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КОНФЕРЕНЦІЯ

Доповідачі конгресу висвітлили ши-

роке коло тем: інтенсивна терапія кри-

тичних станів; анестезіологічне забез-

печення та інтенсивна терапія передо-

пераційного періоду; антибактеріальна 

терапія й проблеми антибіотикорезис-

тентності; інтенсивна терапія сепсису й 

септичного шоку; інфузійна терапія; ну-

трітивне забезпечення в клінічній прак-

тиці; сучасні проблеми інтенсивної те-

рапії та анестезіологічного забезпечення 

в акушерстві, гінекології та педіатрії.

Особливий інтерес викликала сек-

ція, присвячена лікуванню гострого й 

хронічного болю, адже саме цей симп-

том найбільше впливає на якість життя 

пацієнтів і є причиною звернення до лі-

карів різних спеціальностей.

Перш у допові дь, 

я к а ст осу ва лася 

безпеки периопе-

раційного знебо-

лення, увазі усіх 

присутніх предста-

вив доктор медич-
них наук, професор 
Ю.Л. Кучин.

– «Primum non 

nocere» –  основний принцип медицини, 

і про його актуальність під час вибору 

знеболювального засобу має пам’я-

тати кожен практикуючий лікар, адже 

нестероїдні протизапальні препарати 

(НПЗП), які в більшості випадків є пре-

паратами першої лінії для зняття болю, 

мають низку негативних властивос-

тей, зумовлених пригніченням актив-

ності протективної  циклооксигенази-1 

(ЦОГ-1). Одним із найчастіших по-

бічних ефектів НПЗП є гастродуоде-

на льна токси чніст ь, яка виникає 

внаслідок пригнічення основних фак-

торів захисту: простагландинів (ПГ) 

та оксиду азоту.

Згідно з рекомендаціями, що базуються 

на даних доказової медицини, первинна 

профілактика гастроінтестинальної 

токсичності НПЗП має включати:

• вибір НПЗП із меншою гостро-

токсичністю або специфічних інгібіто-

рів ЦОГ-2;

• застосування інгібіторів протонної 

помпи (ІПП).

Перевагу слід віддавати пантопра-

золу, який втричі зменшує ризик пов-

торної кровотечі порівняно з омепра-

золом і має кращий профіль безпеки 

за рахунок мінімального впливу на ци-

тохром Р450 та відсутність необхідно-

сті в корекції дози у пацієнтів похилого 

віку з порушеною функцією нирок.

• застосування Н
2
-блокаторів гіста-

міну;

• застосування мізопростолу.

Специфічні інгібітори ЦОГ-2, хоч 

і мають переваги перед рештою НПЗП, 

будучи ефективними знеболювальними 

й викликаючи менше несприятливих га-

строінтестинальних подій, однак вони 

також здатні негативно впливати на па-

цієнтів із високим кардіоваскулярним 

ризиком, а комбінація неселективних 

НПЗП із ІПП є більш ефективною у про-

філактиці ускладнень з боку шлун-

ково-кишкового тракту (ШКТ), ніж 

коксиби у вигляді монотерапії. Резуль-

тати сучасних міжнародних  досліджень 

стосовно впливу неселективних НПЗП 

на ризик гастроінтестинальних усклад-

нень представлені в таблицях 1, 2.

З точки зору співвідношення про-

філю «ефективність/безпека» до себе 

привертає увагу ацетомінофен (пара-

цетамол), ін’єкційна форма якого пред-

ставлена на ринку України компанією 

«Юрія Фарм» під торговельною назвою 

Інфулган. Дуже важливо, що доведеною 

є безпечність використання Інфулгану 

в добовій дозі 4000 мг.

Як показали дослідження високого 

ступеня доказовості, ацетомінофен 

у дозі 1000 мг зіставний за аналгетич-

ним ефектом із кеторолаком (30 мг), 

диклофенаком (75 мг), метамізолом 

(2500 мг) та морфіном (10 мг). У випадку 

Інфулгану внутрішньовенне введення 

1000 мг препарату можна призначати 

4 рази на добу.

