поскольку данные SOAP (for symp/

toms, objective, assessment and plan) указывают на

увеличение риска смертности среди пациентов при

использовании этого препарата. Существует доста/

точно данных, указывающих на способность допами/

на приводить к неблагоприятным гормональным по/

следствиям, таким как снижение уровней пролактина

и соматотропного гормона. Увеличенный апоптоз

клеток в лимфоидных тканях – также достаточно час/

тое проявление сепсиса. Используя метод полимикроб/

ного перитонита и модель сепсиса у мышей (лиги/

рование и перфорация слепой кишки, CLP), Oberbeck

и соавт. показали, что инфузия допамина увеличи/

вает апоптоз спленоцитов у зараженных мышей.

При использовании допамина также отмечалось сни/

жение пролиферации лимфоцитов и выработки цито/

кинов у мышей. И последний, но не окончательный

нюанс – лечение допамином ассоциируется с плохой

выживаемостью у этих моделей. Данные, полученные

в ходе исследований, позволяют предположить, что

возможные негативные эффекты инфузии допамина

при сепсисе могут быть связаны с иммунной

дисфункцией, вызванной этим препаратом. Примене/

ние активированного протеина C (АПС, drotrecogin

alfa recombinant) связано с увеличением уровня вы/

живаемости среди пациентов с тяжелым сепсисом и

септическим шоком, что наблюдали в исследовании

PROWESS. Примечательно, что восстановление

сердечно/сосудистого функционирования происходи/

ло значительно раньше у пациентов, которым приме/

няли АПС. Favory и соавт. показали, что введение

эндотоксина крысам вызывает угнетение миокарди/

ального функционирования: снижение плотности

капилляров сердца, увеличение выработки нейтро/

филов, и как следствие – увеличивается миелоперок/

сидазная активность в ткани сердца. Применение

АПС при эндотоксемической модели у крыс в значи/

тельной степени предотвращало сердечно/сосудистую

дисфункцию как на микроциркуляторном уровне, так

и со стороны сократительной способности миокарда.

Следовательно, исходя из полученных экспе/

риментальных данных, можно предположить, что

применение АПС значительно снижает риск развития

микроциркуляторных нарушений и миокардиальной

дисфункции при сепсисе.

http://www.springerlink.com.
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Первинний огляд (АВС), кисень, штучне дихання

Для дітей

• Адреналін у дозі 0,01 мг/кг (0,1 мл) 1 : 10 000 в/в

• Адреналін у дозі 0,01 мг/кг, не більше 0,3 мг (0,3 мл) 1 : 1000 п/ш

• Дексаметазон у дозі 4/8 мг в/в

Систолічний АТ > 90 мм рт. ст. 

із адекватною перфузією

Ні

Ні

Ні

(Подумайте про інші причини

непритомного стану)

1. АВС, О
2
, інтубація трахеї

2. Охолодити пацієнта:

• охолоджуючі пакети

• доступ прохолодного повітря

• вологі охолоджуючі серветки

3. Ізотонічний розчин NaCl в/в

4. Контроль ЕКГ

1. Інгаляція О
2

за необхідності

2. Охолодити пацієнта

3. Ізотонічний розчин NaCl в/в

4. Контроль ЕКГ

Термінова госпіталізація

Термінова госпіталізація

Так

1. Зв’язок із веною

2. Контроль ЕКГ

3. Адреналін 0,5 мг 1 : 10 000 в/в 

4. Дексаметазон у дозі 4/8 мг в/м

1. В/в розчини для швидкого досягнення

систолічного АТ > 90 мм рт. ст.

2. Контроль ЕКГ

3. Адреналін 0,3/0,5 мг 1 : 1000 в/в

4. Дексаметазон у дозі 4/8 мг в/м

1. Зв’язок із веною

2. Дексаметазон у дозі 4/8 мг в/м

Наявність диспное

↓

↓

↓

↓

↓↓

АЛЕРГІЧНА РЕАКЦІЯ 
L23%L25, L27

↓

Перенести хворого в прохолодне місце

Свідомість

↓

↓

↓

↓

ВПЛИВ ТЕПЛА (ТЕПЛОВИЙ УДАР) 
T67

Так

Так
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• Заходи, спрямовані на переривання дії

електричного струму

• Первинний огляд (АВС)

