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Впевнений шлях подолання  
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Гепацеф комбі 2.0 г №1 –  
вітчизняний цефалоспорин 
ΙΙΙ покоління (цефоперазон), 
захищений інгібітором β-лактамаз – 
сульбактамом1 
–  Сульбактам не тільки інактивує 

β-лактамази, але і потенціює 
бактерицидну активність цефоперазону2

–  Розширена активність відносно штамів, 
резис тентних до цефоперазону, 
враховуючи Enterobacter spp.,  
Bacteroides fragilis, Serratia marcescens 
і Acinetobacter spp.3,4

–  Природна активність проти синегнійної 
палички і неферментуючих бактерій2

Склад: діючі речовини: cefoperazone, sulbactam;
1 флакон містить стерильної суміші цефоперазону натрієвої солі та сульбактаму натрієвої 
солі (1:1), у перерахуванні на цефоперазон – 1,0 г та сульбактам – 1,0 г.
ПОКАЗАННЯ. Лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами:
– інфекції дихальних шляхів (верхніх і нижніх відділів);
– інфекції сечовивідних шляхів (верхніх і нижніх відділів);
– перитоніт, холецистит, холангіт та інші інфекції черевної порожнини;
– септицемія;
– менінгіт;
– інфекції шкіри та м’яких тканин;
– інфекції кісток та суглобів;
– запальні захворювання органів малого таза, ендометрити, гонорея та інші інфекції 
статевих органів.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Застосування комбінованого препарату протипоказане пацієнтам із 
алергією на сульбактам, пеніциліни чи цефалоспорини в анамнезі.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Розчин препарату можна вводити внутрішньовенно 
та внутрішньом’язово. Дорослим застосовувати у середньодобовій дозі 2–4 г (введення 
кожні 12 годин). При тяжкому перебігу інфекцій дозу можна збільшити до 8 г на добу при 
співвідношенні діючих речовин 1:1 (тобто вміст цефоперазону 4 г).
МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Більшість побічних ефектів є легкого або помірного ступеня 
тяжкості та мають сприятливий перебіг при тривалому лікуванні: діарея, нудота і блювання, 
псевдомембранозний коліт, нейтропенія, лейкопенія; висипання, кропив’янка, еритема, 
ексфоліативний дерматит, токсичний епідермальний некроліз, свербіж, синдром Стівенса-
Джонсона та ін.
Інформація надана в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкції для 
медичного застосування ЛЗ Гепацеф комбі.
Міжнародне непатентоване найменування: Cefoperazone, combinations.
ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ ЛІКАРЯ.
1.   За даними ТОВ Моріон від 1 жовтня 2010 року (система дослідження ринку «Фармстан-

дарт»).
2.   Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Гепацеф комбі.
3.   Козлов С. Н. Современная антимикробная химиотерапия//Руководство для врачей, Моск-

ва, 2009, стр. 62.
4.   Галкин Д. В., Козлов Р. С. Современные возможности терапии тяжелых инфекций: цефопе-

разон/сульбактам и его роль в преодолении резистентности возбудителей нозокомиальных 
инфекций// Фарматека.  – 2006. – № 4 – С. 4–9.

Інформація про лікарський засіб виключно для медичних, фармацевтичних працівників.
Для використання у професійній діяльності.
Виробник: АТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139).
Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 09.07.2021 р.
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Т. Ніу, Ц. Ло, Я. Лі, Я. Чжоу, В. Ю, Ю. Сяо; Центр діагностики та лікування інфекційних хвороб, Головна державна лабораторія з діагностики та лікування інфекційних хвороб,

Перша афілійована лікарня, Медичний коледж, Університет провінції Чжецзян, м. Ханчжоу, Китай

Порівняння терапії цефоперазоном/сульбактамом
та тайгецикліном при інфекціях кровотоку, 

зумовлених карбапенем-резистентними штамами 
Acinetobacter baumannii

Автори цього дослідження проаналізували клінічні дані пацієнтів із інфекціями 

кровотоку, викликаними стійкою до карбапенемів Acinetobacter baumanni, 

та порівняли прогноз перебігу захворювання при лікуванні цефоперазоном/

сульбактамом і тайгецикліном. Також проведено порівняльний аналіз  призначення 

цефоперазону/сульбактаму у якості моно- і комбінованої терапії у таких пацієнтів 

з метою визначення оптимальної схеми лікування для досягнення максимального 

клінічного ефекту.

Ключові слова: Acinetobacter baumanni, стійкість до карбапенемів, цефоперазон/сульбактам, 

тайгециклін.

Acinetobacter baumanni (AB) –  один із най-
більш клінічно значущих патогенних мікро-
організмів, що викликає внутрішньолікарняні 
інфекції у всьому світі. Він є збудником багатьох 
інфекцій, зокрема інфекції дихальних шляхів, 
крові, черевної порожнини, сечовивідних шля-
хів, травматичної інфекції, інфекції центральної 
нервової системи, шкірних інфекцій, що супро-
воджуються ризиком тяжких ускладнень [1, 2]. 
Оскільки АВ дуже стійкий до багатьох антибіоти-
ків та дезінфікуючих препаратів, його важко ера-
дикувати, і, як наслідок, він нерідко стає части-
ною лікарняної флори [3]. Препаратами першої 
лінії для лікування АВ-інфекцій є анти біотики 
класу карбапенемів [4]. Однак часте їх застосу-
вання викликало швидке підвищення стійкості 
АВ до карбапенемових антибіотиків, особливо 
штамів, виділених у відділеннях інтенсивної 
терапії (ВІТ) [5]. У США захворюваність на ін-
фекції, викликані стійкою до карбапенемів АВ 
(carbapenems -resistant Acinetobacter baumannii – 
CRAB), зросла із 20,6% у 2002 році до 49,2% 
у 2008 році [6]. У Китаї вона підвищилась із 31% 
у 2005 році до 66,7% у 2014 році [7]. На сьогодні 
відомо дуже мало препаратів для лікування ін-
фекцій, викликаних CRAB.

Оптимального препарату для лікування інфек-
ції, викликаної CRAB, досі не визначено. У Китаї 
для ерадикації мультирезистентних (МР) грам-
негативних паличок рекомендована комбінована 
терапія, де основним препаратом є сульбактам, 
тайгециклін або поліміксин [8].

Матеріали та методи
Дизайн дослідження та добір пацієнтів

Це дослідження було проведене у Першій афі-
лійованій лікарні Медичного коледжу Універси-
тету провінції Чжецзян. Пацієнти з інфекціями, 
викликаними CRAB, брали участь у дослідженні 
із січня 2012 року по грудень 2017 року. Пацієн-
тів включали у дослідження, якщо вони мали 
принаймні одну АВ-позитивну культуру крові 
та симптомне захворювання (лихоманку [>38 °C 
або <36 °C], озноб, гіпотонію або інші симптоми); 
якщо в учасників було більше однієї інфекції кро-
вотоку, викликаної АB, у дослідження включали 
дані лише першого випадку. Під терапією тайге-
цикліном розуміли монотерапію або поєднання 
тайгецикліну з іншими антибіотиками (зокрема, 
із цефоперазоном/сульбактамом), при цьому тай-
гециклін призначали в дозах 50 мг і вище з інтер-
валом 12 год (кожні 12 год) протягом більш ніж 
48 год [17]. Під терапією цефоперазоном/сульбак-
тамом розуміли призначення його у якості моно-
терапії або поєднання цефоперазону/сульбактаму 
з іншими антибіотиками (не тайгецикліном), 

де доза цефоперазону/сульбактаму (цефоперазон: 
 сульбактам – 2:1) становила 1 г кожні 6 чи 8 год 
або 2 г кожні 6 чи 8 год протягом більш ніж 48 год.

Критерії виключення були такими: смерть 
пацієнта з інфекцією, викликаною CRAB, про-
тягом перших 48 год лікування або введення 
учаснику антибіотика протягом менш ніж 48 год; 
відсутність клінічно значущих даних про паці-
єнта та призначення йому іншої схеми лікування 
(що не передбачала терапію тайгецикліном 
або цефоперазоном/сульбактамом). Пацієнтів 
включали в дослідження, розподіляючи у групу, 
що отримувала тайгециклін або цефоперазон/
сульбактам, незалежно від результатів дослі-
дження на чутливість до цих препаратів. Прогноз 
перебігу захворювання у пацієнтів, у яких було 
виділено CRAB, визначали на підставі 28-денної 
смертності.

Опис дослідження
Під час дослідження автори проводили 

двоступінчатий аналіз. Спочатку вони порів-
няли вплив терапії тайгецикліном та цефопе-
разоном/сульбактамом на прогноз перебігу за-
хворювання пацієнтів і розподілили учасників 
на групи низького (APACHE II [шкала оціню-
вання гострих фізіологічних порушень та пере-
бігу хронічних захворювань] <20) та високого 
ризику (APACHE II 20). Було проаналізовано 
28-денну смертність пацієнтів, які отримували 
терапію тайгецикліном та цефоперазоном/суль-
бактамом у різних групах ризику. Для оціню-
вання впливу терапії тайгецикліном та цефо-
перазоном/сульбактамом на прогноз перебігу 
захворювання використали багатофакторний 
регресійний аналіз Кокса. Згодом автори про-
аналізували 28-денну смертність в осіб, які 
отримували монотерапію цефоперазоном/
сульбактамом і комбіновану терапію із цефо-
перазоном/сульбактамом. Цей показник також 
вивчали в осіб із різних груп ризику, що отри-
мували монотерапію цефоперазоном/сульбак-
тамом і комбіновану терапію із цефоперазоном/
сульбактамом.

Із лікарняної інформаційної системи були 
отримані такі відомості: демографічні харак-
теристики, дані про основне захворювання, 
ускладнення пацієнта, показники життєво важ-
ливих функцій, дані лабораторних досліджень, 
виконаних у зв’язку з інфекцією, оцінка паці-
єнта за APACHE II, оцінка пацієнта за шкалою 
бактеріємії Пітта (PBS), оцінка за шкалою клі-
нічного оцінювання легеневої інфекції (CPIS), 
результати бактеріологічних досліджень та дані 
про використання антибіотиків при діагностиці 
інфекцій кровотоку.

Результати
Демографічні характеристики та дослідження 
на чутливість до медичних препаратів

У цьому дослідженні взяли участь 348 паці-
єнтів із інфекцією, викликаною CRAB. Після 
застосування критеріїв виключення до дослі-
дження було залучено 210 (60,3%) пацієнтів. 
Із них 135 (64,3%) учасників отримували терапію 
тайгецикліном, а 75 (35,7%) пацієнтів –  терапію, 
де основним препаратом був цефоперазон/суль-
бактам. Медіанний вік пацієнтів, які отримували 
терапію тайгецикліном, становив 62 роки (21-
95 років), натомість медіанний вік осіб, яких лі-
кували цефоперазоном/сульбактамом, – 60 років 
(3-85 років). В обох групах близько 70% пацієнтів 
були чоловіками, і більш ніж 70% осіб надійшли 
відразу до ВІТ. Медіанна оцінка за APACHE II 
у групі, що отримувала тайгециклін, була вищою, 
ніж у групі, якій призначили цефоперазон/суль-
бактам (20 [9-33] проти 18 [7-31]), але різниця між 
групами не була статистично значущою. Медіанна 
оцінка за CPIS була вищою у групі, що отримувала 
тайгециклін, ніж у групі, яку лікували цефопе-
разоном/сульбактамом (7 [2-12] проти 6 [2-10]). 
Із 210 пацієнтів у 119 виявили вторинну інфекцію 
нижніх дихальних шляхів, 35 пацієнтів мали ка-
тетер-асоційовану інфекцію, а 26 осіб –  інфекцію 
черевної порожнини. Спільними для обох груп 
основними захворюваннями були гіпертонічна 
хвороба, гепатит В/цироз. Однаковими для груп 
ускладненнями під час перебування в лікарні були 
легенева інфекція, септичний шок та дихальна не-
достатність.

За даними дослідження на чутливість до ме-
дичних препаратів, понад 90% АВ, виділених 
у пацієнтів, були резистентними до цефепіму, 
цефтазидиму, іміпенему, меропенему та ампі-
циліну/сульбактаму; 88,8% ізолятів АВ у групі, 
що отримувала тайгециклін та 72,7% ізолятів 
АВ у групі, якій було призначено цефопера-
зон/сульбактам, мали резистентність до цефо-
перазону/сульбактаму. Стійкість ізолятів АВ 
до тайгецикліну виявилася не такою високою: 
14,7% ізолятів у групі, що отримувала тайге-
циклін, та 14,3% ізолятів у групі, яку лікували 
цефоперазоном/сульбактамом, були стійкими 
до цього антибіотика.

Порівняння 28-денної смертності у різних 
терапевтичних групах

Терапію тайгецикліном отримували 135 паці-
єнтів, з яких 70 (51,9%) осіб померли протягом 
перших 28 днів; терапію цефоперазоном/сульбак-
тамом отримували 75 пацієнтів, з яких 31 (41,3%) 
особа померла протягом перших 28 днів. Крім 
того, крива виживаності Каплана –  Меєра засвід-
чила значне зниження показника 28-денної смерт-
ності (р=0,002) серед пацієнтів, які отримували 
цефоперазон/сульбактам, на відміну від осіб, яким 
було призначено тайгециклін. У пацієнтів, які от-
римували тайгециклін, був значно вищий ризик 
виникнення септичного шоку (р=0,000) та полі-
органної недостатності (р=0,017), що відповідає 
твердженню про вищу смертність серед осіб, які 
отримували тайгециклін.

Продовження на стор. 4.
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Пацієнтів розподілили на групи низького та ви-
сокого ризику відповідно до отриманих ними балів 
за APACHE II (<20 проти 20). У групі низького ри-
зику 66 (48,9%) пацієнтів отримували терапію тай-
гецикліном, а 28-денна смертність становила 30,3% 
(20/66); інші 48 (64,0%) пацієнтів отримували цефо-
перазон/сульбактам, що супроводжувалось показ-
ником 28-денної смертності 18,8% (9/48). У групі 
високого ризику 69 (51,1%) осіб лікували тайгеци-
кліном, 28-денна смертність при цьому становила 
72,5% (50/69); інші 27 (36,0%) пацієнтів отримували 
цефоперазон/сульбактам, а 28-денна смертність 
у них становила 48,1% (13/27). За результатами ана-
лізу кривої виживаності Каплана –  Меєра, 28-денна 
смертність у групі високого ризику була значно нижчою 
серед пацієнтів, які отримували терапію цефоперазо-
ном/сульбактамом (р=0,042), ніж в осіб, які отриму-
вали тайгециклін.

Терапія цефоперазоном/сульбактамом 
як захисний фактор при прогнозуванні перебігу 
захворювання

Дослідники побудували багатофакторну модель ло-
гістичної регресії Кокса. За даними однофакторного 
аналізу було виявлено наступні змінні, для яких р<0,1: 
оцінка за APACHE II 20, оцінка за CPIS >7, тера-
пія цефоперазоном/сульбактамом, гіпертонія, полі-
органна недостатність (ПОН) та інсульт. За даними 
багатофакторного регресійного аналізу Кокса, оцінка 
під час госпіталізації за APACHE II 20 (відношення 
ризику [ВР] 2,530, 95% довірчий інтервал [ДІ] 1,571-
4,075; р=0,000, за CPIS >7 (ВР 2,277, 95% ДІ 1,424-
3,640; р=0,001) і ПОН (ВР 2,268, 95% ДІ 1,283-4,007; 
р=0,005) мали значущий зв’язок із 28-денною смертні-
стю пацієнтів. Терапія цефоперазоном/сульбактамом 
(ВР 0,566, 95% ДІ 0,342-0,940; р=0,028) мала сприят-
ливий вплив на перебіг захворювання пацієнтів.

Вплив монотерапії цефоперазоном/сульбактамом 
і комбінованої терапії із цефоперазоном/
сульбактамом на прогноз перебігу захворювання 
у пацієнта

Терапію цефоперазоном/сульбактамом отриму-
вали 75 пацієнтів, з яких 30 осіб (40%) отримували 
монотерапію, а 45 (60%) учасників –  комбіновану 
терапію. Медіанна оцінка за APACHE II у групі, що 
отримувала монотерапію цефоперазоном/сульбакта-
мом, була вищою, ніж серед осіб, яким було призна-
чено комбіновану терапію із цефоперазоном/суль-
бактамом (19 [11-31] проти 18 [12-31] відповідно), 
але різниця між групами не була статистично значу-
щою. Показник 28-денної смертності пацієнтів, які 
отримували монотерапію цефоперазоном/сульбакта-
мом, становив 40% (12/30), натомість як у пацієнтів, 
які отримували комбіновану терапію, цей показник 
склав 22,2% (10/45) (р=0,082). Крім того, за резуль-
татами аналізу кривої виживаності Каплана –  Меєра, 
28-денна смертність у групі, якій було призначено 
комбіновану терапію цефоперазоном/сульбактамом, 
була нижчою, ніж у групі, що отримувала монотера-
пію цефоперазоном/сульбактамом, але ця різниця 
не була статистично значущою (р=0,074).

У групі низького ризику 18 пацієнтів отримували 
монотерапію цефоперазоном/сульбактамом, 28-денна 
смертність при цьому становила 27,8% (5/18); інші 
30 пацієнтів отримували комбіновану терапію із це-
фоперазоном/сульбактамом, що супроводжувалося 
показником 28-денної смертності 13,3% (4/30). У групі 

високого ризику 12 пацієнтів отримували монотера-
пію цефоперазоном/сульбактамом, із показником 
28-денної смертності 58,3% (7/12); решта 15 осіб от-
римували комбіновану терапію із цефоперазоном/
сульбактамом, а показник 28-денної смертності серед 
них становив 40,0% (6/15). За даними аналізу кривої 
виживаності Каплана –  Меєра, 28-денна смертність 
була нижчою серед пацієнтів, які отримували терапію 
цефоперазоном/сульбактамом, ніж в осіб, яким було 
призначено монотерапію цефоперазоном/сульбакта-
мом. Однак різниця між групами не була статистично 
значущою.

У групі, яка отримувала комбіновану терапію 
із цефоперазоном/сульбактамом, найчастішими 
поєднаними схемами лікування було призначення 
цефоперазону/сульбактаму з іміпенемом/циласта-
тином (55,6%, 25/45) та цефоперазону/сульбактаму 
з біапенемом або меропенемом (22,2%, 10/45). 
Показ ник 28-денної смертності виявився нижчим 
у пацієнтів, які отримували цефоперазон/сульбак-
там у поєднанні з іміпенемом/циластатином, ніж 
в осіб, які отримували монотерапію цефоперазо-
ном/сульбактамом (16% проти 40% відповідно) 
(р=0,048).

Обговорення
Протягом цього дослідження автори детально по-

рівняли клінічну ефективність схеми, що містила 
тайгециклін, зі схемою, де основним препаратом 
був цефоперазон/сульбактам. Дослідники наголо-
сили, що 64,3% пацієнтів отримували схему із тай-
гецикліном і лише 35,7% осіб уводили цефоперазон/
сульбактам, але 28-денна смертність в останній групі 
(35,7%) була нижчою, ніж у першій (51,9%; р=0,001). 
Автори також засвідчили, що у групі високого ри-
зику (оцінка за APACHE II 20) 69 (51,1%) пацієн-
тів отримували терапію тайгецикліном, а 27 (36,0%) 
осіб –  терапію цефоперазоном/сульбактамом. Од-
нак 28-денна смертність у групі, яка отримувала 
сульбактам, була нижчою, ніж у групі тайгецикліну 
(48,1% проти 72,5% відповідно; р=0,042). За даними 
багатофакторного регресійного аналізу Кокса, за-
стосування схеми із цефоперазоном/сульбактамом 
покращує прогноз перебігу захворювання пацієнта 
(ВР 0,566, 95% ДІ 0,342-0,940; р=0,028). Тому, не-
зважаючи на зростання стійкості АВ до сульбактаму, 
дослідники визнали, що сульбактамова терапевтична 
схема досі ефективна при інфекціях кровотоку, ви-
кликаних CRAB. Хоча встановлено, що тайгециклін 
має виражену антибактеріальну активність in vitro 
і розподіляється в більшості тканин організму, кон-
центрація цього антибіотика у сироватці крові дуже 
низька. Перша доза тайгецикліну становить 100 мг, 
а потім його призначають у дозі 50 мг кожні 12 год. 
Доведено, що пікова концентрація тайгецикліну 
у плазмі (C

max
) становить лише 0,87 мкг/мл, а міні-

мальна концентрація (C
min

) –  усього 0,13 мкг/мл [36]. 
Це визначає ступінь антибактеріальної дії тайгеци-
кліну в організмі. Антибактеріальний ефект тайге-
цикліну in vivo є недостатнім, у пацієнтів, яким його 
вводять, є висока ймовірність виникнення септич-
ного шоку, що призводить до поліорганної недостат-
ності та смерті, тому при застосуванні тайгецикліну 
реєструють порівняно вищу смертність. Крім того, 
застосувавши багатофакторний аналіз, дослідники 
встановили, що оцінка за CPIS у групах була різною, 
і ця різниця виявилася статистично значущою; за да-
ними попереднього дослідження, пацієнти з інфекці-
ями респіраторного походження можуть погано пере-
носити терапію тайгецикліном, оскільки ці інфекції 

часто супроводжуються високою концентрацією бак-
терій в організмі, що, ймовірно, підвищує смертність 
в осіб, які приймають тайгециклін [37]. Водночас 
у попередніх дослідженнях, де автори використали 
однофакторний аналіз, доведено, що застосування 
тайгецикліну в осіб із АВ викликає у них стійкість 
до карбапенемів [38].

Учасники цього дослідження, які отримували 
тайгециклін із цефоперазоном/сульбактамом, вва-
жалися групою, що отримувала терапію тайгеци-
кліном. Тайгециклін рідко застосовують окремо, 
переважно його комбінують із цефоперазоном/суль-
бактамом або іншими антибіотиками. Дослідники 
встановили, що 28-денна смертність була вищою 
в осіб, які отримували тайгециклін із цефоперазо-
ном/сульбактамом, ніж серед пацієнтів, яким уво-
дили цефоперазон/сульбактам (50% проти 29,3% 
відповідно; р=0,06). Крім того, доведено, що паці-
єнти, які отримували комбіновану терапію з тай-
гецикліном та антибіотиком (не цефоперазоном/
сульбактамом або карбапенемом), мали найвищу 
загальну смертність серед усіх пацієнтів, які отриму-
вали комбіновану терапію, де основним препаратом 
був тайгециклін (53,3%). Утім, обсяг досліджуваної 
вибірки був недостатнім.

Дані, представлені у цьому дослідженні, засвідчу-
ють, що смертність серед пацієнтів, які отримували 
комбіновану терапію із цефоперазоном/сульбакта-
мом, була нижчою, ніж в осіб, яким було призна-
чено монотерапію цефоперазоном/сульбактамом. 
Такий результат встановлено у групі низького (13,3% 
проти 27,8% відповідно) та високого ризику (40,0% 
проти 58,3% відповідно), але відмінності між групами 
не були статистично значущими. Причиною статис-
тично незначущої різниці може бути невеликий роз-
мір вибірки пацієнтів, яким уводили цефоперазон/
сульбактам, у групах низького та високого ризику.

Показник 28-денної смертності серед пацієнтів, 
які отримували цефоперазон/сульбактам із іміпене-
мом/циластатином, був значно нижчим, ніж в осіб, 
які отримували монотерапію цефоперазоном/суль-
бактамом (р=0,048). Дослідники вважають, що, 
незважаючи на високу стійкість АВ до сульбактаму 
та карбапенемових антибіотиків, комбінацію цефо-
перазону/сульбактаму з іміпенемом/циластатином 
доцільно застосовувати у якості стандартної терапев-
тичної схеми, оскільки вона має достатню клінічну 
ефективність. Тому автори рекомендують комбіно-
вану терапію цефоперазоном/сульбактамом та імі-
пенемом/циластатином навіть в осіб, інфікованих 
АВ, стійкою до карбапенемів або до цефоперазону/
сульбактаму. Ця рекомендація обґрунтована тим, що 
поєднання іміпенему/циластатину та цефоперазону/
сульбактаму має виражений синергетичний ефект, 
достатню фармакокінетичну активність і швидкість 
кліренсу для лікування тяжких бактеріальних інфек-
цій [41-43].

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене, за даними де-

тального порівняння терапії цефоперазоном/суль-
бактамом і тайгецикліном в осіб із інфекціями, 
викликаними CRAB, смертність серед пацієнтів, 
які отримували цефоперазон/сульбактам, була ниж-
чою. Такий результат виявлено і в групі низького, 
і в когорті високого ризику, однак розмір досліджу-
ваної вибірки був недостатнім. За даними аналізу 
Кокса, терапія цефоперазоном/сульбактамом має 
сприятливий вплив на прогноз перебігу захворю-
вання пацієнта. Крім того, дослідники виявили, що 
смертність в осіб, які отримували цефоперазон/
сульбактам з іміпенемом/циластатином, була ниж-
чою, ніж у пацієнтів, які отримували монотерапію 
цефоперазоном/сульбактамом, і ця різниця була 
статистично значущою. Наведені результати мають 
значну наукову цінність і є основою для подальшого 
клінічного застосування.
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На початку пандемії COVID-19 з’явилося багато повідомлень про велику поширеність тромбоемболії 
серед госпіталізованих пацієнтів з інфекцією SARS-CoV-2. Пізніше виявилося, що тромбози не оминають й 
амбулаторних та нещодавно виписаних пацієнтів і можуть виникати навіть після вакцинації. На вебінарі 
«COVID-19 і тромби: найновіші дані щодо лікування тромбоемболії» відомі іноземні спеціалісти 
представили найбільш актуальні дані щодо профілактики та лікування тромбоемболій у госпіталізованих 
та негоспіталізованих хворих, а також інформацію про зв’язок вакцинації проти COVID-19 із тромбозами.
Ключові слова: COVID-19, тромбоемболія, тромбози, тромбопрофілактика.

Про рекомендовані дозування та так-

тику тромбопрофілактики у пацієнтів 

із COVID-19, госпіталізованих як у те-

рапевтичні, так і реа німаційні відді-

лення, у своїй доповіді «Тромбоз 
і COVID-19: стаціонарне лікування» 

розповів професор Давид Хіменес (Іспа-
нія). Він наголосив, що на початку пан-

демії, через повідомлення про велику 

поширеність тромбоемболій серед гос-

піталізованих пацієнтів із COVID-19, 

лікарі масово почали підвищувати дозування препаратів для 

тромбопрофілактики, не дочекавшись результатів досліджень.

Аби зрозуміти, чи потрібна тромбопрофілактика взагалі, 

перше, що потрібно було з’ясувати –  це реальну пошире-

ність венозної тромбоемболії (ВТЕ) серед госпіталізованих 

хворих на коронавірусну пневмонію. Дані систематичного 

огляду та метааналізу 50 досліджень показали, що загальна 

поширеність тромбоемболії у пацієнтів, госпіталізованих 

із COVID-19, становила 17%. Це досить велика кількість, 

враховуючи, що частина цих пацієнтів отримували ту чи іншу 

тромбопрофілактику. Ще однією важливою знахідкою стало 

те, що поширеність ВТЕ була вищою у критичних хворих, які 

потрапляли до реанімації (28%), порівняно з некритичними 

хворими, яких госпіталізували у палати загальної терапії (7%).  

Таким чином, оскільки COVID-19 пов’язаний зі значною 
поширеністю ВТЕ, тромбопрофілактика необхідна кож-
ному пацієнту, госпіталізованому із цим захворюванням.

Однак є ще один нюанс призначення антикоагулянтної 

терапії –  підвищення ризику кровотеч. У дослідженнях було 

показано, що у пацієнтів із COVID-19 загальна поширеність 

будь-якого виду кровотечі становила 7,8%. При цьому вико-

ристання середньої або повної дози антикоагулянтів збіль-

шувало ризик кровотечі у 6 разів порівняно із застосуванням 

тромбопрофілактики стандартними дозами.

Первинні результати дослідження INSPIRATION, яке 

включало 562 критично хворих пацієнта, показали, що хоч 

не було різниці в ефективності профілактики ВТЕ середніми 

і стандартними дозами низькомолекулярних гепаринів, однак 

у групі профілактики середніми дозами відзначалася більша 

кількість масивних кровотеч (2,5%) та тяжкої тромбоцитопе-

нії (6%) порівняно із групою, у якій призначалися стандартні 

дози (1,4 та 0% відповідно).

Мультиплатформні дослідження (ATTACC, REMAP-CAP, 

ACTIV-4a) тромбопрофілактики при COVID-19 низькомоле-

кулярними гепаринами також показали безперспективність 

у групах повнодозової профілактики антикоагулянтами по-

рівняно зі стандартними дозами. 

Таким чином, дослідження підтверджують рекомендації 
 міжнародних клінічних настанов –  застосовувати у кри-
тичних хворих на COVID-19 стандартні дози тромбо-
профілактики, не збільшуючи їх.

Що стосується некритичних хворих, то результати мульти-

платформних досліджень показали переваги використання 

стандартних доз. Тромбопрофілактика давала 11% зниження 

ризику смертності від усіх причин: 8,2% –  при прийомі стан-

дартних доз, 7,3% –  у групі терапевтичних доз. У дослідженні 

ACTION використання стандартних доз перорального анти-

коагулянту ривароксабану в некритичних хворих мало пере-

вагу над терапевтичними дозами. Хоча частота ВТЕ майже 

не відрізнялася в обох групах: 7,4% –  у групі терапевтичних 

доз і 9,9% –  у групі стандартних, однак прийом терапевтич-

них супроводжувався значним ризиком кровотеч: 8,4% 

проти 2,3% при стандартних дозах. Таким чином, стандартні 

та низькі дози краще підходять пацієнтам із COVID-19, гос-

піталізованим у терапевтичні відділення та реанімацію. А по-

дальші дослідження покажуть, чи доцільна у якості тром-

бопрофілактики повнодозова терапія антикоагулянтами і які 

пацієнти отримають від неї найбільшу користь.

Професор Жан Коннорс (США) у своїй 

доповіді «Тромбоз і COVID-19: амбула-
торне лікування» повідомила про дослі-

дження, які ведуться стосовно викори-

стання антитромботичних препаратів 

до та після госпіталізації. Доповідач 

наголосила, що багато досліджень щодо 

тромбопрофілактики стосувалися саме 

госпіталізованих пацієнтів. В установах, 

які використовували скринінг, ВТЕ 

спостерігалося у 40% хворих, там де 

скринінг був відсутній, повідомляли про частоту ВТЕ, що ста-

новила 9,5%. Сьогодні дедалі більше даних з’являється щодо 

запобігання тромбозам в амбулаторних пацієнтів. Адже 

COVID-19, незважаючи на те, госпіталізований пацієнт чи ні, 

є гіперкоагуляційним станом, який супроводжується макро- 

і мікросудинним тромбозами. До того ж результати клінічних 

досліджень показують, що пацієнти, які не були госпіталізовані 

або нещодавно були виписані, також мають високий ризик 

тромбозу. Однак даних щодо тромбопрофілактики у цієї групи 

пацієнтів недостатньо, оскільки більшість досліджень все ще 

тривають. Серед них весь світ особливо очікує на результати 

дослідження ACTIV-4b, що включає 7 тис. пацієнтів і вивчає 

 дієвість та безпеку антитромботичних стратегій в амбулаторних 

пацієнтів із COVID-19, які не потребують госпіталізації. Усі 

учасники цього дослідження рандомізовані на 4 групи: перша –  

отримує плацебо, друга –  аспірин 81 мг, третя –  апіксабан 2,5 мг, 

четверта –  апіксабан –  5 мг.

Також очікуються результати дослідження використання 

різних антитромботичних стратегій у виписаних зі стаціо-

нару пацієнтів –  ACTIV-4с, оскільки є сподівання, що раннє 

втручання за допомогою антикоагулянтів може запобігти 

тромбозам після виписки. Первинні результати обох дослі-

джень мають показати, як зміниться частота симптоматич-

ного тромбозу глибоких вен, тромбо емболії легеневої артерії 

(ТЕЛА), артерільного тромбоемболізму, інфаркту міокарда, 

ішемічного інсульту, госпіталізації з легеневими й серцево- 

судинними подіями та загальна смертність у пацієнтів, які 

отримують різну антитромботичну терапію.

Крім того, триває дослідження PREVENT-HD, метою якого 

є вивчення впливу ривароксабану на зменшення масивних ве-

нозних та артеріальних тромботичних подій. Пацієнти отри-

мують протягом 35 днів 40 мг ривароксабану 1 раз на день або 

плацебо. Дослідження має оцінити тривалість госпіталізації, 

рівень смертності та ризик настання масивних кровотеч при 

лікуванні цим препаратом. У Швейцарії N.Сucher (2021) також 

досліджує тромбопрофілактику еноксапарином в амбулаторних 

пацієнтів із COVID-19.

Що стосується часу початку тромбопрофілактики, то біль-

шість експертів схильні вважати, що оптимальною є друга 

стадія запалення, оскільки на третій стадії гіперзапалення 

стандартні дози антикоагулянтів не запобігають тромбозам, 

а даних щодо доцільності використання терапевтичних доз 

недостатньо. Не існує єдиної думки щодо того, чи варто про-

водити тромбопрофілактику на першій стадії запалення при 

COVID-19, коли відбувається наростання запального процесу. 

Тому майбутні дослідження мають показати, чи дозволить за-

стосування антикоагулянтів на цьому етапі зменшити симп-

томи та запобігти тромбозу.

Проблему виникнення тромбозів після 

вакцинації від COVID-19 окреслила 

у своїй доповіді «Тромбоз і COVID-19: 
вакцини» професор Саскія Міддельдорп 

(Нідерланди). Спікер наголосила, що 

побічні явища від вакцинації мають 

розглядатися дуже ретельно, оскільки 

неправдива інформація може змен-

шити охоплення щепленням і збіль-

шити поширення вірусу. Професор 

нагадала, що через 2 місяці після по-

чатку щеплення векторною вакциною AstraZeneca у Велико-

британії та Європейському Союзі з’явилися повідомлення 

про нетипові тромбози, які виникали після вакцинації. 

Це призвело до посилення фармаконагляду, а в деяких краї-

нах –  до тимчасового припинення вакцинації.

Тромбози, що виникали після введення цієї вакцини, 

стали відомі як ТСТ –  «тромбоцитопенія і синдром тром-

бозу». Вони виникають упродовж 4 тижнів після вакцинації, 

проявляються кровотечами й мають високий рівень смертно-

сті. Ці тромбози вважають атиповими, оскільки вони супро-

воджуються тромбоцитопенією, яка загалом може мати два 

механізми. Перший, класичний, механізм –  це імунна тром-

боцитопенія, яка спричинена утворенням антитіл до тромбо-

цитів. Внаслідок цього відбувається інактивація тромбоцитів 

і збільшується ризик кровотеч. У випадку індукованої вакци-

нами тромботичної тромбоцитопенії (ІВТТ) антитіла утворю-

ються не до самих тромбоцитів, а до гепарин-тромбоцитар-

ного фактора 4-го типу (PF4). Схожий механізм виникнення 

має гепарин-індукована тромбоцитопенія, при якій замість 

інактивації, як при імунній тромбоцитопенії, відбувається 

масивна активація тромбоцитів, що призводить до утворення 

тромбіну. Наслідком цього процесу є використання усіх тром-

боцитів, кількість яких зменшується більш ніж на 50%, що 

пояснює поєднання тромбозів і тромбоцитопенії.

Після появи перших повідомлень про ІВТТ за тиждень 

було виявлено три серії випадків цього ускладнення вак-

цинації у різних країнах, а саме 5 випадків у Норвегії, 11 –  

у Німеччині й Австрії та 23 випадки –  у Великобританії. Як 

правило, ІВТТ розвивалася протягом двох тижнів після вак-

цинації й супроводжувалася кровотечею. При цьому частіше 

відзначався тромбоз церебральних і поверхневих вен, ніж 

зазвичай поширені тромбози глибоких вен та ТЕЛА.

Рівень тромбоцитів у цих серіях випадків був дуже мін-

ливим –  від дуже низьких значень до 113×109/л. D-димер 

незмінно значно зростав в усіх випадках, натомість рівень 

фібриногену часто був низьким. Смертність була дуже висо-

кою в усіх країнах –  близько 60%.