Дослідження G. Amo та співавт., яке 

полягало у вивченні генів, що впли-

вають на метаболізм гістаміну, вия-

вило, що серед 314 пацієнтів із проявами 

побічних реакцій ацетомінофен викли-

кав у 5 разів менше реакцій гіперчутли-

вості, ніж анальгін.

Згідно з результатами Кокранівського 

систематичного огляду, парацетамол 

є ефективним аналгетиком для ліку-

вання гострого болю, а частоту випад-

ків побічних реакцій можна порівняти 

з такою у плацебо. Внутрішньовенне 

його введення перед- та інтраопера-

ційно зменшує частоту виникнення епі-

зодів нудоти та блювання в післяопера-

ційному періоді (клас рекомендацій І).

У випадку якщо необхідний зне-

болювальний ефект не досягнутий, 

слід розглянути можливість застосу-

вання опіоїдних аналгетиків. Одним 

із представників цієї групи є пре-

парат На лбуфін, який відноситься 

до агоністів-антагоністів опіатних 

рецепторів (є агоністом κ-рецепто-

рів і антагоністом μ-рецепторів), що, 

у свою чергу, порушує міжнейронну 

передачу больових імпульсів на різ-

н и х рі вн я х цен т ра л ьної нервової 

системи, впливаючи на вищі відділи 

головного мозку. Препарат гальмує 

умовні рефлекси, чинить седативну 

дію, спричиняє дисфорію, міоз, збу-

джує блювальний центр.

Привабливим, з точки зору безпеки, 

є те, що Налбуфін меншою мірою, ніж 

морфін, промедол та фентаніл, порушує 

функції дихального центру й впливає 

на моторику ШКТ та гемодинаміку. 

Ризик розвитку звикання та опіоїдної 

залежності при контрольованому засто-

суванні значно нижчий, ніж для опіо-

їдних антагоністів. Позитивним також 

є те, що система обліку та виписки 

 Налбуфіну є спрощеною, що економить 

час та зусилля медичного персоналу.

Наступні виступи 

були присвя чені 

мультимодальній 

аналгезії (ММА). 

Член-кореспондент 
Н А МН Ук раїн и, 
доктор медичних 
н а у к ,  п р о ф е с о р 
В.І. Черній  про-

ч и т а в  д о п о в і д ь 

на тему «Периопераційна мультимо-

дальна аналгезія як частина прискоре-

ної реабілітації пацієнтів, які перенесли 

лапароскопічні втручання».

На сьогодні найновіший пі д х і д 

у проведенні малоінвазивних опера-

тивних втручань полягає у викорис-

танні методики Fast-Track Surgery («хі-

рургія швидкого шляху», прискорення 

різних етапів лікувального процесу), 

або Enhanced Recovery After Surgery –  

ER A S (п рискорен н я ві д нов лен н я 

після хірургічних операцій), піонером 

якої в Європі став проф. H. Kehlet. 

ERАS дозволяє зменшити тривалість 

лікування більш ніж на 30%, а кіль-

кість післяопераційних ускладнень –  

більш ніж на 50%. Fast-Track Surgery, 

яка являє собою систему поглибленої 

підготовки пацієнта в передоперацій-

ному періоді в поєднанні із системою 

активної післяопераційної реабіліта-

ції, включає наступне:

• створення комп’ютерних опера-

ційних;

• відмову від традиційних методів 

відновлення цілісності тканин, таких 

як зшивання із заміною на степлерну 

технологію;

• відмова від рутинного викори-

стання дренажів та зондів;

• раннє видалення сечового кате-

тера;

• застосування прокінетиків;

• відмова від передопераційної під-

готовки кишечника;

• ранній початок прийому їжі;

• рання мобілізація, профілактика 

венозної тромбоемболії;

• оптима льний контроль болю, 

оскільки мінімальна травма передньої 

черевної стінки не звільняє пацієнтів 

від післяопераційного болю, через по-

дразнення очеревини вугільною кис-

лотою.

Конгрес анестезіологів України: акцент на сучасні 
принципи знеболення з точки зору доказової медицини

13-15 вересня в Українському домі (Київ) відбувся Конгрес анестезіологів України. Подія, яка на перший погляд 
здається вузькоспеціалізованою, охопила тематику, актуальну для лікарів усіх спеціальностей. У переповненому 
слухачами конференц-залі відомі спікери знайомили усіх присутніх із новітніми українськими розробками 
та досягненнями в галузі анестезіології.