Дихання 
Немає

Немає

ШВЛ дихальним мішком із О
2

• Лідокаїн у дозі 80/120 мг в/в, через 30 хв 

ще 80/100 мг

або

• Новокаїнамід 10% у дозі 10,0 плюс

норадреналін 0,2% у дозі 0,5 в/в повільно,

під контролем АТ

• Встановлення ритму

Є

Є

↓

↓

↓

ЕЛЕКТРОТРАВМА 
T75.4

1. Зупинити процес горіння

2. Зняти (обрізати) одяг

3. Зняти інші речі (годинник, каблучки тощо)

4. Первинний огляд (АВС)

1. Інгаляція О
2

2. ШВЛ дихальним мішком

3. Інтубація трахеї

1. Фізіологічний розчин NaCl вводити в/в

на місці пригоди

2. Визначити площу і глибину опіків

(«правило дев’ятки», «правило долоні»)

3. Охолодити уражену ділянку

4. Накласти асептичну пов’язку

5. Іммобілізація прямих кінцівок 

з опіками

6. Термінова госпіталізація 

в опіковий центр

Критичні опіки:

• Опіки дихальних шляхів

• Опіки обличчя, очей, суглобів,

промежини

• Опіки у дорослих 2/го ступеня > 25%

• Опіки у дітей 2/го ступеня > 20%

• Опіки у дітей 3/го ступеня > 10%

• Опіки у дітей віком до 10 років

• Опіки у дорослих віком від 60 років

• Усі електричні опіки

• Комбіновані з травмою

• Комбіновані з тяжкими хронічними

захворюваннями

Середні опіки:

• Опіки у дорослих 2/го ступеня 15/20%

• Опіки у дітей 2/го ступеня 10/20%

• Опіки 3/го ступеня 2/10%

Свідомість потерпілого Інгаляція О
2

↓

↓

↓

Розрахувати кількість рідини 

для внутрішньовенного введення:

• 4 мл/кг х процент опіків

• Половину рідини ввести у перші 8 годин

↓

Наявність вираженого болю
↓

Продовжити нагляд і транспортування 

до лікарні

↓

ОПІКИ 
Т20%32

↓

↓

• Морфіну гідрохлорид 1% 

у дозі 1,0 в/в, через 10 хв повторити

• Дітям: 0,1/0,2 мг/кг

↓

Фібриляція

Серцева діяльність

Непрямий масаж серця

↓

↓

↓

↓

Порушення ритму

1. Дефібриляція

2. ШВЛ

3. Медикаментозна терапія

Судоми

Протисудомна терапія

(див. відповідний протокол)

Обробка рани 

(асептична пов’язка)

Екстрасистолія

↓

↓↓

Так

Ні

Ні

Так

Ні

↓

↓

↓
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Фармакотерапевтична група

Нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби. Похідні

оцтової кислоти та споріднені сполуки. Код АТС – M01A B15.

Форма випуску та склад

Розчин для ін’єкцій по 30 мг/1мл кеторолаку трометаміну (у пере/

рахуванні на 100% суху речовину); допоміжні речовини: натрію хло/

рид, динатрію едетат, натрію сульфіт безводний, спирт бензиловий,

повідон (колідон 25), пропіленгліколь, трометамін, вода для ін’єкцій.

Таблетки по 10 мг кеторолаку трометаміну у перерахунку на 100%

суху речовину; допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза

мікрокристалічна, кросповідон, магнію стеарат.

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. Кетолонг/Дарниця – нестероїдний протизапальний засіб на основі кеторолаку тромета/

міну. Має виражену анальгезуючу активність, що значно перевершує інші нестероїдні протизапальні засоби,

порівняно з анальгезуючою активністю морфіну. Жарознижувальна та протизапальна дія виражена значно

слабше. Механізм дії пов’язаний з неселективною блокадою циклооксигенази/1 та циклооксигенази/2, що

каталізують утворення простагландинів із арахідонової кислоти, є головними чинниками розвитку болю. Препа/

рат повністю купірує біль низької та середньої інтенсивності, а біль високої інтенсивності переводить у низький.

Дія засобу починається через 1 годину, досягає максимуму через 2/3 години і продовжується 8/12 годин. 

Фармакокінетика (розчин). При внутрішньом’язовому введенні на місці введення препарату утворюється де/

по, з якого кеторолак поступово надходить у системний кровоток.