З метою виявлення антитіл до комплексу гепарин-PF4 за-

стосовується імуноферментний аналіз. Цей метод чутливий, 

але не специфічний, оскільки не всі антитіла до PF4 активу-

ють тромбоцити. Також цей тест, навіть при типовій клінічній 

картині, може бути негативним.

Чи варто припиняти вакцинацію через імовірність роз-
витку індукованої вакцинами тромботичної тромбо-
цитопенії? Ні. Сам по собі COVID-19 підвищує ризик 
тромбозів, а зупинення вакцинації лише прискорить по-
ширення вірусу, а отже, призведе до збільшення частоти 
тромбоемболій.  

Звичайно, 1 на 100 000 щеплень ускладнюється тромбо-

зами, однак тромбози і ТЕЛА без вакцинації зустрічаються 

у 2 на 1000 осіб/рік. Багато жінок згодні миритися з ризиком 

тромбозів при прийомі оральних контрацептивів, який складає 

5 випадків на 10 000 жінок/рік. Такий фізіологічний стан, як ва-

гітність, у 1-2 на 1000 випадків теж супроводжується тромбо-

зами. Кожен із 4600 перельотів, які тривають більше 4 год, також 

ускладнюється утворенням тромбів. Саме тому варто об’єктивно 

оцінювати ризики, аби не погіршити ситуацію, зменшивши 

охоплення населення вакцинацією від COVID-19.

Лікування при підозрі на ІВТТ має бути негайним і вклю-

чає:

• внутрішньовенне введення імуноглобуліну та стероїдів, 

якщо кількість тромбоцитів становить <50×109/л;

• уникнення переливання тромбоцитів, гепарину, низько-

молекулярного гепарину та антагоністів вітаміну К;

• призначення альтернативних антикоагулянтів (фон-

дапаринукс, аргатробан, бівалірудин) або прямих перо-

ральних антикоагулянтів (апіксабан, ривароксабан), якщо 

кількість тромбоцитів перевищує 50×109/л і немає серйозних 

ризиків кровотеч.

Таким чином, тромбопрофілактика рекомендована всім 
госпіталізованим пацієнтам із COVID-19 у стандартних 
дозах. Клінічні дослідження щодо тромбопрофілак-
тики в амбулаторних та виписаних пацієнтів тривають. 
Що стосується вакцинації, то вона дійсно може призво-
дити до виникнення атипових тромбозів, однак користь 
від неї значно перевищує ці ризики. Тому лікарям важ-
ливо вміти розпізнавати й обирати правильну тактику 
ведення пацієнтів із цим ускладненням.

Підготувала Анастасія Романова
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Желчнокаменная болезнь после операций на желудке 

и двенадцатиперстной кишке: какую операцию проводить?

А.М. Тищенко, Р.М. Смачило, Е.В. Мушенко,  О.В. Иваненко

После хирургического вмешательства на желудке и двенадцатиперстной кишке возможно 

развитие ряда заболеваний, получивших собирательное название «болезни оперированного 

желудка». В этом аспекте образование желчных камней и возникновение острого холецистита 

и холангита в разные сроки после операции является актуальной проблемой. В статье 

представлены различные подходы к оперативному лечению желчнокаменной болезни после 

операций на желудке и двенадцатиперстной кишке.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Гелевий чи рідинний антибактеріальний препарат для місцевого лікування

хірургічної інфекції: який обрати?

С.Є. Подпрятов

Правильне ведення хірургічних ран важливе для досягнення їх загоєння, уникнення ускладнень. 

У статті представлено сучасні особливості лікування ран, зокрема тих, що складно загоюються, 

а також розглянуто доцільність вибору гелевого або рідинного антисептика.  . . . . . . . . . . . . . 25

Сучасна бойова травма органів сечостатевої системи

За матеріалами конференції

С.В. Головко

На конгресі Асоціації урологів України, що відбувся в 17-18 червня в онлайн-форматі, 

Головний уролог Міністерства оборони України, професор кафедри урології Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук Сергій Вікторович Головко 

представив доповідь «Сучасна бойова травма органів сечостатевої системи».  . . . . . . . . . . . . 34

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

Лікарня без болю – тренд чи обов’язкова вимога сучасної медицини?

За матеріалами конференції

І.І. Лісний, С.О. Дубров, Ю.Л. Кучин, Д.В. Дмитрієв, Р.В. Мельник, А.М. Строкань, 

Р.О. Ткаченко, В.В. Соколов, Ю.Ю. Кобеляцький, В.В. Грубнік, О.Ю. Іоффе, 

К.Ю. Бєлка

На початку червня відбувся масштабний науково-практичний захід «Лікарня без болю»

(«Pain Free Hospital»), що пройшов у форматі телемосту. Провідні спеціалісти із різних галузей 

медицини обговорили основні міжнародні стандарти знеболення, поділилися методиками 

оцінки больового синдрому та підходами до його усунення. На захід зареєструвалося 

понад 9 тис. фахівців системи охорони здоров’я.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16-19

Складнощі та ускладнення при проведенні інтенсивної терапії в акушерстві

За матеріалами конференції

О. О. Буднюк

Як зазначає МОЗ України, материнська смертність –  це смерть жінки, що настала в період 

вагітності (незалежно від її тривалості та локалізації) або протягом 42 днів після її закінчення 

з будь-якої причини, пов’язаної з вагітністю, обтяжена нею або її веденням. На нещодавньому 

практикумі для лікарів акушерів-гінекологів «Секрети майстерності від авторитетів та їх учнів» 

 професор кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою Одеського національного 

медичного університету, доктор медичних наук  Олександр Олександрович Буднюк представив 

доповідь «Складнощі та ускладнення при проведенні інтенсивної терапії в акушерстві», 

у якій висвітлив основні ланки надання невідкладної  допомоги в акушерстві згідно 

з останніми рекомендаціями доказової медицини.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22-24

Infusion: Флексібільність – фактор ефективності лікування чи лікаря?

За матеріалами конференції

О.А. Лоскутов, Р.О. Ткаченко, С.О. Дубров, О.Ю. Сорокіна

17 червня відбулася конференція «Infusion: Флексібільність –  фактор ефективності лікування

чи лікаря?», на якій провідні лікарі-анестезіологи України розглянули ключові моменти 

раціональної інфузійної терапії невідкладних станів, а також місце альбуміну в інтенсивній 

терапії та передопераційній підготовці  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32-33

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ

Порівняння терапії цефоперазоном/сульбактамом

та тайгецикліном при інфекціях кровотоку, 

зумовлених карбапенем-резистентними штамами Acinetobacter baumannii

Т. Ніу, Ц. Ло, Я. Лі, Я. Чжоу, В. Ю, Ю. Сяо

Автори дослідження проаналізували клінічні дані пацієнтів із інфекціями кровотоку, 

викликаними стійкою до карбапенемів Acinetobacter baumanni, та порівняли прогноз перебігу 

захворювання при лікуванні цефоперазоном/сульбактамом і тайгецикліном. Також проведено 

порівняльний аналіз  призначення цефоперазону/сульбактаму у якості моно- і комбінованої 

терапії у таких пацієнтів з метою визначення оптимальної схеми лікування для досягнення 

максимального клінічного ефекту.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3-4

Антибіотикорезистентність як глобальна проблема 

в умовах пандемії COVID-19 та способи її подолання

Експертна думка

На думку багатьох представників медичної спільноти, найближчим часом після завершення 

пандемії COVID-19 слід очікувати різкого зростання рівня антибіотикорезистентності, адже

 у сьогоднішніх реаліях ми спостерігаємо ситуацію, за якої для лікування вірусної пневмонії 

призначається два-три антибактеріальних препарати, що є абсолютно необґрунтованим 

і не відповідає міжнародним та вітчизняним рекомендаціям. Для визначення критеріїв вибору 

правильної терапевтичної стратегії застосування антибіотиків у період пандемії COVID-19 

ми запросили поділитися власним досвідом та обговорити існуючі світові напрацювання 

у цій сфері провідних вітчизняних експертів у галузі інфектології, мікробіології, клінічної 

фармакології, анестезіології та інтенсивної терапії дітей та дорослих.   . . . . . . . . . . . . . . .  12-14

Впевнений шлях подолання  
антибіотикорезистентності
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Гепацеф комбі 2.0 г №1 –  
вітчизняний цефалоспорин 
ΙΙΙ покоління (цефоперазон), 
захищений інгібітором β-лактамаз – 
сульбактамом1 
–  Сульбактам не тільки інактивує 

β-лактамази, але і потенціює 
бактерицидну активність цефоперазону2

–  Розширена активність відносно штамів, 
резис тентних до цефоперазону, 
враховуючи Enterobacter spp.,  
Bacteroides fragilis, Serratia marcescens 
і Acinetobacter spp.3,4

–  Природна активність проти синегнійної 
палички і неферментуючих бактерій2

Склад: діючі речовини: cefoperazone, sulbactam;
1 флакон містить стерильної суміші цефоперазону натрієвої солі та сульбактаму натрієвої 
солі (1:1), у перерахуванні на цефоперазон – 1,0 г та сульбактам – 1,0 г.
ПОКАЗАННЯ. Лікування інфекцій, спричинених чутливими до препарату мікроорганізмами:
– інфекції дихальних шляхів (верхніх і нижніх відділів);
– інфекції сечовивідних шляхів (верхніх і нижніх відділів);
– перитоніт, холецистит, холангіт та інші інфекції черевної порожнини;
– септицемія;
– менінгіт;
– інфекції шкіри та м’яких тканин;
– інфекції кісток та суглобів;
– запальні захворювання органів малого таза, ендометрити, гонорея та інші інфекції 
статевих органів.
ПРОТИПОКАЗАННЯ. Застосування комбінованого препарату протипоказане пацієнтам із 
алергією на сульбактам, пеніциліни чи цефалоспорини в анамнезі.
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ. Розчин препарату можна вводити внутрішньовенно 
та внутрішньом’язово. Дорослим застосовувати у середньодобовій дозі 2–4 г (введення 
кожні 12 годин). При тяжкому перебігу інфекцій дозу можна збільшити до 8 г на добу при 
співвідношенні діючих речовин 1:1 (тобто вміст цефоперазону 4 г).
МОЖЛИВІ ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Більшість побічних ефектів є легкого або помірного ступеня 
тяжкості та мають сприятливий перебіг при тривалому лікуванні: діарея, нудота і блювання, 
псевдомембранозний коліт, нейтропенія, лейкопенія; висипання, кропив’янка, еритема, 
ексфоліативний дерматит, токсичний епідермальний некроліз, свербіж, синдром Стівенса-
Джонсона та ін.
Інформація надана в скороченому вигляді, повна інформація викладена в інструкції для 
медичного застосування ЛЗ Гепацеф комбі.
Міжнародне непатентоване найменування: Cefoperazone, combinations.
ВІДПУСКАЄТЬСЯ ЗА РЕЦЕПТОМ ЛІКАРЯ.
1.   За даними ТОВ Моріон від 1 жовтня 2010 року (система дослідження ринку «Фармстан-

дарт»).
2.   Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу Гепацеф комбі.
3.   Козлов С. Н. Современная антимикробная химиотерапия//Руководство для врачей, Моск-

ва, 2009, стр. 62.
4.   Галкин Д. В., Козлов Р. С. Современные возможности терапии тяжелых инфекций: цефопе-

разон/сульбактам и его роль в преодолении резистентности возбудителей нозокомиальных 
инфекций// Фарматека.  – 2006. – № 4 – С. 4–9.

Інформація про лікарський засіб виключно для медичних, фармацевтичних працівників.
Для використання у професійній діяльності.
Виробник: АТ «Київмедпрепарат» (01032, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 139).
Дата останнього перегляду інформаційного матеріалу: 09.07.2021 р.

АНОНС

VIII Національний конгрес анестезіологів України
Асоціація анестезіологів України

Перше інформаційне повідомлення 

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо вас до участі в роботі 

VIII Національного конгресу анестезіологів України КАН-2021,
який проходитиме 21-23 жовтня 2021 року 

в міжнародному конгрес-центрі «Український дім» 
за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 2.

ТЕМИ ТА ПРОГРАМА КОНГРЕСУ
• Інтенсивна терапія критичних станів.

• Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія періопераційного 

періоду.

• Лікування гострого та хронічного болю.

• Антибактеріальна терапія та проблеми антибіотикорезистентності. 

Інтенсивна терапія сепсису та септичного шоку.

• Інфузійна терапія – сучасний стан питання.

• Нутритивне забезпечення в клінічній практиці.

• Анестезіологія та інтенсивна терапія в педіатрії.

• Сучасні проблеми інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення 

в акушерстві та гінекології.

• Лікування пацієнтів, хворих на COVID-19.

• Засідання правління ГО «Асоціація анестезіологів України», звіт керівних 

органів про роботу.

• Вибори президента та правління  ГО «Асоціація анестезіологів України».

Детальна інформація буде доступна на інтернет-сторінці http://aaukr.org.

Е-mail: congress2021@aaukr.org.
Тел./факс: (044) 529 24 72.
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А.М. Тищенко, д. мед. н., профессор, Р.М. Смачило, д. мед. н., профессор, Е.В. Мушенко, к. мед. н., О.В. Иваненко, 

ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины», г. Харьков

Желчнокаменная болезнь после операций 
на желудке и двенадцатиперстной кишке: 

какую операцию проводить?
После хирургического вмешательства на желудке и двенадцатиперстной кишке возможно развитие ряда заболеваний, 
получивших собирательное название «болезни оперированного желудка». В этом аспекте образование желчных 
камней и возникновение острого холецистита и холангита в разные сроки после операции является актуальной 
проблемой. В статье представлены различные подходы к оперативному лечению желчнокаменной болезни после 
операций на желудке и двенадцатиперстной кишке.
Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, операции на желудке, холангит, холецистит, холецистэктомия.

Частота возникновения острого холецистита 

с холангитом и механической желтухой, а также 

желчнокаменной болезни, по данным разных 

авторов, весьма вариабельна и составляет 

от 10 до 45% (Kobayashi T., 2005; Ломтев Н.Г., 

2015). Причин образования желчных камней 

и острого холецистита с холангитом предло-

жено множество, выдвинуты многочисленные 

теории. Все они связаны с хирургическими ма-

нипуляциями во время оперативного лечения 

и выражаются в следующем:

• повреждение ретродуоденальной части 

холедоха;

• небрежно наложенные лигатуры вблизи 

сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы;

• повреждение блуждающих нервов и их 

ветвей, в частности печеночных;

• реконструкция желудочно-кишечного 

тракта, что препятствует пассажу химуса по две-

надцатиперстной кишке (ДПК) и приводит к из-

вращению секреторной функции поджелудочной 

железы, дисбактериозу и бактериальной обсеме-

ненности ДПК.

T. Fukagawa и соавт. (2009) предположили, 

что удаление антрального отдела желудка при-

водит к нарушению моторной деятельности 

желчного пузыря, что может привести к сгу-

щению желчи и образованию камней в желч-

ном пузыре. Ряд исследователей отметили, что 

оперативные вмешательства сопровождаются 

нарушением секреции холецистокинина, что 

приводит к развитию гипокинезии и атонии 

желчного пузыря и повышению риска развития 

холелитиаза (Barbara L. et al.,1987).

Н.А. Огнерубов (2017) предложил ряд терми-

нов, которые позволяют объективно оценить 

клинические проявления желчнокаменной 

болезни:

• образование желчных камней;

• холелитиаз –  образование камней в желч-

ном пузыре;

• холедохолитиаз –  образование камней 

в холедохе.

У анализируемых нами пациентов чаще всего 

наблюдалось образование желчных камней 

(табл. 1).

Образование желчных камней обычно свя-

зано с возникновением холецистита, его хро-

ническими проявлениями, холангитом, нали-

чием механической желтухи. Комплекс этих 

симптомов обычно требует решения вопроса 

о хирургическом вмешательстве.

Среди анализируемых нами больных у 6 че-

ловек осложнения в гепатопанкреатобилиарной 

системе начались в сроке до 3-6 мес после опе-

рации, еще у 6 –  до одного года, у 16 –  до 3 лет, 

и у 6 поступивших с желчнокаменной болезнью 

операция была проведена более 5 лет назад.

Мы проанализировали группу пациентов 

с резекцией желудка в анамнезе (табл. 2), по-

сле которой наступили осложнения билиарной 

сис темы в виде камнеобразования как в желч-

ном пузыре, так и в холедохе, появились при-

знаки холангита и механической желтухи.

Им выполнялись различные оперативные 

вмешательства: удаление желчного пузыря 

(9 случаев), формирование холецистостомы (3), 

гепатикоеюноанастамоза (2) и холецистоеюно-

анастомоза (2), а также удаление желчного пу-

зыря с формированием холедоходуоденального 

анастомоза (1), удаление желчного пузыря с хо-

ледохолитотомией и швом холедоха (1). При об-

наружении камней в желчном пузыре и холедохе 

была выполнена холецистэктомия с формирова-

нием холедохоеюноанастомоза (2) (рис. 1).

Выполнение только холецистэктомии приво-

дило к образованию камней в холедохе, что тре-

бовало еще одной операции с формированием 

холедоходуоденального анастомоза. После такого 

рода промежуточных оперативных вмешательств 

пациентам выполнялось создание холедохоеюно-

анастомозов (8), холедоходуоденоанастомозов (4), 

проводилось удаление избыточной культи ДПК.

Несмотря на вынужденное оперативное 

вмешательство на желчном пузыре и холедохе, 

у больных после операций на желудке и ДПК 

продолжался процесс камнеобразования. Кон-

сервативная терапия и выполнение неоднократ-

ных эндоскопических процедур обычно не дают 

желаемого результата, и пациента оперируют. 

Как правило, это связано с нефизиологиче-

скими способами реконструкции желудочно- 

кишечного тракта. Такая причина отсутствует 

при выполнении органосохраняющих операций 

и иссечения язвы с пилоропластикой. Однако 

причинами камнеобразования остаются нару-

шение дренажной функции ДПК с повышением 

в ней давления из-за ошибок при ушивании, вы-

полнении пилородуоденопластики, из-за отсут-

ствия диагностики и коррекции хронического 

нарушения дуоденальной проходимости.

Сложность выполнения пилородуоденоплас-

тики зависит от дефицита тканей кишечника, 

расположения язвы (особенно вблизи соседних 

органов), наличия пенетрации и выраженности 

инфильтрации (Лубянский В.Г., 2001). Необхо-

димым условием дренирования при пилородуо-

денопластике является строго послойное 

ушивание стенок отдельными нитками из син-

тетических материалов.

Все вышеописанные нарушения в комплексе 

повышают риск развития холелитиаза.

Анализируемая нами группа больных – ранее 

оперированные в других лечебных учреждениях 

с острым холециститом (3); холангитами (2); 

холедохолитиазом (1). Все больные были пов-

торно прооперированы в нашей клинике, где 

им были выполнены холецистэктомия (2); лапа-

роскопическая холецистэктомия (1). После уже 

выполненной холецистэктомии и образования 

желчного свища наложен холедоходуодено-

анастомоз. У двух больных при выполнении 

повторной операции был удален измененный 

желчный пузырь и сформирован холедохоеюно-

анастомоз на петле тонкой кишки по Ру. В ре-

зультате осложнений после иссечения язвы была 

выполнена резекция желудка по Бильрот II, 

в дальнейшем течение заболевания осложнилось 

развитием острого деструктивного холецистита, 

что потребовало еще одной операции (рис. 2).

Таким образом, тщательно изучив причины 

возникновения камнеобразования, проявлений 

холангита и острого холецистита у пациентов, 

перенесших резекцию желудка и малоинвазив-

ные вмешательства на ДПК, мы пришли к вы-

воду, как и ряд других авторов, что причинами 

холелитиаза являются нефизиологические 

способы реконструкции желудочно-кишеч-

ного тракта, наличие инфекции или спаечного 

процесса в желчных путях, которое приводит 

к нарушению топографо- анатомических вза-

имоотношений, ведущих к дисфункции желч-

ного пузыря.

При возникновении у больных кли-

ники острого холецистита, холангита, 

камне образования в желчном пузыре и холе-

дохе холецистэктомия и холедохолитотомия 

не приводят к желательным положительным 

результатам.

Опираясь на анализируемые клинические на-
блюдения, можно утверждать, что оправдана 
целесообразность выполнения холецистэктомии 
с формированием холедохоеюнального анасто-
моза на изолированной петле тонкой кишки по Ру. 
Положительный эффект такого рода операций, 
по всей видимости, обусловлен полным разделе-
нием прохождения пищи по начальному отделу 
тонкой кишки. Разделяются все три компонента: 
химус из желудка, панкреатический сок, который 
изолированно поступает в начальный отдел тонкой 
кишки, и желчь, которая через анастомоз по Ру по-
ступает между двумя предыдущими компонентами.
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Таблица 1. Клинические 
проявления болезни

Образование желчных камней 17

Холелитиаз 7

Холедохолитиаз 4

Таблица 2. Характер 
оперативных вмешательств

Резекция желудка по Бильрот I 17

Субтотальная резекция по Бильрот II 4

Иссечение язвы двенадцатиперстной 
кишки с пилородуоденопластикой

13

Рис. 1. Схема повреждения гепатикохоле-
доха при резекции желудка по Бильрот II и 

коррекция патологии органов гепатопанкре-
атобилиарной системы у больной А., 47 лет.
А – холедох прошит в культе ДПК при выполнении 

резекции желудка по Бильрот II; Б – холецистэктомия, 
гепатикоеюностомия по Ру.

А

Б

Рис. 2. Схема повреждения гепатикохоледоха
при иссечении язвы и коррекция патологии 

органов гепатопанкреатобилиарной системы 
у больной Ч., 56 лет.

А – травматическое повреждение терминального 
отдела холедоха при иссечении низкорасположен-

ной язвы ДПК с формированием подпеченочной 
биломы, стеноза терминального отдела холедоха и 
холецистолитиаза; Б – холецистэктомия, гепатоею-
ностомия на петле тонкой кишки, выделенной по Ру, 
ушивание дефекта ДПК, вынужденное пересечение 

холедоха в супрадуоденальной части.
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Результати порівняння пролонгованих глюкокортикоїдів 

на основі бетаметазону в лікуванні синовіту колінного суглоба при гонартрозі

Р.І. Блонський, Г.В. Новіцюк

У статті представлено власний досвід порівняння пролонгованих глюкокортикоїдів на основі 

бетаметазону при лікуванні 20 пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба II ступеня

(за Kellgren-Lawrence), що супроводжувався синовітом колінного суглоба.  . . . . . . . . . . .  20-21

МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ

COVID-19 і тромби: найновіші дані щодо лікування тромбоемболії

За матеріалами конференції

Д. Хіменес, Ж. Коннорс, С. Міддельдорп

На початку пандемії COVID-19 з’явилося багато повідомлень про велику поширеність 

тромбоемболії серед госпіталізованих пацієнтів з інфекцією SARS-CoV-2. Пізніше 

виявилося, що тромбози не оминають й амбулаторних та нещодавно виписаних пацієнтів 

і можуть виникати навіть після вакцинації. На вебінарі «COVID-19 і тромби: найновіші дані

щодо лікування тромбоемболії» відомі іноземні спеціалісти представили найбільш актуальні 

дані щодо профілактики та лікування тромбоемболій у госпіталізованих та негоспіталізованих 

хворих, а також інформацію про зв’язок вакцинації проти COVID-19 із тромбозами.  . . . . . . . . .  5

Запалення і здоров’я опорно-рухового апарату: від теорії до практики

За матеріалами конференції

Л.С. Бабінець, К. Чеснулявічюс, Є.В. Авер’янов, Г.В. Осьодло, А.М. Бабко, 

О.А. Владимиров 

Наприкінці весни відбулася онлайн-конференція «Запалення і здоров’я опорно-рухового 

апарату: від теорії до практики», організована Українською академією біологічної медицини. 

Захід було присвячено 85-річному ювілею препарату Траумель С. У рамках конференції 

вітчизняні та іноземні вчені поділилися новими науковими розробками, досягненнями й 

перспективами стосовно ефективного та безпечного лікування, а також повноцінного 

відновлення хворих із патологіями опорно-рухового апарату  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

COVID-19: особливості ураження легень і причини пошкодження нирок

В.С. Копча, А.М. Бондаренко, І.В. Сай

Метою роботи був аналіз особливостей ураження легень у зіставленні з патогістологічними 

відомостями про  пошкодження нирок при COVID-19 зі спробою знайти об’єктивні причини 

зазначеної патології. Ураження нирок досі вважають переважно вторинним і пов’язаним 

із поліорганною недостатністю,  гіпоксією, ішемією, синдромом дисемінованого 

внутрішньосудинного згортання при тяжкому і вкрай тяжкому ступеню хвороби. Водночас 

встановлено, що початкові клініко-лабораторні ознаки ниркової патології збігаються у часі 

із прогресуванням ураження легень, або коронавірусної «пневмонії». Характерною особливістю 

цієї «пневмонії» (набряку легень) і ураження нирок є їх «відстроченість» і поступове, досить 

повільне, але неухильне прогресування. Здійснений аналіз дав можливість зробити висновок 

про те, що при COVID-19 указане ураження з вислідом у гострий тотальний нефронекроз є 

наслідком прямої поєднаної вірусно-медикаментозної цитотоксичної дії на нирковий 

епітелій, що патоморфологічно проявляється як тотальний нефронекроз, а клінічно –  

у вигляді гострої ниркової недостатності, що в багатьох випадках завершується

смертю пацієнта.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26-28

Лікування гострого пошкодження нирок у пацієнтів із COVID-19

К. Ронко, Т. Рейс, Ф. Хусейн-Саїд

У більшості пацієнтів із COVID-19 виявляють ознаки легкого захворювання, але приблизно 

у 5% виникають тяжкі симптоми, зокрема гострий респіраторний дистрес-синдром, септичний 

шок та поліорганна недостатність. Часто реєструють також ураження нирок, клінічна форма 

якого може бути різною: від легкої протеїнурії до прогресуючого гострого пошкодження нирок 

(ГПН), що потребує замісної ниркової терапії (ЗНТ). Оскільки на сьогодні не існує специфічних 

методів лікування ГПН, викликаного COVID-19, невідкладна терапія у таких пацієнтів має 

переважно підтримуючий характер. Сучасні методи профілактики та лікування ГПН, виявлення 

потенційних показань до застосування ЗНТ та безперервної екстракорпоральної терапії 

засновані переважно на клінічному досвіді, а стратегії терапії ГПН адаптовують у процесі 

лікування до потреб пацієнтів із COVID-19.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29-31

Стресс и система гемостаза

А. А. Мельник

Стресс (от англ. stress – давление, нажим, напор) считается проблемой тысячелетия и является 

широко распространенным явлением на протяжении всей жизни человека, так как 

сегодняшняя деятельность людей связана со стрессом во всех его аспектах. Несмотря 

на постоянные дискуссии относительно точного значения этого термина, стресс признан 

в качестве центральной проблемы в человеческой жизни.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35-36

АНОНС

Флагман Medvoice – 
Международный конгресс анестезиологов 

Black Sea Pearl 2021
Одесса, 27-29 августа 2021 года

 Это 7-й по счету конгресс. Событие стало железно ежегодным как 

для украинской, так и для мировой анестезиологии. 

 Конгресс внесен в Реестр конгрессов, съездов, симпозиумов 

и научно-практических конференций в 2021 году.

 Проводятся 10 мастер-классов.

 Участники получают сертификат от 30 до 50 баллов.

 Работают две поточные аудитории.

Но все же есть одна грустная новость: в этом году количество участников ограничено 

до 300 человек согласно требованиям МОЗ. Поэтому желательно зарегистрироваться 

заранее, если вы хотите посетить наше мероприятие в этом году.  

Регистрируйтесь на VII Международный конгресс анестезиологов Black Sea Pearl Reunion, 

пока действует специальная ранняя цена на билеты!

Темы конгресса:
• Общие вопросы анестезиологии и интенсивной терапии

• Респираторная поддержка

• Анестезия и интенсивная терапия в кардиохирургии

• Нейроанестезиология

• Регионарная анестезия

• Проблема острой и хронической боли

• УЗИ в анестезиологии и интенсивной терапии

• Энтеральное и парентеральное питание

• Гемостаз

• Акушерская анестезиология

• Детская анестезиология

• Инфузионная терапия

• Мониторинг гемодинамики

• Политравма

• Сепсис

• Инновации в анестезиологии и реаниматологии

•  Организационные вопросы взаимодействия службы анестезиологии

и реанимации и других специалистов

• Последипломная подготовка специалиста

• Вопросы сестринской службы

• Безопасность в анестезиологии

• Симуляционные технологии

https://blackseapearl.org/
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ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
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ДУ «ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ НАМН УКРАЇНИ»
АТ «МОТОР-СІЧ»

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ

Науково-практична нарада 
з актуальних питань лікування патології 

суглобів та ендопротезування
2-4 вересня 2021 року, м. Приморськ

Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції 
«Актуальні питання патології суглобів та ендопротезування», що 
проходитиме в онлайн-режимі 2-4 вересня 2021 року (при зміні 

епідеміологічної ситуації нараду буде проведено в офлайн-режимі).
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 Ендопротезування та нові напрямки у лікуванні патології 

суглобів

 Помилки та ускладнення

 Артроскопія та спортивна травма

 Питання дитячої травматології та ортопедії

  Лікування хвороб суглобів при системних захворюваннях

 Медична реабілітація

У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• доповіді на пленарних та секційних засіданнях;

• участь у практичних тренінгах та майстер-класах;

• виставка медичного обладнання.

Місце проведення: оздоровчий комплекс «Прибой» АТ «Мотор Січ», Запорізька обл., 

м. Приморськ, вул. Курортна, 81.

Тел.: (095) 588 06 06, (096) 588 06 06, https://priboyprimorsk.com/.

Адреса оргкомітету: м. Харків, вул. Пушкінська, 80; м. Запоріжжя,

 просп. Маяковського, 26.



АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
ДОСВІД ЕКСПЕРТІВ

Тематичний номер • №3 • 2021 р.12

Антибіотикорезистентність як глобальна проблема 
в умовах пандемії COVID-19 та способи її подолання

Експертна думка
На думку багатьох представників медичної спільноти, найближчим часом після завершення пандемії COVID-19 
слід очікувати різкого зростання рівня антибіотикорезистентності, адже у сьогоднішніх реаліях ми спостерігаємо 
ситуацію, за якої для лікування вірусної пневмонії призначається два-три антибактеріальних препарати, що 
є абсолютно необґрунтованим і не відповідає міжнародним та вітчизняним рекомендаціям. Для визначення 
критеріїв вибору правильної терапевтичної стратегії застосування антибіотиків у період пандемії COVID-19 
ми запросили поділитися власним досвідом та обговорити існуючі світові напрацювання у цій сфері провідних 
вітчизняних експертів у галузі інфектології, мікробіології, клінічної фармакології, анестезіології та інтенсивної 
терапії дітей та дорослих. Такий міждисциплінарний підхід дозволив визначити основні принципи та умови 
оптимальної антибактеріальної терапії, розглянути різні схеми  та комбінації призначених препаратів у контексті 
стримання подальшого росту кількості антибіотикорезистентних патогенів в умовах стаціонару.
Ключові слова: антибіотикорезистентність, COVID-19, карбапенем-резистентні патогени, цефтазидим/
авібактам.

Проблеми використання антибактеріальних препаратів 
в умовах пандемії COVID-19. 
Світовий та вітчизняний досвід на прикладі відділень 
реанімації та інтенсивної терапії

Завідувач кафедри анестезіології та ін-
тенсивної терапії Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Бого-
мольця (м. Київ), доктор медичних 
наук, професор Сергій Олександрович 
Дубров.

– З а даними Всесвітньої організації 

охорони здоров’я (ВООЗ), проблема 

стійкості до антибактеріальних пре-

паратів являє собою глобальну загрозу 

для здоров’я і розвитку населення. Не-

правильне та надмірне застосування антибіотиків призводить 

до більш тривалого перебігу інфекційних захворювань, подов-

ження терміну госпіталізації і, як наслідок, веде до значних 

економічних витрат.

Відсутність ефективних протимікробних препаратів створює 

підвищену загрозу успіху сучасної медицини в лікуванні інфек-

цій, у тому числі при виконанні високотехнологічних хірургіч-

них втручань і проведенні хіміо терапії в онкологічних хворих. 

У 2015 році ВООЗ був прийнятий глобальний план дій 

(ГПД) по боротьбі зі стійкістю до протимікробних препара-

тів. До нього долучилося багато країн світу із зобов’язанням 

розробити і здійснювати багатосекторальні плани дій на на-

ціональному рівні відповідно до рамкових принципів ГПД. 

У березні 2019 року Національний план дій по боротьбі зі 

стійкістю до протимікробних препаратів був схвалений та 

прийнятий урядом нашої країни.

Ставлячи на меті пріоритетні розробки нових антибіотиків 

задля подолання проблеми антибіотикорезистентності, у 2017 

році ВООЗ визначила 12 найнебезпечніших бактерій. Перше 

місце серед них, із критичним рівнем пріоритетності, займа-

ють карбапенем-резистентні штами Acinetobacter baumannii, 
Pseudomonas aeruginosa та представники Enterobacteriaceae, 

такі як Klebsiella pneumoniae  та Escherichia сoli, що продукують 

β-лактамази розширеного спектра дії. 

Слід відзначити, що в Україні A. baumannii на сьогодні за-

ймає перше місце серед збудників нозокоміальних інфекцій-

них ускладнень у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії, 

на відміну від статистики 12-15 річної давності, коли доміную-

чим патогеном була синьогнійна паличка. До того ж останнім 

часом у вітчизняних стаціонарах спостерігається зростання 

питомої ваги резистентних до карбапеменів штамів E. сoli. 
Так, відповідно до бази даних ВООЗ з епіднадзору за стійкі-

стю до антимікробних препаратів у Центральній Азії та Європі 

(CAESAR), в Україні частота виявлення E. сoli, резистентної до 

карбапенемів, у 2018 році становила менше 1%, а у 2019 році 

питома вага її виявлення зросла до 10-25%. 

На жаль, пандемія COVID-19 дещо завадила ефективному 

й повномасштабному впровадженню принципів інфекцій-

ного контролю, закладених ГПД, зі стримання антибіоти-

корезистентності як у світі, так і в нашій краї  ні. Відповідно 

до результатів міжнародних досліджень, на сьогодні 70% па-

цієнтів із COVID-19 отримують антибіо тики на амбулатор-

ному етапі лікування й у стаціонарі (ISARIC, 2020; Langford 

et al., 2021). Утім до 95% призначень останніх є недоцільним.

Нами проведений ретроспективний аналіз призначення 

антибактеріальних препаратів від початку пандемії до сьо-

годні у трьох лікувальних закладах м. Києва. Так, у двох 

із трьох лікарень практично 100%  пацієнтів, хворих на ко-

ронавірусну інфекцію, отримували антибіотики, причому до-

сить часто це була комбінація двох чи трьох різних препаратів. 

У третьому закладі частота призначення антибактеріальних 

препаратів не перевищувала 5% в інфекційних відділеннях 

без ВІТ (відділення інтенсивної терапії) та 16,7% – із ВІТ.

Якщо звернутися до даних американських колег Мічи-

ганського університету, які провели велике ретроспективне 

дослідження 1700 хворих, госпіталізованах у 38 лікарень із 

підозрою на COVID-19, більше 50% пацієнтів отримували 

антибіотики (Vaughn  V.M., 2021). Притому що реальні під-

стави, тобто показання для призначення цих препаратів 

(наявність бактеріальної коінфекції), були лише у 3,5% хво-

рих. У 96,5% із них виділили лише SARS-CоV-2, на який 

антибіотики не діють. Навіть у США, де працює страхова 

медицина і всі призначення сурово контролюються, має 

місце поліпрагмазія лікарських засобів і необґрунтоване 

призначення. 

Лікування нозокоміальної інфекції 
в умовах прогресуючої мультирезистентності. 
Погляд інфекціоніста

Завідувач кафедри інфекційних хвороб 
Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, доктор медичних 
наук, професор, Ольга Анатоліївна 
 Голубовська.

– О сновними причинами стійкості 

до антибіотиків є надмірне і непра-

вильне їх застосування, чому сприяє:

• застосування антибактеріальних 

препаратів у лікуванні небактеріаль-

них інфекцій;

• безрецептурне відпускання антибіотиків;

• низький інфекційний контроль;

• застосування антибіотиків у якості стимулятора росту 

тварин і для запобігання захворюваності останніх на нозо-

коміальні інфекції.