Таблиця 1. Відносний ризик виникнення гастроінтестинальних ускладнень 
при застосуванні коксибів та традиційних НПЗП

Назва дослідження НПЗП

Відносний ризик 
виникнення 

гастроінтестинальних 
ускладнень (RR)

Coxib and traditional NSAID 
Trialists’ (CNT) Collaboration, 
N.  Bhala, J. Emberson еt 
al. Vascular and upper 
gastrointestinal effects of non-
steroidal anti-inflammatory 
drugs: meta-analyses of 
individual participant data from 
randomised trials. Lancet. 2013 
Aug 31;382(9894):769-79

Індометацин 2,25

Напроксен 1,83

Диклофенак 1,73

Піроксикам 1,66

Теноксикам 1,43

Ібупрофен 1,43

Мелоксикам 1,24

Таблиця 2. Відносний ризик виникнення гастроінтестинальних 
ускладнень при застосуванні НПЗП

Назва дослідження НПЗП

Відносний 
ризик 

виникнення 
гастроінтести-

нальних 
ускладнень 

(RR)

95% 
довірчий 
інтервал 

(СІ)

F. Richy, O. Bruyere, O. Ethgen 
et al. Time dependent risk of 
gastrointestinal complications 
induced by non-steroidal 
anti-inflammatory drug use: 
a consensus statement using 
a meta-analytic approach. 
Ann Rheum Dis. 2004 Jul;63(7)

Диклофенак 1,89 1,2-3,1

Ібупрофен 3,97 2,2-7,1

Напроксен 4,2 2,7-6,6

Таблиця 3. Основні властивості різних типів ЦОГ

Тип ЦОГ Властивості

ЦОГ-1

Постійно присутня в клітинах і регулює синтез цитопротективних 
простагландинів (ПГ) (тромбоксану А2 – тромбоцитами, 
простацикліну – клітинами ендотелію та слизової ШКТ, ПГЕ2 
та простацикліну – нирками).

ЦОГ-2
У нормі присутня в мізерних кількостях, але у вогнищі запалення 
концентрація її у 50 разів більша. Індукує утворення ПГ, що беруть 
участь у запаленні, клітинній проліферації та деструкції.

ЦОГ-3
Переважно експресується в тканинах кори головного мозку 
та бере участь у виникненні болю та лихоманки.

Продовження на стор. 22.
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Анестезія має забезпечувати без-

пеку пацієнта та швидке відновлення 

в післяопераційному періоді. Для цього 

застосовується збалансована мульти-

модальна аналгезія (рис. 1), яка пе-

редбачає одночасне застосування двох 

і більше аналгетиків, що дозволяє до-

сягнути адекватного знеболення при 

мінімумі побічних ефектів, характер-

них при призначенні великих доз од-

ного аналгетика в режимі монотерапії.

Основні принципи інтраопераційної 

стратегії при Fast-Track-хірургії включа-

ють наступне:

• відмова від проведення премедика-

ції;

• індукція анестезії 1% розчином 

пропофола;

• на етапі підтримання анестезії ви-

користовується інгаляційний анестетик 

севофлуран (поток свіжої газової суміші 

1 л/хв);

• аналгезія 0,005% розчином фента-

ніла в дозі 1-2 мкг/кг/год;

• після індукції анестезії вводиться 

50 мг декскетопрофену;

• перед екст у бацією вводи ться 

 Інфулган 1000 мг внутрішньовенно;

• інфільтрація хірургом шкіри в міс-

цях розрізу розчином місцевого анесте-

тика.

Препаратом вибору для базисного 

знеболення є парацетамол (Інфулган), 

механізм дії якого відкритий у 1971 р. 

англійським фармакологом J.R. Vane.

Для його розуміння необхідно роз-

глянути основні властивості різних 

типів ЦОГ (табл. 3).