Час досягнення максимальної концентрації (С
max

= 3 мг/л) у плазмі крові (Т
max

) становить  40/50 хв. Зв’язуван/

ня з білками плазми – понад 99%. До 10% введеної дози препарату метаболізується в печінці, інша кількість –

у нирках. Виводиться з організму, в основному, з сечею (до 90%), 60% введеної дози – у незміненому вигляді.

До 10% введеної дози виводиться з фекаліями. Період напіввиведення засобу (Т
1/2

) становить 4/6 годин.

У пацієнтів із порушеною функцією нирок і в осіб похилого віку швидкість виведення препарату знижується,

а період напіввиведення – зростає. Крізь плацентарний бар’єр проникає в грудне молоко у період лактації.

Фармакокінетика (таблетки). Швидко всмоктується з шлунково/кишкового тракту. Біодоступність – 80/100%.

Час досягнення максимальної концентрації (TC
max

) – 10/78 хв. Максимальна концентрація в крові (C
max

) після

перорального прийому 10 мг – 0,82/1,46 мкг/мл. Зв’язок з білками плазми крові становить 99%.

Час досягнення Css після перорального прийому 10 мг – 0,39/0,79 мкг/мл – 24 години під час призначення засобу

4 рази на добу.

Об’єм розподілу – 0,15/0,33 л/кг. У хворих із нирковою недостатністю об’єм розподілу препарату може

збільшуватися вдвічі, а об’єм розподілу його (R)/енантіомера – на 20%.

Проникає в грудне молоко: під час застосування у період лактації 10 мг кеторолаку (C
max

) в молоці досягається

через 2 години після прийому першої дози і становить 7,3 нг/мл, через 2 години після застосування наступної до/

зи кеторолаку (при використанні препарату 4 рази на добу) – 7,9 нг/л. Більше 50% прийнятої дози метаболізуєтся

в печінці з утворенням фармакологічно неактивних метаболітів. Головними метаболітами є глюкуроніди, які

виводяться нирками, і р/гідроксикеторолак. Виводиться з організму (91%) нирками та через кишечник (6%).

Період напіввиведення (T
1/2

) у пацієнтів із нормальною функцією нирок – у середньому 2,4/9 годин після перораль/

ного прийому в дозі 10 мг. T
1/2

зростає у пацієнтів похилого віку і зменшується у молодих. Функція печінки не спри/

чиняє впливу на T
1/2

. У пацієнтів із порушенням функції нирок при концентрації креатиніну в плазмі крові 19/50 мг/л –

(168/442 мкмоль/л) T
1/2

– 10,3/10,8 години, при більш вираженій нирковій недостатності – більше 13,6 годин.

Загальний кліренс становить при пероральному прийомі 10 мг – 0,025 л/год/кг; у пацієнтів з нирковою недо/

статністю при концентрації креатиніну в плазмі крові 19/50 мг/л – 0,016 л/год/кг.

Не виводиться шляхом гемодіалізу.

Показання для застосування

Больовий синдром середньої і сильної інтенсивності, переважно у післяопераційний і посттравматичний періоди,

після гінекологічних операційних втручань, при травмі опорно/рухового апарату та м’яких тканин, зокрема

Кетолонг/Дарниця

Р. с. № Р.05.02/04675

Р. с. № UA/2190/01/01 
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при розтягненні, переломах, вивихах, при нирковій та печінковій коліках (разом із спазмолітиками), після пологів,

при отитах, ішіалгії, фібріалгії, невралгії, міалгії, артралгії, остеоартриті, радикуліті, артрозі, остеохондрозі; у онко/

логічних хворих. Зубний біль (пародонтит, пульпіт, карієс).

Спосіб застосування та дози

Режим дозування розчину кетолонг/Дарниця встановлюють індивідуально з урахуванням виразності больово/

го синдрому. Дорослим зазвичай призначають по 30 мг внутрішньом’язово кожні 8/12 годин залежно від трива/

лості знеболювального ефекту. Максимальна добова доза кетолонгу/Дарниця для дорослих – 90 мг, при цьому

для осіб віком від 65 років або з масою тіла менше 50 кг – 60 мг. Максимальна тривалість застосування – 5 днів.

Таблетована форма. Пацієнтам віком від 16 до 65 років із масою тіла менше 50 кг або пацієнтам із нирковою

недостатністю – 10 мг у перший прийом, потім – по 10 мг до 4 разів на добу. 