Чутливі до антибактеріальних препаратів бактерії можуть 

стати стійкими у результаті генетичної мутації в їхніх ДНК 

(хромосомна резистентність) або, що спостерігається ча-

стіше, у результаті набуття мобільних елементів генів від ін-

ших бактерій, які вже мають стійкість до анти біотиків (гори-

зонтальне перенесення генів резистентності).  Нерідко один 

ген резистентності здатний передавати стійкість до двох чи 

більше препаратів, що належать до одного класу (перехресна 

резистентність). Крім того, антибіотикорезистентність може 

розвиватись і до препаратів інших класів, якщо гени ре-

зистентності, що детермінують стійкість до антибіотиків 

різних класів, знаходяться у ДНК бактерії поряд і можуть 

передаватись одночасно (корезистентність).

Останнім часом тривогу викликає швидке розповсюдження 

штамів E. coli, які продукують β-лактамази розширеного спек-

тра, що володіють стійкістю до цефа лоспоринів 3-4-го поко-

ління й здатні її передавати. Це небезпечно тим, що внаслідок 

такої передачі розвивається резистентність і до фторхінолонів. 

Даний штам E. coli за останні 10 років швидко почав розпов-

сюджуватись не лише країнами Європи, а й усього світу. Стій-

кість його до колістину визначається наявністю гена MCR-1, 

який було виділено не тільки в E. сoli, а й у Klebsiella pneumoniaе 

та Pseudomonas aeruginosa (Comparative analysis of food and 

nutrition policies in the WHO European, 2011).

Одним із важливих шляхів розповсюдження антибіоти-

корезистентності є застосування антибіотиків у тваринни-

цтві, м’ясомолочній і харчовій промисловості, що пов’язано 

не лише з лікуванням тварин, а й зі стимуляцією їх росту. 

Так, за статистичними даними, у Китаї із продуктами хар-

чування люди щороку споживають близько 30 кг антибі-

отиків, що сприяє невпинному росту антибіотикорезис-

тентності.

Salmonella та Campylobacter є на сьогодні найпоширені-

шими бактеріями, що викликають хвороби харчового по-

ходження, із прогресуючою резистентністю до макролідів, 

Таблиця 1. Рекомендовані варіанти вибору антибактеріальної терапії у разі інфекцій, 
спричинених карбапенем-резистентними ентеробактеріями, враховуючи їх чутливість 
до цих препаратів in vitro (Американське товариство з інфекційних хвороб –  IDSA, 2020)

Джерело інфекції Терапія першої лінії Альтернативна терапія

Цистит

Ципрофлоксацин, левофлоксацин, триметоприм-сульфамето-
ксазол, нітрофурантоїн або разове призначення аміноглікозидів
Меропенем (стандартна інфузія): лише за умов резистентності 
до ертапенему, чутливості до меропенему та відсутніх або 
негативних результатів тесту на карбапенемазу

Цефтазидим/авібактам,
меропенем/ваборбактам, іміпенем/
циластатин/релебактам і цефідерокол 
Колістин (лише якщо альтернативні 
варіанти недоступні)

Пієлонефрит або ускладнена 
інфекція сечовивідних шляхів

Цефтазидим/авібактам, меропенем/ваборбактам, іміпенем/
циластатин/релебактам і цефідерокол
Меропенем 1: лише за умов резистентності до ертапенему, 
чутливості до меропенему та відсутніх або негативних 
результатів тесту на карбапенемазу

Аміноглікозиди 1 раз на добу

Ідентифіковано 
карбапенемази K. pneumoniae 
(КРС)

Цефтазидим/авібактам, меропенем/ваборбактам та іміпенем/
циластатин/релебактам

Цефідерокол
Тайгециклін (ускладнені інтраабдоміналь-
ні інфекції), еравациклін (неускладнені 
інтраабдомінальні інфекції)

Ідентифіковано метало-
β-лактамази (типу NDM,
VIM або IMP) карбапенемаз

Цефтазидим/авібактам + азтреонам, цефідерокол
Тайгециклін (ускладнені інтраабдоміналь-
ні інфекції), еравациклін (неускладнені 
інтраабдомінальні інфекції)

Ідентифіковано OXA-48-
подібну карбапенемазу

Цефтазидим/авібактам

Цефідерокол
Тайгециклін (ускладнені інтраабдоміналь-
ні інфекції), еравациклін (неускладнені 
інтраабдомінальні інфекції)

Таблиця 2. Рекомендовані варіанти вибору антибактеріальної терапії у разі інфекцій, 
спричинених надстійкою до терапії синьогнійною паличкою

 (DTR-P. aeruginosа) з урахуванням чутливості in vitro (IDSA, 2020)

Джерело інфекції Терапія першої лінії Альтернативна терапія

Неускладнений цистит
Цефтолозан/тазобактам, цефтазидим/авібактам, 
іміпенем/релебактам, цефідерокол або разова доза 
аміноглікозиду

Колістин

Пієлонефрит і ускладнені 
інфекції сечовивідних шляхів

Цефтолозан/тазобактам, цефтазидим/авібактам, 
іміпенем/циластатин/релебактам і цефідерокол

Аміноглікозиди 1 раз на добу

Інші інфекційні процеси
Цефтолозан/тазобактам, цефтазидим/авібактам або 
іміпенем/циластатин/релебактам

Цефідерокол
Монотерапія аміноглікозидами: при неускладених 
інфекціях крові за умови повного контролю над 
джерелом інфекційного процесу
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цефалоспоринів 3-го покоління та фторхінолонів (ципро-

флоксацину).

В Україні 20-50% ізолятів Е.соli резистентні до фторхіно-

лонів, 25-50% –  до цефалоспоринів 3-го покоління, 5-10% –  

до карбапенемів, а 50% ізолятів К. pneumoniaе резистентні 

до цефалоспоринів 3-го покоління і 50% –  до карбапенемів. 

Це вказує на найгіршу ситуацію у Європі (Westblade L., et al., 

2019).

Згідно з міжнародними рекомендаціями з ведення хво-

рих на COVID-19, для виявлення вторинної бактеріальної 

інфекції слід провести наступні додаткові обстеження:

• гемограму;

• візуалізацію грудної клітки (ГК-рентген), комп’ютерну 

томографію (КТ) або ультразвукове дослідження (УЗД);

• мікробіологічне обстеження зразків із органів дихання 

та крові;

• аналіз сечі для тестування на легіонели та пневмо-

коковий антиген;

• аналіз слизу із ротоглотки для тестування на респіра-

торні віруси та атипові збудники.

Показаннями до призначення антибіотиків у лікарні є клі-

нічна підозра на вторинну бактеріальну інфекцію або її під-

твердження впродовж 4 год після надходження до стаціонару, 

а також підозра на сепсис або належність пацієнта до групи 

високого ризику розвитку сепсису  (рекомендації NICE).

Основні принципи, якими слід керуватися при викорис-

танні антибактеріальних препаратів, передбачають наступне:

• обираючи вид антибіотика, слід враховувати місцеві 

дані стійкості останніх;

• віддавати перевагу слід пероральній формі антибіоти-

ків, якщо пацієнт має змогу їх приймати;

• слід переглянути тактику лікування, якщо через 48-

72 год від початку прийому антибіотиків не спостерігається 

очікуваних результатів;

• у випадку клінічної неефективності або розвитку нозо-

коміальних (внутрішньолікарняних) ускладнень вибір ре-

жиму антимікробної терапії необхідно проводити на підставі 

виявлення факторів ризику резистентних штамів, результа-

тів моніторингу антибіотикорезистентності та результатів 

мікробіологічної діагностики.

Для терапії нозокоміальних бактеріальних інфекцій у стаці-

онарі, залежно від результатів чутливості збудників, у конкрет-

ного пацієнта можуть застосовуватись такі антибактеріальні 

препарати, як азтреонам (у комбінації із цефтазидимом/авібак-

тамом), іміпенем/циластатин,  лінезолід, меропенем, піпераци-

лін/тазобактам, поліміксин (лише в комбінації), телаванцин, 

тайгециклін, фосфоміцин (лише в комбінації), цефтазидим/

авібактам, цефтолозан/тазобактам, цефепім/сульбактам.

22-й перегляд життєво необхідних лікарських засобів 

ВООЗ, що відбувся у квітні 2019 року, виділив наступний 

перелік ліків:

• цефтазидим/авібактам;

• колістин;

• фосфоміцин;

• лінезолід;

• меропенем/ваборбактам;

• поліміксин B;

• плазоміцин.

Дані препарати та їх комбінації використовуються для 

лікування інфекцій, викликаних карбапенем-резистент-

ними збудниками, за наступними схемами (табл. 1, 2).

Таким чином, за даними IDSA (2020), при використанні 

анти біотиків слід враховувати дані локального мікробіоло-

гічного пейзажу та діяти згідно із принципом «збереження» 

нових антибіотиків. IDSA рекомендує цефідерокол як пре-

парат вибору тільки у якості альтернативи, коли інші ме-

тоди лікування не дають результату або до останніх виникає 

резистентність. Поліміксин В і колістін призначають при 

лікуванні інфекцій, викликаних карбапенем-резистент-

ними  ентеробактеріями. Колістин може розглядатись як аль-

тернативний препарат при неускладненому циститі, ви-

кликаному карбапенем-резистентними ентеробактеріями. 

  Меропенем/ваборбактам не рекомендуються для  лікування 

інфекцій, викликаних P. aeruginosa. Най оптимальнішим ва-

ріантом лікування карбапенем- резистентної P. аeroginosa 

та ускладненої інфек ції  сечовивідних шляхів є цефтазидим/

авібактам.

Можливості застосування комбінацій антибіотиків 
в умовах тотальної антибіотикорезистентності 
грамнегативних мікроорганізмів. 
Погляд мікробіолога

Завідувач Референс-центру молекуляр-
ної діагностики інфекційних хвороб 
МОЗ України, кандидат медичних наук 
Валентина Володимирівна Яновська.

– До основних грамнегативних 

збудників внутрішньолікарняних 

інфекцій належать P. aeruginosa, 

K. pneumoniaе та A. baumanii. Однак 

неадекватне призначення антибіоти-

ків та неправильне проведення дослі-

джень щодо визначення чутливості 

до останніх невпинно веде до зростання антибіотикоре-

зистентності. Наприклад, помилка у визначенні чутливості 

до колістину полягає у тому, що її неможливо визначити 

диско-дифузійним методом або методом серійних розведень 

в агарі й напів рідкому агарі, оскільки колістин має досить 

велику молекулу, яка не проникає в агар рівномірно.

Дедалі частіше у клінічній практиці зустрічаються 

анти біотикограми збудників, стійких до більшості ан-

тибіотиків. У таких випадках для ефективного лікування 

пацієнтів використовується ефект синергічної дії комбі-

націй антибіотиків різних груп. 

Так, при лікуванні станів, викликаних резистентною фло-

рою, можна використовувати наступні комбінації антибак-

теріальних препаратів:

Збудник Пріоритетні комбінації антибіотиків

P. aeruginosa
Цефтазидим/авібактам + азтреонам,
цефтазидим/авібактам + фосфоміцин

K. pneumoniae
Цефтазидим/авібактам + азтреонам,
цефтазидим/авібактам + колістин

Однак для успішної реалізації стратегії боротьби з анти-

біотикорезистентністю слід мати систему інфекційного 

контролю та мікробіологічну лабораторію, яка може забез-

печити її функціонування.

Нормативні документи, які на сьогодні стосуються 

 конт ро лю за внутрішньолікарняними інфекціями, вклю-

чають:

1.  Наказ МОЗ України від 04.04.2012 № 236 «Про орга-

нізацію контролю та профілактики післяопераційних 

гнійно-запальних інфекцій, спричинених мікроорга-

нізмами, резистентними до дії антимікробних пре-

паратів»;

2.  Наказ МОЗ України від 04.04.2008 № 181 «Про затвер-

дження методичних рекомендацій “Епідеміологічний 

нагляд за інфекціями ділянки хірургічного втручання 

та їх профілактика”»;

3.  Наказ МОЗ України від 10.05.2007 № 234 «Про органі-

зацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій 

в акушерських стаціонарах»;

4.    A Guide to Infection Control in the Hospital, 5th edition.

Однак актуальність даних протоколів слід переглянути, 

зважаючи на давність їх оновлення, зміни, пов’язані 

з пандемією COVID-19 та невпинне зростання антибіо-

тикорезистентності загалом.

Конкретні кроки на шляху до подолання 
антибіотикорезистентності в Україні. 
Практика дитячого відділення інтенсивної терапії 

Професор кафедри дитячої анестезіо-
логії та інтенсивної терапії Харківської 
медичної академії післядипломної 
освіти, професор Маріне Акопівна 
 Георгіянц.

– Розповсюдження нозокоміаль-

них інфекцій, у т.ч. у дитячих від-

діленнях інтенсивної терапії (ВІТ), 

продовжує зростати. Проте на сьо-

годні немає універсальних норма-

тивних документів щодо їх лікування.

Кожне ВІТ повинне мати індивідуальний мікробний 

паспорт, що буде найточніше відповідати актуальній на да-

ний момент поширеності мікробних агентів у конкретному 

відділенні. А для створення останнього та просування про-

екту подолання антибіотикорезистентності в Україні слід 

вжити наступних заходів:

• регулярно проводити дослідження для визначення мі-

кробного пейзажу ВІТ у стаціонарах педіатричного профілю 

та формування напрямку інфекційного контролю;

• організовувати для лікарів та медичних сестер відділень 

проведення освітніх програм, зокрема щодо правильності 

забору біологічного матеріалу;

• призначати та змінювати антибактеріальні препарати 

суворо за показаннями;

• розглянути можливість використання визначення про-

кальцитоніну для призначення або відміни антибіо тиків;

• працювати над створенням Реєстру нозокоміальних 

інфекцій на рівні регіонів та МОЗ України.

Щоб дані пропозиції стали робочими інструментами, 

було заплановано та запущено національне мультицент-

рове дослідження поширеності полірезистентних  штамів 

мікроорганізмів у ВІТ педіатричного профілю. Основні 

його завдання включають виявлення найбільш поширених 

полірезистентних штамів мікроорганізмів, оцінку чутли-

вості виявлених патогенів до антибактеріальних препара-

тів, аналіз ефективності лабораторного забезпечення ВІТ 

педіатричного профілю, визначення впливу даних мікро-

біологічних досліджень на тактику антибіоти котерапії, а та-

кож визначення залежності поширення антибіотикорезис-

тентних штамів від дотримання принципів раціональної 

антибіотикотерапії. Результати  даного дослідження будуть 

опубліковані в національних та міжнародних профільних 

друкованих виданнях.

Проблема антибіотикотерапії у педіатричній популяції.
Погляд клінічного фармаколога

Завідувач кафедри фармакології Націо-
нального медичного університету 
ім. О.О.Богомольця, доктор медичних 
наук, професор Ганна Воло димирівна 
Зайченко.

–  Половина всіх лікарських засо-

бів, які використовуються у педіа-

тричній практиці, офіційно не доз-

волені для застосування у дітей або 

використовуються не у відповідності 

до інструкції (off-label), оскільки клі-

нічні дослідження цих препаратів у дітей не проводилися. 

Серед дітей зростає частота розвитку інфекцій, спричине-

них збудниками із множинною стійкістю до антибіотиків, що 

пов’язано з підвищеним ризиком смертності. Разом із тим 

частота нерегламентованих призначень антибіотиків у пе-

діатрії становить близько 50% при лікуванні у стаціонарі й 

>10% при проведенні фармакотерапії в амбулаторних умовах. 

Педіатрична когорта пацієнтів не застрахована від зростаючої 

загрози, яку несуть стійкі до карбапенемів ентеробактерії. 

Інфекції, викликані цими збудниками, важче піддаються лі-

куванню через обмеженість варіантів антибіотикотерапії й 

спричиняють зростання смертності серед дітей.

Важливо відзначити, що вибір оптимального ліку-

вання залишається складним, враховуючи обмеженість 

даних про фармакокінетику та фармакодинаміку в дітей 

та обмежений клінічний досвід щодо оцінки нових ан-

тибіотиків. Фармакологічна відповідь у них може значно 

відрізнятись від такої у дорослих, насамперед через незрі-

лість систем абсорбції, розподілу, метаболізму та виве-

дення лікарських засобів. Вікові особливості цих процесів 

впливають на чутливість до антибіотиків, що необхідно 

враховувати при виборі самого препарату, шляху введення 

та режиму його дозування.

Ефективність та безпечність комбінації цефтазидиму та 

авібактаму – інгібітора β-лактамаз широкого спектра дії 

була вивчена у дев’яти клінічних дослідженнях на території 

Європейського Союзу як у дорослих, так і в дітей.

Дані дослідження вже завершені і демонструють докази 

ефективності цефтазидиму/авібактаму в лікуванні усклад-

нених інтраабдомінальних інфекцій (уІАІ) та інфекцій се-

човивідних шляхів (ІСШ) у педіатричних пацієнтів старше 

3 місяців. Про серйозні несприятливі явища або настання 

летальних випадків під час досліджень не повідомлялося. 

Комбінація цефтазидим/авібактам + метронідазол добре 

переносилась у педіатричних пацієнтів з уІАІ. Це зумов-

лено тим, що загальний профіль безпеки цефтазидиму/

авібактаму відповідав профілю безпеки дорослих пацієнтів 

з уІАІ згідно з даними рандомізованих клінічних дослі-

джень ІІІ фази RECLAIM. У ході дослідження також під-

твердилась ефективність цефтазидиму/авібактаму проти 

грамнегативних патогенів у дітей з ускладненими ІСШ. 

До того ж цефтазидим/авібактам добре проникає в ле-

гені, де його концентрація є пропорційною концентрації 

у плазмі крові, й не проявляє потенційної здатності подов-

жувати інтервал QT. Вищеописані дані дозволяють зробити 

висновок, що поява нового інгібітор-захищеного цефа-

лоспорину 3-го покоління для лікування дітей від 3 міс 

до 18 років –  важлива подія для педіатричної фармакології. 

Комбінація цефтазидиму/авібактаму допоможе стримати 

використання антибіотиків резерву –  карбапенемів, а з ог-

ляду на його фармакологічні та фармакокінетичні переваги 

може розширити спектр антибіотиків для педіатричних 

пацієнтів, які мають протипоказання до амінопеніцилінів 

та макролідів.

Проблема мультирезистентної флори 
в умовах дитячого стаціонару. 
Досвід НДСЛ «Охматдит»

Завідувач відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії новонародже-
них ДУ «Науково-практичний медич-
ний центр дитячої кардіології та кар-
діохірургії МОЗ України», медичний 
директор НДСЛ «Охматдит» Сергій 
Сергійович Чернишук.

– У НДСЛ «Охматдит» проводи-

лись пілотні дослідження, які доз-

волили виявити проблему внутріш-

ньолікарняних інфекцій, визначити 

причини їх виникнення та створити локальні формуляри 

щодо епіднагляду та сповіщення про випадки появи мульти-

резистентної флори, шляхи ізоляції пацієнтів цієї категорії.

Була проаналізована частота виникнення різних видів 

внутрішньолікарняної інфекції та порівняна з аналогічними 

показниками у зарубіжних літературних джерелах:

Продовження на стор. 14.
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• катетер-асоційовані інфекції кровотоку виявля-

лись із частотою 9,6 випадку на 1000 катетер-днів, що 

значно перевищувало ці показники в інших країнах світу 

( Тайвань –  3,9 випадку на 1000 катетер-днів);

• вентилятор-асоційовані пневмонії –  14,3 випадку 

на 1000 днів інтенсивної терапії, тобто цей показник на-

ближається до такого у європейських країнах (13,6 випадку 

на 1000 днів інтенсивної терапії), є нижчим, ніж у краї-

нах Азії (3,5-46 випадків на 1000 днів інтенсивної терапії), 

однак вищим, ніж у США (1,2-8,5 випадку на 1000 днів 

інтенсивної терапії);

• катетер-асоційовані інфекції сечової системи –  8,1 ви-

падку на 1000 катетер-днів, що порівняно із цим показни-

ком у США, який становить 3,1 випадку на 1000 катетер- 

днів, є значно вищим;

• інфекції ділянки хірургічного втручання –  5% випад-

ків, натомість як у США –  3%.

Окрім інфекційного контролю, безумовно, важливою 

є раціональна передопераційна профілактика із застосу-

ванням антимікробних препаратів (АМП). У ході даного 

дослідження, метою якого було виявити нераціональність 

призначення АМП, пролонгацію періоду їх уведення, 

проаналізовано 179 медичних карт та отримано наступні 

 результати:

• у 56% пацієнтів передопераційна профілактика не про-

водилася;

• при проведенні АМП у 48% випадків її застосування 

перевищувало допустимі 48 год, у 0,6%  випадків –  24-48 год, 

у 6% –  введення припинене одразу після операції;

• тривалість введення АМП варіювалась від 0 до 90 діб;

• середня тривалість терапії АМП після операції стано-

вила 11,4 доби.

З огляду на отримані дані зафіксовано нераціональне 

призначення лікарських засобів, що вказує на необхідність 

покращення обізнаності лікарів щодо особливостей при-

значення антибіотикотерапії.

Для раціонального призначення АМП слід користуватись 

класифікацією BOO3, що була розроблена у рамках проекту 

AWaRe (2019) з виокремленням наступних категорій лікар-

ських засобів:

• категорія доступу (амікацин);

• категорія спостереження (тобраміцин, ванкоміцин, 

піперацилін/тазобактам, меропенем, ципрофлоксацин, 

цефалоспорини 3-4-го покоління);

• категорія резерву (колістин, фосфоміцин).

У ході оцінки коректності призначення АМП були вияв-

лені відхилення схеми лікування від настанов ВООЗ. Згідно 

із рекомендаціями, для передопераційної профілактики не є 

можливим призначення антибіотиків нагляду та резерву. Утім 

навіть антибіотики резерву, що не призначаються в більшості 

клінік без рішення комісії, застосовувались із метою передо-

пераційної антибіотико профілактики одноразово у вигляді 

монопрофілактики та в комбінації з іншими препаратами.

Основні проблеми сучасної антибіотикотерапії:

• відсутність уведення АМП як стратегічного компо-

ненту підготовки пацієнта до оперативного втручання;

• застосування нераціональних комбінацій АМП, вклю-

чаючи препарати з категорії спостереження та резерву;

• неадекватно тривале застосування АМП із категорії 

спостереження та резерву у післяопераційному періоді;

• порушення часових термінів для проведення перед-

операційної антибіотикопрофілактики;

• застосування протигрибкових препаратів у комбінації 

з АМП перед оперативним втручанням;

• надзвичайно поширене тривале застосування цефало-

споринів без попереднього введення АМП перед оператив-

ним втручанням.

Основні механізми розвитку мультирезистентної флори 

у стаціонарі представлені на схемі.

Отже, окреслені вище проблеми вказують на необхід-

ність опрацювання механізмів запобігання виникненню 

мультирезистентності та проведення освітньої роботи се-

ред лікарів.

Проблема антибіотикорезистентності 
у терапії неонатального сепсису. 
Практичні рекомендації фахівця з інтенсивної терапії 
новонароджених

Завідувач відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії новонароджених 
КП «Дніпропетровська обласна дитяча 
клінічна лікарня Дніпропетровської 
обласної ради», доктор медичних наук 
Денис Миколайович Сурков.

– Сепсис –  загрозлива для життя 

органна дисфункція, викликана 

порушенням реакції хворого на ін-

фекцію. Етіо логічним чинником 

розвитку раннього неонатального 

сепсису перш за все є стрептококи 

групи В, натомість як збудники пізнього неонатального 

сепсису не відрізняються від таких будь-якого госпіталь-

ного сепсису.

Діагностика сепсису у новонароджених має складнощі, 

оскільки клінічна картина є неспецифічною. Диференціальну 

діагностику із сепсисом слід проводити у випадку будь-якого 

порушення загального стану дитини й звертати увагу на на-

ступні діагностичні маркери:

• наявність центральних венозних катетерів;

• тривале перебування у стаціонарі;

• виділення бактеріальної культури із крові, ліквору;

• зміна характеристик сечі (надлобкова пункція), абдо-

мінального і плеврального аспірату;

• зміна кількості лейкоцитів і зсуви лейкоцитарної фор-

мули;

• наявність тромбоцитопенії, коагулопатії;

• зміни рівнів С-реактивного білка, прокальцитоніну, 

інтерлейкіну 6.

Відповідно до настанов Surviving Sepsis Campaign, за наяв-

ності септичного шоку емпірична комбінована антибіоти-

котерапія має передбачати застосування принаймні двох 

антибіотиків різних класів. Комбіновану терапію не слід 

призначати рутинно для постійного лікування більшо-

сті інфекцій, включаючи бактеріємію та сепсис без шоку. 

Крім того, не рекомендована вона для рутинного лікування 

нейтропенічного сепсису/бактеріємії. Тривалість терапії 

протягом 7-10 днів є достатньою для усунення більшості 

інфекцій, у т.ч. сепсису та септичного шоку.

Лікування інфекції, викликаної грампозитивними ко-

ками, передбачає призначення β-лактамів у випадку, якщо 

збудник є оксацилін-чутливим, за наявності резистент-

ності рекомендовано використовувати ванкоміцин або 

лінезолід.

При грибковому сепсисі показаний флуконазол у про-

філактичному режимі (двічі на тиждень), однак у випадку 

стійкості недоцільно призначати інші препарати групи 

азолів. У такій ситуації рекомендованим є використання 

амфотерицину В або ехінокандинів. Сучасним підходом 

у профілактиці антибіотикорезистентності є комбінована 

медикаментозна терапія, оскільки дозволяє розширити 

спектр дії антибактеріальної терапії у пацієнтів у кри-

тичному стані, відкриває можливість до її деескалації й 

має синергічний ефект, що особливо важливо у випадку 

полімікробної інфекції.

Для профілактики антибіотикорезистентності необхідне 

використання комбінацій наступних груп препаратів у ви-

соких дозах:

• захищені цефалоспорини 3-го покоління;

• аміноглікозиди 4-го покоління;

• високодозові карбапенеми;

• колістин;

• гліцилциклін.

На фармакологічному ринку України наявні комбіновані 

препарати, що мають у своєму складі цефтазидим та аві-

бактам. Авібактам інгібує більшість класів бактеріальних 

ензимів (окрім металопротеїназ) і показаний за наявності 

продуцентів β-лактамаз розширеного спектра. Оскільки 

авібактам є новою молекулою, рекомендовано призначати 

цефтазидим/авібактам у дозуванні, аналогічному такому 

препаратів цефтазидиму, що становить 50 мг/кг у дітей 

від 6 міс та 40 мг/кг у дітей від 3 до 6 міс кожні 8 год із три-

валістю введення 2 години.

Активність цефтазидиму/авібактаму 
проти карбапенем-резистентних мікроорганізмів. 
Практикум від фахівця лабораторної діагностики

Завідувач бактеріологічної лабора-
торії НДСЛ «Охматдит» Оксана 
 Михайлівна Головня.

– Безумовно, проблема антибіо-

тикорезистентності надзвичайно 

актуальна у щоденній лабораторній 

діагностиці. Скринінг носійства муль-

тирезистентної мікрофлори (МРМ) 

у 2020 році показав, що 45,5% пацієн-

тів госпіталізуються у НДСЛ «Охмат-

дит» із наявністю МРМ і за час пере-

бування на лікуванні їх відсоток збільшується до 65-70%.

Основну проблему вибору антибіотиків для лікування 

являють грамнегативні мікроорганізми, стійкі до карбапе-

немів, зокрема K. pneumoniae,  P. aeruginosa та A. baumannii. 
Виходячи з особливостей структури і властивостей цефта-

зидим/авібактаму, у якому інгібітор не є β-лактамом, цей 

препарат проявляє активність проти мультирезистентних 

штамів, продуцентів β-лактамаз розширеного спектра i на-

бутих AmpC, а також продуцентів карбапенемаз класу А 

(KPC) та класу D (OXA-48). Разом із тим у нього відсутня ак-

тивність проти штамів, що продукують карбапенемази класу 

В (метало-β-лактамази) і класу С (за винятком  OXA-48). 

Було проаналізовано чутливість 271 штаму K. pneumoniae та 

178 штамів P. aeruginosa, ізольованих від пацієнтів відділень 

інтенсивної терапії, хірургічного, педіатричного та онкогема-

тологічного профілів. Штами в діагностичних значеннях ви-

ділені з наступних біологічних матеріалів: 59,9% – виділення 

нижніх дихальних шляхів, 25,4% – виділення інфікованих ра-

нових поверхонь і гною, 11,4% – кров і ліквор та 3,3% – сеча. 

У ході аналізу порівняльної активності цефтазидим/авібак-

таму та колістину проти карбапенем-резистентної K. pneumoniae 

та P. aeruginosa були отримані наступні результати.

• Резистентність K. pneumoniae до меропенему виявлено 

у 71,6% штамів, до цефтазидим/авібактаму – у 23,6%. Таким 

чином, 48% штамів були чутливими до цефтазидим/авібак-

таму при резистентності до карбапенемів.

• Розглядаючи чутливість цефтазидим/авібактаму та фе-

нотипи карбапенемаз у K. pneumoniae, виявлено, що 93,8% 

продуцентів КРС та 90,5% продуцентів OXA-48 були чутливі 

до цефтазидим/авібактаму, натомість у продуцентів метало- 

β-лактамаз чутливість виявлено лише у 5,5% штамів.

• У дану вибірку увійшло 28 штамів K. pneumoniae, стій-

ких до колістину, 75,0% з яких були чутливими до цефта-

зидим/авібактаму, серед них продуценти OXA-48 склали 

19,1%, продуценти КРС – 15,0% та продуценти метало-

β- лактамаз – 12,7%. Таким чином, це дає можливість для 

використання цефтазидим/авібактаму у пацієнтів, інфікова-

них штамами, що є стійкими до карбапенемів та колістину.

• У штамів P. aeruginosa резистентність до меропенему 

виявлено у 66,3% штамів, до цефтазидим/авібактаму – 

у 57,9%. Таким чином, 8,4% штамів були чутливими до 

цефтазидим/авібактаму при резистентності до меропенему. 

• Усі виявлені штами P. aeruginosа, що продукували 

метало- β-лактамази, були стійкими до цефтазидим/аві-

бактаму, натомість серед штамів P. aeruginosа з іншими ме-

ханізмами стійкості (втрата пуринів чи ефлюкс) чутливих 

виявлено 19,5%. Це вказує на те, що залишається неве-

ликий відсоток стійких до карбапенемів штамів, для яких 

цефтазидим/ авібактам може бути препаратом вибору. 

Впровадження сучасних методів визначення чутливо-

сті збудників, виявлення фенотипів їх резистентності та 

аналіз поширення в межах стаціонару дає можливість для 

прог нозування та проведення успішної антибіотикотерапії 

у пацієнтів із МРМ. 

В умовах зростаючої антибіотикорезистентності дуже важ-
ливо дотримуватися правил раціональної антибіотико терапії, 
що передбачає врахування не тільки резистентності збудни-
ків, а й також фармакодинамічних та фармако кінетичних 
характеристик препарату. Поширення карбапенем- 
резистентних штамів мікроорганізмів веде до втрати мож-
ливості використання карбапенемів у якості анти біотиків 
резерву, що значно ускладнює лікування інфекцій. Саме 
тому цефтазидим/авібактам, зареєстрований для лікування 
бактеріальних інфекцій, викликаних грамнегативними збуд-
никами, у рамках карбапенем -зберігаючої стратегії має бути 
препаратом вибору у відділеннях, де кількість карбапенем- 
резистентних штамів складає/перевищує 20%.

АМП без наявності 
інфекції / широке 

застосування АМП

Пригнічення чутливих 
мікроорганізмів

Домінування МРМ

Ріст інфекцій без можливості 
їх контролю

Перенесення МРМ 
на «стерильних» 

пацієнтів

Низький рівень 
дотримання правил 

інфекційного контролю

Схема. Основні механізми розвитку мультирезистентної 
флори у стаціонарі

Дві основні проблеми стаціонарів

 Примітка: МРМ –  мультирезистентні мікроорганізми.

Антибіотикорезистентність як глобальна проблема
в умовах пандемії COVID-19 та способи її подолання

Експертна думка
Продовження. Початок на стор. 12.
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Наприкінці весни відбулася онлайн-конференція «Запалення і здоров’я опорно-рухового апарату: 
від теорії до практики», організована Українською академією біологічної медицини. Захід було присвячено 
85-річному ювілею препарату Траумель С. У рамках конференції вітчизняні та іноземні вчені поділилися 
новими науковими розробками, досягненнями й перспективами стосовно ефективного та безпечного 
лікування, а також повноцінного відновлення хворих із патологіями опорно-рухового апарату.
Ключові слова: біорегуляційні препарати, Траумель С, запалення, розрішення запалення.

Розпочала захід доповіддю «Запалення –  
ключовий типовий патологічний процес 
у розвитку різних захворювань» віце-пре-
зидент ГО «Асоціація сімейних лікарів 
Тернопільської області», член правління 
Всеукраїнської ГО «Українська асоціація 
сімейної медицини», завідувач кафедри 
первинної медико-санітарної допомоги 
та загальної практики сімейної медицини 
Тернопільського національного медичного 
університету ім. І.Я. Горбачевського, 

доктор медичних наук, професор Лілія Степанівна  Бабінець. Вона 

наголосила, що ключову роль у розвитку дегенеративних за-

хворювань опорно-рухового апарату відіграє запалення, тому 

так важливо запобігати прогресуванню хронічного запального 

процесу в людей будь-якого віку й зменшувати його негатив-

ний вплив на якість життя. На думку доповідача, для попере-

дження хронізації запального процесу необхідно дотримува-

тися певних медичних заходів, а саме: правильно 

використовувати запалення як захисний механізм шляхом його 

фізіологічного завершення, а не повного блокування; оптимі-

зувати функцію лімфатичної системи та дренажно-детоксика-

ційних механізмів; усувати енергодефіцит та дисфункцію імун-

ної системи; відновлювати мікроциркуляцію. Усе це дозволяє 

поліпшити здоров’я населення та знизити потребу в дорого-

вартісних методах лікування.

Розібратися у тонкощах фізіології фі-

нальної стадії запального процесу –  

його розрішення допоміг учасникам 

заходу старший медичний радник 
із системної біології та медицини, провід-
ний науковий координатор у компанії Heel 
GmbH (Німеччина), доктор медичних наук 
Костянтин Чеснулявічюс у доповіді 

 «Запалення та розрішення запалення. До-
слідження транскриптоміки та молекуляр-
ної біології».

Серед медичної спільноти й досі переважає думка, що роз-

рішення гострого запалення –  це пасивний процес, пришвид-

шення якого можна забезпечити шляхом призначення пацієнту 

протизапальних препаратів (стероїдних та нестероїдних, анти-

гістамінних і т.д.). Проте дослідження останніх десятиліть, осо-

бливо роботи професора C.N. Serhan, доводять, що розрішення 

запалення –  активний процес, який стимулюється завдяки за-

лученню спеціалізованих молекулярних програм та спеціалі-

зованих медіаторів (Specialized Proresolution Mediators, SPMs). 

За відсутності таких програм запальний процес персистує, 

нейтрофіли затримуються у вогнищі запалення, внаслідок чого 

відбувається хронізація запального процесу. Той факт, що роз-

рішення є одночасно й активним, і пасивним процесом, має 

важливе терапевтичне значення, оскільки створює можливості 

для розробки препаратів, які стимулюють розрішення за раху-

нок посилення вироблення SPMs і не викликають імуносупресії, 

як більшість протизапальних препаратів.

Що ж являють собою спеціалізовані медіатори, які стимулю-

ють розрішення запалення (SPMs)? Це деривати поліненасиче-

них жирних кислот (ПЖК), з яких синтезуються різноманітні 

ліпіди, наприклад ліпоксини, резольвіни, протектини і т.д. 

У відповідь на ушкодження тканин ПЖК вивільняються ло-

кально із фосфоліпідів клітинних мембран або переносяться 

у вогнище у процесі ексудації. До процесу залучаються нейтро-

філи, макрофаги, ендотеліальні клітини судин та епітеліальні 

клітини слизової оболонки (Buckley C.D. et al., 2014).