Інфулган блокує ЦОГ-2 та ЦОГ-3 

тільки у центральній нервовій сис-

темі, проявляючи тим самим знеболю-

вальний та антипіретичний ефект, але 

не викликає побічних реакцій, пов’яза-

них із блокадою ЦОГ-1. За необхідності 

безпечним є використання Інфулгану 

в дозі 4000 г на добу (1000 мг препарату 

4 рази на добу).

Доповідь доктора 
медичних наук, про-
фесора Ю.Ю. Кобе-
ляцького була при-

свячена причинам, 

які можуть спри-

я т и не е ф ек т и в -

ності багатокомпо-

нентної аналгезії.

С л і д  п а м ’ я -

та ти, що екзогенне введення опіатів 

здатне викликат и опіоїд-індуковану 

г іпера лгезію за рах у нок активаці ї 

центра льної глу таматергічної сис-

теми (переваж но через NMDA-ре-

цептори), вивільнення спінального 

динорфі на та н изх і дне спі на льне 

полегшення, опосередковане опіо-

їд-чутливими нейронами ростральної 

вентромедіальної частини довгастого 

мозку. Введення опіоїдів зумовлює 

 трансформацію  гострого болю в хро-

нічний, тому вони не повинні бути 

препаратами першого вибору д л я 

аналгезії.

Беручи до уваги велике різноманіття 

патофізіологічних механізмів гострого 

болю з наступним переносом наукових 

даних у клінічну практику, правиль-

ним підходом до знеболення є рутинне 

використання диференційованих, за-

снованих на принципах доказової ме-

дицини, протоколів у периоперацій-

ному періоді.

Складові багатокомпонентного зне-

болення залежать від типу оперативного 

втручання, деякі з них представлені 

в табл. 4.

Основні рекомендації щодо постопе-

раційного багатокомпонентного зне-

болення при інших оперативних втру-

чаннях із достатньою доказовою базою 

можна знайти за посиланням www.

postoppain.org.

Проаналізувавши дані табл. 4, про-

слідковуємо, що препаратом, який може 

використовуватися у післяопераційному 

періоді як у вигляді монотерапії, так 

і у складі багатокомпонентного знебо-

лення, є ацетомінофен (Інфулган). Його 

порівняльна фармакодинаміка при різ-

них шляхах уведення представлена в та-

блиці 5.

Ефективність внутрішньовенного 

парацетамолу (Інфулгану) підтверджу-

ється низкою досліджень, які відпові-

дають принципам доказової медицини. 

Згідно з висновками Hugo van Aken, па-

рацетамол є препаратом вибору в після-

операційному періоді для всіх пацієнтів, 

які не отримують місцеві анестетики. 

G. Brodner та співавт. вважають, що 

в внутрішньовенний ацетомінофен має 

стати основним препаратом для ліку-

вання післяопераційного болю в Німеч-

чині, оскільки жоден з інших доступних 

аналгетиків не має такої великої кілько-

сті переваг:

• не підвищує ризик виникнення 

кровотеч;

• не впливає на слизову шлунка, 

не викликає диспепсію;

Таблиця 4. Ефективність диференційованої індивідуальної аналгезії після операцій* 

Вид 
оперативного 

втручання
Монотерапія

Багатокомпонентна терапія
Загальні коментарі

Перша лінія Доповнення

Лапароскопічна 
холецистектомія

1, 2, 3, 6 1+2+3+6 4/5
Епідуральна анастезія (ЕА) ефективна, але не рекомендована 
через низьке співвідношення «користь/ризик»

Відкрите грижесічення 1, 2, 6, 7, 10 1+2+6 4/5
Тривала інфузія в рану місцевих анестетиків (МА), ЕА (спінальна 
або паравертебральна) ефективна, але не рекомендована 
через низьке співвідношення «користь/ризик» 

Абдомінальна 
гістеректомія

1, 2, 6/7 1+2+6 4/5
Розглянути інфільтрацію рани МА і/або інфузію, якщо ЕА 
не ефективна

Відкрита резекція 
кишечника

1, 2, 7, 9 9+1+2 4/5
Розглянути габапентиноїди та інфільтрацію рани МА і/або 
інфузію, якщо ЕА не ефективна