Пацієнтам віком від 16 до 65 років із масою тіла понад 50 кг рекомендована доза становить 20 мг у перший

прийом, потім – по 10 мг до 3 разів на добу, але не більше 40 мг/добу.

Максимальна добова доза при пероральному застосуванні становить 40 мг. Можливий курс застосування

препарату до 5 днів.

Побічна дія

З боку травної системи: гастралгія, діарея (частота виникнення більше 3%); стоматит, метеоризм, запор, блю/

вання, відчуття переповнення шлунку (частота виникнення до 3%); зниження апетиту, нудота, ерозивно/виразкові

ураження шлунково/кишкового тракту з перфорацією і/або кровотечею, біль у животі, спазм або печіння в епігаст/

ральній ділянці, кров у калі або мелена, блювання з кров’ю або за типом «кавової гущі», нудота, печія, холестатична

жовтяниця, гепатит, гепатомегалія, гострий панкреатит (частота виникнення до 1%).

З боку сечовивідної системи: гостра ниркова недостатність, біль у попереку, гематурія, азотемія, гемолітико/

уремічний синдром (гемолітична анемія, ниркова недостатність, тромбоцитопенія, пурпура), почастішання сечовипус/

кання, збільшення або зменшення об’єму сечі, нефрит, набряки ниркового генезу (частота виникнення менше 1%).

З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, сонливість, рідко – асептичний менінгіт

(гарячка, сильний головний біль, судоми, ригідність м’язів шиї і/або спини), гіперактивність (зміна настрою, не/

спокій), галюцинації, депресія, психоз, непритомні стани (частота виникнення більше 3%).

З боку серцево�судинної системи: підвищення артеріального тиску (частота виникнення до 3%).

З боку органів кровотворення: анемія, лейкопенія, еозинофілія (частота виникнення до 1%).

З боку шкірних покривів: шкірні висипання (включаючи макулопапульозний висип), пурпура (частота виникнен/

ня від 1 до 3%); ексфоліативний дерматит (гарячка з ознобом або без, гіперемія, ущільнення або лущення шкіри,

збільшення і/або хворобливість піднебінних мигдалин), кропив’янка, злоякісна ексудативна еритема (синдром

Стівенса/Джонсона), токсичний епідермальний некроліз, синдром Лайелла (частота виникнення до 1%).

З боку органів чуття: зниження слуху, дзвін у вухах, порушення зору, нечіткість зорового сприйняття (часто/

та виникнення до 1%).

З боку системи гемостазу: кровотеча з післяопераційної рани, носова кровотеча, ректальна кровотеча

(частота виникнення до 1%).

Алергічні реакції: анафілактоїдні реакції (зміна кольору шкіри обличчя, шкірні висипання, кропив’янка,

свербіж шкіри, тахіпное або диспное, набряки повік, періорбітальний набряк, задишка, утруднене дихання,

тяжкість у грудній клітці, дихання зі свистом (частота виникнення до 1%).

Інші: набряки обличчя, гомілок, пальців, стоп, язика, збільшення маси тіла (частота виникнення до 3%); підви/

щене потовиділення, гарячка (частота виникнення до 1%).

Протипоказання

Гіперчутливість до компонентів препарату. Непереносимість ацетилсаліцилової кислоти та лікарських за/

собів, похідних піразолону. Дегідратація. Гіповолемія. Виразково/ерозивні захворювання шлунково/кишкового

тракту. Наявність чи підозра на шлунково/кишкову кровотечу або черепно/мозковий крововилив. Стан із висо/

ким ризиком кровотечі чи неповного гемостазу, геморагічний діатез. Функціональна недостатність нирок (кон/

центрація креатиніну в плазмі крові понад 50 мг/л). Печінкова недостатність. 

Бронхіальна астма, поліпи порожнини носа, ангіоневротичний набряк в анамнезі. Дитячий вік до 16 років,

вагітність, пологи, період лактації. 

Препарат протипоказаний вагітним (можливе передчасне закриття Боталової протоки) та у період

годування груддю. Ефективність і безпека засобу у дітей не встановлена. Препарат протипоказаний дітям

віком до 16 років.
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Передозування

Виявляється початковим занепокоєнням та ейфорією, яка переходить у порушення рухової активності та

зору, сонливість і ступор. Метаболічний ацидоз. У тяжких випадках розвивається гостра ниркова недостатність.