Основна функція SPMs –  це скорочення часу розрішення 

запалення, що забезпечується завдяки їх здатності, з одного 

боку, обмежувати міграцію нейтрофілів та пришвидшувати 

їх апоптоз, а з іншого –  збільшувати приплив макрофагів, 

пришвидшувати фагоцитоз, а також стимулювати переклю-

чення класу макрофагів із М1 на М2, тобто із прозапального 

на пророзрішуючий (Serhan C.N. et al., 2008). SPMs присутні 

в багатьох тканинах організму, а саме: в головному мозку, 

цереброспінальній рідині, лімфатичних вузлах, жировій тка-

нині, плаценті, синовіальній рідині, сечі, мокроті і т.д. Було 

доведено, що навіть незначне підвищення їх концентрації 

може мати відчутний ефект (Serhan C.N. et al., 2017). До-

слідження SPMs вказують на їхній широкий терапевтичний 

потенціал при лікуванні різноманітних запальних процесів 

(Shaw J. et al., 2019).

Відзначаючи клінічні дослідження, доповідач зупинився 

на двох прикладах для порівняння впливу нестероїдних про-

тизапальних препаратів (НПЗП) та  Траумель С на процеси від-

новлення у здорових осіб після курсу інтенсивних тренувань.

Автори першого дослідження виявили, що призначення 

ібупрофену в період відновлення після навантаження не лише 

інгібувало збільшення у крові концентрації циклооксигенази, 

а й сприяло зменшенню лейкотрієнів, зменшенню SPMs та по-

рушенню метаболізму цитохромного ряду. Науковці дійшли 

висновку, що SPMs відіграють важливу фізіологічну роль 

в адаптаційних запальних процесах під час відновлення після 

інтенсивних фізичних навантажень, а також що НПЗП можуть 

погіршувати процес фізіологічного розрішення запалення 

(Markworth J.F. et al., 2013).

Натомість у дослідженні з використанням Траумель С спо-

стерігалися наступні зміни: імунний регуляторний сигнал у ви-

гляді лімфопенії після навантаження; менша експресія маркерів 

активації лімфоцитів; більш висока експресія антиген-стиму-

льованого білка CCL3 та сироваткового білка CCL2; зниження 

рівня моноцитів; зниження експресії антиген-стимульованого 

білка MMP3 (Muders K. et al., 2017).

К. Чеснулявічюс разом із колегами протягом останніх 

10 років розробили «Атлас розрішення запалення», який ві-

дображає патофізіологічні ланцюги цього процесу, від міжклі-

тинних взаємодій до повної молекулярної мережі з усіма ре-

гуляторними елементами. Науковці провели аналіз і виявили 

963 мішені для Траумель С у біологічних системах запалення 

та його розрішення на своєму атласі, підтвердивши на експе-

риментальних моделях, що цей препарат впливає на більшість 

із них. Так, в експериментальній моделі запалення, спрово-

кованого зимозаном, було виявлено, що Траумель С скоротив 

нейтрофільний хемотаксис і збільшив кількість макрофагів. 

Крім того, дослідникам вдалося виявити, що Траумель С 

збільшує продукцію SPMs.

Отже, зазначені результати вказують на необхідність по-

дальшого продовження досліджень впливу Траумель С 

на механізми запалення. Враховуючи, що запалення –  

це високо координований та нелінійний динамічний процес, 

із фармакологічної точки зору при його лікуванні можливе за-

стосування як багатоцільових, так і одноцільових підходів. Слід 

пам’ятати, що інгібування запалення може перешкоджати його 

розрішенню. Спираючись на дані наукових фундаментальних 

досліджень, автор доповіді зазначив, що Траумель С регулює 

експресію генів, які беруть участь у запаленні, стимулює синтез 

SPMs та демонструє позитивний ефект у розрішенні запаль-

ного процесу.

Старший науковий співробітник ДУ «Інс-
титут гематології та трансфузіології 
НАМН України» (м. Київ), завідувач 
відділення хірургічної гематології 
та трансфузіології, кандидат медичних 
наук Євген Валентинович Авер’янов 

представив дві доповіді. У першій 

із них –  «Запальні та дегенеративно- 
дистрофічні захворювання опорно- 
рухового апарату» доповідач висвітлив 

можливості консервативної біорегуля-

ційної корекції зазначених станів. Застосування біорегуля-

ційного підходу при терапії запальних захворювань опор-

но-рухового апарату дозволяє підвищити ефективність, 

безпечність та оптимізувати процеси відновлення після травм 

за рахунок принципово нового механізму дії та надмалих доз 

активних речовин лікарських засобів. Біорегуляційна терапія 

органічно доповнює патогенетичну ланку стандартно-про-

токольної терапії захворювань опорно-рухового апарату, 

а її вчасне застосування дозволяє суттєво стримувати прогре-

сування захворювання та відтерміновувати непрацездатність, 

інвалідність та ендопротезування.

Другу доповідь «Оптимізація терапії больового синдрому при 
дегенеративно-дистрофічних захворюваннях опорно-рухового 
апарату» Є.В. Авер’янов присвятив біопунктурі та аутогемо-

терапії, окреслив підґрунтя для їх застосування та механізми 

дії, а також запропонував методику лікування за допомогою 

препаратів Траумель С, Цель Т та Дискус Композитум.

Заслужений лікар України, начальник ка-
федри військової терапії Української 
 військово-медичної академії (м. Київ), 
полковник медичної служби, доктор ме-
дичних наук, професор Галина Василівна 
Осьодло у доповіді «НПЗП-гастропатії –  
небажаний наслідок стандартного проти-
запального лікування» акцентувала увагу 

на високій актуальності даної проблеми, 

розглянула її етіологію та патогенез, ме-

тоди сучасної діагностики та профілак-

тики. Беззаперечно, використання інгібіторів протонової 

 помпи (ІПП) на сьогодні залишається ефективним і безпечним 

методом профілактики та лікування ерозивно-виразкових ура-

жень шлунково- кишкового тракту (ШКТ). Проте спікер наго-

лосила, що у разі необхідності призначення тривалої терапії 

НПЗП та, відповідно, ІПП виникає необхідність тестувати па-

цієнта на наявність інфікування Helicobacter pylori й у разі необ-

хідності проводити ерадикаційну антихелікобактерну терапію, 

адже тривала персистенція інфекції H. pylori збільшує ризик 

атрофії слизової оболонки шлунка (Sostres C. et al., 2015). До-

повідач обґрунтувала переваги біорегуляційних препаратів, а 

саме Траумель С, Лімфоміозот, Мукоза Композитум, у комп-

лексному лікуванні запальних захворювань ШКТ.

Доцільність використання біорегуля-

ційних препаратів у перед- та післяопе-

раційному періодах окреслив у доповіді 

«Періопераційне ведення пацієнтів 
із включенням біорегуляційних засобів» 
старший науковий співробітник відділу 
захворювань суглобів у дорослих Україн-
ського центру ендопротезування суглобів 
ДУ «Інститут травматології та ортопедії 
НАМН України» (м. Київ), лауреат між-
народної Премії Г. -Г. Реккевега, доктор 

медичних наук  Андрій Миколайович Бабко. Спікер зазначив, що 

післяопераційний період зазвичай асоціюється зі станом енер-

годефіциту організму пацієнта. Препарати, що широко вико-

ристовуються у цей період (НПЗП, антибіотики, глюкокорти-

костероїди, місцеві анес тетики), згідно із сучасними 

протоколами, зазвичай посилюють енергодефіцит, діючи 

токсично на міто хондрії. Нестача енергії призводить до спо-

вільнення процесів ауторегуляції, метаболізму, імунного захи-

сту та регенерації. Призначення препарату Траумель С у пері-

операційному періоді дозволяє оптимізувати запальний 

процес, покращити регенерацію, провести імунокорекцію та 

оптимізувати стандартну протизапальну терапію.

Реабілітація – це комплекс заходів, яких 

потребує особа, яка зазнає або може за-

знати обмеження повсякденної актив-

ності внаслідок стану здоров’я або ста-

ріння у взаємодії зі своїм середовищем. 

Історію розвитку, законодавчу базу, 

структуру та основні функції однієї з над-

важливих галузей охорони здоров’я 

та роль біорегуляційних  препаратів, зо-

крема Траумель С, у комплексній реа-

білітації пацієнтів із захворюваннями 

опорно-рухового апарату висвітлив у доповіді «Фізична та реабілі-
таційна медицина –  нова галузь у сфері охорони здоров’я України. 
Сучасний реабілітаційний стандарт осіб із хворобами опорно- 
рухового апарату» завідувач кафедри  фізичної та реабілітаційної 
медицини і спортивної медицини Національного університету охо-
рони здоров’я України ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор  медичних 
наук, професор  Олександр  Аркадійович Владимиров.

Отже, біорегуляційна терапія органічно доповнює патоге-
нетичну ланку стандартно-протокольної терапії захворювань 
опорно- рухового апарату, а її вчасне застосування дозволяє 
суттєво стримувати прогресування захворювання та відтерміно-
вувати непрацездатність та інвалідність пацієнтів. Траумель С – 
лікарський засіб, який у фундаментальних дослідженнях проде-
монстрував позитивний вплив на процес завершення запалення, 
як регулятор експресії генів та стимулятор синтезу SPMs – 
спеціалізованих медіаторів, що регулюють перебіг запального 
процесу. Численні клінічні дослідження та 85-річний успіш-
ний  досвід застосування дозволяє рекомендувати  Траумель С 
у  якості базового біорегуляційного засобу при запальних про-
цесах різної етіології та локалізації.
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Лікарня без болю – 
тренд чи обов’язкова вимога сучасної медицини?

За матеріалами конференції

На початку червня відбувся масштабний науково-практичний захід «Лікарня без болю» 
(«Pain Free Hospital»), що пройшов у форматі телемосту. Провідні спеціалісти із різних галузей 
медицини обговорили основні міжнародні стандарти знеболення, поділилися методиками 
якісної оцінки больового синдрому та підходами до його усунення. На захід зареєструвалося 
понад 9 тис. фахівців системи охорони здоров’я.

Ключові слова: мультимодальна аналгезія, гострий біль, больовий синдром.

Розпочав захід президент Україн-
ської асоціації ERAS, завідувач 
нау ково-дослідного відділення 
анестезіології та інтенсивної тера-
пії Національного інституту раку 
(м. Київ), доктор медичних наук 
Іван Іванович Лісний із презента-

ції «Національної стратегії знебо-
лення». Він зазначив, що частота 

розвитку хронічного больового 

синдрому, за даними F. Perkins, 

H. Kehlet (2000), становить 45% після торакотомії, 

35-38% –  після мастектомії, 25% –  після відкритих 

холецистектомій, 10-12% –  після пластики пахових 

гриж (генітофеморальний больовий синдром). 

У зв’язку із цим доповідач звернув увагу на програму 

«Pain Free Hospital», яка передбачає три основних 

підходи:

• зменшення хірургічного або маніпуляційного 

болю;

• інтеграція нефармакологічних підходів;

• зміна методів анестезії та знеболення з метою міні-

мізації болю та потреби в застосуванні опіоїдів.

Критерії для програми «Pain Free Hospital» відпові-

дають наступним твердженням:

1. Прийняття в медичному закладі напрямків оцінки 

інтенсивності та лікування гострого болю.

2. Імплементація принципу «оцінка болю як п’ятий 

життєвий критерій».

3. Затвердження стандартизованих протоколів із лі-

кування болю.

4. Регулярне проведення тренінгів для медичного 

персоналу з оцінки та лікування гострого болю.

5. Безперервне навчання медичного персоналу щодо 

важливості адекватного лікування гострого болю.

6. Проведення аудиту з ефективності знеболення 

і кінцевих точок оцінки.

7. Дотримання постулатів малоінвазивного хірургіч-

ного втручання.

8. Прийняття рекомендацій із приводу «хірургії 

 одного дня».

9. Використання мультимодальних підходів до терапії 

болю.

10. Включення нефармакологічних технік лікування 

болю.

Одним із важливих компонентів програми «Pain Free 

Hospital» є Служба гострого болю (Acute Pain Service, 

APS), основними завданнями якої є:

• забезпечення адекватної аналгезії;

• зниження ризику розвитку побічних ефектів болю;

• зниження ступеня ймовірності хронізації болю;

• зниження побічних ефектів процесу лікування го-

строго болю; 

• підвищення якості медичної допомоги;

• зниження вартості лікування;

• покращення якості життя хворого.

Забезпечення даної стратегії на рівні закладу охо-

рони здоров’я може бути ініційоване як держав-

ними програмами Міністерства охорони здоров’я, 

так і громадськими організаціями. В Україні ініці-

атором виступає Асоціація анестезіологів України 

спільно з Асоціацією ERAS (Enhanced Recovery After 

Surgery – « прискорене (або покращене) відновлення 

після операції»), яка започатковує розвиток про-

грами «Pain Free Hospital».

У своїй доповіді «Проблема неаде-
кватного знеболення в Україні 
та світі» президент Асоціації ане-
стезіологів України, професор ка-
федри анестезіології та інтенсивної 
терапії Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця 
(м. Київ), доктор медичних наук 
Сергій Олександрович Дубров на-

голосив, що біль є однією з голов-

них причин розвитку післяопера-

ційних ускладнень. Якщо запитати медичних 

працівників, чи існує, на їхню думку, проб лема болю у 

пацієнтів, то переважна більшість медиків – 95% дадуть 

відповідь, що такої проблеми в наших стаціонарах не 

існує. І лише 5% говорять про те, що вона є. Але ситу-

ація абсолютно інша, коли респондентами виступають 

не медики, а пацієнти. Так, 59% пацієнтів вважають, 

що в наших стаціонарах недостатнє знеболення, і 41% 

вважають його адекватним. 

За даними досліджень (Carr D., 1999; Chauvin M., 

1999), на виражений больовий синдром у післяопера-

ційному періоді страждають від 30 до 75% пацієнтів. 

Спікер зазначив, що найбільш значущими факторами 

розвитку болю є цілісність захисних оболонок орга-

нізму (шкіра, слизові оболонки, очеревина та ін.), 

а також рівень кисневого режиму тканин. Ноцицеп-

тивна функціональна система є певним фізіологічним 

апаратом, який, відповідно до порушення цілісності 

захисних покривів організму та розвитку енергодефі-

циту, здатний аналізувати невідповідність швидкості 

регенерації нової біологічної потреби й вмикати адап-

таційно-компенсаторні реакції, спрямовані на інтенси-

фікацію енергозабезпечення та усунення структурних 

пошкоджень (James P. et al., 2011).

Класичний ноцицептивний шлях передачі болю 

включає наступні процеси:

• трансдукція –  процес сприйняття, трансформації 

та кодування ноцицептивної інформації рецепторним 

апаратом нервової системи; трансмісія –  передача но-

цицептивної інформації нервовими волокнами в інте-

гративні центри центральної нервової системи (ЦНС);

• модуляція –  процес, при якому ноцицептивна 

трансмісія модифікується під впливом ЦНС;

• перцепція –  заключний процес аналізу болю, при 

якому трансдукція, трансмісія та модуляція створюють 

певну емоційну реакцію, що сприймається як біль.

До клінічних ефектів, які розвиваються при неадек-

ватному знеболенні, відносяться (Benhamou D. et al., 

2008):

• затримка регенерації рани через підвищений тонус 

симпатичної нервової системи;

• неспроможність анастомозів;

• підвищений ризик розвитку легеневих ускладнень 

(ателектаз, пневмонія);

• підвищений ризик розвитку тромбоемболії, тром-

бозу глибоких вен;

• підвищений ризик смертності;

• стійка гіперадренергічна стресова реакція з арте-

ріальною гіпертензією;

• підвищений ризик ішемії міокарда та інфаркту 

міокарда.

Больовий чинник впливає на роботу багатьох ла-

нок організму, тому на сьогодні тема мультимодаль-

ної аналгезії є надзвичайно актуальною. Комплексне 

призначення декількох препаратів із різними механіз-

мами дії з метою досягнення максимального знебо-

лення з одночасним зниженням частоти побічної дії є 

основним завданням мультимодальної аналгезії.

З метою точної оцінки болю рекомендовано викори-

стання наступних шкал:

• числова рейтингова шкала вертебрального болю 

(vertebral numerical rating scale, vNRS);

• шкала невертебрального болю у дорослих (adult 

non-vertebral pain scale, NVPS);

• поведінкова шкала болю (behavioral pain scale, 

BPS);

• інструмент спостереження за болем в умовах ін-

тенсивної терапії (critical care pain observation tool, 

CPOT).

З метою адекватного знеболення, згідно з положен-

нями Уніфікованого клінічного протоколу медичної 

допомоги контролю періопераційного болю (2016), 

рекомендовано застосування парацетамолу, НПЗП, 

проведення епідуральної аналгезії або блокади основ-

ного периферичного нерва/сплетення чи використання 

опіоїдів (при періопераційному болю високої інтен-

сивності). Препарат Інфулган® (парацетамол) («Юрія- 

Фарм») дозволяє забезпечити якісний контроль над 

больовим синдромом на всіх етапах періопераційного 

періоду. За наявності в анамнезі виразкових захворю-

вань шлунково-кишкового тракту необхідно забез-

печити профілактику ушкодження епітелію шлунка 

та кишечника на фоні застосування НПЗП.

Основні питання менеджменту го-

строго болю висвітлив у доповіді 

«Загальні рекомендації щодо ліку-
вання гострого болю» ректор Націо-
нального медичного університету 
ім. О.О. Богомольця, доктор медич-
них наук, професор Юрій Леонідо-
вич  Кучин. Він звернув увагу на ре-

комендації  Американської 

асоціації болю (American Pain 

Society, APS) щодо ведення після-

операційного больового синдрому, у яких не тільки міс-

тяться клінічні настанови, а й висвітлено питання про-

ведення навчання пацієнтів та планування 

періопераційного знеболення.

Важливим етапом є оцінка больового синдрому: 

якщо пацієнт перебуває у свідомості, рекомендовано 

використання візуальної аналогової шкали (ВАШ) або 

числової рейтингової шкали болю; при порушеннях 

свідомості –  поведінкової шкали болю, шкали ноци-

цепції при комі, шкали оцінки болю у пацієнтів із де-

менцією. Згідно з публікаціями The Journal of Pain 2016, 

доопераційне призначення опіоїдів не має додаткових 

переваг над іншими техніками знеболення. Рекомен-

довано також уникати внутрішньом’язового способу 

введення анальгетиків (сильні рекомендації). В усіх ви-

падках, коли відсутні протипоказання, рекомендовано 

застосування парацетамолу та/або НПЗП як у дорослих 

пацієнтів, так і в дітей. У дорослих без наявності проти-

показань можливо розглянути застосування перораль-

ного целекоксибу. Натомість проведення інфільтрації 

місцевим анестетиком можливе лише при втручаннях, 

де доведена ефективність даного методу. Проте не реко-

мендовано застосування місцевих анестетиків внутріш-

ньоплеврально, наприклад при виконанні торакотомії.

Спікер наголосив на особливостях нейроаксіальних 

технік анестезії, що показані при проведенні великих 

торакальних, абдомінальних хірургічних втручань, осо-

бливо у пацієнтів із високим ризиком кардіальних, пуль-

мональних ускладнень або очікуваного ілеусу. Необхідно 

також уникати нейроаксіального введення магнію суль-

фату, бензодіазепінів, неостигміну, трамадолу та кетаміну 

для лікування післяопераційного болю.
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Завідувач відділення анестезіології, 
реанімації та інтенсивної терапії 
КПН «Вінницький обласний клініч-
ний високоспеціалізований ендо-
кринологічний центр Вінницької 
обласної ради», професор кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії 
Вінницького національного медич-
ного університету ім. М.І. Пиро-
гова, доктор медичних наук Дмитро 
Валерійович Дмитрієв у доповіді 

«Традиційні помилки в лікуванні гострого болю» розгля-

нув результати останніх клінічних досліджень щодо 

помилок у застосуванні загального знеболення при 

веденні пацієнтів (Am. J. Nurs, 2019). Згідно з цими да-

ними, виділяють чотири групи помилок при лікуванні 

больового синдрому: помилки введення; помилки, 

пов’язані з технічним забезпеченням; помилки лікар-

ських призначень; помилки, пов’язані з пацієнтом.

 Одне з наймасштабніших досліджень у галузі вивчення 

помилок знеболення –  MEDMARX 2018 показало, що 

понад 60% помилок при усуненні больового синдрому 

відбувається на етапі введення препарату. Зокрема, 

при веденні пацієнтів можна часто побачити призна-

чення препаратів із порушенням регламенту часу (на-

приклад, за 15-20 хв до проведення втручання, нато-

мість як за рекомендаціями –  за 30 хв). Спираючись 

на задовільний стан пацієнта, лікар може відмінити 

введення певних препаратів у післяопераційному пері-

оді, що тягне за собою великі ризики розвитку больо-

вого синд рому високої інтенсивності внаслідок пору-

шення схеми післяопераційного знеболення. Стосовно 

технічних причин неадекватного знеболення пацієн-

тів спікер зазначив, що 60,3% порушень припадають 

на роботу медичного персоналу, що створює необхід-

ність постійного навчання його роботи з пацієнтами 

після оперативного втручання. Не менш важливим є 

питання коригування дози анестетиків при поліорган-

ній недостатності або тяжких декомпенсованих станах 

(Maitreyee M., 2018).

Позаштатний лікар-альголог Луць-
кої міської лікарні Руслан Васи-
льович Мельник у доповіді «На-
слідки неадекватного знеболення» 

звернув увагу на те, що недо-

статня аналгезія викликає низку 

патологічних процесів, які зава-

жають повноцінному одужанню 

пацієнта, збільшує частоту 

ускладнень. Ефективна аналгезія 

сприяє ранній реабілітації та за-

побігає розвитку хронічного больового синдрому 

(Steyaert А., Lavand’homme Р., 2017). Спікер заува-

жив, що більшість випадків після операційної леталь-

ності у сучасній хірургії напряму пов’язані з неадек-

ватною терапією больового синдрому. Це є наслідком 

хірургічної стрес-відповіді –  сукупності ендокринних, 

метаболічних та запальних процесів, викликаних бо-

льовим синдромом, що призводить до порушення 

нормального функціонування всіх життєво важливих 

систем, уповільнює відновлення організму та підви-

щує ризик розвитку ускладнень (ателектаз, пневмонія, 

гіпоксемія, аритмія, інфаркт міокарда, сповільнення 

відновлення шлунково-кишкового тракту, тромбоз 

глибоких вен) (Bonica J., 1990).

У кожного десятого прооперованого пацієнта роз-

вивається хронічний больовий синдром, у кожного со-

того –  біль залишається настільки сильним, що впли-

ває на якість життя. У 35-37% пацієнтів із хронічним 

больовим синдромом присутній нейропатичний ком-

понент, який збільшує вираженість болю та погіршує 

якість життя (Haroutiunian S. et al., 2013; Schug S.A., 

2019; Glare P., 2019).

Частота розвитку нейропатичного болю після опера-

тивних втручань складає (Macrae W. et al., 2008):

• мастектомія –  20-50%;

• кесарів розтин –  6%;

• ампутація кінцівки –  50-85%;

• кардіохірургічні втручання –  30-55%;

• герніопластика –  5-35%;

• холецистектомія –  5-50%;

• ендопротезування кульшового суглоба –  12%;

• торакотомія –  5-65%.

Механізмами хронізації гострого болю можуть ви-

ступати як периферична, так і центральна сенсити-

зація. Перша –  це відповідь периферичних нервових 

закінчень на вплив медіаторів запалення, підвищення 

чутливості ноцирецепторів до дії ушкоджуючих сти-

мулів, зниження порога ноцицепції та підвищення 

збудливості нервових волокон, що передають ноцицеп-

тивний сигнал від периферичних тканин. Центральна 

сенситизація зумовлена травмою або ушкодженням, що 

сприяє підвищенню активності периферичних ноци-

цепторів, а також збудливості задніх рогів спинного 

мозку. Із центральною сенситизацією пов’язані фено-

мен «зведення» (wind-up), тривала потенціація та вто-

ринна гіпералгезія; значно знижується ефективність 

захисних антиноцицептивних систем (ендорфінової, 

ендоканабіноїдної та катехоламінергічної).

Особливості аналгезії у пацієнтів 

ортопедичного профілю висвітлив 

заступник головного лікаря з медич-
ної частини КЛ «Феофанія» 
(м.  Київ), кандидат медичних наук, 
доцент Андрій Миколайович 
 Строкань у доповіді «Знеболення 
в ортопедичній хірургії». Спікер за-

значив, що велика кількість опе-

ративних втручань можуть вико-

нуватися під різноманітними 

регіонарними техніками, які мають наступні переваги:

• мінімальні маніпуляції з дихальними шляхами па-

цієнта;

• зменшення частоти розвитку післяопераційної 

нудоти і блювання;

• зменшення частоти респіраторної та кардіальної 

депресії;

• зменшення втрати крові;

• зниження частоти тромбозів глибоких вен і тром-

боемболії легеневої артерії.

Зокрема, при проведенні оперативного втручання 

на верхніх кінцівках можуть бути використані як ре-

гіонарні техніки, так і загальне знеболення. Перева-

гами перших є простота виконання, швидке настання 

ефекту, контрольована тривалість дії, швидке віднов-

лення функції кінцівки. До недоліків відносять тривале 

використання турнікета, потенційний токсичний ефект 

ліків і відсутність післяопераційного знеболення. Серед 

регіонарних технік в ортопедії верхньої кінцівки може 

бути використана блокада плечового сплетення: між-

драбинчаста, над- і підключична, аксилярна, а також 

блокада окремих нервів (променевого, серединного, 

ліктьового, м’язово-шкірного). Оперативне втручання 

на нижній кінцівці може бути повністю виконане під 

регіонарною/нейроаксіальною анестезією:

• повністю нижня кінцівка –  спінальна, епідуральна, 

псоас-компартмент, блокада стегнового, сідничного, 

затульного нервів, блокада привідного каналу;

• кульшовий суглоб –  спінальна, епідуральна, 

псоас- компартмент;

• колінний суглоб –  спінальна, епідуральна, псоас- 

компартмент, блокада стегнового, сідничного, затуль-

ного нервів;

• гомілково-ступневий суглоб –  спінальна, дистально- 

латеральна блокада сідничного нерва, блокада підшкір-

ного нерва;

• стопа –  спінальна, дистально-латеральна блокада 

сідничного нерва, блокада підшкірного нерва, блокада 

нервів стопи (ankle block).

Інтраопераційні цілі проведення аналгезії вклю-

чають:

• рестриктивний режим інфузійної терапії;

• швидке відновлення роботи ШКТ;

• інфузія транексамової кислоти та препаратів каль-

цію;

• контроль гемодинаміки, особливо у пацієнтів 

старшого віку (САТ >65 мм рт. ст.);

• за необхідності інфузія розчину норепінефрину 

(0,05 мкг/кг/год);

• профілактика деліріозних розладів.

Золотим стандартом надання анестезіологічної допо-

моги в галузі ортопедії та травматології є рекомендації 

ERAS (2017) для даної групи пацієнтів. Рекомендовано 

за 4 тижні до проведення оперативного втручання від-

мовитися від тютюнопаління, проводити ефективну 

профілактику післяопераційної нудоти та блювання, 

корекцію анемії, а також утриматися від рутинного 

призначення седативних препаратів. Щодо анестезії, 

то рекомендованою є сучасна загальна анестезія з пов-

ним контролем вітальних функцій або нейроаксіальні 

техніки, натомість категорично заборонено викори-

стання спінальних опіоїдів.

Локальна інфільтраційна анестезія рекомендована 

для колінного суглоба, але не рекомендована для куль-

шового. Епідуральна анестезія не рекомендована через 

можливий ризик розвитку побічних ефектів (слабкість, 

затримка сечі, епідуральна гематома). У складі мульти-

модальної аналгезії рекомендовано застосування пара-

цетамолу та НПЗП (блокаторів ЦОГ-2) протягом усього 

періопераційного періоду.

Згідно із рекомендаціями ERAS, рання реабілітація 

сприяє прискореному відновленню функції оперова-

ної кінцівки. Рекомендації організації PROSPECT 2019 

щодо ендопротезування кульшового суглоба: анало-

гічна періопераційна програма знеболення з додаван-

ням дексаметазону та проведенням блокади попере-

ково-клубової фасції (fascia iliaca block), парацетамол 

та НПЗП протягом усього післяопераційного періоду, 

застосування опіоїдів лише на вимогу пацієнта за не-

можливості купірування болю іншими засобами.

Особливостям вибору техніки зне-

болення залежно від статусу вагіт-

ної пацієнтки, ступеня прогресу 

пологів та технічних можливостей 

присвятив свою доповідь «Сучасні 
рекомендації щодо знеболення 
в акушерстві та гінекології» профе-
сор кафедри акушерства, гінеколо-
гії та репродуктології Національ-
ного університету охорони здоров’я 
ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор 

медичних наук, професор Руслан  Опанасович Ткаченко.

Системне знеболення пологів включає декілька під-

ходів:

• сугестивна аналгезія;

• наркотичні анальгетики;

• місцева інфільтраційна анестезія та регіонарні бло-

кади;

• інгаляційна аналгезія.

Доповідач зазначив, що сугестивна аналгезія на сьо-

годні є популярним, проте неефективним методом зне-

болення. Для більш ефективного знеболення застосо-

вують три групи спазмолітиків:

• нейротропні (атропін, скополамін);

• міотропні (папаверин, дротаверин);

• нейроміотропні (баралгін, баралгетас).

Серед НПЗП застосовують метамізол натрію, кето-

ролаку трометамін, диклофенак натрію. Спікер заува-

жив, що часте застосування препаратів для сугестивної 

аналгезії (з інтервалом введення <3 год) може супрово-

джуватися порушенням скоротливості матки та гіпо-

коагуляцією. Використання закису азоту показано па-

цієнткам із групи низького ризику, які відмовилися від 

регіонарного знеболення, проте даний метод має багато 

побічних ефектів (виражений седативний ефект, розви-

ток бронхоспазму, гіпоксії плода). Вибір техніки знебо-

лення залежить насамперед від стану пацієнтки та пе-

ребігу пологів (Practice guidelines for obstetric anesthesia, 

2016). За неможливості застосування катетерних методів 

знеболення необхідно віддавати перевагу опіоїдній анал-

гезії. До основних недоліків даного методу знеболення 

відносять: труднощі діагностики стану плода через варі-

абельність серцебиття, пригнічення дихання новонарод-

женого, пригнічення діяльності ЦНС (до 72 год).

Золотим стандартом знеболення пологів є епіду-

ральна аналгезія (Casins M.J., 1994). Показанням 

до проведення епідуральної аналгезії є бажання жінки. 

До акушерських показань відносяться багатоплідна 

вагітність та прееклампсія. Анестезіологічні пока-

зання включають тяжкі дихальні шляхи та ожиріння 

(Practice guidelines for obstetric anesthesia, 2016). Адек-

ватна аналгезія неускладнених пологів має проводитися 

за допомогою мінімальної концентрації анестетиків 

із мінімально можливим моторним блоком, причому 

постійна епідуральна інфузія місцевих анестетиків 

більш ефективна для знеболення пологів, особливо 

в комбінації з опіоїдами. 

Досить широко на сьогодні використовується ком-

бінована спінально-епідуральна аналгезія (CSE) за на-

ступною схемою: спочатку інтратекально –  2 мл 0,25% 

розчину препарату Лонгокаїн® Хеві («Юрія-Фарм») 

+ фентаніл 20 мкг, потім –  епідурально 10 мл 0,125% 

Лонго каїн + фентаніл 20 мкг.

Професор Р.О. Ткаченко звернув увагу на нову 

техніку знеболення –  dural puncture epidural 

(DPE), що є модифікацією комбінованої техніки 

Продовження на стор. 18.
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спінально- епідуральної аналгезії (CSE). Дана техніка 

покращує каудальне поширення знеболення порів-

няно з епідуральною (EPL) технікою без побічних 

ефектів, що спостерігаються при CSE. Щодо знебо-

лення у після пологовому періоді, то останні рекомен-

дації базуються на протоколі організації PROSPECT 

(Guideline for elective caesarean section: update systematic 

pain management recommendations, 2021), згідно з якими 

основними засобами є внутрішньовенне введення па-

рацетамолу (Інфулган®) та НПЗП. Рекомендовано та-

кож внутрішньовенне введення дексаметазону після 

розродження.

Щодо знеболення в гінекології, то останні рекомен-

дації (Guidelines for perioperative care in gynecologic/

oncology: Enhanced Recovery After surgery (ERAS) Society 

recommendations –  2019 update) містять наступні по-

ложення:

• обмежене використання опіоїдів (ІА);

• використання нейроаксіальних методів для міні-

мізації застосування опіоїдів (ІА);

• мультимодальний підхід до аналгезії (ІА).

Загальні рекомендації PROSPECT залежно від опера-

тивного втручання та рівня болю включають наступні 

твердження:

• застосування габапентину за 2 год до операції + 

нефопам;

• застосування парацетамолу + НПЗП, регіонарної, 

місцевої або епідуральної анестезії (ТАР-блок);

• за неефективності –  слабкі опіоїди (налбуфін).

Доповідь «Сучасні рекомендації 
щодо знеболення в торакальній хі-
рургії» представив завідувач відді-
лення торакальної хірургії дорослих 
КНП «Київська міська клінічна 
лікарня № 17», кандидат медичних 
наук  Віталій Валерійович Соколов.

Основними рекомендаціями 

зі знеболення при проведенні то-

ракального доступу є Настанови 

щодо прискореного відновлення 

після легеневої хірургії (Guidelines for enhanced recovery 

after lung surgery: recommendations of the Enhanced 

recovery after surgery (ERAS) Society and the European 

Society of Thoracic Surgeons (ESTS), 2019). Відповідно 

до цих рекомендацій, за необхідності проведення тора-

котомії слід використовувати техніку зі збереженням 

м’язів. Основними джерелами виникнення післятора-

котомічного болю є:

• хірургічний доступ (аферентний провідник –  

міжреброві нерви 4-8);

• встановлення дренажу (міжреброві нерви 2-9);

• медіастенальна плевра (n. vagus);

• діафрагмальна плевра (n. phrenicus);

• плече (n.phrenicus + pl. brachialis).

Спікер зауважив, що техніка зведення ребер після 

торакотомії має зберігати міжреберний нерв ниж-

нього міжреберного проміжку. Одним із прогресив-

них напрямів торакальної хірургії є відеоторакоско-

пічні методики. Основним принципом даної техніки 

є відсутність розведення ребер при стандартному 

проведенні 3-4 розрізів. Для аспірації рідини із плев-

ральних порожнин, згідно з рекомендаціями T.J.P. 

Batchelor et al. (2019), краще використовувати циф-

рові пристрої,  видалення яких має виконуватися 

при ексудації <450 мл/добу та регіонарну анестезію 

з метою зменшення післяопераційного застосування 

опіоїдів ( інтраопераційні блокади: міжреберні нерви –  

міжреберний проміжок + 2 суміжних, n. vagus, 

tr. sympathicus, n. phrenicus). Встановлення субплев-

рального катетера забезпечує безперервну 24-го-

динну інфузію бупівакаїну 0,25% 1 мл/10 кг маси/год 

або ропіва каїну 0,5% протягом 72 год (Marret et. al., 

2005).

Завідувач кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії Дніпровського 
державного медичного університету, 
доктор медичних наук, професор 
Юрій Юрійович Кобеляцький ви-

світлив особливості аналгезії при 

проведенні лапароскопічних втру-

чань у доповіді «Сучасні рекоменда-
ції щодо знеболення в лапароскопіч-
ній хірургії». Доповідач зазначив, що 

сучасні стратегії зменшення та по-

передження використання опіоїдних анальгетиків перед-

бачають наступні положення:

• раціоналізація опіатної терапії (комбінація різних 

класів препаратів);

• застосування:

- антагоністів NMDA-рецепторів;

- габапентиноїдів;

- α
2
-агоністів (клонідин, дексмедетомідин);

- системного лідокаїну;

- регіонарних технік знеболення;

- НПЗП.

За відсутності протипоказань усі пацієнти мають от-

римувати цілодобово парацетамол та НПЗП (інгібітори 

ЦОГ-2). Додатково необхідно розглядати застосування 

регіонарних блокад місцевими анестетиками (American 

Society of anesthesiologist: Practice guidelines for acute 

pain management in perioperative setting, 2012).