Відкрита торакотомія 2, 9, 10 1+2+9 або 10 4/5
Розглянути подовжений інтеркостальний блок, якщо подовжена 
епідуральна та паравертебральна аналгезія не ефективні

Тотальне 
ендопротезування 
колінного суглоба

1, 2, 6/7, 8, 11 1+2+7/8 або 9 4/5

Розглянути габапентиноїди, ЕА не рекомендована через низьке 
співвідношення «користь/ризик» порівняно з подовженою 
інфузією рани МА і блокадою периферичних нервів, спінальним 
введенням МА + сильних опіатних аналгетиків

Примітка. Специфічні аналгетичні препарати та техніки: 1 – ацетамінофен, 2 – НПЗП та інгібітори ЦОГ-2, 3 – глюкокортикоїди, 4 – сильні опіати (морфін, фентаніл), 5 – слабкі опіати 
(трамадол), 6 – інфільтрація рани МА, 7 – інфузія МА в рану, 8 – подовжена блокада периферичного нерва, 9 – подовжена епідуральна аналгезія, 10 – подовжена паравертебральна 
блокада, 11 – субарахноїдальна блокада МА + сильний агоніст опіоїдних рецепторів (фентаніл, суфентаніл).

Таблиця 5. Порівняльна фармакодинаміка ацетомінофену 
при різних шляхах уведення (Moller L.P., 2004)

Показник Перорально Внутрішньовенно

Час до настання клінічно значущої 
аналгезії (хв)

37 8

Час до настання максимальної аналгезії (хв) 60 15

Тривалість аналгезії (год) - 4-6

Кількість пацієнтів, які досягнули порогової 
аналгетичної плазмової концентрації (%)

67 96

Рис. 1. «Піраміда» мультимодальної аналгезії

Рекомендація 6
Рекомендується застосовувати мультимодальну аналгезію, 
тобто сумісне використання різних аналгетиків та методів 
знеболення у поєднанні з нефармакологічними методами 
лікування післяопераційного болю у дорослих та дітей 
(сильна рекомендація, високий рівень доказовості)

Додаткове знеболення: наркотичні аналгетики, комбіновані 
препарати

Подовжена епідуральна або провідникова аналгезія

Базисне знеболення: парацетамол, НПЗП

Рис. 2. Основні принципи ступінчатої мультимодальної аналгезії 
в післяопераційному періоді

КРОК 1
Легкий післяопераційний 

біль 
VAS –  1-3/10

КРОК 2
Легкий –  помірний 

післяопераційний біль 
VAS –  4-7/10

КРОК 3
Помірний –  тяжкий 

післяопераційний біль 
VAS –  4-7/10

Локальні інфільтративні 
техніки
Передінцизійна аналгезія 
та блокади периферичних 
нервів
НПЗП/коксиби + неопіоїдні 
аналгетики ад’ювантно

КРОК 1+
Місцева інфузія МА в рану, 
інфузія рани за допомогою 
катетера
Блокади периферичних 
нервів, катетеризація 
периферичних нервів, 
контрольована пацієнтом 
регіонарна анестезія
Слабкі опіоїди (трамадол, 
оксикодон)
Комбіновані опіоїди 
+ системні опіоїди, 
контрольована пацієнтом 
аналгезія

КРОК 2+
Блокади центральних нервів, 
контрольована пацієнтом 
епідуральна анестезія
Сильні опіоїди
Системна контрольована 
пацієнтом аналгезія
Опіоїди сповільненого 
вивільнення

• Герніопластика
• Операції, пов’язані 
з варикозно-розширеними 
венами
• «Малі» гінекологічні 
операції

• Тотальна заміна 
кульшового суглоба
• Гістероектомія
• Холецистектомія
• Черепно-лицева хірургія

• Тотальна заміна колінного 
суглоба, реконструкція 
передньої хрестової зв’язки, 
торакотомія
• Абдомінальна хірургія
• Судинна хірургія

ПАРАЦЕТАМОЛ

ПАРАЦЕТАМОЛ

МА, передінцизійні та регіонарні анестезіологічні техніки

Конгрес анестезіологів України: акцент на сучасні принципи 
знеболення з точки зору доказової медицини

Продовження. Початок на стор. 21.