Можливі порушення дихання, біль у животі, нудота, блювання, діарея, ерозивно/виразкові ураження шлунково/

кишкового тракту.

Лікування. Припинення застосування препарату. Подальше лікування – симптоматичне. Специфічного анти/

доту не існує. За необхідності можливе проведення екстракорпорального гемодіалізу.

Особливості застосування

Перед призначенням препарату необхідно з’ясувати питання про попередню алергію на препарат або інші не/

стероїдні протизапальні засоби. 

З обережністю препарат призначають хворим на бронхіальну астму, за наявності чинників, що підвищують

шлунково/кишкову токсичність: алкоголізм, тютюнопаління і холецистит. Особливу увагу під час призначення

препарату приділяють хворим у післяопераційному періоді, з хронічною серцевою недостатністю, набряковим

синдромом, артеріальною гіпертензією, порушенням функції нирок (креатинін плазми крові вище 50 мг/л),

холестазом, активним гепатитом, сепсисом, системним червоним вовчаком, що одночасно приймають несте/

роїдні протизапальні засоби, особам літнього віку.

Гіповолемія підвищує ризик розвитку нефротоксичних побічних реакцій. 

Не рекомендується застосовувати як лікарський засіб для премедикації, підтримки анестезії.

При сумісному прийомі з іншими нестероїдними протизапальними засобами можуть спостерігатися затрим/

ка рідини, декомпенсація серцевої діяльності, підвищення артеріального тиску. Вплив на агрегацію тромбоцитів

припиняється через 24/48 годин. Не використовувати одночасно з парацетамолом більше 5 діб. За необхідності

препарат можна призначати в комбінації з наркотичними анальгетиками.

Хворим із порушенням згортання крові призначають тільки при постійному контролі кількості тромбоцитів,

особливо важливо для післяопераційних хворих, що вимагають ретельного контролю гемостазу.

Ризик розвитку лікарських ускладнень зростає при продовженні лікування (у хворих із хронічним болем) і

підвищенні пероральної дози препарату більше 40 мг/добу.

Для зниження ризику розвитку гастропатії, викликаної кеторолаком, призначають антацидні лікарські засоби,

мізопростол, омепразол.

У період лікування необхідно дотримуватись обережності при керуванні автотранспортом і заняттях іншими

потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психо/

моторних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами 

Кеторолак зменшує зв’язування варфарину з білками плазми крові. При одночасному застосуванні з пробе/

нецидом концентрація кеторолаку в плазмі крові збільшується. При одночасному застосуванні із солями літію

затримує виведення літію з організму. Підсилює ефект опіоїдних анальгетиків, що дозволяє зменшувати дозу

останніх при знеболюванні.

Сумісне призначення з парацетамолом підвищує нефротоксичність кеторолаку.

За необхідності можна призначати в комбінації з наркотичними анальгетиками, що призводить до посилення

анальгетичного ефекту та зниження дози препарату.

Одночасний прийом з іншими нестероїдними лікарськими засобами, глюкокортикостероїдами, етанолом, кор/

тикотропіном, препаратами Ca2+ збільшує ризик виразки слизової оболонки шлунково/кишкового тракту та

розвитку шлунково/кишкових кровотеч.

Одночасне призначення з антикоагулянтними лікарськими засобами – похідними кумарину та індандіону,

гепарином, тромболітиками (алтеплазою, стрептокіназою, урокіназою), антиагрегантними препаратами, цефа/

лоспоринами, вальпроєвою та ацетилсаліциловою кислотами підвищує ризик розвитку кровотеч.

Знижує ефект гіпотензивних та діуретичних лікарських засобів за рахунок зниження синтезу простагландинів

у нирках.

Сумісне призначення з метотрексатом підвищує гепато/ та нефротоксичність (сумісне їх призначення можли/

ве тільки при використанні низьких доз останнього і контролі його концентрації в плазмі крові).

Під час призначення з іншими нефротоксичними лікарськими засобами і препаратами золота підвищується

ризик розвитку нефротоксичності.

Лікарські засоби, що блокують канальцеву секрецію, знижують кліренс кеторолаку і підвищують його кон/

центрацію в плазмі крові.

Мієлотоксичні лікарські засоби підсилюють прояви гематотоксичності препарату.