Щодо проведення лапароскопічних втручань, то у па-

цієнтів, які приймали НПЗП, швидше відзначали відхо-

дження газів, появу випорожнень і толерантність до при-

йому їжі (Chapman S.J., 2019). НПЗП дозволяють значно 

скоротити час відновлення кишечника після планової 

колоректальної хірургії, проте потрібні подальші дослі-

дження із застосуванням селективних опіоїд-зберігаю-

чих та протизапальних препаратів (Miline T.G.E., 2018).

Загальна схема знеболення при проведенні лапа-

роскопічних втручань (на прикладі холецистектомії) 

включає наступні етапи:

1. До операції: габапентин 600 мг per os за 2 год до опе-

рації. За 20 хв до проведення розрізу –  інфузія дексме-

детомідину 0,3-0,6 мкг/кг/год. Кеторолак 30 мг (лор-

ноксикам 8 мг) в/в, кетамін 12,5 мг в/в під час індукції.

2. Під час операції: інфільтрація тканин у місці вста-

новлення портів –  бупівакаїн, левобупівакаїн 0,5% 

по 4-5 мл на кожний порт. Загальна анестезія, штучна 

вентиляція легень (ШВЛ). Інфузія дексмедетомідину 

0,2-0,7 мкг/кг/год, інфузія кетаміну 1 мкг/кг/хв.

3. Після операції: кеторолак 30 мг 2-3 рази на добу 

в/м + парацетамол 1 г в/в крапельно протягом 15 хв 

4 рази на добу. Габапентин 300 мг per os 3 рази на добу 

протягом 4-5 діб.

При лапароскопічній холецистектомії післяоперацій-

ний больовий синдром має у своєму складі нейропатичний 

компонент, що зумовлює підвищений ризик формування 

хронічного больового синдрому. Це потребує включення 

габапентину до схеми мультимодальної аналгезії. Серед 

хірургічних технік рекомендовано проводити пневмопе-

ритонеум із низьким тиском, після процедурний лаваж фі-

зіологічним розчином та аспірацію пневмоперитонеуму. 

Системне введення лідокаїну підвищує ефективність ін-

тра- та післяопераційного знеболення при холецистектомії.

Схема періопераційного знеболення при лапароско-

пічній паховій герніопластиці включає наступні етапи:

1. До операції: габапентин 600 мг per os за 2 год до опе-

рації. За 20 хв до проведення розрізу –  інфузія дексме-

детомідину 0,3-0,6 мкг/кг/год. Кеторолак 30 мг або лор-

ноксикам 8 мг в/в, кетамін 12,5 мг в/в під час індукції.

2. Під час операції: загальна анестезія, ШВЛ. Інфузія 

дексмедетомідину 0,2-0,7 мкг/кг/год, інфузія кетаміну 

1 мкг/кг/хв.

3. Після операції: кеторолак 30 мг або лорноксикам 

8 мг в/в чи в/м 2-3 рази на добу, додатково –  параце-

тамол 1 г в/в крапельно протягом 15 хв 4 рази на добу, 

за необхідності –  трамадол 100-200 мг в/м або в/в 

 (Кобеляцький Ю.Ю. та співавт., 2001).

Завідувач кафедри хірургії № 1 
Одеського національного медичного 
університету, доктор медичних наук, 
професор Володимир Володимиро-
вич Грубнік представив доповідь 

«Сучасні рекомендації щодо знебо-
лення в колоректальній хірургії».

Тактика ведення пацієнтів при 

хірургічних втручаннях включає 

прийом анальгетиків-антипіре-

тиків, серед яких найкраще за-

рекомендував себе препарат  Інфулган®. Його діючою 

речовиною є парацетамол –  ефективний анальгетик для 

лікування гострого болю (рівень І), важливий компо-

нент мультимодальної аналгезії (рівень ІІ), що у ком-

бінації із НПЗП забезпечує високу якість знеболення 

(рівень І) (Acute pain management: scientific evidence, 

2015). У перед операційному періоді проводять інфузію 

Інфулгану за 20-30 хв до втручання в дозі 1000 мг, в ін-

траопераційному періоді –  1000 мг перед закінченням 

операції, якщо її тривалість перевищує 4 год, у після-

операційному –  1000 мг кожні 4-6 год до зникнення 

болю. На процес відновлення пацієнта після оператив-

ного втручання впливає рання активізація, що сприяє 

зменшенню м’язової втоми, зниженню ризику тром-

боемболії, активації функції дихання, підвищенню 

рівня тканинної оксигенації. З метою профілактики 

післяопераційної нудоти та блювання рекомендовано 

застосовувати дексаметазон, ондансетрон, дроперидол 

із мінімальним використанням опіоїдів (Kehlet H., 2002).

При застосуванні епідуральної анестезії знижується 

ризик розвитку парезу кишечника. Також слід уникати 

застосування наркотичних анальгетиків, надлишку ін-

фузійної терапії. Введення препаратів магнію та ранній 

початок ентерального харчування сприяють швидкому 

відновленню функції кишечника після оперативного 

втручання. Прийом світлої прозорої рідини рекомендо-

ваний через 2 год після операції (>800 мл рідини в день 

операції), ентеральної суміші –  через 4 год після опера-

ції (Kehlet H. et al., 2002; Soop M. et  al., 2006). На сьо-

годні рекомендовано відмовитися від промивання 

черевної порожнини розчинами антибіотиків та агре-

сивних антисептиків. Проте при проведенні колорек-

тальних операцій, які супроводжуються порушенням 

цілісності стінок товстого кишечника з контамінацією 

операційного поля, рекомендовано застосовування 

спеціальних препаратів. Зокрема, декаметоксин, пред-

ставлений препаратом  Декасан®  («Юрія-Фарм»), являє 

собою поверхнево-активну речовину, здатну порушу-

вати цілісність клітинної стінки, а також підвищувати 

чутливість резистентних мікроорганізмів до антибіо-

тиків.

Доповідач акцентував увагу на питанні підготовки 

товстого кишечника до проведення оперативного 

втручання: пацієнти, яким перед операцією було 

проведено механічне очищення кишечника та анти-

біотикотерапію, мали достовірно низький рівень про-

яву ранової інфекції та неспроможності анастомозу. 

На життєздатність анастомозу також впливає стать, 

індекс маси тіла, вживання алкоголю та тютюнопа-

ління, дивертикулярна хвороба, наявність коморбідної 

патології, метаболічний статус пацієнта (вірогідність 

розходження значно підвищується при рівні альбу-

міну <35 г/л), хіміо- та променева терапія, механічна 

підготовка кишечника. Низький рівень накладання 

анастомозу супроводжується вищим ризиком його 

неспроможності. Важливо також проводити інтра-

операційну перевірку герметизації анастомозу, а за 

високих ризиків розходження рекомендовано накла-

дання профілактичної ілеостоми (Award S. et al., 2013).

Рекомендації щодо ведення хворих 

в абдомінальній хірургії у доповіді 

«Імплементація ERAS-протоколів 
в абдомінальній хірургії» висвітлив 

завідувач кафедри загальної хірургії 
№ 2 Національного медичного уні-
верситету ім. О.О. Богомольця, док-
тор медичних наук, професор Олек-
сандр Юлійович Іоффе.

Загальні принципи ERAS 

в абдомінальній хірургії відпові-

дають наступним твердженням:

• мініінвазивне втручання;

• передопераційне харчування;

• підігрів пацієнта та розчинів;

• застосування мультимодальної аналгезії;

І.І. Лісний, д. мед. н., С.О. Дубров, д. мед. н., професор, Ю.Л. Кучин, д. мед. н., професор, Д.В. Дмитрієв, д. мед. н., професор, Р.В. Мельник, 

А.М. Строкань, к. мед. н., доцент, Р.О. Ткаченко, д. мед. н., професор, В.В. Соколов, к. мед. н., Ю.Ю. Кобеляцький, д. мед. н., професор, 

В.В. Грубнік, д. мед. н., професор, О.Ю. Іоффе, д. мед. н., професор, К.Ю. Бєлка, к. мед. н., доцент

Лікарня без болю – 
тренд чи обов’язкова вимога сучасної медицини?

За матеріалами конференції

Продовження. Початок на стор. 16.



ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
КОНФЕРЕНЦІЯ

19

www.health-ua.com

• редукція дренажів, зондів, уретральних катете-

рів;

• застосування глюкокортикоїдів (зменшення болю, 

потреби в наркотичних анальгетиках, післяопераційної 

нудоти/блювання), антиеметиків;

• збалансована інтраопераційна інфузія;

• інтраопераційна компресія нижніх кінцівок;

• вертикалізація пацієнта у перші години після опе-

рації;

• сипінгове білкове харчування через 4-6 год після 

операції;

• профілактика інфекційних ускладнень.

Не пізніше ніж за 2 год до оперативного втручання 

всі пацієнти отримують 200 мл кип’яченої води з 5 г 

глюкози для зменшиення періоду голодування перед 

операцією, відчуття голоду та спраги, а також виник-

нення інсулінорезистентності після операції, при цьому 

не збільшується ризик регургітації при ввідному нар-

козі (Lessen K. et al., 2009).

Виділяють наступні принципи анестезіологічного за-

безпечення fast track хірургії (хірургія швидкого шляху):

До операції:

• премедикація без наркотичних анальгетиків;

• добова доза антибіотиків за 30 хв до розрізу.

В операційній:

1. Індукція:

• преоксигенація до Еt O
2
>90%;

• пропофол, фентаніл, тракріум;

• для запобігання післяопераційній нудоті: ондан-

сетрон, дексаметазон.

2. Основний етап анестезії:

• севофлуран 0,8-1,0 МАК (мінімальна альвеолярна 

концентрація);

• фентаніл;

• місцева інфільтраційна анестезія;

• при формуванні кишкових анастомозів –  паре-

коксиб;

• після формування анастомозів –  ондансетрон, 

зниження дози севофлурану до 0,6 МАК;

• постійний BIS-моніторинг.

Автор доповіді представив схему мультимодальної 

аналгезії (таблиця).

Під час телемосту «Лікарня без 

болю» доцент кафедри хірургії, ане-
стезіології та інтенсивної терапії 
ПДО Національного медичного уні-
верситету ім. О.О. Богомольця, 
кандидат медичних наук Катерина 
Юріївна Бєлка провела май-

стер-клас «Методи знеболення від-
повідно до хірургічної травми» та ві-

кторину з розіграшем призів серед 

учасників конференції.

Підбивши підсумки виступів колег, спікер сформу-

лювала наступні принципи ефективного знеболення:

• інформування пацієнта про біль та техніки зне-

болення;

• обізнаність персоналу та лікарів;

• стандартизація роботи;

• введення шкал для оцінки болю (ВАШ, лицьова 

та поведінкові шкали болю).

Базовим підходом до знеболення є застосування 

мультимодальної аналгезії (одночасне використання 

більш ніж двох фармакологічних препаратів або різних 

технік із відмінними механізмами дії).

Парацетамол (Інфулган®) є центральною ланкою 

мультимодальної аналгезії, ефективний для лікування 

слабкого та помірного гострого післяопераційного 

болю й має відмінний профіль безпеки. Використання 

парацетамолу знижує дозу опіатів на 30%, його ефек-

тивність може бути збільшена призначенням стандарт-

ної добової дози та комбінацією із НПЗП (Gelman D. 

et al., 2018).

Спікер представила основні підходи до знеболення 

залежно від інтенсивності болю за рекомендаціями 

ВООЗ:

1. Слабкий біль:

• парацетамол, метамізол натрію, інфільтрація рани 

місцевими анестетиками;

• НПЗП;

• застосування регіонарної анестезії;

• використання слабких або сильних опіатів у якості 

аналгезії резерву.

2. Біль середнього ступеня інтенсивності:

• парацетамол, метамізол натрію, інфільтрація рани 

місцевими анестетиками;

• НПЗП;

• застосування регіонарної анестезії (болюсне вве-

дення або постійна інфузія), ін’єкції опіоїдів.

3. Сильний біль:

• парацетамол, метамізол натрію, інфільтрація рани 

місцевими анестетиками;

• НПЗП;

• епідуральна аналгезія або блокада великих пери-

феричних нервів, сплетень, ін’єкції опіоїдів.

Додатково за показаннями рекомендовано засто-

сування ад’ювантів (дексаметазон, кетамін, нефопам, 

седативні препарати).

Програма ERAS, в основі якої лежить мультимодальна 
аналгезія, є провідною стратегією не тільки в галузі ане-
стезіології та інтенсивної терапії, а й виходить на перший 
план у хірургічних методиках, акушерстві та гінекології, 
оскільки дозволяє не лише зменшити біль, а й прискорити 
відновлення пацієнта з мінімальними побічними ефектами.

Підготувала Катерина Пашинська

Таблиця. Схема мультимодальної аналгезії

Час введення, тривалість Препарат Дозування, шлях введення

До операції (попереджувальна анестезія)

За 6-12 год Катетеризація перидурального простору

За 30-45 хв
Атропін

Димедрол
Парацетамол

0,5-1,0 в/м
1,0 в/м

1000 мг в/в протягом 15 хв

За 20 хв до інтубації трахеї Дексаметазон 16 мг в/в

Після інтубації трахеї до першого розрізу Бупівакаїн 0,25%
10-30 мл

Місцева інфільтраційна анестезія

Під час операції

Протягом наркозу Севофлуран Інгаляційно 1 л/хв

Парацетамол 1000 мг в/в

Після операції

1-ша –  3-тя доба Парацетамол 1000 мг в/в 4 р./добу

1-ша –  3-тя доба Декскетопрофен 50 мг в/в на вимогу

5-та доба Диклофенак 50-100 мг 1 р./добу ректально

1-ша –  3-тя доба Бупівакаїн 0,25% 8 мл 6-8 разів на добу у перидуральний катетер

1-ша –  2-га доба (при болю високої інтенсивності) Налбуфін 10-20 мг

��У чому полягає суть стратегії Pain Free Hospital?
– Стратегія Pain Free Hospital бере свій початок 

із 1992 року, коли була вперше запроваджена в госпіталі Св. Лу-
кія як методика ведення післяопераційних хворих. Це пов’я-
зано з необхідністю належного знеболення пацієнта, оскільки 
больовий синдром може мати надзвичайну кількість усклад-
нень, які впливають на відновлення хворого після оперативного 
втручання. Ідея даної стратегії полягає в дотриманні медичним 
закладом останніх рекомендацій та протоколів з ведення після-

операційних хворих, а також у безперервному навчанні медичного персоналу 
щодо роботи з даною категорією пацієнтів.

�� Якою є ціль впровадження стратегії Pain Free Hospital в Україні?
– По-перше, дані рекомендації відповідають останнім міжнародним 

настановам. По-друге, за останніми даними, як в Україні, так і за кордоном 
близько 30-40% пацієнтів страждають від сильного больового синдрому про-
тягом 3-4 діб після оперативного втручання, що вказує на недоліки у проведенні 
знеболення. Тому метою цього круглого столу є висвітлення проблеми необхід-
ності більш раціонального знеболення пацієнтів, а також заклик до керівників 
медичних закладів про актуальність впровадження та розвитку стратегії Pain 
Free Hospital.

� 
Чим зумовлена актуальність ERAS-протоколів
 під час пандемії коронавірусної інфекції?

– Починаючи з 2001 року ми можемо спостерігати за активним 
впровадженням ERAS-протоколів у галузі хірургії. У період панде-
мії актуальність даного питання суттєво зростає, оскільки гостро 
постає питання мінімізації терміну перебування пацієнтів у лікарні 
з ранньою активізацією та можливістю прискореного віднов-
лення, що дозволяє навіть після відкритих оперативних втручань, 
наприклад на товстому кишечнику, виписувати  пацієнтів додому 

вже на 3-4-ту добу.

� Чи можливе виконання ERAS-протоколів під час ургентних 
хірургічних втручань?

– Під час проведення невідкладного оперативного втручання досить важко слідувати 
рекомендаціям ERAS-протоколів (наприклад, прийняття пацієнтом глюкозовмісних 
розчинів до оперативного втручання, виконання малоінвазивних втручань без попе-
реднього комплексного обстеження), проте окремі елементи й підходи fast track значно 
покращують прогноз. Алгоритми мультимодальної анестезії в будь-якому разі можуть 
бути використані при наданні хірургічної допомоги. Щодо проведення лапароскопіч-
них оперативних втручань (холецистектомія, апендектомія, перфоративна виразка), 
то більшість елементів ERAS-протоколу навіть при ургентному зверненні можуть бути 
застосовані. У випадках невідкладної колоректальної хірургії (новоутворення товстого 
кишечника, непрохідність) за попередньої ендоскопічної підготовки кишечника в по-
дальшому можливе застосування протоколу fast track.

� У чому полягають основні проблеми зі знеболенням 
в Україні?

– Серед основних проблем знеболення як за кордоном, так 
і в Україні можна виділити наступні: недостатнє знеболення (за різними 
джерелами, до 50% пацієнтів мають сильний больовий синд ром, 
який міг бути вчасно скоригований), порушення регламенту введення 
знеболювальних засобів, порушення методики комбінації препаратів 
при проведенні знеболення, недостатнє застосування технік регіо-
нарної анестезії. Тому одним із головних завдань програми Pain Free 

Hospital є створення освітньої програми для лікарів та медичного персоналу.

� Якими можуть бути наслідки неадекватного знеболення?
– Одним із наслідків неадекватного знеболення є тривале перебування пацієнта 

у стаціонарі, що підвищує ризик внутрішньолікарняних інфекцій та розвитку тромбозу 
через порушення рекомендацій щодо ранньої активізації хворого. Також тривалий пост-
операційний біль може призвести до пролонгації процесу та розвитку хронічного бо-
льового синдрому, що значно погіршує якість життя пацієнтів та створює необхідність 
постійного прийому лікарських засобів.

У бліц-режимі деякі учасники телемосту відповіли на ряд актуальних запитань стосовно стратегії Pain Free Hospital.

О.Ю. Іоффе

Д.В. Дмитрієв

І.І. Лісний
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Результати порівняння 
пролонгованих глюкокортикоїдів 

на основі бетаметазону в лікуванні синовіту 
колінного суглоба при гонартрозі

У статті представлено власний досвід порівняння пролонгованих глюкокортикоїдів на основі бетаметазону 
при лікуванні 20 пацієнтів з остеоартрозом колінного суглоба II ступеня (за Kellgren-Lawrence), що супроводжувався 
синовітом колінного суглоба.

Ключові слова: остеоартроз колінного суглоба, синовіт колінного суглоба, пролонговані глюкокортикоїди, 
бетаметазон, Дипроспан.

Однією з актуальних проблем сучасної 

ортопедії та травматології є запальні за-

хворювання колінного суглоба. Як пока-

зує накопичений науковий та клінічний 

досвід, неконтрольований запальний 

процес у колінному суглобі та періар-

тикулярних тканинах може призводити 

до формування контрактур, анкілозів 

суглобів, деформацій кінцівок, зумов-

люючи розвиток інвалідизації за станом 

опорно-рухового апарату. Серед різно-

манітних проявів хронічних захворювань 

колінного суглоба провідне місце займає 

синовіт, причому частота його виявлення 

в останні роки неухильно зростає.

Синовіт –  це інфільтрація запальними 

клітинами синовіальної оболонки з утво-

ренням у суглобовій сумці надлишкової 

рідини (ексудату або транссудату), що 

є характерною ознакою остеоартрозу. 

Він часто присутній на ранніх стадіях 

захворювання, але більш поширений 

на пізніх стадіях і пов’язаний із тяжкі-

стю патологічного процесу. За пошире-

ністю частіше страждає колінний суглоб, 

рідше гомілково-ступневий, ліктьовий, 

променево-зап’ястковий. Як правило, 

локалізація процесу одностороння, хоча 

можливе й одночасне двостороннє ура-

ження суглобів [1].

За даними різних авторів, частота 

виникнення синовіту становить від 9 

до 33% патології колінного суглоба. За-

пальний процес, який розвивається у си-

новіальній оболонці, визначає основні 

особливості клінічної картини і є рушій-

ною силою прогресування хвороби. Пер-

систуюче запалення синовіальної обо-

лонки спричиняє деструкцію хрящової 

тканини, кісткові ерозії та деформацію 

суглобів [2]. У синовіальній рідині було 

виявлено кілька медіаторів запалення, 

включаючи білки плазми (С-реактивний 

білок), простагландини, лейкотрієни, 

цитокіни, фактори росту, оксид азоту 

та компоненти комплементу [3]. Отже, 

тривале й нерегульоване запалення може 

призвести до руйнування навколосуг-

лобових тканин [4].

У зв’язку із цим найважливішою 

проблемою ортопедії є рання діагнос-

тика та адекватне лікування синовітів 

колінного суглоба. Загальновизнана 

на даний момент тактика –  якомога 

більш ранній початок лікування, що 

впливає на подальший перебіг захво-

рювання. Однак ранні прояви бувають 

нетиповими й можуть не відповідати 

діагностичним критеріям, що не доз-

воляє виробити адекватну тактику по-

дальшого лікування.

Найчастіше при лікуванні синовіту 

використовують внутрішньосуглобове 

введення глюкокортикоїдів. Їх локальне 

застосування дозволяє швидко забез-

печити високу концентрацію гормона 

в місці запалення (синовіальна сумка), 

а також зменшити ризик системної по-

бічної дії. Найчастіше використовується 

ін’єкційний пролонгований бетамета-

зон ( Дипроспан®), перевагами якого 

є наявність швидкорозчинної фракції 

(бетаметазону фосфат) для забезпечення 

швидкого початку ефекту (протягом де-

кількох годин після ін’єкції), наявність 

мікрокристалічної фракції з повільною 

дисоціацією (бетаметазону дипропіо-

нат) для забезпечення тривалого ефекту 

(до 1-3 міс), найменший розмір крис-

талів бетаметазону дипропіонату (від 

5 мкм) та найменша їх доза порівняно 

з іншими пролонгованими гормонами 

(6,43 мг бетаметазону дипропіонату 

на 1 мл суспензії), що практично ви-

ключає ризик розвитку мікрокристаліч-

ного артриту при внутрішньосуглобових 

ін’єкціях або атрофії м’яких тканин при 

періартикулярних чи інших локальних 

ін’єкціях у м’які тканини.

З огляду на існування різних ін’єкцій-

них препаратів на основі бетаметазону 

видається актуальним описати власний 

досвід їх застосування саме при синовіті 

колінного суглоба.

Матеріали та методи
У роботі було проведено ретроспек-

тивний аналіз власних даних викори-

стання різних ін’єкційних препаратів 

бетаметазону пролонгованої дії у 20 па-

цієнтів, які проходили лікування в за-

кладі «Медичний Центр Європейської 

Ортопедії» з 13.05.2020 по 03.08.2020 

із синовітом колінного суглоба при гон-

артрозі II ступеня за Kellgren-Lawrence. 

Середній вік хворих становив 46,6 року. 

Пацієнти (12 чоловіків і 8 жінок) були 

розподілені на дві групи залежно від 

препарату, що їм вводився. До групи 1 

увійшло 10 пацієнтів, котрим внутріш-

ньосуглобово вводили оригінальний 

препарат бетаметазону (Дипроспан®) 

у дозі 1 мл. До групи 2 увійшло 10 па-

цієнтів, котрим внутрішньосуглобово 

вводили генеричний препарат бетамета-

зону в дозі 1 мл. Обидва препарати мали 

однаковий склад: 2 мг бетаметазону 

у вигляді бетаметазону фосфату, що має 

швидку дію, та 5 мг бетаметазону у ви-

гляді бетаметазону дипропіонату, що має 

пролонговану дію.

Результати оцінювалися за клініч-

ними та сонографічними даними, що 

вимірювалися до лікування, на 7-й день 

та через 4 тижні терапії. Клінічно оці-

нювали больовий синдром за візуально- 

аналоговою шкалою (ВАШ) –  метод 

суб’єктивної оцінки болю. При цьому 

пацієнта просили відмітити на неграду-

йованій лінії довжиною 10 см точку, яка 

відповідає ступеню вираженості болю. 

Ліва межа лінії відповідала визначенню 

«болю немає», права –  «найгірший біль, 

який можна собі уявити». Тяжкість про-

явів гонартрозу визначали за індексом 

Лекена.

Сонографічне обстеження колін-

ного суглоба проводилося на апараті 

Sonoscape за допомогою лінійних датчи-

ків у стандартних проекціях. При цьому 

оцінювалася наявність або відсутність 

внутрішньосуглобової синовіальної рі-

дини, її кількість (мл), а також наявність 

або відсутність кристалів бетаметазону 

у порожнині суглоба, що не розчинилися 

після введення на 7-й день лікування 

та через 4 тижні.

Результати
У результаті клінічного спостере-

ження у пацієнтів групи 1 на 7-й день 

після введення 1 мл оригінального бета-

метазону відзначалося різке зменшення 

больового синдрому з 8,7±0,9 бала 

на 6,7 бала (до 2,0±0,4) за ВАШ та змен-

шення індексу Лекена з 10,8±1,4 бала 

до 5,3±0,6 бала, а також майже повна 

відсутність больового синдрому через 

4 тижні (0,25±0,25 бала), що також су-

проводжувалося зменшенням індексу 

Лекена до 3,2±0,7 бала (р<0,05 відносно 

початкових показників).

При цьому у хворих групи 2 

на 7-й день після введення 1 мл ге-

неричного бетаметазону було відзна-

чено зниження больового синдрому 

з 8,7±0,8 бала на 5,2 бала (до 3,5±0,6) 

за ВАШ та зменшення індексу Лекена 

з 10,7±1,1 бала до 7,1±1,1 бала, але тен-

денція була менш вираженою. При цьому 

через 4 тижні у пацієнтів даної групи все 

ще відзначався незначний больовий син-

дром –  2,4±0,9 бала за ВАШ, що також 

супроводжувалося зменшенням індексу 

Лекена до 6,3±0,9 бала (р<0,05 відносно 

початкових показників).

У результаті сонографічного обсте-

ження у пацієнтів групи 1 на 7-й день 

після введення 1 мл препарату оригі-

нального бетаметазону відзначалася 

повна відсутність синовіту в колінному 

суглобі й не було ознак нерозчинених 

кристалів бетаметазону дипропіонату 

за даними ультразвукового дослідження 

(УЗД); така картина зберігалася і через 

Р.І. Блонський

Г.В. Новіцюк

Анкета для оцінки сумарного індексу Лекена 
(індекс тяжкості для гонартрозу)

1. Біль або дискомфорт: 
Біль уночі:
- немає;
- тільки при рухах та певних положеннях;
- навіть без рухів.
Ранкова скутість або біль після вставання з ліжка:
- немає або менше 1 хв;
- менше 15 хв;
- 15 хв і більше.
Збільшення вираженості болю після стояння на ногах упродовж 30 хв:
- немає;
- є.
Біль при ходьбі:
- не виникає;
- виникає тільки після проходження певної дистанції;
- виникає із самого початку і потім лише посилюється.
Біль або дискомфорт при вставанні без допомоги рук із положення сидячи:
- немає;
- є.
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2. Максимальна дистанція при ходьбі без болю: 
- немає обмежень;
- більше 1 км, але є утруднення;
- близько 1 км;
- 500-900 м;
- 300-500 м;
- 100-300 м;
- менше 100 м;
- з однією палицею або милицею;
- із двома палицями або милицями.
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3. Функціональна активність: 
Чи можете ви пройти один прогін східцями вгору?
Чи можете ви пройти один прогін східцями вниз?
Чи можете ви прибрати нижню полицю шафи, стоячи на колінах?
Чи можете ви йти нерівною дорогою?
Градація відповідей до вищенаведених запитань: вільно –  0, із певним утрудненням –  1, 
неможливо –  2. 
Чи виникає у вас штрикаючий біль або раптове відчуття втрати опори в ураженій кінцівці:
- не виникає;
- іноді;
- часто.
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Тяжкість остеоартрозу (бали): легкий –  від 1 до 4, помірний –  від 5 до 7, тяжкий –  від 8 до 10, дуже тяжкий –  від 11 до 12, 
вкрай тяжкий –  більше 12.
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4 тижні. При цьому у пацієнтів групи 2 

на 7-й день після введення 1 мл гене-

ричного бетаметазону відзначався 

невиражений (субклінічний) синовіт 

та ознаки нерозчинених кристалів бе-

таметазону дипропіонату в колінному 

суглобі за даними УЗД. Слід зазна-

чити, що через 4 тижні вираженість 

синовіту в даної групи хворих збільшу-

валася.

Порівняльний аналіз динаміки ви-

раженості больового синдрому за ВАШ 

та зміни сумарного індексу Лекена по-

казав статистично значущі відмінності 

(р<0,05) між рівнями вираженості больо-

вого синдрому у хворих груп 1 і 2 (рис. 1, 

2). У хворих групи 1 больовий синдром 

після введення препарату  Дипроспан® 

був відсутній або практично відсутній, 

на відміну від пацієнтів групи 2, у яких 

больовий синдром хоч і зменшився, але 

залишався, і пацієнти з групи 2 були ви-

мушені додатково отримувати знеболю-

вальні препарати. Дані результати можна 

пояснити тим, що Дипроспан® відрізня-

ється від генериків кращою розчинні-

стю кристалів бетаметазону і меншим 

розміром його кристалів [5]. При цьому 

існують дані, що генеричні препарати 

можуть містити меншу дозу бетаметазону 

фосфату і бетаметазону дипропіонату [6, 

7], що в кінцевому рахунку зумовлює їх 

терапевтичний ефект.

Висновки
Зіставляючи результати ретроспек-

тивного аналізу власного досвіду 

використання оригінального та ге-

неричного препаратів ін’єкційного 

бетаметазону пролонгованої дії при 

синовіті колінного суглоба на фоні гон-

артрозу II ступеня, слід зазначити, що 

препарат оригінального бетаметазону 

( Дипроспан®) забезпечив статистично 

достовірний більш виражений, трива-

лий клінічний ефект, а також приско-

рив усунення синовіту у пацієнтів цієї 

групи як за клінічними даними, так 

і за даними сонографії порівняно із гру-

пою хворих, котрим вводили препарат 

генеричного бетаметазону. Отримані 

нами результати спостережень дозво-

ляють рекомендувати препарат оригі-

нального бетаметазону (Дипроспан®) 

у дозі 1 мл як препарат вибору для лі-

кування синовітів колінного суглоба 

на фоні гонартрозу ІІ ступеня.
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Рис. 1. Порівняльна характеристика середньостатистичної динаміки вираженості 
больового синдрому за ВАШ у групах 1 та 2 
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*p<0,05 у групі 1 порівняно з початковими даними; †p<0,05 у групі 2 порівняно з початковими даними; 
#p<0,05 різниці між групами 1 та 2
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Рис. 2. Порівняльна характеристика середньостатистичної динаміки 
сумарного індексу Лекена у групах 1 та 2
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 *p<0,05 у групі 1 порівняно з початковими даними; †p<0,05 у групі 2 порівняно з початковими даними; 
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ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ
ДУМКА ФАХІВЦЯ

Тематичний номер • №3 • 2021 р.22

О.  О. Буднюк, д. мед. н., професор кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою, Одеський національний медичний університет

Складнощі та ускладнення при проведенні 
інтенсивної терапії в акушерстві*

За матеріалами конференції

Рівень материнської смертності є відображенням якості медичної допомоги і рівня організації служби охорони 
здоров’я в країні. Як зазначає МОЗ України, материнська смертність –  це смерть жінки, що настала в період вагітності 
(незалежно від її тривалості та локалізації) або протягом 42 днів після її закінчення з будь-якої причини, пов’язаної 
з вагітністю, обтяжена нею або її веденням. На нещодавньому практикумі для лікарів акушерів-гінекологів «Секрети 
майстерності від авторитетів та їх учнів»  професор кафедри хірургії № 1 з післядипломною підготовкою Одеського 
національного медичного університету, доктор медичних наук  Олександр Олександрович Буднюк представив 
доповідь «Складнощі та ускладнення при проведенні інтенсивної терапії в акушерстві», у якій висвітлив основні ланки 
надання невідкладної  допомоги в акушерстві згідно з останніми рекомендаціями доказової медицини.
Ключові слова: інтенсивна терапія в акушерстві, материнська смертність, післяпологова кровотеча, сепсис, окситоцин.

Доповідач зазначив, що головними 

причинами материнської смертно-

сті є: тромбоемболія легеневої артерії 

(ТЕЛА), артеріальна гіпертензія, кро-

вотеча, еклампсія, ектопічна вагітність, 

анестезіологічні ускладнення, емболія 

амніо тичними водами, передозування 

окситоцином, синд ром дисемінованого 

внутрішньосудинного згортання крові, 

сепсис, захворювання серця, внутріш-

ньочерепні крововиливи, судомний син-

дром, інфекції.

До основних причин, які призводять 

до несприятливого наслідку й прогнозу 

при проведенні інтенсивної терапії 

в акушерстві, відносяться (Upadhyay K., 

Scholefield H., 2008; Dupont C. et al., 

2009):

• затримка у проведенні лікувальних 

дій через недостатню оцінку об’єму кро-

вовтрати;

• відсутність або затримка доставки 

препаратів крові та її компонентів;

• відсутність належних алгоритмів лі-

кування;

• брак професійних навичок та знань;

• недосконалість організації надання 

медичної допомоги;

• ятрогенні ускладнення.

Останнім часом у галузі інтенсив-

ної терапії використовується термін 

«near miss», який у клінічній практиці 

застосовується щодо групи пацієнтів 

із вітальною дисфункцією, що вимагає 

проведення інтенсивної терапії в реані-

маційному відділенні, котрі б померли 

за відсутності проведення відповід-

ного лікування. За даними досліджень 

(Lynch C., 2008; Souza J., 2009), число 

випадків тяжких ускладнень вагітності, 

які викликають втрату здоров’я жінки, 

у 30 разів перевищує кількість випадків 

материнської смертності. У світі ос-

новними причинами випадків в акушер-

стві, які ледь не закінчилися летально, є 

кровотеча (масивна після пологова), сеп-

сис, прееклампсія, еклампсія та розрив 

матки (Wilson R. E., 2009).

Відсутність моніторингу факторів ри-

зику протягом вагітності, неповне ла-

бораторне обстеження й неправильне 

трактування отриманих результатів, 

відсутність консультування суміжних 

спеціалістів та помилки в оцінці якіс-

них та кількісних показників гемостазу 

є основними причинами виникнення 

ускладнень протягом вагітності та поло-

гів (Wilson R. E., 2009).

До основних прогностичних факторів 

летальних наслідків в акушерстві відно-

сять:

• медичні фактори: соматична пато-

логія, особливо артеріальна гіпертензія, 

ожиріння, цукровий діабет, вади серця, 

акушерські кровотечі, ушкодження більш 

ніж трьох систем організму, гіподіагнос-

тика, хронічна анемія в анамнезі, дефіцит 

маси тіла, бактеріальний вагіноз та інфек-

ції пологових шляхів, хронічна персисту-

юча гіпоксія плода; прогресуюча початкова 

анемія, яка супроводжується зниженням 

сатурації, кількості тромбоцитів, високим 

рівнем лактату сироватки крові, гіпергліке-

мією та гіпопротеїнемією; генералізовані 

набряки; наростання лейкоцитозу, рівня 

прокальцитоніну, С-реактивного білка 

й лейкоцитарного інфекційного індексу 

на фоні інтенсивної терапії; прогресування 

розладів системи згортання крові, що про-

являються у зниженні протромбінового 

індексу до 62-64%, встановленому інфі-

куванні госпітальною полірезистентною 

флорою та в інших ознаках, найбільш 

точно оцінюваних за шкалою APACHE II, 

за якою показник 24 бали відповідає кри-

тичному стану пацієнтки; оцінка за шка-

лою SOFA >2 балів (загрожуюча загибель);

• медично-організаційні: відсутність 

диспансерного спостереження та пізнє 

взяття на облік, несвоєчасне роз-

родження, агресивна тактика ведення 

пологів, несвоєчасне переведення па-

цієнтки в багатопрофільний стаціонар 

вищого рівня (пізніше 2 діб із моменту 

пологів).

Структура лікарських помилок при 

наданні невідкладної допомоги в аку-

шерстві включає відсутність/неадекватне 

виконання:

• оцінки периферичної мікроцирку-

ляції –  51%;

• пульсоксиметрії –  10%;

• вимірювання центрального веноз-

ного тиску (ЦВТ) –  21%;

• оцінки добового водного балансу –  

10%;

• контролю діурезу –  10%;

• моніторингу електролітного складу 

крові –  80%;

• коагулограми –  3%.