* Paul F. White, Ph.D., M.D., F.A.N.Z.C.A., Henrik Kehlet, Ph.D., M.D. Improving Postoperative Pain Management. Anesthesiology 2010; 112:220-5.

Тематичний номер • Вересень 2018 р. 



23

www.health-ua.com
ХІРУРГІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

• не викликає пошкодження нирок;

• не викликає пригнічення дихання, 

нудоту, блювання, закреп, затримку 

сечі та седацію (на відміну від опіоїдів).

Доведена ефективність знайшла ві-

дображення у клінічних протоколах 

країн зі строгою регуляторною політи-

кою: у листопаді 2010 р. FDA (Управ-

ління із контроля якості харчових 

продуктів та лікарських засобів США) 

підтвердило безпеку внутрішньовен-

ного парацетамолу в полімодальних 

протоколах із опіатами для лікування 

помірного й сильного болю, а також 

гарячки і як монопрепарату для ліку-

вання слабкого й помірного болю.

Розкривати тему 

мультимодальної 

аналгезії продов-

жив у своїй допо-

віді доктор медич-
них наук І.І.  Лісний. 
В і н  н а г о л о с и в 

на тому, що ММА 

має  поч и нат ися 

в передоперацій-

ному періоді й включати комбінацію 

парацетамолу з НПЗП/селективними 

інгібіторами ЦОГ-2. Такий режим має 

продовжуватися на постійній основі, 

а не бути терапією «на вимогу».

Основні принципи ступінчатої ММА 

в післяопераційному періоді відобра-

жені на рисунку 2.

Ві д пові д но до наста нови А ме-

риканської асоціаці ї з л і к у ванн я 

 післяопераційного болю  рекомендується 

призначення парацетамолу й/або НПЗП 

у дорослих та дітей у якості  складової 

ММА (клас рекомендацій І, рівень до-

казовості високий). Комбіноване ви-

користання парацетамолу та НПЗП за-

безпечує краще знеболення, ніж кожен 

препарат окремо.

На базі Національного інституту 

раку було проведено порівняльне до-

слідження ефективності двох варіан-

тів превентивної анестезії/аналгезії. 

Пацієнти було поділені на 2 групи 

по 20 осіб у кожній. Пацієнти першої 

групи отримали декскетопрофен 50 мг 

+ Інфулган 1000 мг внутрішньовенно 

за 30 хв до операції, а пацієнти дру-

гої групи –  ту саму комбінацію перед 

ушиванням рани. Проводився моні-

торинг артеріального тиску, частоти 

серцевих скорочень, рівня глюкози 

до, відразу після і через 24 год після 

операції, інтенсивність болю (ANI-мо-

нітор під час операції, рівень седації 

BIS, VAS в післяопераційному пері-

оді), інтраопераційна потреба у фен-

танілі й потреба в опіоїдах протягом 

24 год після операції, використання 

севофлюрану під час операції, кор-

тизол плазми перед і по закінченні 

операції. Мультимодальна анастезія 

декскетопрофен у з Інфулганом за 

30 хв до операції порівняно з післяо-

пераційним введенням цих препаратів 

сприяє:

• більш стабільному рівню знебо-

лення (за показниками ANI-монітора);

• зниженню загальної дози фента-

нілу під час операції;

• менш вираженій стрес-реакції 

(за рівнями кортизолу та глюкози під 

час операції);

• меншій інтенсивності болю в ран-

ньому післяопераційному періоді;

• зниженню дози опіоїдів в 1-шу 

добу після операції –  Інфулган знижує 

потребу в морфіні на 46%, що дозволяє 

зменшити дозозалежні побічні ефекти 

опіоїдів.

Таким чином, із точки зору доказо-

вої медицини, ефективність та безпека 

 Інфулгану є беззаперечною. Примітно, 

що використання високих добових доз 

Інфулгану (до 4000 мг/добу, розподі-

лених на 4 введення) є безпечним для 

хворого.

Завершувала сек-

ц і ю  д о п о в і д ь 

на тему «Мульти-

модальна аналге-

зі я в периопера-

ційном у періоді: 

я к це п р а ц ю є?» 

к а н д и д а т а  м е -
д и ч н и х  н а у к 
Д.В.   Д м и т р і є в а . 
Особливу увагу він 

приділив тому, що, незважаючи на на-

явні сьогодні протоколи, які стосуються 

мультимодальної аналгезії, рівень зне-

болення в післяопераційному періоді є 

недостатнім серед пацієнтів практично 

всіх країн світу. Згідно з результатами 

проспективного перехресного дослі-

дження з вивчення частоти виникнення 

та  інтенсивності болю у дітей, проведе-

ного в Канаді, 77% пацієнтів відмічали 

біль у післяопераційному періоді, 44% –  

виражений біль у перші 24 год після опе-

рації. Ці дані корелюють зі статистикою, 

отриманою в мультицентровому дослі-

дженні в Індії, в якому 67% пацієнтів 

відмічали виражений біль у післяопе-

раційному періоді, а 38% –  виражений 

біль у перші 24 год після операції.

Відповідно, для покращення якості 

післяопераційного знеболення необ-

хідно:

• запровадження освітніх програм;

• зміна політики держави та клініки 

стосовно лікування постопераційного 

болю;

• забезпечення відповідним облад-

нанням;

• покращення доступності опіоїдів;

• організація служби гострого болю;

• розробка локальних протоколів 

із післяопераційного лікування больо-

вого синдрому.

Увага присутніх була прикута до до-
повідачів протягом усієї сесії, адже вони 
не тільки познайомили слухачів зі світо-
вими трендами в галузі сучасної анестезії, 
а й дали чіткий, практично орієнтований 
алгоритм периопераційного знеболення, 
вказали на можливі помилки при його за-
стосуванні та запропонували шляхи для 
їх уникнення.

Підготувала Ганна Кирпач
З
У

З
У

В США одобрен первый в своем роде препарат для таргетной РНК-терапии 
редкого заболевания

10 августа Управление по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных 
средств США (FDA) одобрило инфузионный препарат Онпаттро/Onpattro (патисиран) 
для лечения периферической полинейропатии, вызванной наследственным транс-
тиретин-опосредованным амилоидозом (hATTR) у взрослых пациентов. Это первое 
одобренное FDA лечение пациентов с этим редким, изнуряющим и часто смертельным 
генетическим заболеванием, которое характеризуется накоплением аномального 
амилоидного белка транстиретина в периферических нервах, сердце и других орга-
нах. Это также первое одоб рение FDA нового класса лекарственных средств – малой 
интерферирующей рибонуклеи новой кислоты (siRNA).

hATTR – это состояние, которым страдает около 50 тыс. человек во всем мире. Оно 
характеризуется накоплением отложений аномального белка амилоида в органах и тка-
нях организма, что мешает их нормальному функционированию. Эти отложения чаще 
всего встречаются в периферической нервной системе, что может привести к потере 
чувствительности, боли или неподвижности в руках и ногах. Амилоидные отложения 
могут также влиять на работу сердца, почек, глаз и желудочно-кишечного тракта. Ва-
рианты лечения данной патологии направлены на управление симптомами болезни.

Рибонуклеиновая кислота (РНК) действует как передатчик между клетками организма, 
переносит данные от дезоксирибонуклеиновой кислоты для контроля синтеза белков. 
РНК-интерференция – это процесс, который естественным образом происходит внутри 
клеток человеческого тела для блокировки экспрессии определенных генов. С момента 
открытия этого феномена в 1998 г. ученые использовали интерференцию РНК в качестве 
инструмента для исследования функции гена и его вовлечения в процесс поддержания 
здоровья и развития заболевания. Например, исследователи из Национальных институтов 
здравоохранения США использовали роботизированные технологии для введения siRNAs 
в клетки человека, чтобы индивидуально отключить почти 22 тыс. генов.

Новый класс лекарственных средств – siRNAs – вмешивается в участок РНК, связанный 
с развитием заболевания. Если точнее, то Онпаттро заключает siRNA в липидную наночас-
тицу для доставки препарата непосредственно в печень при инфузионном введении для 
изменения или блокировки синтеза белков, вызывающих заболевание.