Структура лікарських помилок при лі-

куванні критичних станів в акушерстві 

включає:

• відсутність корекції гіповолемії –  

40%;

• призначення вазопресорів при гіпо-

волемії –  32%;

• застосування фуросеміду при гіпо-

волемії –  20%;

• призначення осмодіуретиків при 

гіпо волемії –  8%;

• використання нітратів та фуросеміду 

при кардіогенному шоці –  5%;

• несвоєчасне проведення штучної 

вентиляції легень –  3,5%;

• неадекватна корекція анемії –  3%;

• призначення калію при гіперкаліє-

мії –  3%;

• поліпрагмазія –  2%.

При лікуванні гострої кровотечі в аку-

шерстві насам перед необхідно дотри-

муватися хірургічної тактики контро-

 лю ушкоджень (damage control surgery) 

(Шифман Е. М., 2014):

– 1-й етап (акушер-гінеколог, хірург): 
після виконання лапаротомії необхідно 

зупинити кровотечу у будь-який спосіб 

(механічним натисканням, накладанням 

затискувачів, лігатур, тампонадою й на-

віть перетисканням аорти);

– 2-й етап (анестезіолог): стабілізація 

основних функцій організму, що відбу-

вається ефективніше за відсутності три-

валої кровотечі;

– 3-й етап (акушер-гінеколог): після 

ліквідації шокового стану забезпечення 

необхідного хірургічного гемостазу.

Розширена схема тактики damage 

control surgery передбачає (Allard S. et al., 

2014) наступні заходи:

• швидка діагностика масивної кро-

вотечі та коагулопатії за допомогою 

тромбо еластографії;

• до зупинення кровотечі –  підтри-

мання систолічного артеріального тиску 

(АТ) на рівні 90-100 мм рт. ст., оскільки 

за невстановленої причини кровотечі 

підвищення тиску сприятиме збіль-

шенню об’єму крововтрати;

• швидке зупинення кровотечі хірур-

гічним шляхом;

• профілактика розвитку/лікування 

гіпотермії, ацидозу і гіпокальціємії; про-

філактика гемодилюції за рахунок обме-

женого введення плазмозамінників.

Принципи ведення масивної крово-

течі включають наступні пункти (Тка-

ченко Р. О., 2018):

• невідкладна зупинка кровотечі із за-

стосуванням утеротоніків (тяжкість стану 

не є протипоказанням до операційного 

гемостазу);

• масивна інфузійно-трансфузійна 

терапія;

• терапія коагулопатії.

З метою збереження матки відразу 

після вилучення дитини рекомендовано 

застосування утеротоніків (окситоцин, 

ергометрин, карбетоцин, простаглан-

дини Е1 і Е2) та вазоконстрикторів (тер-

ліпресин місцево –  2 ампули по 400 мг 

розводять у співвідношенні 1:2 із фізіо-

логічним розчином до 10 мл для обко-

лювання матки). Утеротонічні препа-

рати, зокрема окситоцин, застосовують 

у дозі 10 МО на 500 мл фізіологічного 

розчину із внутрішньовенним уведен-

ням 60 крапель/хв; ергометрин –  у дозі 

0,5 мг, мізопростол –  800 мкг ректально, 

за наявності –  карбетоцин 100 мкг вну-

трішньовенно струминно. У жінок, 

які народжували природним шляхом, 

за відсутності факторів ризику окси-

тоцин (10 МО внутрішньом’язово) є 

утеро тонічним препаратом вибору для 

профілактики післяпологової кровотечі 

у третьому періоді пологів.

При розродженні шляхом кесаревого 

розтину введення 10 МО окситоцину 

(повільна внутрішньовенна інфузія) 

є необхідним кроком для зменшення 

об’єму крововтрати. У жінок із тяжкими 

серцево- судинними патологіями в ана-

мнезі введення окситоцину шляхом 

повільної інфузії низьких доз є безпеч-

нішим, ніж болюсне. Введення 5 МО 

окситоцину після народження дитини 

сприяє досягненню ефективних скоро-

чень матки та зменшенню об’єму кро-

вовтрати.  Окситоцин у фізіологічних 

дозах (<0,5 мМО/хв) не гальмує діурез, 

а навіть може незначно посилювати його 

за рахунок підвищення швидкості клубоч-

кового кровотоку і зниження канальцевої 

реабсорбції води та натрію. Однак у висо-

ких дозах (>5 мМО/хв) він має антидіуре-

тичну дію. Гіпергідратація можлива при 

одночасному застосуванні окситоцину 

з великою кількістю 5% розчину глюкози 

або 0,9% розчину NaCl. При швидкому 

введенні, якщо об’єм інфузії перевищує 

2,5 л, можливий розвиток набряку легень 

(Ткаченко Р. О., 2018).

Слід пам’ятати про можливий розви-

ток негативних наслідків застосування 

утеротоніків при інтенсивній терапії 

в акушерстві (Ткаченко Р. О., 2018):

• відзначено істотний негативний 

вплив окситоцину на серцево-судинну 

систему. При застосуванні фізіо логічних 

доз препарат викликає вазодилатацію 

коронарних артерій і судин головного 

мозку, не впливаючи на рівень АТ;

• при застосуванні високих доз ок-

ситоцину АТ може тимчасово знижува-

тися, а потім підвищуватися, що викли-

кає рефлекторний розвиток тахікардії, 

аритмії, набряк легень та синкопе;

• тривала інфузія окситоцину 

на фоні гіпотонічної кровотечі су-

проводжується депресією сегмента ST 

і підвищенням концентрації тропо-

ніну, що свідчить про розвиток ішемії 

міокарда. Клінічними проявами даного 

стану є поява болю, задишки й відчуття 

важкості за грудиною;

• окситоцин слід з обережністю за-

стосовувати у пацієнток зі схильністю 

до ішемії міокарда за наявності в ана-

мнезі серцево-судинних захворювань 

(вада серця, гіпертрофічна міокардіопа-

тія, ішемічна хвороба серця, у т.ч. спазм 

коронарних артерій) із метою уникнення 

значних змін АТ та частоти серцевих ско-

рочень;

• окситоцин слід з обережністю при-

значати пацієнтам із синдромом подов-

женого інтервалу QT або пов’язаними 

з ним симптомами, а також особам, які 

приймають препарати, що подовжують 

інтервал QT.* «Медичні аспекти здоров’я жінки», № 2 (137), 2021.

О.О. Буднюк
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В умовах нейроаксіальної анестезії 

внаслідок зниження компенсаторних 

рефлекторних реакцій несприятливі ге-

модинамічні ефекти окситоцину поси-

люються. Причому введення фенілеф-

рину не дозволяє купірувати небажані 

гемодинамічні ефекти окситоцину.

Описані також випадки материн-

ської смертності від кардіоваскулярних 

ускладнень, що виникли при введенні 

окситоцину, як в умовах гіповолемії 

на фоні патологічної крововтрати, так 

і без неї. Дані випадки асоційовані саме 

з уведенням високих доз (10 МО) окси-

тоцину. Уведення навіть 5 МО препарату 

під час абдомінального розродження 

пацієнткам без соматичної патології ви-

кликало зниження загального перифе-

ричного судинного опору на 60% й АТ 

на 33% (Шифман Е. М. и соавт., 2017).

Використання окситоцину разом 

із метилергометрином посилює ризик 

розвитку серцево-судинних ускладнень. 

При швидкому болюсному введенні 

10 МО окситоцину практично у 100% 

випадків виникає гіпотонія, перехідна 

тахікардія, на електрокардіограмі можна 

зареєс трувати ознаки ішемії міокарда. 

Повільне введення препарату змен-

шує ризик розвитку побічних ефектів 

і не веде до посилення крововтрати. 

Клінічно підтверджено, що адекватний 

тонус матки спостерігається при застосу-

ванні окситоцину в дозі 0,5-3 МО, а при 

її підвищенні до >5 МО значно збіль-

шується частота артеріальної гіпотензії. 

Підвищення дози окситоцину >5 МО 

при плановому кесаревому розтині є не-

виправданим.

Рандомізовані клінічні дослідження 

показали, що внутрішньовенне болюсне 

введення невисоких доз окси тоцину 

(0,5-3 МО) призводить до задовільного 

скорочення матки без збільшення об’єму 

крововтрати і не супроводжується ви-

раженими побічними ефектами з боку 

серцево-судинної системи. Болюсне 

введення 3 МО окситоцину під час ке-

саревого розтину виявилося настільки ж 

ефективним, як і внутрішньовенне кра-

пельне введення 30 МО окситоцину 

в 500 мл сольового розчину.

«Правило трійок» при застосуванні 

утеротоніків включає наступні реко-

мендації: 3 МО –  «ударна доза», протя-

гом 3 хв –  оцінка стану, 3 МО –  «доза 

спасіння». Усього вводиться три дози: 

одна –  «ударна» і дві «дози спасіння». 

Підтримувальна доза 3 МО вводиться 

у 100 мл сольового розчину протягом 

години. Трикратне введення 3 МО ок-

ситоцину через кожні 3 хв є ефективним 

і практично не впливає на основні гемо-

динамічні показники (Шифман Е. М. 

и соавт., 2017).

Для приготування стандартної інфузії 

окситоцину у 1000 мл розчину необхідно 

розчинити 1 мл (5 МО) окситоцину й ре-

тельно перемішати, обертаючи флакон. 

В 1 мл приготованої інфузії міститься 

5 мМО окситоцину. Окситоцин зазвичай 

уводять внутрішньовенно крапельно або 

використовуючи інфузійний насос для 

забезпечення точної швидкості введення. 

Крапельне введення окситоцину при по-

логах здійснюється наступним чином: го-

тують розчин препарату, розводячи вміст 

1 ампули (5 МО) окситоцину в 500 мл 

стерильного 5% розчину глюкози або 

0,9% розчину NaCl; інфузію починають 

зі швидкістю 8 або 10 крапель/хв, потім 

швидкість інфузії поступово збільшують 

залежно від характеру пологової діяль-

ності, кожні 5 або 10 хв на 5 крапель, але 

не більше 40 крапель/хв.

Спікер також звернув увагу на мож-

ливий розвиток негативних наслідків 

при введенні інших утеротоніків (Тка-

ченко Р. О., 2018), зокрема:

• метилергометрину –  напівсинте-

тичного препарату, похідного алкалої-

дів ріжків (ергометрину), що підвищує 

тонус та скоротливу активність міомет-

рія. Метилергометрин спричиняє ско-

рочення гладеньких м’язів кровоносних 

судин. При передозуванні можуть спо-

стерігатися наступні симптоми: нудота, 

блювання, абдомінальний біль, відчуття 

оніміння та поколювання в кінцівках, 

артеріальна гіпертензія, що в тяжких ви-

падках супроводжується пригніченням 

дихання, конвульсіями та комою;

• мізопростолу –  синтетичного похід-

ного простагландину Е1. При передозу-

ванні відзначається сонливість, тремор, 

судоми, біль у животі, гарячка, посилене 

серцебиття, артеріальна гіпотензія або 

брадикардія;

• карбетоцину –  у рекомендова-

них дозах (не вище 100 мкг) практично 

не впливає на нирки, однак володіє 

певним антидіуретичним ефектом, 

тому існує ризик розвитку гіпонатріємії 

та гіпер гідратації при масивних інфузіях. 

Щоб запобігти негативним наслідкам дії 

препарату, слід відмовитися від болюс-

ного введення і застосовувати його ін-

фузійно у 100 мл фізіологічного розчину;

• терліпресину –  синтетичного ана-

лога вазопресину. У рекомендованих до-

зах (до 400 мкг) терліпресин володіє пев-

ним антидіуретичним ефектом. При його 

застосуванні у високих дозах (>1000 мкг) 

існує ризик розвитку гіпонатріємії, гіпо-

каліємії, гіпергідратації (особливо при 

масивних інфузіях), олігурії. З боку сер-

цево-судинної системи терліпресин у ре-

комендованих дозах викликає незначний 

вазоспазм, незначно підвищує АТ, а у ви-

соких дозах –  різко його підвищує, може 

викликати брадикардію, аритмію, набряк 

легень, інфаркт міокарда. З метою запо-

бігання негативним наслідкам терліпре-

син слід уводити на початкових етапах 

терапії, бажано  внутрішньоматково.

Щодо гемостатичної терапії, то профе-

сор О. О. Буднюк відзначив, що при пла-

новому оперативному розродженні 

доцільність уведення транексамової 

кислоти має бути розглянута до початку 

проведення кесаревого розтину. На сьо-

годні рекомендовані дози транексамової 

кислоти становлять 20-25 мг/кг. При до-

слідженні ефективності й безпечності 

транексамової кислоти прямої пошко-

джуючої дії на функцію нирок не вияв-

лено. Доведено, що ризик тромбозу мож-

ливий при перевищенні дози препарату 

у 400 разів (Ma T. K. et al., 2017).

Концентрат протромбінового комп-

лексу також не впливає на функцію 

нирок і серця. Водночас є повідом-

лення, що комбіноване призначення 

протромбінового комплексу та свіжо-

замороженої плазми підвищує ри-

зик розвитку ниркової недостатності 

(Wiedermann C. J., 2016). Рекомбінантний 

фактор згортання крові VIIa також не по-

значається на функції нирок, натомість 

його застосування асоційоване з високим 

ризиком розвитку ТЕЛА.

Інфузійну терапію слід проводити 

при повному моніторингу параметрів 

гемодинаміки, оскільки надмірна інфу-

зія може призвести до дилюційної коа-

гулопатії та перевантаження рідиною. 

При масивній крововтраті необхідно 

проводити раннє (у перші 2 год) засто-

сування протоколу масивної трансфу-

зії: еритроцити, плазма, тромбоцити, 

кріопреципітат у співвідношенні 1:1:1:1. 

Причому доцільно використовувати ери-

троцити мінімального терміну зберігання 

(Marx G. et al., 2016).

При кровотечі, яка пов’язана з коагу-

лопатією, необхідно дотримуватися на-

ступних рекомендацій:

• при ознаках активної кровотечі або 

нестійкому гемостазі АТ слід підтри-

мувати в межах 80-100 мм рт. ст., тобто 

інфузійна терапія має бути неагресив-

ною;

• застосування транексамової кислоти 

рекомендовано в дозі до 3 г/добу;

• об’єм крововтрати >30-35% об’єму 

циркулюючої крові, ознаки операційної 

коагулопатії, рівень МНВ >1,5, подов-

ження активованого часткового тромбо-

пластинового часу в 1,5 раза є показан-

нями для призначення свіжозамороженої 

плазми, яка ефективна в дозі не нижче 

10-15 мл/кг. Слід відзначити, що після 

введення 1 л еритроцитарної маси необ-

хідно застосувати 250 мл свіжозаморо-

женої плазми в комбінації з еритроци-

тарною масою та тромбоконцентратом 

у співвідношенні 1:1:1;

• призначення кріопреципітату 1 МО 

на 10 кг є необ хідним при рівні фібрино-

гену <1,5 г/л;

• тромбоконцентрат (1 доза на 10 кг 

маси тіла) застосовується, якщо кіль-

кість тромбоцитів становить <50×109/л 

у поєднанні з геморагічним синдро-

мом; 1 доза збільшує число тромбоцитів 

на 5×109/л.

Доповідач наголосив, що некориго-

вана гіпо- й  гіперволемія –  надзвичайно 

небезпечні стани, які можуть приз вести 

до гіпоперфузії та порушення транспорту 

кисню, тому вкрай важливим є недопу-

щення їх розвитку.

Варто зауважити, що незважаючи 

на назву фізіологічний розчин хлориду 

натрію за своїм складом відрізняється 

від плазми крові за кількістю хлору 

(103 ммоль/л у плазмі проти 154 ммоль/л 

у NaCl). У зв’язку із цим при переливанні 

високих доз фізіологічного розчину ви-

никає гіпер хлоремія і, як результат, 

сольовий ацидоз. Також існує зв’язок 

між гіперхлоремією та несприятливими 

після операційними результатами (збіль-

шення терміну перебування у стаціонарі, 

підвищення захворюваності та смерт-

ності протягом 30 днів після операції). 

Отже, з метою запобігання негативним 

наслідкам слід проводити інфузійну те-

рапію в об’ємі не більше 1,5-2 л/добу 

(Marx G. et al., 2016).

Для оцінки реакції організму на про-

ведену інфузійну терапію необхідно ви-

користовувати наступні методи:

• визначення ЦВТ;

• вимірювання АТ інвазивним мето-

дом;

• проведення тесту пасивного під-

няття ніг;

• визначення серцевого індексу.

Проведення моніторингу іонного 

складу та об’єму інфузії є важливим на-

самперед для діагностики й запобігання 

метаболічному ацидозу, який прямо чи 

опосередковано впливає на гемодина-

міку, роботу дихальної системи, ЦНС, 

параметрів гемостазу. Із метою віднов-

лення нормального рН крові при мета-

болічному ацидозі можуть використо-

вуватися збалансовані кристалоїди, які 

містять такі попередники гідрокарбонат- 

іона, як малат (1,5 моль О
2
), ацетат 

(2 моль О
2
), лактат (3 моль О

2
), глюконат 

(5 моль О
2
).

Автор доповіді наголосив на важ-

ливих особливостях використання 

гідроксиетилкрохмалю та його похідних 

(Meybohm P. et al., 2014):

• використання гідроксиетилкро-

хмалю рекомендовано у ранні терміни 

після початку шоку, тобто тільки на піку 

шоку та гіповолемії;

• застосовувати дане інфузійне се-

редовище слід тільки для поповнення 

об’єму в гемодинамічно нестабільних 

пацієнтів при гіповолемії протягом мак-

симум 24 год;

• введення гідроксиетилкрохмалю 

має бути припинено після стабілізації 

гемодинаміки;

• слід уникати призначення зазна-

чених препаратів при хронічній або го-

стрій нирковій недостатності або якщо 

зберігається олігурія при введенні рідини 

(із гідроксиетилкрохмалем або без нього) 

протягом максимум 6 год.

При тяжкій прееклампсії темп  інфузії 

має не перевищувати 40-45 мл/год (мак-

симально –  80 мл/год або 1 мл/кг/год) 

за негативного рідинного балансу. При да-

ному стані необхідно віддавати перевагу 

збалансованим кристалоїдам та альбу-

міну 10% за гіпоальбумінемії  25 г/л.

Професор О. О. Буднюк зазначив, що 

не менш важливим питанням інтенсив-

ної терапії в акушерстві є інфекційні 

ускладнення та септичні стани. До ос-

новних факторів ризику сепсису під час 

вагітності та після пологів відносяться:

• зниження активності клітинної 

ланки імунної системи;

• ожиріння;

• цукровий діабет;

• анемія;

• інфекції органів малого таза в анам-

незі, наявність хронічних вогнищ інфек-

ції;

• порушення правил асептики та 

анти септики;

• кесарів розтин, травма м’яких тка-

нин пологових шляхів;

• післяпологова кровотеча, повторні 

аборти;

• затяжні пологи, довготривалий 

безводний період;

• внутрішньоматкові маніпуляції, не-

достатня санація матки;

• прееклампсія та еклампсія.

Найвищі показники чутливості 

та специфічності лабораторної діагнос-

тики при розвитку сепсису –  це визна-

чення рівня прокальцитоніну (88 та 81% 

відповідно) порівняно з визначенням 

кількості лейкоцитів, швидкості осі-

дання еритроцитів та рівня С-реактив-

ного білка.

Запідозрити розвиток перитоніту при 

наданні невідкладної допомоги в аку-

шерстві можна за наявності наступних 

ознак:

• інтоксикаційний синдром;

• парез кишечника (характерна незво-

ротність  симптомів незважаючи на про-

ведення інтенсивної терапії);

• наявність перитонеальних симптомів;

• стійкий больовий синдром;

• лихоманка;

• лейкоцитоз, токсична зернистість 

нейтрофілів.

Лікування сепсису та септичного шоку 

включає:

• санацію вогнища інфекції (у перші 

6 год після встановлення діагнозу);

• гемодинамічну підтримку;

• антибактеріальну терапію;

• ад’ювантну терапію.

Відповідно до наказу МОЗ України 

№ 676, показаннями до лапаратомії 

та екстирпації матки з придатками є:

Продовження на стор. 24.
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• відсутність ефекту від проведення 

інтенсивної терапії;

• наявність у матці гнійних вогнищ;

• прогресуюча маткова кровотеча;

• гнійні вогнища в ділянці придатків 

матки;

• виявлення при ультразвуковому до-

слідженні залишків плідного яйця.

Рефрактерний септичний шок зу-

стрічається в акушерстві у 6-7% ви-

падків, летальність при цьому стані 

досягає >50%. Рефрактерний септич-

ний шок –  це персистуюча артеріальна 

гіпотензія, поліорганна дисфункція 

та необхідність в інфузії  норадреналіну 

зі  швидкістю 0,2-0,5-1,0 мкг/кг/хв. За-

стосування високих доз вазопресорів 

є незалежним предиктором летально-

сті. При застосуванні норадреналіну 

в дозі >0,5 мкг/кг/хв летальність ста-

новить близько 60%, >1,0 мкг/кг/хв –  

до 80-90%.

Серед причин розвитку рефрактерного 

септичного шоку виділяють наступні 

фактори та стани:

• декомпенсований метаболічний 

ацидоз;

• недостатня санація вогнища ін-

фекції;

• гостра наднирникова недостатність;

• антибіотикорезистентність;

• виражена гіпоальбумінемія/гіпопро-

теїнемія;

• поліорганна недостатність.

При веденні пацієнтів із септичним 

шоком необхідно використовувати на-

ступний алгоритм лікування:

• норадреналін у дозі 0,1-0,5 мкг/кг/хв 

є препаратом першого ряду; гідрокортизон 

у дозі 200-300 мг/добу (50-100 мг, надалі –  

6-10 мг/год);

• корекція декомпенсованого метабо-

лічного ацидозу;

• санація вогнища інфекції;

• вчасна заміна антибактеріальних 

препаратів;

• підвищення колоїдно-онкотичного 

тиску плазми (0,521 × загальний білок – 

11,4) – 10-20% (20% розчин альбуміну 

є гіперонкотичним, і при застосуванні 

200 мл даного розчину об’єм циркулюю-

чої крові збільшується майже на 700 мл).

Своєчасна санація вогнища інфек-

ції достовірно покращує показники 

виживаності й знижує частоту тяжких 

порушень, а також термін перебування 

у стаціонарі.

Не менш важливим також є питання 

профілактики та ведення венозної 

тромбо емболії. До основних факторів 

ризику виникнення тромбозів під час 

вагітності та у післяпологовому періоді 

відносяться:

• ожиріння;

• вік >35 років;

• нефротичний синдром;

• варикоз вен нижніх кінцівок;

• цукровий діабет;

• тромбофілічні стани;

• кесарів розтин (особливо ургент-

ний);

• тромбоцитоз після кесаревого роз-

тину;

• післяпологова супресія лактації;

• прееклампсія та еклампсія;

• післяпологова кровотеча та гемо-

трансфузія;

• хірургічні втручання протягом вагіт-

ності та у після пологовому періоді.

На основі аналізу факторів ризику 

слід дотримуватися наступних реко-

мендацій щодо профілактики венозних 

тромбоемболічних ускладнень в аку-

шерстві.

• Низький ризик: антикоагулянти під 

час вагітності не призначаються. У після-

пологовому періоді антикоагулянти ру-

тинно не застосовуються. Рекомендовані 

механічні методи профілактики (компре-

сійні панчохи, рання активізація паці-

єнта).

• Середній ризик: під час вагітності 

рекомендовано призначення антикоагу-

лянтів та механічних засобів профілак-

тики тромбозу. Після пологів/кесаревого 

розтину використовують низькомолеку-

лярні гепарини (НМГ) впродовж 6-7 діб 

(наприклад, у випадку ургентного кеса-

ревого розтину без додаткових факторів 

ризику); механічні методи профілактики.

• Високий ризик: під час вагітності 

застосовуються високі профілактичні 

дози НМГ, а також панчохи з еластичною 

компресією. Після пологів/кесаревого 

розтину призначають високі дози НМГ 

упродовж наступних 6-8 тиж, а також 

панчохи з еластичною компресією.

• Вкрай високий ризик: у І триместрі 

вагітності –  НМГ у лікувальних дозах, 

у ІІ-ІІІ триместрах –  НМГ відповідно 

до маси тіла. Рекомендовано носіння 

панчіх з еластичною компресією. Після 

пологів/кесаревого розтину (після пря-

мих антикоагулянтів) застосовують анта-

гоністи вітаміну К упродовж не менш ніж 

3 міс, а також механічні методи тромбо-

профілактики.

Надання невідкладної допомоги 

в акушерстві має базуватися на дотри-

манні основних протоколів лікування 

та застосуванні прогресивних  методик 

моніторингу стану пацієнтів. Належний 

клінічний аналіз випадків, пов’язаних 

із критичними станами, є основним 

ресурсом подальшого зниження рівня 

материнської смертності. Це підтвер-

джується  однотипними недоліками ліку-

вально-діагностичного процесу, що при-

зводили до летального наслідку, якому 

можна було б запобігти, і до високого 

його ризику у жінок, які «ледь не по-

мерли». Пацієнтки високого ризику для 

розродження або проведення планового 

кесаревого розтину мають бути госпіталі-

зовані до спеціалізованих стаціонарів для 

надання медичної допомоги вторинного 

та третинного рівня

Підготувала Катерина Пашинська
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Складнощі та ускладнення при проведенні 
інтенсивної терапії в акушерстві
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Гелевий чи рідинний антибактеріальний
препарат для місцевого лікування
хірургічної інфекції: який обрати?

Правильне ведення хірургічних ран важливе для досягнення їх загоєння, уникнення ускладнень. У статті 
представлено сучасні особливості лікування ран, зокрема тих, що складно загоюються, а також розглянуто 
доцільність вибору гелевого або рідинного антисептика.
Ключові слова: : хірургічна рана, антисептик, гелевий антисептик, полігексанід, Пронтосан.

Обов’язковою умовою ефективного ліку-

вання ран, особливо таких, що складно загою-

ються, є повноцінна хірургічна санація. Метою 

санації є видалення гною та нежиттєздатних 

тканин, що зумовлює зменшення мікробної 

контамінації рани. Завершенням санації є 

обробка рани антисептиками. Застосовувати 

антисептики необхідно при веденні будь-якої 

рани. На сьогодні вибір препарату, технологія 

обробки, частота її проведення після операції 

недостатньо стандартизовані, тому у кожному 

спостереженні рішення приймає хірург осо-

бисто. Критеріями вибору є оцінка очікуваної 

тривалості загоєння рани та впливу чинників, 

що можуть його ускладнити.

Разове зменшення концентрації мікро-

організмів за допомогою рідинних антисеп-

тичних препаратів має найбільше значення за 

відсутності значних місцевих і системних пору-

шень метаболізму тканин та прогнозованої три-

валості лікування від 1 до 6 тижнів. За вказаних 

умов разове очищення рани, виконане під час 

первинної обробки та подальших перев’язок 

механічно, а також за допомогою рідинних 

антисептиків, достатнє для її очищення і за-

гоєння. Але якщо за прогнозом регенеративні 

процеси триватимуть довше 6 тижнів, то засто-

сування рідинних препаратів не є практичним.

При довгому загоєнні рани необхідне не 

разове зменшення концентрації мікроорганіз-

мів, а тривале пригнічення їх росту. Досягнення 

цієї мети найбільш ефективне за допомогою 

гелевих антисептичних засобів. Гелеві препа-

рати діють тривало і довго знаходяться в рані. 

Це перешкоджає вторинному інфікуванню, 

появі у рані антибіотикорезистентної флори, 

дозволяє знизити частоту перев’язок і таким 

чином зменшити навантаження на медичний 

персонал. Застосування гелевих антисептиків 

особливо важливе у хворих із поширеними ра-

нами та значними порушеннями метаболізму.

За результатами проведеного нами дослі-

дження для суттєвого зменшення мікробної 

контамінації рани слід промивати рідинним 

антисептиком 5-7 разів залежно від характерис-

тик тканин та збудника запалення (таблиця).

Однак, навіть при достатній частоті про-

мивання рани та раціональному виборі анти-

септика антибактеріальна терапія може бути 

неефективною. Однією з причин поганого 

загоєння рани є наявність метаболічно зу-

мовленого набряку тканин навколо вогнища 

гнійної інфекції, наприклад, при серцевій не-

достатності (рис. 1) або інсулінорезистентності 

(рис. 2). На тлі набряку тканин загоєння рани 

не відбувається, навіть якщо її санація вико-

нана повноцінно.

Оптимальне ведення такої рани включає:

• хірургічну санацію некротично-гнійного 

вогнища, його первинне промивання розчином 

полігексаніду (Пронтосан) або іншими рідин-

ними антисептиками;

• місцеве застосування NPWT (негативного 

тиску) для підтримки на низькому рівні бакте-

ріального навантаження та стимуляції крово-

току в рані;

• системну медикаментозну та/або хірур-

гічну корекцію основного захворювання (сер-

цевої недостатності, інсулінорезистентності).

Ще однією перешкодою до загоєння рани 

є наявність ниркової недостатності (рис. 3). 

Через особливості метаболізму процеси реге-

нерації значно уповільнені, ризик повторного 

інфікування рани анаеробною мікрофлорою 

високий. За цих обставин самостійно або 

під впливом традиційного лікування рана не 

загоюється, навпаки, відбувається поширення 

некротичних змін на до того не уражені тка-

нини.

Лікування рани включає:

• розкриття гнояка, первинне промивання 

розчином полігексаніду (Пронтосан Розчин для 

іригації ран) або іншим рідинним антисепти-

ком, відкрите ведення рани;

• місцево – полігексанід у вигляді гелю 

(Пронтосан Гель для ран/ Гель для ран Ікс один 

раз на добу);

• системно – коломіцин впродовж 21 доби, 

після чого стимуляція епітелізації.

Ідентифікація збудника інфекції та при-

значення системної антибактеріальної терапії 

так само важливі, як і місцева антисептична 

обробка рани. Це питання потребує окремого 

розгляду.

Таким чином, для профілактики розвитку ін-
фекції або разового очищення гнійного вогнища 
доцільне використання рідинних антисептичних 
засобів, зокрема полігексанід (Розчин для іригації 
ран Пронтосан). Оптимальним при первинному 
очищенні рани є здійснення 5-7 обробок. Гелеві 
антибактеріальні засоби, що містять полігексанід, 
Пронтосан Гель для ран/ Гель для ран Ікс, зав-
дяки тривалому впливу зумовлюють пригнічення 
активності мікрофлори у рані впродовж 24 год і 
створюють передумови для розвитку грануляцій, 
очищення рани та її подальшого загоєння.

Таблиця. Ефективність первинного очищення гнійного вогнища 
після хірургічної некректомії і механічного видалення гною

Кількість промивань 
рідинним 

антисептиком

Кількість мікроорганізмів у полі 
зору при бактеріоскопії відбитків

Розкриття кишки

3 2-5

5 0-1

7 0-1

Розкриття 
внутрішньочеревного 
гнояка

3 2-5

5 0-1-3

7 0-1

Розкриття підшкірного гнояка, 
некректомія, висічення 
інфільтрованих тканин

3 7-9

5 1-3-5

7 1-3

10 1-3

Рис. 1. Гнійна рана стопи у пацієнта із серцевою недостатністю (до некректомії/через 30 днів)

Рис. 2. Гнійна рана стопи у пацієнтки з інсулінорезистентністю (до некректомії/через 29 днів)

Рис. 3. Гнійна рана стопи у пацієнта з нирковою недостатністю 
(до санації гнійно-некротичного вогнища і некректомії/через 30 днів)

С.Є. Подпрятов
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COVID-19: особливості ураження легень 
і причини пошкодження нирок*

Досвід коронавірусної пандемії показав, що жодна 

з країн світу, незалежно від рівня розвитку економіки і ме-

дицини, різних можливостей для масового проведення 

протиепідемічних заходів, ні самостійно, ні в кооперації 

не змогла забезпечити адекватний захист свого населення 

від COVID-19. Усі країни світової спільноти виявилися 

зовсім не готовими до такої пандемії і залишилися фак-

тично беззахисними перед новою вірусною атакою.

Незважаючи на відносно невисокий рівень леталь-

ності при COVID-19 (2,2% –  у світі; 2,3% –  в Європі 

та 1,7% –  в Україні), ця хвороба становить серйозну 

загрозу для окремих категорій населення: осіб старше 

50 років, хворих на цукровий діабет (ЦД) і людей із су-

путніми захворюваннями легень.

Майже за рік «знайомства» з новою коронавірусною 

інфекцією стало відомо, що клінічна картина COVID-19 

не має патогномонічних симптомів і синдромів і прин-

ципово не відрізняється від клініки звичайної гострої 

респіраторної вірусної інфекції.

Клінічно і патогенетично COVID-19 схожа на грип. 

Особливо це стосується тяжких форм, оскільки в обох 

випадках передусім привертає увагу розвиток так званих 

вірусних пневмоній.

Зважаючи на безпосереднє ураження SARS-CoV-2 

альвеолоцитів, інтерстиційні ковідні пневмонії, імо-

вірно, можуть розвинутися, однак насправді це стається 

значно рідше, ніж діагностується. Справа в тому, що па-

тогенетично ковідні і грипозні «пневмонії» є радше на-

бряком легень, спочатку інтерстиційним, а потім, у разі 

прогресування, –  альвеолярним [1-4]. Істотною відмін-

ністю є тільки швидкість появи і темпи розвитку цього 

набряку. При грипі він виникає рано –  на 1-шу –  3-тю 

добу хвороби і розвивається доволі швидко (іноді –  бли-

скавично), що вкрай ускладнює ефективну терапію. У разі 

COVID-19, навпаки, той набряк легень, який називають 

«пневмонія», зазвичай виникає пізніше –  на 5-ту –  7-му, 

а іноді й пізніше –  на 10-12-ту добу хвороби і розвивається 

досить повільно, з поступовим, але неухильним наростан-

ням дихальної недостатності. Ці дані повністю підтвер-

джуються результатами патоморфологічних досліджень 

[4], а також інструментальними методами у вигляді різних 

видів комп’ютерної томографії (КТ), яка при COVID-19 

фактично стала обов’язковою і повсюдною, а скоро взагалі 

може перетворитися на рутинне обстеження. 

Томографічний синдром у вигляді «матового скла» 
більшість клініцистів позиціонують як «патогномо-
нічний». Однак насправді він таким у жодному разі 
не є, оскільки виявляється не лише при різноманітній 
легеневій патології, а й у здорових огрядних людей 
під час фази видиху. Крім цього зазначений синдром 
стає видимим лише тоді, коли томографічний «зріз» 
тканини легені становить <4 мм [5]. Для ураження 
легень при COVID-19 ця ознака ще раз підтверджує 
той факт, що йдеться не про «пневмонію», а саме про 
набряк легень. Для цього є пояснення.

   Так, за наявності клінічних і лабораторних ознак ди-

хальної недостатності (наприклад, у вигляді задишки 

й зниження сатурації киснем менше 95% при пульс-

оксиметрії) зазвичай тільки в разі відсутності змін при 

звичайній рентґенографії органів грудної порожнини 

вдаються до КТ-обстеження легень, під час якого і ви-

являють синдром «матового скла» у вигляді підвищеної 

щільності легеневої тканини. Очевидна яскрава розбіж-

ність даних звичайної рентґенографії і КТ в того самого 

хворого в той самий час і з такою самою патологією! Але 

за фактом ніякої неузгодженості немає. Усі відмінності 

з’ясовні. Так, інтенсивність рентґенівського випроміню-

вання при звичайній рентґенографії істотно вища за таку 

при КТ. Тому й зміни в інтерстиції легень у вигляді його 

підвищеної щільності будуть помітні тільки на КТ-знім-

ках, адже під час звичайної рентґенографії проміння про-

ходить крізь таку слабку перешкоду практично вільно. 

Чутливість КТ значно вища, тому саме при КТ уловлю-

ватимуться навіть незначні зміни в тканині легень.

До формування томографічної картини у вигляді 
«матового скла» призводять декілька основних мор-
фологічних змін у тканинах легень. Це накопичення 
рідини в інтерстиційному просторі на тлі збереження 
повітряності альвеол і бронхіол; часткове незначне 
заповнення альвеолярного апарату рідиною (ексудат, 
трансудат) і клітинними елементами (пошкоджений 
епітелій, лейкоцити або еритроцити при геморагіч-
ному набряку). Якщо альвеоли будуть повністю за-
повнені, а отже –  безповітряні, при КТ формується 
томографічний синдром «консолідації». І тільки 
на цьому етапі зазначені зміни будуть доступні для 
візуалізації під час звичайної рентґенографії [5]. Тому 
при інтерстиційних пневмоніях, інтерстиційному на-
бряку легень чітко видима патологія на КТ-зобра-
женні є непомітною для звичайного рентґенографіч-
ного дослідження.