Препарат Oнпаттро предназначен для вмешательства в синтез РНК аномального белка 
транстиретина (TTR). Предотвращая выработку ТТR, лекарственное средство может по-
мочь уменьшить накоп ление отложений амилоида в периферических нервах, смягчить 
симптоматику и помочь пациентам лучше контролировать заболевание. «Существует 
 необходимость в лечении наследственной амилоидной полинейропатии. Данная таргетная 
терапия обеспечивает пациентам лечение симптомов, которые непосредственно влияют 
на причину заболевания», – заявил Билли Данн (Billy Dunn), директор отдела неврологи-
ческих продуктов Центра оценки и исследования лекарственных средств FDA.

Эффективность препарата доказана в ходе клинического исследования, в котором 
приняли участие 225 пациентов. Из них 148 рандомизированы в группу получения ин-
фузии данного препарата 1 раз в 3 нед в течение 18 месяцев, а 77 – для приема плацебо 
с той же периодичностью. У лиц, получавших патисиран, отмечали лучшие результаты 
по  показателям терапии полинейропатии, включая мышечную силу, чувствительность 

(боль, температура, онемение), рефлексы и вегетативные симптомы (артериальное давле-
ние, сердечный ритм, пищеварение) по сравнению с пациентами, получающими инфузии 
плацебо. У пациентов, проходивших лечение данным препаратом, также отмечали лучшие 
показатели походки, состояния питания и способности выполнять элементарные действия 
по самообслуживанию.

Наиболее частые побочные эффекты при терапии патисираном включают реакции, 
связанные с инфузией: покраснение, боль в спине, тошноту, боль в животе, одышку 
и головную боль. Все участники исследования получали премедикацию препаратами 
кортикостероидов, парацетамолом и антигистаминами для уменьшения количества 
реакций, связанных с инфузиями. Пациенты могут также иметь проблемы со зрением, 
такие как сухость глаз, помутнение зрения и плавающие помутнения в стекловидном 
теле. Прием патисирана ведет к снижению уровня витамина А в сыворотке крови, по-
этому пациенты должны дополнительно принимать этот витамин в количестве реко-
мендуемой суточной дозы.

FDA предоставило данному препарату статус инновационной терапии, ускоренную про-
цедуру рассмотрения и приоритетность заявки на регистрацию. Также Oнпаттро получил 
статус орфанного препарата.

Производит препарат компания Alnylam Pharmaceuticals Inc.

НОВОСТИ FDA

FDA одобрило первую генерическую версию аутоинъектора EpiPen 
для экстренной помощи при аллергических реакциях

16 августа FDA одобрило первую генерическую версию оригинального аутоинъ-
ектора EpiPen и EpiPen Jr (эпинефрин) для экстренной помощи при аллергических 
реакциях, которые включают анафилактический шок, у взрослых и детей (с массой 
тела не меньше 14 кг). Одоб рение на продажу своего генерического аутоинъектора 
эпинефрина получила компания Teva Pharmaceuticals USA. Препарат будет доступен 
в дозе 0,3 мг и 0,15 мг.

Опасные для жизни аллергические реакции могут быть спровоцированы укусами насеко-
мых, пищевыми продуктами, лекарствами, латексом и другими веществами. Анафилаксия 
встречается у 1 из 50 американцев и требует немедленной медицинской помощи. EpiPen 
автоматически вводит дозу эпинефрина в бедро человека, чтобы остановить аллергическую 
реакцию.

Наиболее распространенными побочными эффектами, связанными с инъекцией адре-
налина, являются тревога, беспокойство, тремор, слабость, головокружение, потливость, 
сердцебиение, бледность, тошнота, рвота, головная боль и проблемы с дыханием. Также 
сообщалось о редких случаях возникновения серьезных воспалительных процессов 
на коже и в мягких тканях после использования препарата. У пациентов с заболеваниями 
сердца инъекция адреналина может вызывать стенокардию или желудочковую аритмию. 
Поэтому после применения препарата пациенты должны немедленно обратиться за ме-
дицинской помощью. Эпинефрин нельзя вводить внутривенно.

Официальный адрес FDA: www.fda.gov

Подготовила Ольга Татаренко
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