Це також можна підтвердити й клінічно. Так, при 

інтер стиційних пневмоніях та інтерстиційному набряку 

легень не чути патологічних аускультативних феноме-

нів, необхідних для встановлення діагнозу пневмонії. 

Дрібно пухирцевих вологих, а часто й сухих хрипів ми 

не чуємо через відсутність рідкого вмісту в альвеолах. На-

віть ослаблення дихання і посилення «голосового трем-

тіння» зазвичай не вдається визначити, оскільки процес 

дифузний, а згадані методи використовують порівняль-

ний принцип над симетричними ділянками легень.

 

Тобто ні клінічно, ні рентґенологічно (при звичайній 
рентґенографії) ми не можемо виявляти інтерстиційні 
зміни легень. Ці методи надто грубі проти КТ, і це дово-
дить, що при COVID-19 основною патологією легень є 
прогресуючий набряк, а не «ковідна пневмонія».

Підтверджується це й запропонованою нами раніше 

(ще в квітні 2020 р.) тактикою терапії грипозних і ко-

відних «пневмоній», яка забезпечувала чіткий клініч-

ний ефект [1-4], але спочатку не лише заперечувалася, 

а й категорично заборонялася вітчизняною офіцій-

ною, а раніше –  і світовою медициною. Йдеться про 

успішне застосування дексаметазону в терапії тяжких 

форм COVID-19, і лише в червні 2020 р., після майже 

півроку від початку пандемії, дексаметазон визнали 

як «новацію». 

Саме застосування дексаметазону, який серед глюко-
кортикоїдних препаратів має максимальну проти-
набрякову дію, забезпечило яскравий клінічний 
ефект у лікуванні грипозних і ковідних «пневмоній». 
Тож це ще раз переконливо доводить той факт, що 
ми маємо справу не з пневмонією, а з інтерстиційним 
набряком легень, а отже, і підходи до його лікування 
мають бути по суті іншими, ніж при пневмоніях.
Таке розуміння вкрай важливе, оскільки сам термін 
«пневмонія», а ще й із досить тяжким перебігом, а та-
кож серйозним ризиком можливої смерті, у свідомо-
сті лікаря-практика асоціюється з необхідністю про-
ведення масивної багатокомпонентної інтенсивної й 
тривалої антибіотикотерапії. 

Проте навіть пересічна людина знає, що антибіотики 

на віруси не діють. Тобто їх профілактичне призначення 

не лише невиправдане і безперспективне, а й таїть у собі 

серйозні загрози у вигляді селекції антибіотикорезистент-

них штамів, побічних токсичних ефектів, а також пов’яза-

них із ними ускладнень! Проте, незважаючи на це, у біль-

шості випадків у терапії хворих на ковідні «пневмонії» 

присутня поліпрагмазія з антибіотиками.

Спочатку це не спричиняло занепокоєння, особливо 

на перших етапах становлення лікувальної тактики 

і стратегії. Основною спрямованістю була розробка 

і аналіз терапії ковідної «пневмонії». Тому не особливо 

звертали увагу на пошкодження інших органів і систем 

(нирок, печінки та ін.), оскільки пов’язували їх не з пря-

мою цитотоксичною дією збудника або токсичними 

ефектами медикаментів, а із синдромом ПОН, що ча-

сто формується внаслідок тяжкої основної первинної 

патології.

Але згодом клініцисти почали звертати увагу 

на клініко- лабораторні ознаки ураження печінки, 

які все частіше виникали у хворих, а також нирок 

і серця, що вже було складно пов’язати саме із синд-

ромом ПОН. Із проблемою кардіопатології в разі 

COVID-19 розібралися досить швидко, логічно пов’я-

завши її безпосередньо із застосуванням похідних 

хлорохіну і гідроксихлорохіну, окремих макролідів 

і фторхінолонів, кардіотоксичність яких була вже за-

гальновідома. Це й дало можливість доволі швидко 

відмовитися від застосування протималярійних препа-

ратів –  вони показали повну відсутність ефективності 

Метою роботи був аналіз особливостей ураження легень у зіставленні з патогістологічними відомостями про 
 пошкодження нирок при COVID-19 зі спробою знайти об’єктивні причини зазначеної патології. 
Ураження нирок досі вважають переважно вторинним і пов’язаним із поліорганною недостатністю (ПОН), 
 гіпоксією, ішемією, синдромом дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ) при тяжкому і вкрай тяж-
кому ступеню хвороби. Водночас встановлено, що початкові клініко-лабораторні ознаки ниркової патології 
(у вигляді підвищення рівня креатиніну й сечовини в крові, протеїнурії, циліндрурії, а згодом й олігурії) збіга-
ються в часі (на 5-ту –  7-му –  10-12-ту добу хвороби) із прогресуванням ураження легень, або коронавірусної 
 «пневмонії», що в більшості випадків патогенетично і клінічно є спочатку інтерстиційним, а згодом –  альвео-
лярним набряком легень (як і в разі грипозного ураження легень). Характерною особливістю цієї «пневмонії» 
 (набряку легень) і ураження нирок є їх «відстроченість» і поступове, досить повільне, але неухильне прогресу-
вання. Здійснений аналіз дав можливість зробити висновок про те, що при COVID-19 указане ураження з вислі-
дом у гострий тотальний нефронекроз є наслідком прямої поєднаної вірусно-медикаментозної цитотоксичної 
дії на нирковий епітелій, що патоморфологічно проявляється як тотальний нефронекроз, а клінічно –  у вигляді 
гострої ниркової недостатності, що в багатьох випадках завершується смертю пацієнта.

Ключові слова: COVID-19, набряк легень, ураження нирок, патоморфологія, нефропатія, нефронекроз.
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при COVID-19. Проблему субклінічного ураження 

печінки у вигляді підвищення активності сироватко-

вих трансаміназ також пов’язали з медикаментозною 

гепатотоксичністю. І це припущення виявилося пра-

вильним, оскільки підвищення активності трансаміназ 

було транзиторним і поступово зникало після відміни 

медикаментів.

А от пошкодження нирок при COVID-19 досі вважають 

переважно вторинними і пов’язаними з ПОН, гіпоксією, 

ішемією, ДВЗ-синдромом у разі тяжкого та вкрай тяж-

кого ступеня хвороби. Але усе ж привертає увагу те, що 

ураження нирок зазначається і прогресує паралельно 

з коронавірусною «пневмонією» і виникає також на тлі 

масивного застосування медикаментів, що є достатньо 

нефротоксичними. Варто зазначити, що пошкодження 

нирок у хворих на COVID-19 переважно спостерігають 

при супутньому ЦД, тобто при вже наявній діабетичній 

нефропатії, а отже, нирки в цієї категорії хворих значно 

чутливіші до нефротоксичних чинників.

Було встановлено, що перші клініко- лабораторні 
симптоми ниркової патології спостерігали у хворих 
на COVID-19 на 5-ту –  7-му –  10-12-ту добу хвороби. 
Симптоми проявлялися у вигляді підвищення сиро-
ваткового рівня креатиніну і сечовини, незначної про-
теїнурії, циліндрурії (у вигляді зернистих циліндрів). 
Пізніше, на тлі прогресування хвороби і наростання 
рівня креатиніну й сечовини, у хворих спостерігалася 
олігурія, а потім вже й анурія. Причому нефропатія 
виникала практично паралельно з ковідною «пневмо-
нією» і також разом із нею неухильно прогресувала.

Етіологія ураження нирок у хворих на COVID-19 досі 

остаточно не з’ясована, але все ж, незважаючи на на-

ведені очевидні факти, більшість клініцистів-практи-

ків пов’язують її із синдромом ПОН, ішемією і ДВЗ-

синд ромом. Прямою ж цитотоксичною дією збудника 

COVID-19 або токсичною дією ліків на нефроцити 

ураження нирок практично ніхто не пояснює, хіба що 

на рівні гіпотези або віддаленого припущення.

Також у доступному інформаційному просторі немає 

достатніх і об’єктивних даних про патоморфологічну 

 гістологічну картину пошкодження нирок при корона-

вірусній інфекції [6-8].

Тому наступною метою роботи була спроба знайти 

об’єктивні причини ниркової патології при COVID-19.

Під час огляду макроскопічно нирки червонува-

то-коричневого насиченого кольору (повнокровні). 

Їх розміри не збільшені, відповідають статі й віку по-

мерлих і в середньому становлять: довжина –  10-12 см, 

ширина –  приблизно 5 см; товщина –  приблизно 

3,5 см. Поверхня нирок вкрита кратероподібними за-

глибленнями, дно яких вистлане кров’янистими ма-

сами. Ці утворення не пов’язані з нефросклерозом. Їхня 

глибина становить від 2 до 5 мм, діаметр коливається 

від 3 до 6 мм. Фіброзна капсула знімається легко. Під-

капсульної кровотечі немає. На розрізі межі шарів (кір-

кового й мозкового) нечіткі, глибина кратероподібних 

утворень визначається на рівні кіркового шару, не вихо-

дячи за нього. На розрізі ці утворення зовні нагадують 

«інфаркти» кіркового шару, але гістологічно інфаркти 

не виявляються. Лоханки й чашечки –  без макроско-

пічних особливостей і змін.

Патогістологічна картина ураження нирок при біль-

шості патологічних процесів характеризується одно-

типністю й універсальністю, а саме –  пошкодженням 

тубулярного апарату нирок, що проявляється різною 

мірою і різними видами дистрофії (білковою, жиро-

вою, вакуольною), часто некрозом епітелію ниркових 

канальців кіркової частини нефрону. Найчастіше всі 

зміни зазначають саме в проксимальних канальцях, 

як у звивистій, так і прямій їх частині (рис. 1, 2). Така 

картина фактично не залежить від етіології пошко-

дження (крім травматичної) і рівною мірою спостеріга-

ється в разі: прямого токсичного, імунного, у тому числі 

автоімунного, а також токсико-алергічного ураження 

нирок; циркуляторного (ішемічного) пошкодження, 

зокрема при гострому респіраторному дистрес-синдромі 

(ГРДС); так званого синдрому системної запальної від-

повіді (ССЗВ); ДВЗ; синдрому ПОН, а також прямого 

вірусного ураження ниркових клітин [7-10].

За наявності всіх зазначених етіологічних чинників 

клубочковий апарат нирок практично не страждає.

Імовірно така універсальність гістологічної картини 

зумовлена вищою чутливістю канальцевого епітелію 

до дії прямих і опосередкованих пошкоджувальних 

чинників, а також з істотною відмінністю системи 

кровопостачання клубочкового й тубулярного апарату 

нирок. Так, у васкуляризації одного ниркового тільця 

(клубочка) бере участь понад 50 капілярів, а капілярна 

сітка канальців уже за фактом вторинна, оскільки утво-

рюється і живиться з виносної артеріоли клубочка, при-

чому практично в усіх відділах ниркового канальця. 

Таким чином, тубулярний апарат, якщо порівняти 

з клубочковим, має менший ступінь гемодинамічного 

і метаболічного забезпечення. Необхідно вказати, що ві-

зуальні макрогістологічні зміни (ультраструктурні зміни 

клітин при світловій мікроскопії недоступні) каналь-

цевого апарату переважно спостерігаються в кіркових 

відділах тубулярного апарату (проксимальні й дистальні 

звивисті канальці) і рідко –  у прямих відділах і тонкій 

частині канальцевого апарату.

На мікрознімках чітко видно венозне повнокрів’я, 

незначні зміни епітелію канальців, вогнищево –  епіте-

лій канальців у стані білкової, жирової або вакуольної 

дистрофії. Просвіти канальців нерівномірно розширені, 

містять де-не-де зернисті циліндри. Клітини епітелію 

без’ядерні, із крихтеподібними або зернистими грудоч-

ками. Характерним ураженням нирок при COVID-19 є 

виражене пошкодження не лише канальцевого апарату 

ниркового нефрону (найчастіше проксимального від-

ділу канальців і звивистих канальців), а й клубочкового 

апарату нирки, незважаючи на високий рівень його ва-

скуляризації. Патогістологічні зміни в кірковій речовині 

нирки при COVID-19 проявляються у вигляді венозного 

повнокров’я, помірного збільшення розмірів ниркових 

тілець (ниркових клубочків), суттєвим розширенням 

і деформацією порожнини під зовнішньою капсулою 

ниркових клубочків з наявністю в цих порожнинах тка-

нинного детриту у вигляді деградуючих клітин епітелію 

клубочка (подоцитів, можливо мезангію і ендотелію ка-

пілярів), а також конденсацією і зморщенням судин-

ного капілярного апарату ниркового клубочка.

Характерною патогістологічною ознакою при 

COVID-19 є виражене ураження проксимальних зви-

вистих канальців у кірковій речовині з накопиченням 

в їх просвіті зернистих циліндрів (деградуючий епітелій 

канальців) і практично відсутність зернистих цилін-

дрів у прямій частині канальців (у тому числі й у петлях 

Генле) в мозковій речовині нирок.

Таким чином, сумарно патогістологічно картину 
ураження нирок при COVID-19 можна розглядати 
як тотальний нефронекроз.

Ті нечисленні дослідження, проведені раніше у хво-

рих на COVID-19, практично збіглися з результатами 

нашої роботи. Так, при світловій мікроскопії була ви-

явлена картина гострого канальцевого пошкодження 

у вигляді зникнення щіткової облямівки, вакуолярної 

дистрофії і некрозів епітелію канальців з оголенням 

базальної мембрани, розширенням просвіту канальців 

і накопиченням в них деградуючого епітелію у вигляді 

зернистих циліндрів. Також спостерігалася дифузна 

агрегація еритроцитів у перитубулярних і клубочкових 

капілярах, іноді мікротромби в судинній сітці клубочків 

були без деструкції еритроцитів, без тромбоцитів і без 

фібринових тромбів. Особливістю агрегації еритроцитів 

у мікроциркуляторному руслі ниркових капілярів було 

те, що така агрегація не містила тромбоцитів, фрагмен-

тів еритроцитів, фібринових тромбів або фібриноїдного 

некрозу. Також зазначені зміни в клубочках нефронів 

у вигляді сегментарного пошкодження ендотелію (пі-

ниста дегенерація) і епітелію (вакуолізація) [7, 8].

Наведена картина ілюструє саме гострий тотальний 

нефронекроз –  на відміну від гострого тубулярного нефро-

некрозу, що буває найчастіше. Але, незважаючи на цю 

відмітну особливість, все ж залишаються нез’ясованими 

причини не лише такого особливого ураження нирок, а й 

взагалі етіологія цього пошкодження при COVID-19.

Усі можливі причини ураження нирок були зазначені 

раніше. І в разі інфекції COVID-19 усі вони можливі. 

Адже при цій хворобі має місце і ГРДС, і ДВЗ-синдром, 

й ішемія при масивному мікротромбоутворенні, і гіпер-

активність імунної системи, і виражена гіпоксія. Не ви-

ключено також прямий або опосередкований токсич-

ний вплив на нирки медикаментів, але прямих доказів 

цьому немає.

Проте варто звернути увагу, що в гістологічній картині 
при згаданих видах патології практично не спостеріга-
ється пошкодження клубочкового апарату, і це можна 
вважати відмітною особливістю ураження нирок при 
COVID-19. Але це не дає нам відповіді на питання 
про причину такого ураження.
Єдиним логічним припущенням етіології такого осо-
бливого ураження може бути пряме вірусне пошко-
дження епітелію нефронів або поєднаний вплив за-
значених факторів.

Відомо, що в разі прямої дії на клітини нирки по-

ліомавірусів, герпесвірусів, аденовірусів та ін. можна 

спостерігати таку морфологічну картину –  гострий 

тубулярний, тубуло-інтерстиційний нефрит із пере-

важним ураженням збиральних трубочок, дистальних 

відділів і тонкої частини (петлі Генле) канальцевого апа-

рату нирки [11]. Реплікація вірусів в епітелії ниркових 

канальців спричинює лізис клітин і оголення базаль-

них мембран, що призводить до гострого канальцевого 

некрозу. Клубочковий апарат практично не страждає, 

і його зміни зазвичай обмежуються пошкодженням па-

рієтальних епітеліоцитів зовнішньої капсули клубочка. 

За даними літератури, реплікація вірусу в подоцитах 

(епітелії вісцерального відділу клубочка) украй рідкісна. 

Також винятково рідко зазначається вірусна реплікація, 

а отже, і пряма цитопатична дія в ендотелії ниркових 

судин, передусім капілярів [11-13].

Продовження на стор. 28.

Рис. 2. Мозкова і кіркова речовина нирки 
(світлова мікроскопія, збільшення 40×10): 

1 –  проксимальні відділи звивистих ниркових канальців; 2 –  некрози 
й дистрофія епітелію ниркового канальця; 3 –  зернисті циліндри 

в порожнині канальця; 4 –  тонкі частини канальців нефронів; 
5 –  збірні трубочки; 6 –  крововиливи
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Рис. 1. Кіркова речовина нирки 
(світлова мікроскопія, збільшення 40×10): 

1 –  капілярна сітка клубочка нефрону; 2 –  звивисті дистальні ниркові 
канальці; 3 –  виражені дистрофічні й некробіотичні зміни епітелію 

звивистих проксимальних ниркових канальців; 4 –  зовнішня капсула 
нефрону; 5 –  вісцеральна капсула нефрону; 

6 –  епітелій ниркового канальця

4

3

2

3
1

3



МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПРОБЛЕМИ
ПОГЛЯД ФАХІВЦЯ

Тематичний номер • №3 • 2021 р.28

Ці гістологічні зміни нирок пов’язані з прямою ци-

топатичною дією поліомавірусів, герпесвірусів та аде-

новірусів, але в доступному інформаційному просторі 

поки що немає даних робіт, які б продемонстрували 

і довели пряму дію SARS-CoV-2 на епітелій нефронів. 

Дійсно, є достатньо досліджень, у ході яких було вста-

новлено, що при COVID-19 має місце ураження ни-

рок, але пов’язують його не лише з можливою прямою 

цитопатичною дією збудника на нефроцити, а з цілою 

низкою інших можливих причин, про які вже згадува-

лося, –  гіпоксією, ішемією, ССЗВ, ГРДС, ДВЗ-синдро-

мом, синдромом ПОН, імунним, автоімунним, токсико- 

алергічним і прямим токсичним медикаментозним 

пошкодженням нирок [8, 14, 15].

Усі ці фактори мають місце при COVID-19 і цілком 
можуть бути причиною пошкодження нирок, але 
не варто забувати, що клітинний мембранний ре-
цептор до  SARS-CoV-2 у вигляді ангіотензинпере-
творювального ферменту (АПФ-2) також є на епітелії 
нефронів (більше –  в епітелії проксимальних каналь-
ців, менше –  на подоцитах, і практично немає його 
на нирковому ендотелії). А тому, з огляду на троп-
ність вірусу до рецепторів АПФ-2 і використання його 
збудником для прикріплення до клітини та інвазії, 
дуже висока ймовірність реплікації SARS-CoV-2 в епі-
телії нефронів (як у клубочках, так і в тубулярному 
апараті) [8, 14, 15].

Прямим доказом цього може бути поєднане ураження 

епітелію клубочків і епітелію канальців у вигляді тоталь-

ного нефронекрозу, чого практично не буває при інших 

причинах гострого пошкодження нирок. Непрямим, але 

вагомим доказом цьому може бути той факт, що почат-

кові клініко-лабораторні ознаки ниркової патології (у ви-

гляді підвищення рівня креатиніну й сечовини у крові, 

протеїнурії, циліндрурії, а згодом й олігурії) збігаються 

в часі (на 5-ту –  7-му –  10-12-ту добу хвороби) і з прогре-

суванням ураження легень або коронавірусної «пневмо-

нії». Характерною особливістю цієї «пневмонії» (набряку 

легень) і ураження нирок є їх «відстроченість» і посту-

пове, досить повільне, але неухильне прогресування.

Клінічною особливістю ураження нирок при COVID-19 
є те, що зазвичай воно розвивається у хворих на ЦД, 
нерідко не лише компенсований, але й прихований, 
виявлений вже за непрямими ознаками під час па-
тологоморфологічного дослідження (переважно 
це  характерна для ЦД ангіопатія).

Наведені аргументи на користь реплікації SARS-CoV-2 

у нефроцитах та їх прямого пошкодження хоч і значущі, 

але все ж залишаються лише припущенням. Остаточ-

ним підтвердженням може бути тільки детекція вірусу 

або його компонентів в епітелії нефронів за допомогою 

імунофлюоресцентного аналізу (ІФА). Але для цього 

на сьогодні ще немає необхідних антитільних діагности-

кумів (моноклональних антитіл до протеїнів COVID-19, 

мічених флюорохромом), а електронна мікроскопія досі 

малодоступна і технічно є доволі складним методом до-

слідження, навіть на етапі приготування препаратів для 

цієї мікроскопії. Тому доказ тропності до тканини нирок 

і прямої цитопатичної дії SARS-CoV-2 на нефроцити за-

лишається перспективним дослідженням.

Попри це, вже з’явилися роботи, в яких показано, що 

при електронній і імунофлюоресцентній мікроскопії тка-

нин нирок померлих від COVID-19 в епітелії клубоч-

ків (подоцитах) зареєстрована реплікація вірусу, який 

морфологічно і генетично дуже схожий із SARS-CoV-2. 

Проте й це ще не є остаточним доказом [6-8].

Тепер необхідно звернутися до аналізу інших можли-

вих причин ураження нирок при COVID-19. Ураховуючи 

наявність доведеного гіперімунного компонента в пато-

генезі цієї хвороби, що потребує застосування імуноде-

пресивної терапії (за образним виразом «вбиває не вірус, 

а імунна  гіперактивність»), логічно було б припустити й 

імунний або автоімунний механізм ураження. Для цього 

припущення й насправді є всі підстави. Але в гістоло-

гічній картині пошкодженої ниркової тканини відсутня 

обов’язкова для таких патомеханізмів [9, 10] лімфоцитарна 

і макрофагальна інфільтрація тканин. Можливо, ці па-

томеханізми і мають місце при COVID-19, але їх ступінь 

і тропізм до тканин нирок, найімовірніше, дуже незначні.

Залишається ще один важливий і дуже перспектив-

ний кандидат на роль чинника прямого негативного 

токсичного впливу на нирки –  це пряме медикамен-

тозне пошкодження нефроцитів.

Загальновідомо, що багато ліків мають різний сту-

пінь нефротоксичності. Використовувані в експеримен-

тальній практиці моделі гострої ниркової недостатності 

передбачають введення тварині саме нефротоксичних 

фармакологічних препаратів. Клініцисти найчастіше 

стикаються з нефротоксичною дією антибіотиків, зо-

крема аміноглікозидів, окремих представників фтор-

хінолонів, більшості протигрибкових препаратів для 

системного застосування та ін. [16].

Аналіз практики лікування хворих на коронавірусні 
«пневмонії» підтверджує, що і на амбулаторному, 
і на стаціонарному етапі має місце серйозна полі-
прагмазія, передусім необґрунтоване призначення 
хворому одночасно декількох антибіотиків, токсичні 
ефекти яких можуть не просто підсумовуватися, 
а при взаємодії з іншими засобами нерідко проявляти 
парадоксальні реакції. 

Найчастіше застосують цефалоспорини, фторхіно-

лони і макроліди, нерідко в максимально дозволених 

дозах, з огляду на «тяжкість» стану пацієнта і «серйоз-

ність» прогнозу при COVID-19. І цефалоспорини, і фтор-

хінолони мають дозозалежну нефротоксичність, а окремі 

представники цих груп разом із макролідами –  і гепато-

токсичність. Тому нерідко в пацієнтів із COVID-19, які 

отримують таку масивну терапію, без видимих клінічних 

проявів ураження нирок і печінки спостерігається по-

мірне або навіть значуще підвищення активності печін-

кових трансаміназ, а також рівня креатиніну і сечовини, 

але спочатку без суттєвого зниження кліренсу креатиніну. 

Та при прогресуванні пошкодження тканин нирок у та-

ких хворих з’являються клінічні ознаки гострої ниркової 

недостатності у вигляді олігурії, а згодом –  й анурії. Не-

рідко, як було зазначено раніше, ознаки значущої нирко-

вої недостатності з’являються вже при вираженому про-

гресуванні коронавірусної «пневмонії» (інтерстиційного, 

а потім й альвеолярного набряку легень).

Гістологічна картина гострого медикаментозного по-

шкодження нирок (наприклад, при токсичній дії аміно-

глікозидів і цефалоспоринів) фактично не відрізняється 

від описаної раніше універсальної і зводиться до гострої 

дистрофії і/або некрозу епітелію канальців нефронів чи 

канальцевого некрозу [16, 17]. Найчастішим патоме-

ханізмом при гострому медикаментозному тубулоне-

крозі є фактично пряма взаємодія фармакологічного 

препарату з епітелієм проксимальних канальців, нако-

пичення засобу в епітелії цього відділу канальців і не-

рідко зв’язування з окремими органелами клітини, що 

порушує її метаболізм, життєдіяльність (різний ступінь 

дистрофії) і врешті-решт призводить до загибелі [16]. 

Наприклад, гентаміцин, зв’язуючися з рибосомами, по-

рушує клітинний синтез білка, знижує активність фос-

фоліпази, зменшує продукцію фосфоліпідів і блокує мі-

тохондріальне дихання в клітині. Цефалоспорини також 

пошкоджують саме епітелій проксимальних канальців 

нирок. У цих клітинах зникають ворсинки, цитоплазма-

тичні везикули в цитоплазмі й мітохондрії. Дійсно, різні 

фармпрепарати мають різний молекулярний механізм 

нефротоксичності, але патоморфологічно і клінічно 

вони проявляються ідентично [18].

Аналізуючи наведений матеріал, можна з упевністю 

стверджувати, що тотальний нефронекроз з уражен-

ням і клубочкового, і тубулярного апарату нефронів має 

комплексну етіологію, тобто є поєднаною патологією, що 

пов’язана як з прямою цитопатичною дією SARS-CoV-2 

при його реплікації в нирковому епітелії, так і з прямою 

цитотоксичною дією на нефроцити фармпрепаратів (най-

частіше антибіотиків). Це повністю узгоджується з тим, що 

нирковий епітелій має мембранні рецептори (у вигляді 

АПФ-2) до капсидних структур SARS-CoV-2, а тому дуже 

висока вірогідність реплікації збудника в нирковому епі-

телії, а також із тим, що відмінною особливістю патомор-

фологічної картини нирок при COVID-19 є пошкодження 

не лише тубулярного, а й клубочкового апарату нефронів. 

Гострий же тубулонекроз при COVID-19 повністю по-

вторює картину медикаментозного пошкодження нирок 

на тлі використання нефротоксичних препаратів.

Також це узгоджується з тим, що нефротоксичність 

фармпрепаратів значніша у хворих на ЦД [19], а саме 

вони і є основною групою ризику стосовно ураження 

нирок при COVID-19.

Отже, можна зробити такий висновок: при COVID-19 

ураження нирок із вислідом у гострий тотальний нефро-

некроз є наслідком прямої поєднаної вірусно-медикамен-

тозної цитотоксичної дії на нирковий епітелій, що пато-

морфологічно проявляється як тотальний нефронекроз, 

а клінічно –  у вигляді гострої ниркової недостатності, 

що в багатьох випадках завершується летально.

Але остаточну відповідь про коронавірусну етіологію 

пошкодження нирок і саме про пряму вірусну цито-

токсичність SARS-CoV-2 зможуть дати тільки вірусоло-

гічні й імунологічні дослідження тканин пошкоджених 

нирок, які ще тільки проводитимуться.
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Лікування гострого пошкодження нирок
у пацієнтів із COVID-19

Спалах у 2019 році коронавірусної хвороби (COVID-19) швидко набув масштабів глобальної пандемії. У більшості 

пацієнтів із COVID-19 виявляють ознаки легкого захворювання, але приблизно у 5% виникають тяжкі симптоми, 

зокрема гострий респіраторний дистрес-синдром, септичний шок та поліорганна недостатність. Часто реєструють також 

ураження нирок, клінічна форма якого може бути різною: від легкої протеїнурії до прогресуючого гострого 

пошкодження нирок (ГПН), що потребує замісної ниркової терапії (ЗНТ). За даними останніх досліджень встановлено 

патофізіологічні механізми ураження нирок і виникнення ГПН в осіб у дуже тяжкому стані із COVID-19. Однак необхідні 

подальші дослідження, щоб визначити групи ризику щодо виникнення ГПН та основні стратегії його лікування. 

Оскільки на сьогодні не існує специфічних методів лікування ГПН, викликаного COVID-19, невідкладна терапія у таких 

пацієнтів має переважно підтримуючий характер. Сучасні методи профілактики та лікування ГПН, виявлення 

потенційних показань до застосування ЗНТ та безперервної екстракорпоральної терапії засновані переважно 

на клінічному досвіді, а стратегії терапії ГПН адаптовують у процесі лікування до потреб пацієнтів із COVID-19. Існує 

необхідність у проведенні міжнародних співдослідницьких та міждисциплінарних досліджень, щоб довести 

обґрунтованість сучасних стратегій лікування ГПН та розробити нові методи його терапії.

Ключові слова: коронавірусна хвороба, гостре пошкодження нирок, замісна ниркова терапія.

Всесвітній спалах COVID-19, спри-

ч и н е н о г о  ш т а м о м  к о р о н а в і р ус у 

2-го типу, що викликає тяжкий гострий 

респіраторний синдром (SARS-CoV-2), 

супро воджується зростанням захворю-

ваності та поширенням на нові країни. 

Встановлено, що наслідки цієї інфекції 

можуть варіювати від легкого ураження 

дихальних шляхів, яке минає само-

стійно, до тяжкого гострого респіратор-

ного  дистрес-синдрому (ГРДС), поліор-

ганної недостатності та смерті [1]. В осіб 

із COVID-19 часто виявляють ураження 

нирок; у >40% пацієнтів на момент 

госпіталізації реєструють патологічну 

протеїнурію [2]. ГПН є поширеною 

патологією в осіб із COVID-19 у дуже 

тяжкому стані, яку виявляють у близько 

20-40% пацієнтів, госпіталізованих 

до відділення інтенсивної терапії (ВІТ) 

у країнах Європи та США [3, 4] і вважа-

ють показником тяжкості захворювання 

та маркером несприятливого прогнозу 

[1, 2]. Крім того, лікарі можуть недоо-

цінювати частоту ГПН в осіб із COVID-

19, оскільки значення креатиніну при 

госпіталізації не завжди відображають 

реальну вихідну функцію нирок перед 

початком лікування, а попередні по-

казники креатиніну сироватки наявні 

не у всіх пацієнтів [5] Близь ко 20% осіб, 

госпіталізованих у відділення інтенсив-

ної терапії з приводу COVID-19, по-

требують ЗНТ через 15 днів (медіанне 

значення) від початку захворювання 

[1]. Найбільш важливими заходами, що 

зменшують частоту ГПН і смертність 

від нього, є рання  діагностика ураження 

нирок в осіб із COVID-19 та застосу-

вання профілактичних і терапевтичних 

методів, спрямованих на швидке ліку-

вання вторинного ГПН і запобігання 

його прогресуванню до більш тяжких 

стадій. 

Патофізіологія ГПН при COVID-19
Учені припускають, що механізм 

ураження нирок при COVID-19 є 

мульти   факторним. Найбільш ваго-

мими при чинами ниркової дисфунк-

ції є наявність у пацієнта супутніх за-

хворювань серцево-  судинної системи 

та провокуючих станів (наприклад, 

сепсису, гіпо волемії або дії нефро-

токсинів) [6]. Кардіо ре нальний син-

дром, особливо правошлуночкова не-

достатність, що є наслідком пневмонії 

в осіб із COVID-19, може призвести 

до перенаповнення нирок кров’ю 

та подальшого ГПН. Дис функція лі-

вого шлуночка, у свою чергу, викли-

кає зменшення серцевого викиду, не-

достатнє наповнення артерій кров’ю 

та гіпоперфузію нирок.

За даними розтинів [7], виявлено 

ураження ендотелію в легенях та ни-

рках, де таке пошкодження, ймовірно, 

викликає протеїнурію (рисунок). Крім 

того, у ниркових ендотеліальних клі-

тинах виявлено вірусні частки. Отже, 

можливою причиною пошкодження 

ниркового  ендотелію та  виник-

нення ГПН є віремія [7]. Крім того, 

вірус SARS-CoV-2 може безпосеред-

ньо інфікувати епітеліальні клітини 

ниркових канальців та подоцити, 

У цій статті, що відображає особи-

сті погляди дослідників, автори на-

водять сучасне розуміння механізмів 

ураження нирок при COVID-19 та на-

дають низку рекомендацій для клініч-

ного застосування. Ці рекомендації 

засновані на їх теперішньому клініч-

ному досвіді із профілактики та лі-

кування ГПН, визначення показань 

до застосування ЗНТ та безперервної 

екстракорпоральної терапії, зокрема 

особливостей їх проведення. Автори 

також пропонують план майбутніх 

досліджень, щоб отримати достовірні 

докази ефективності наведених клі-

нічних методів.

Основні тези
• У пацієнтів із коронавірусною хворобою 2019 року (COVID-19) часто виявля-

ють ураження нирок; під час госпіталізації у пацієнтів можуть реєструвати протеї-

нурію, а ГПН зазвичай виникає на останніх стадіях хвороби в осіб у дуже тяжкому 

стані й вважається маркером поліорганної дисфункції та тяжкості захворювання.

• Частим фактором, що викликає ГПН, може бути зменшення об’єму цир-

кулюючої крові (ОЦК) у пацієнта на момент госпіталізації, оскільки більшість 

осіб із COVID-19 мають підвищену температуру тіла і практично не отримують 

регідратаційної терапії на догоспітальному етапі; захисна вентиляція легень 

знижує ризик виникнення або прогресування ГПН, зменшуючи несприятливі 

гемодинамічні ефекти, викликані вентиляцією, і запобігаючи цитокіновому 

ураженню нирок.

• За відсутності специфічних методів лікування COVID-19 терапія пацієнтів 

переважно підтримуюча; автори цього дослідження рекомендують застосовувати 

під час лікування осіб у дуже тяжкому стані із ризиком виникнення ГПН Настанови 

із підтримуючої терапії «Захворювання нирок: стратегії вдосконалення лікування 

у всьому світі», призначати безперервну ЗНТ (БЗНТ), адаптуючи її під потреби 

пацієнтів із COVID-19. Якщо можливо, автори радять призначати пацієнтам із ран-

німи ознаками гіперзапалення та синдромом викиду цитокінів методи терапії, 

спрямовані на видалення цитокінів, які найкраще застосовувати в межах клінічного 

випробування.

• Автори рекомендують коригувати баланс рідини в організмі та показники 

екстракорпоральної ультрафільтрації, враховуючи швидкість відновлення ОЦК 

і переносимість пацієнтом лікування, змінюючи режим роботи вентиляційного 

апарату та застосовуючи прийоми для розкриття альвеол.

• Безперервну ЗНТ автори рекомендують проводити, попередньо катетеризу-

вавши праву яремну вену та вводячи у неї цитрат (оптимальний антикоагулянт 

в умовах ЗНТ), оскільки тяжкий COVID-19 може спричинити гіперкоагуляцію; 

слід уникати підключення апарата ЗНТ до контуру екстракорпоральної мемб-

ранної оксигенації, щоб зменшити ризик утворення у ньому тромбів.

• Існує потреба у проведенні міжнародних співдослідницьких та міждисциплі-

нарних досліджень, щоб ретельно оцінити ризики і переваги можливих втручань 

у пацієнтів із ГПН, викликаним COVID-19.

Інфекція, викликана вірусом SARS-CoV-2
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Примітки: ГРДС – гострий респіраторний дистрес-синдром; DAMPS – damage associated molecular patterns, молекулярні 
структури, що викликають пошкодження; EКMO – екстракорпоральна мембранна оксигенація; ІЛ – інтерлейкін; 
ФНП – фактор некрозу пухлини.

Рис. Гостре пошкодження нирок при COVID-19

Продовження на стор. 30.
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 активуючи залежний від ангіотензин- 

перетворюючого ферменту 2-го типу 

(АПФ-2-залежний) шлях. Це призво-

дить до мітохондріальної дисфункції, 

гострого канальцевого некрозу, утво-

рення значної кількості резорбційних 

вакуолей, заповнених білком, колапсу-

ючої гломерулопатії та виділення білка 

через капсулу Боумена [8, 9].

Інший потенційний механізм ГПН 

передбачає порушення регуляції 

імунної відповіді, викликане вірусом 

 SARS-CoV-2. На користь цього меха-

нізму вказують виявлені в осіб із ГПН 

лімфопенія та синдром викиду цитокі-

нів («цитокіновий шторм») [1, 10]. Ін-

шими факторами, що сприяють ГПН, 

можуть бути рабдоміоліз, синдром ак-

тивації макрофагів та виникнення мі-

кроемболій і мікротромбозів на фоні 

гіперкоагуляції та ендотеліїту [7, 11].

Лікування ГПН в осіб із COVID-19
За відсутності специфічних методів 

лікування стратегія терапії пацієнтів 

із COVID-19 у ВІТ є переважно під-

тримуючою. З огляду на високу частоту 

ураження нирок в осіб із COVID-19, 

потрібно передбачити всі можливі варі-

анти лікування, що забезпечать належну 

функцію нирок.

Клінічна тактика
Частоту і тяжкість ГПН при COVID-

19 можна знизити, якщо лікувати осіб 

у дуже тяжкому стані з ураженням нирок 

відповідно до Настанов із підтримуючої 

терапії «Захворювання нирок: стратегії 

вдосконалення лікування у всьому світі» 

(зокрема, запобігати нефротоксичній 

дії, регулярно контролювати рівень кре-

атиніну у сироватці та діурез, врахову-

вати показники гемодинаміки). Проте 

ефективність цих настанов у зазначе-

них пацієнтів вивчена недостатньо [12]. 

Змен шення вираже ності волютравми 

та баро травми за допомогою захисної 

вентиляції легенів знижує ризик ви-

никнення або прогресування ГПН, 

оскільки така вентиляція зменшує кіль-

кість небажаних гемо дина мічних ефек-

тів, викликаних вентиляцією, та запобі-

гає цитокіновому ураженню нирок [13]. 

У майбутніх рандомізованих клінічних 

випробуваннях слід вивчати нововияв-

лені біомаркери пошкодження каналь-

ців, щоб встановити їх значення для 

прогнозування перебігу ГПН та його 

лікування [6].

Ще однією важливою терапевтичною 

стратегією є регулювання балансу рі-

дини відповідно до швидкості попов-

нення ОЦК та переносимості пацієн-

том лікування. Ця стратегія спрямо-

вана на відновлення нормального ОЦК 

та уникнення надмірного введення рі-

дини, що може призводити до набряку 

легень, перевантаження правого шлу-

ночка, застійних явищ та подальшого 

ГПН. Під час госпіталізації у пацієнтів 

із COVID-19 часто виявляють змен-

шення ОЦК, оскільки такі особи зазви-

чай мають підвищену температуру тіла й 

рідко отримують регідратаційну терапію 

на догоспітальному етапі. Щоб запобігти 

ГПН у цих пацієнтів, слід усунути гіпо-

волемію. В осіб із ГРДС, викликаним 

COVID-19, застосовують також режим 

підвищеного тиску наприкінці видиху 

і прийоми для розправлення альвеол 

[14]; в умовах відносної гіповолемії ці 

стратегії можуть знижувати серцевий 

викид.

Якщо консервативне лікування не-

ефективне, слід передбачити мож-

ливість проведення ЗНТ у пацієнтів 

з об’ємним перевантаженням серця, 

особливо тих, які мають рефрак-

терну гіпоксемію. Вва жається, що 

ранній початок ЗНТ та безперервної 

екстракорпоральної підтримки жит-

тєдіяльності (sequential extra corporeal 

organ support, ECOS) [15] у пацієнтів 

із COVID-19 та ГПК забезпечує на-

лежне функціонування організму й 

запобігає прогресуванню тяжкості за-

хворювання (таблиця). Однак цю те-

рапевтичну стратегію слід перевірити 

у майбутніх клінічних випробуван-

нях. Оптимальним методом лікування 

у гемо динамічно нестабільних паці-

єнтів із COVID-19 є безперервна ЗНТ 

(БЗНТ).

В осіб із COVID-19 активуються 

кілька взаємозалежних патологічних 

меха нізмів, що підвищують ризик го-

строго пош кодження нирок. На ри-

сунку наведені можливі гемодина-

мічні, прозапальні та проапоптотичні 

наслідки запалення легень, синдрому 

викиду цитокінів та гіперкоагуля-

ції, що впливають на функцію нирок, 

та можливі варіанти підтримки життє-

діяльності. 

Під час переведення пацієнтів у ле-

жаче положення потрібно належно за-

кріпити катетер для діалізу та контро-

лювати його фіксацію, щоб уникнути 

зміщення або перегину. Оптимальною 

ділянкою для катетеризації є права 

яремна вена, оскільки місце виходу 

та кріплення катетера залишається 

видимим після переведення пацієнта 

у лежаче положення. За даними іта-

лійського дослідження, у якому взяв 

участь 1591 пацієнт ВІТ із COVID-19, 

27% осіб потребували лежачого поло-

ження [16]. У 1% цих осіб проводили 

екстракорпоральну мембранну оксиге-

націю (ЕКМО). Якщо пацієнту викону-

ють одночасно ЗНТ і ЕКМО, ЗНТ слід 

виконувати через окремий венозний 

доступ, щоб мінімізувати ризик утво-

рення тромбів у контурі ЕКМО [15]. 

Однак у деяких пацієнтів мало ділянок, 

які можна прямо катетеризувати, тому 

єдиним доцільним варіантом у них є 

під’єднання системи ЗНТ до ЕКМО. 

У такому разі вивідний сегмент сис-

теми ЗНТ має бути приєднаний до се-

гмента контуру ЕКМО, розміщеного 

перед оксигенатором, оскільки окси-

генатор може слугувати захисним 

бар’єром, зменшуючи ризик системної 

газової емболії в легенях; для мініміза-

ції утворення тромбів рекомендоване 

постійне спостереження за з’єднан-

нями систем, контуром БЗНТ та тис-

ком оксигенатора. Цю проблему також 

можна зменшити введенням у систему 

вищих доз антикоагулянтів, але водно-

час підвищується ризик кровотечі.

В осіб у дуже тяжкому стані із 

COVID-19 часто виявляють гіперкоагу-

ляцію [1]. Тому протоколи антикоагу-

ляції для екстракорпорального кон туру 

потрібно підлаштовувати до пот реб 

 окремих пацієнтів. Під час БЗНТ міс-

цева антикоагуляція цитратом є більш 

ефективною, ніж інші методи антикоа-

гуляції, оскільки вона подовжує термін 

функціонування екстракорпорального 

контуру та зменшує ризик кровотечі. 

За досвідом авторів, зниження кон цен-

трації іонізованого кальцію на ділянці 
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Таблиця. Лікування ГПН у пацієнтів із COVID-19, що потребують ЗНТ

Пацієнти у дуже тяжкому стані із ГПН, що потребують ЗНТ

Показання Підготовка Початок Виконання Контроль

Олігурія з рефрактерною гіперволе-
мією; гіперкаліємія; тяжкий ацидоз; 
азотемія

Судинний доступ із катетером 
розміром 12,5 за французькою 
шкалою; оптимальна ділянка 
для катетеризації: права яремна 
вена; катетер слід щільно 
зафіксувати, щоб уникнути його 
зміщення; ЗНТ підключають окремо 
від контуру ЕКМО

Оптимальним варіантом терапії є БЗНТ 
у режимі CVVHD/CVVHDF; швидкість 
кровотоку слід встановити на рівні 
вище 150 мл/хв
Слід розпочати МАЦ із застосуванням 
4% тринатрію цитрату (початкова доза: 
3,5 ммоль/л оброб леної крові) або НМГ 
(початкова доза: 3,5 мг/год), або НФГ 
(початкова доза: 10-15 МО/кг/год)
Слід встановити БЗНТ на рівні 
25-30 мл/кг/год, забезпечуючи її мінімаль-
ну швидкість на рівні 25-30 мл/кг/год
Слід встановити добове надходження рідини 
і результуючу швидкість ультрафільтрації, 
враховуючи баланс рідини в організмі 
пацієнта і переносимість ним регідратацій-
ної терапії

Слід перевіряти прохідність катетера
Слід запобігати рециркуляції крові 
у системі
Фракція фільтрованої крові має 
становити не >20%
Потрібно враховувати час зупинки 
системи
Результуюча швидкість 
ультрафільтрації має відповідати 
іншим показникам балансу рідини
Фільтр слід змінювати кожні 24 год, 
якщо це можливо
Слід переконатись, що використані 
всі можливі системи 
есктракорпоральної підтримки 
життєдіяльності й вони працюють 
у належному режимі

Слід перевіряти фіксацію катетера (після переве-
дення пацієнта у лежаче положення)
Слід перевіряти прохідність контуру (тиск у ньому)
В осіб, що отримують МАЦ, цільовий рівень Ca2+ 

на сегменті контуру, розміщеному після фільтра, 
має становити 0,25-0,35 ммоль/л
У пацієнтів, яким призначено НМГ, цільова актив-
ність анти-Ха має становити 0,25-0,35 МО/л
В осіб, які отримують НФГ, цільовий рівень АЧТЧ 
має становити 60-90 с
Слід контролювати баланс рідини в організмі паці-
єнта і об’єм уведених розчинів
Слід контролювати показники гемодинаміки 
 пацієнта
Слід контролювати швидкість відтоку діалізату/
фільтрату (для розрахунку швидкості фільтрації)

В осіб із синдромом викиду цитокі-
нів слід передбачити можливість 
застосування екстракорпоральної 
терапії, навіть за відсутності у них 
ГПН: в окремих випадках* або під 
час РКД застосовують MCO/HCO-
діалізатори чи прилади для гемо-
сорбції 
Слід оцінити потребу в терапії для 
підтримки життєдіяльності різних 
органів (зокрема, у низькопотоковій 
ECCO

2
R)

 Слід оцінити потребу в підключенні 
системи ЗНТ до апарату ЕКМО

Слід переконатись у наявності 
приладу для ЗНТ та допоміжних 
пристроїв, діалізаторів, спеціальних 
мембран або сорбуючих 
картриджів, декарбонізаторів, 
контурів
Слід спланувати періодичність 
зміни медичного персоналу під час 
ЗНТ та перевірити наявність у них 
спеціалізованих навиків

Примітки: Са2+ – іонізований кальцій; CVVHD – безперервний вено-венозний гемодіаліз; CVVHDF – безперервна вено-венозна гемодіафільтрація; ECCO
2
R – extracorporeal carbon dioxide removal, екстракорпоральна декарбонізація; HCO – high cut-off, 

високопотоковий; MCO – medium cut-off, середньопотоковий; МАЦ – місцева антикоагуляція цитратом; РКД – рандомізовані контрольовані дослідження. 
*Ці методи лікування можна призначати в особливих випадках, коли у пацієнта діагностовано порушення імунної функції, підвищений рівень запальних маркерів або цитокінів, а інші допоміжні методи лікування є неефективними або недостатніми; 
гемосорбції можна досягти шляхом гемоперфузії або ЗНТ із мембранами з високими адсорбційними властивостями.
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системи, розміщеній після фільтра, 

до рівня приблизно 0,25-0,35 ммоль/л 

(нормальна  концентрація :  0 ,30-

0,45 ммоль/л) у пацієнтів із COVID-19 

є ефективним методом, що подовжує 

прохідність фільтра; такого показника 

зазвичай досягають при початковій 

дозі цитрату 3,5 ммоль/л обробленої 

крові. При застосуванні низькомо-

лекулярного гепарину (НМГ) автори 

рекомендують вводити його у почат-

ковій дозі 3,5 мг/год, забезпечуючи 

системну активність антифактора Xa 

на рівні 0,25-0,35 МО/мл. У ситуаціях, 

де використовують нефракціонова-

ний гепарин (НФГ), його признача-

ють у початковій дозі 10-15 МО/кг/

год, під тримуючи  активований част-

ковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) 

на рівні 60-90 с. Цільові значення іо-

нізованого кальцію, активності анти-

фактора Ха та активованого частко-

вого тромбо пластино вого часу є орі-

єнтовними показниками, виз наченими 

під час лікування осіб із COVID-19, 

а не у процесі рутинної терапії ГПН, 

тому їх слід підлаштовувати під по-

треби окремих пацієнтів.

Наведені у настановах рекоменда-

ції стосуються лікування осіб із ГПН 

та COVID-19, а не терапії ГПН у зви-

чайних умовах, і переважно засновані 

на клінічному досвіді авторів. Всі на-

ведені методи лікування слід переві-

рити під час детальних досліджень 

та належно рандомізованих випробу-

вань в осіб із COVID-19. За відсутності 

специфічної терапії слід передбачити 

застосування всіх можливих методів, 

враховуючи  індивідуальні потреби паці-

єнта. Методи екстракорпоральної тера-

пії, наведені у таблиці, можуть бути до-

датком до фармакологічного лікування. 

Цільові показники, які контролюють 

під час антикоагулянтної терапії, є орі-

єнтовними, і їх коригують, відповідно 

до індивідуальних потреб пацієнта 

та його клінічного стану. За загальним 

правилом, слід досягти максимальної 

антикоагуляції в екстракорпоральному 

контурі, забезпечивши мінімальний 

вплив препаратів на організм пацієнта; 

якщо пацієнту показана системна ан-

тикоагуляція, анти коагулянти вводять 

комплексно. 

За даними досліджень, антикоагу-

ляція НМГ на сегменті системи, роз-

міщеній перед фільтром, забезпечує 

більш тривалу прохідність контуру, ніж 

антикоагуляція із НФГ [17]. Застосу-

вання безперервної вено-венозної ге-

модіафільтрації (CVVHD) також забез-

печує триваліше функціонування філь-

тра та запобігає застою у ньому крові. 

БЗНТ слід виконувати з мінімальною 

швидкістю 20-25 мл/кг/год [12]. Зазви-

чай швидкість терапії є вищою, що зу-

мовлено її зупинками з різних причин.

За відсутності специфічних мето-

дів лікування COVID-19, на підставі 

даних патофізіологічних досліджень, 

під час безперервної вено-венозної 

гемодіафільтрації рекомендовано за-

стосовувати мембрани для високо- або 

середньопотокового діалізу, що спри-

яють швидшому видаленню цитокінів 

[10]. Також на ранніх етапах «цитокі-

нового шторму» застосування гемо-

перфузії із сорбентними картриджами 

може запобігти цитокіновому пошко-

дженню нирок. Ці методи лікування 

показані в особливих випадках, коли 

у пацієнта діагностовано порушення 

імунної функції, підвищений рівень 

запальних маркерів або цитокінів, 

а інші допоміжні методи лікування 

є не еф ективними або недостатніми. 

Незва жаючи на позитивні результати 

вико ристання цих методів, даних про 

їх ефективність недостатньо. Тому їх 

слід застосовувати лише в межах клі-

нічного вип ро бування, щоб визначити 

безпеку та ефективність [10]. Екстра-

корпоральні методи лікування можна 

призначати одночасно з експеримен-

тальними варі антами терапії в осіб 

із COVID-19, що полягають у введенні 

антитіл, зокрема тоцилізумабу, вну-

трішньовенних імуноглобулінів та ре-

конвалесцентної плазми. Гемодіалізні 

фільтри та картриджі для  гемосорбції 

не придатні для видалення анти-

тіл, оскільки їх розмір (зокрема, IgG 

мають масу близько 150 кДа) набагато 

перевищує порогову величину моле-

кул, які можна видалити за допомогою 

ЗНТ або гемосорбції (масою близько 

60 кДа) [18].

Застосування захисної вентиляції 

 легень із дихальним об’ємом 6 мл/кг 

 розрахованої маси тіла може призвести 

до гіперкапнії, респіраторного ацидозу, 

підвищеної потреби у вазопресорах 

та ГПН. Щоб уникнути прогресування 

патологічних явищ у цих пацієнтів, їм 

призначають екстракорпоральну де-

карбонізацію (ECCO
2
R). Якщо показ-

ники дихання погіршуються й надалі, 

можливе застосування ЕКМО. Однак 

в умовах спалаху COVID-19 не завжди 

можна провести цю процедуру у зв’язку 

із відсутністю набору консолей для 

ЕКМО або одноразового обладнання, 

відсутністю навичок у медичних пра-

цівників та приміщень із необхідним 

обладнанням. Низькопотокову ECCO
2
R 

(<500 мл/хв) можуть проводити у діа-

лізних центрах на приладах для ЗНТ. 

Цю процедуру виконують спеціалісти 

з діалізу в будь-який час доби. Тому осо-

бам із гіперкапнією можна призначати 

ECCO
2
R, показану при надлишку вугле-

кислого газу. Однак ефективність цього 

методу терапії слід перевірити в май-

бутніх клінічних випробуваннях. Якщо 

БЗНТ поєднують із ECCO
2
R,  лікарям 

потрібно підтримувати швидкість кро-

вотоку на рівні >400 мл/хв, щоб забез-

печити належне видалення вуглекис-

лого газу.

У деяких пацієнтів до захворювання, 

викликаного SARS-CoV-2, приєдну-

ється бактеріальна інфекція і може 

виникнути сепсисоподібний синдром. 

У таких осіб слід передбачити мож-

ливість використання безперервної 

екстракорпоральної терапії [10-15, 

20, 21] (наприклад, видалення ендо-

токсинів, видалення цитокінів та іму-

номодуляцію, екстракорпоральну 

підтримку життєдіяльності певного 

органа), враховуючи дані сучасних 

клінічних або патофізіологічних до-

сліджень. Оскільки захворювання може 

швидко прогресувати й супроводжува-

тись відповідними патофізіологічними 

змінами, пацієнти у ВІТ потребують 

різних методів лікування на кожному 

етапі хвороби. 

Примітка: пріоритети досліджень 
для вдосконалення лікування гострого 
пошкодження нирок в осіб із COVID-19

• Необхідні дослідження, у яких 

буде встановлено значення нових бі-

омаркерів пошкодження канальців 

для прогнозування та лікування ГПН 

у пацієнтів із COVID-19; завданням до-

слідження мають бути підбір оптималь-

ної регід ратаційної терапії, тактики 

вентиляції легень та прийомів розправ-

лення альвеол в осіб із COVID-19.

• Потрібно клінічно дослідити ефек-

тивність раннього призначення ЗНТ 

і послідовної екстракорпоральної тера-

пії: чи забезпечують ці методи належну 

підтримку життєдіяльності та запобіга-

ють прогресуванню COVID-19.

• Слід дослідити можливості гемо-

сорбції та інших екстракорпоральних 

методів при видаленні цитокінів в осіб 

із «цитокіновим штормом» на фоні 

COVID-19.

• Метою окремих досліджень має 

бути підтвердження безпеки та доціль-

ності низькопотокового екстракор-

порального видалення вуглекислого 

газу за допо могою приладів для ЗНТ 

у гіперка п нічних пацієнтів із COVID-19, 

гострим респіраторним дистрес-синдро-

мом та ГПН.

• У деяких дослідженнях слід ви-

значити частку пацієнтів із вторинним 

бактеріальним сепсисом та можливість 

призначення їм безперервної екстракор-

поральної терапії (видалення ендотокси-

нів, видалення цитокінів та імуномоду-

ляції, екстракорпоральної підтримки 

життє діяльності)

Стратегія пошуку та критерії відбору
Автори опрацювали базу «ПабМед», 

переглянувши оригінальні наукові праці, 

огляди, редакційні статті та комен-

тарі, опубліковані з 1 січня по 2 травня 

2020 року, використовуючи для пошуку 

такі терміни: «нирковий» або «нирка» та/

або «коронавірусна хвороба 2019 року» 

або «коронавірус 2-го типу, що викли-

кає тяжкий гострий респіраторний син-

дром». Були відібрані лише англомовні 

рукописи. Також автори переглянули від-

повідні настанови ВООЗ щодо лікування 

пацієнтів із підозрою на COVID-19.

Висновки та перспективи на майбутнє
За відсутності специфічних методів 

лікування інфекції, викликаної віру-

сом SARS-CoV-2, в осіб у дуже тяжкому 

стані з ознаками ураження нирок засто-

совують підтримуючу терапію та без-

перервну екстракорпоральну терапію. 

Ці методи лікування підтримують жит-

тєдіяльність пацієнта, сприяючи його 

оду жанню, та підвищують ймовірність 

позитивного прогнозу. Рішення про 

призначення безперервної екстракорпо-

ральної терапії слід приймати на підставі 

наявних технічних можливостей та пер-

соналу із спеціальними знаннями у від-

повідних галузях медицини. Ці умови 

необхідні для безпечного та ефектив-

ного проведення терапії. Крім цього, 

для послідовної екстракорпоральної те-

рапії слід ретельно підбирати пацієнтів, 

оскільки вважається, що вік та супутні 

захворювання можуть вплинути на ре-

зультати лікування осіб у дуже тяжкому 

стані із COVID-19 [22].

Необхідні подальші дослідження, щоб 

вивчити ГПН, викликаний COVID-19, 

отримати належні дані на користь на-

ведених методів лікування та розробити 

нові стратегії моніторингу й лікування 

(примітка). Дуже важливо проводити 

міжнародні співдослідницькі та  міждис-

циплінарні дослідження, щоб якомога 

детальніше вивчити методи терапії, на-

ведені у клінічних випробуваннях. Такі 

випробування допоможуть швидко ви-

являти пацієнтів із COVID-19, що мають 

ризик виникнення ГПН, і відповідно 

потребують апробації вже існуючих ме-

тодів терапії та розробки нових стратегій 

лікування.
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Infusion: Флексібільність –  
фактор ефективності лікування чи лікаря?

За матеріалами конференції

17 червня відбулася конференція «Infusion: Флексібільність –  фактор ефективності лікування чи лікаря?», 
на якій провідні лікарі-анестезіологи України розглянули ключові моменти раціональної інфузійної 
терапії невідкладних станів, а також місце альбуміну в інтенсивній терапії та передопераційній підготовці.
Ключові слова: інфузійно-трансфузійна терапія, періопераційна підготовка, закрита система 
для інфузії, альбумін.

Інфузійно-трансфузійна терапія –  один із найважливіших 

методів інтенсивної терапії, спрямований головним чином 

на підтримку і корекцію гемодинамічних порушень, водно-е-

лектролітного й кислотно-лужного балансу та метаболізму. 

Терапевтичний ефект інфузійно-трансфузійної терапії ґрунту-

ється на заповненні об’єму внутрішньо- і поза клітинної рідини, 

відновленні нормального осмотичного й онкотичного тиску, 

дезінтоксикації, підтримці необхідної концентрації електролітів, 

корекції метаболічних порушень та енергетичних витрат орга-

нізму, поліпшенні реологічних, транспортних і коагуляційних 

властивостей крові. Застосування розчинів альбуміну при всьому 

різноманітті синтетичних колоїдних препаратів, як і раніше, за-

лишається актуальним в інфузійно-трансфузійній терапії кри-

тичних станів у силу не тільки вираженого волемічного ефекту, 

а й інших позитивних властивостей альбуміну.

Альбумін є найпоширенішим білком в організмі людини, 

основні функції якого зводяться до наступних: сорб ційно-

транспортна, гемодинамічна (створення онкотичного тиску 

плазми крові) і функція основного білкового резерву організму. 

Клінічне використання розчинів альбуміну в основному на-

правлено на досягнення одного із цих ефектів або їх сукупності. 

Європейські країни з потужно розвиненою системою охорони 

здоров’я із року у рік демонструють зростання попиту на ви-

користання розчинів альбуміну (на 1000 чоловік населення): 

Італія –  601 г, Бельгія –  514 г, Іспанія –  303 г, Франція –  238 г 

(Vaglio S. et al., 2013). Згідно з офіційними рекомендаціями, вибір 

на користь застосування альбуміну, а не синтетичного колоїду за-

лежить від клінічного статусу пацієнта (EMA/CHMP, 2012 та ін.). 

Людський альбумін також застосовується в усіх випадках, коли 

є протипоказання до застосування небілкових колоїдів. Ґрун-

туючись на клінічних показниках пацієнта, керівний документ 

Італійської спілки трансфузійної медицини та імуногематології 

(Society of Transfusion Medicine and Immunohaematology, SIMTI) 

надає рекомендації щодо застосування людського альбуміну при 

гострих станах, які потребують збільшення об’єму циркулюючої 

крові (ОЦК) та підтримки адекватного кровотоку, а також при 

деяких хронічних станах із низьким рівнем  сироваткового аль-

буміну (Vaglio S. et al., 2013).

Про місце альбуміну в наданні анесте-

зіологічної допомоги людям похилого 

віку та особливості передопераційної 

підготовки цієї категорії пацієнтів роз-

повів завідувач кафедри анестезіології 
та інтенсивної терапії Національного 
університету охорони здоров’я України 
ім. П.Л. Шупика (м. Київ), доктор ме-
дичних наук, професор Олег Анатолійо-
вич Лоскутов у доповіді  «Особливості 
анестезії у пацієнтів похилого віку».

С пікер зауважив, що 66,5% пацієнтів 

старшої вікової групи мають в анамнезі супутню патологію, 

із них –  40% мають дві супутні патології, а 22% –  три та більше 

(Miguel J. et al., 2014). Тому пацієнти похилого віку потребують 

більш ретельного обстеження та підготовки до оперативного 

втручання. Одним із частих ускладнень анестезіологічного 

забезпечення пацієнтів похилого віку є розвиток післяопера-

ційного делірію.  Серед факторів ризику розвитку цього усклад-

нення виділяють наступні (Robinson T.N. et al., 2009): вік, рівень 

гематокриту, наявність коморбідної патології, а також зниже-

ний рівень альбуміну. Згідно з результатами клінічного дослі-

дження Dan-Feng Zhang et al. (2018), у пацієнтів похилого віку 

після проведення оперативного втручання (за винятком опера-

цій на серці) передопераційна тяжка гіпоальбумінемія (рівень 

альбуміну у сироватці крові <30 г/л) була незалежно пов’язана 

з підвищенням ризику розвитку делірію, а також із іншими 

негативними наслідками, включно з довготривалою штучною 

вентиляцією легень (ШВЛ), підвищенням частоти ускладнень, 

не пов’язаних із делірієм, та довготривалим перебуванням у від-

діленні інтенсивної терапії.

Ще однією важливою особливістю надання анестезіологічної 

допомоги цій категорії пацієнтів є ретельна підтримка необхід-

ного інтраопераційного  артеріального тиску (АТ). Коливання 

періопераційного АТ за межами діапазону 75-135 мм рт. ст. під 

час оперативного втручання та 85-145 мм рт. ст. до та після опе-

рації достовірно пов’язане з підвищеною 30-денною летальністю 

у пацієнтів хірургічного профілю. Причому тривалість гіпотензії 

>10 хв підвищує вірогідність розвитку гострого ураження нирок 

(ГУН), ускладнень зі сторони серцево- судинної системи та ін-

фаркту міокарда у 1,5 раза (Walash M. et al., 2013). Тому важливо 

забезпечити належний моніторинг АТ, адже це зменшує частоту 

неконтрольованого зниження тиску <65 мм рт. ст. з 11 до 5% 

(Maheshwari K. et al., 2018).

Ще однією важливою умовою безпечного анестезіологічного 

забезпечення пацієнтів похилого віку є підтримання належ-

ного церебрального кровотоку, адже при різкому підвищенні 

АТ відбувається спазм церебральних судин і значно знижується 

церебральне кровопостачання (ефект Остро умова  – Бейліса). 

Тому безпечним «коридором» проведення загального знебо-

лення у пацієнтів похилого віку для забезпечення оптимальної 

перфузії органів є підтримання робочого АТ у межах 25-30% від 

початкового рівня.

Глибина анестезії також впливає на розвиток післяоперацій-

них когнітивних дисфункцій, тому важливо точно розрахову-

вати дозу анестетика за спеціальною формулою для досягнення 

точних показників його концентрації на газоаналізаторі у фазі 

видоху.

Професор О.А. Лоскутов акцентував увагу на ранніх після-

операційних ускладненнях та віддалених наслідках, що пов’я-

зані з рівнем альбуміну (De la Cruz K.I. et al., 2011): зниження 

передопераційного рівня альбуміну <35 г/л підвищує ризик 

розвитку ГУН у 2,7 раза, а пролонгація ШВЛ збільшується 

майже у 2 рази. Зв’язок між низьким рівнем альбуміну та ГУН 

після аортокоронарного шунтування було показано в дослі-

дженні E.- H. Lee et al. (2012) і встановлено, що ризик збільшу-

вався на >40%. Метааналіз клінічних досліджень показав, що 

вірогідність летальності при ГУН підвищується на 147% із кож-

ним зменшенням рівня альбуміну на 10 г/л (Wiedermann C.J. 

et al., 2010). Порогові значення рівня альбуміну для прогно-

зування поліорганної недостатності та смертності складають 

менше 30 та 29 г/л відповідно (Hong W. et al., 2017).

Така закономірність пояснюється тим, що альбумін чинить 

нефропротекторну дію як на клітинному, так і на молекуляр-

ному рівні, покращує перфузію нирок і клубочкову фільтрацію 

за рахунок пролонгованого розширення ниркових судин, яке 

зумовлене взаємодією з оксидом азоту і наступним утворенням 

S-нітрозоальбуміну (Kaufmann M.A., 1995). Тому при підготовці 

пацієнтів похилого віку до проведення оперативного втручання 

слід враховувати не тільки основні показники роботи серцево- 

судинної та видільної систем, а й рівень білків крові, особливо 

альбуміну, який не лише підтримує належний рівень онкотич-

ного тиску, а й має широкий вплив на роботу клітин нервової 

системи, нирок та судин.

Президент ГО «Асоціація акушерських 
анестезіологів України», заслужений лі-
кар України, доктор медичних наук, про-
фесор Руслан Опанасович  Ткаченко до-

кладно висвітлив тему «Ключові 
моменти трансфузійної терапії загрозли-
вих станів в акушерстві».

Д оповідач зазначив, що, за даними 

Всесвітньої організації охорони здо-

ров’я (2015), основними причинами 

материнської смертності є прееклам-

псія, еклампсія, кровотеча та сепсис. 

Ведення пацієнтів із кровотечою базується на рекомендаціях 

гайдлайну Європейської асоціації анестезіологів (Management 

of severe perioperative bleeding: guidelines from the European 

Society of Anesthesiology, 2016), а також на стратегії Damage 

control resuscitation (2020), які стосуються менеджменту кро-

вовтрати.

Згідно з даними рекомендаціями, основні принципи контр-

олю кровотечі базуються на наступних засадах:

• швидкий хірургічний гемостаз;

• мінімізація інфузії;

• зігрівання пацієнтки;

• пермісивна гіпотонія (систолічний АТ –  80-90 мм рт. ст.);

• переливання продуктів крові у збалансованому співвідно-

шенні (еритроцити : плазма : тромбоцити – 1:1:1);

• цільова корекція коагулопатії: застосування транексамової 

кислоти 15-20 мг/кг.

Щодо інфузійної терапії, то об’єм рідини й типи рідинних 

середовищ, які використовуються для підтримки оптимального 

об’єму волемії у періопераційному періоді при наданні анесте-

зіологічної допомоги під час планових оперативних втручань 

в акушерстві, мають між собою суттєві відмінності. Існують 

дві стратегії підтримки ОЦК: ліберальна та рестриктивна. По-

ява рестриктивного підходу до відновлення волемії пов’язана 

з такими недоліками ліберальної стратегії інфузійної терапії:

• застосування ліберальної стратегії (60 мл/кг за першу го-

дину) пов’язано зі збільшенням маси тіла більш ніж на 10% від 

передопераційного показника у 40% пацієнтів, що надійшли 

до відділення інтенсивної терапії після оперативного втру-

чання;

• періопераційне збільшення маси тіла пов’язане з виходом 

рідини в позасудинне русло;

• існує пряма кореляційна залежність між збільшенням 

об’єму позасудинного простору і тривалістю ШВЛ (Della 

Rocca G. et al., 2014).

Інфузія великих об’ємів кристалоїдів призводить до наступ-

них загрозливх станів (Cherkas D. et al., 2011):

• розвиток гострого респіраторного дистрес-синдрому;

• абдомінальний компартмент-синдром;

• дилюційна коагулопатія;

• порушення електролітного балансу;

• переохолодження;

• збільшення об’єму крововтрати.

Основною метою проведення інфузійної терапії є запо-

бігання негативним наслідкам гіпо- та гіперволемії й досяг-

нення нормоволемії. При гіперволемії більша частина об’єму 

колоїду протягом 2 год переходить в інтерстицій (Jacob et al., 

2007), а створюваний білками плазми крові онкотичний тиск 

запобігає формуванню набряку за рахунок врівноваження гід-

ростатичного тиску у судинах, тому зниження  рівня білків (у 

першу чергу альбуміну) у плазмі крові є предиктором розвитку 

набряків. За формулою Старлінга, рух рідини крізь мембрану 

капіляра залежить від гідростатичного та онкотичного тиску, 

тому, щоб запобігти переміщенню рідини, необхідно знизити 

гідростатичний або підвищити колоїдно-осмотичний тиск. 

За останніми клінічними настановами з інфузійної терапії, 

для заміщення об’єму крові рекомендовано використовувати 

збалансовані кристалоїдні розчини, монотерапія якими пока-

зана як короткочасна у пацієнтів низького хірургічного ризику. 

В інших випадках рекомендовані колоїдні та кристалоїдні пре-

парати; при цьому гідроксиетилкрохмаль не слід застосовувати 

для лікування пацієнтів у критичному стані. Натомість, якщо 

була діагностована гостра гіповолемія, яку неможливо ком-

пенсувати лише за допомогою кристалоїдів, необхідно засто-

совувати препарати желатини та альбумін. Ефект альбуміну 

у якості колоїдної підтримки відзначається при крововтраті 

понад 1500 мл (Navarro L.H.C. et al., 2015).

Трансфузія препаратів крові досягається за рахунок збалан-

сованого співвідношення компонентів (еритроцити : плазма: 

тромбоцити – 1:1:1), що також рекомендовано протоколами ве-

дення післяпологової кровотечі (Королівський коледж акуше-

рів і гінекологів Австралії та Нової Зеландії, 2020). При цьому 

розпочинати інфузійну терапію необхідно зі свіжозамороженої 

плазми, оскільки плазма забезпечує протекцію ендотеліального 

глікокаліксу та сприяє відновленню дефіциту факторів згор-

тання крові (Moore et. al., 2014).

Другим критичним станом в акушерстві, що зумовлює мате-

ринську смертність, є прееклампсія/еклампсія. Одним із най-

поширеніших симптомів прееклампсії є набряковий синдром, 

спричинений ушкодженням глікокаліксу ендотелію судин, а 

також порушенням водного балансу у вагітних із прееклам-

псією. В основі патогенезу пре еклампсії лежить тотальне уш-

кодження ендотелію судин, результатом якого є збільшення 

його проникності, у т.ч. і для великих молекул альбуміну. Ви-

хід альбуміну із судинного русла в інтерстиціальний простір 

і його проникнення через нирковий бар’єр супроводжується 

альбумінурією. Втрата альбуміну плазми крові асоціюється зі 

зниженням онкотичного тиску, тому рідина активно виходить 

із судинного русла й накопичується в інтерстиції, що проявля-

ється генералізованими набряками. Таким чином, у пацієнток 

із прееклампсією спостерігається асоційоване порушення вод-

но-електролітного балансу, коли поряд із внутрішньосудинною 

дегідратацією відбувається поза судинне накопичення рідини.

Виділяють два основних шляхи протидії розвитку набряко-

вого синдрому у пацієнток із прееклампсією: 1-й – зниження 

гідростатичного тиску за рахунок проведення ефективної 

 гіпотензивної терапії й усунення периферичного вазоспазму і 

2-й – підвищення колоїдно-осмотичного тиску, що досягається 

двома шляхами. Перший полягає у збільшенні онкотичного 
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тиску плазми крові за рахунок інфузії 20-25% розчину альбу-

міну (показання до застосування – рівень альбуміну у плазмі 

<25 г/л до досягнення  цільового значення >35 г/л). Другий 

шлях – введення осмотично активних речовин, що дозволяє 

підвищити осмолярність плазми та повернути рідину у судинне 

русло (Lewis S.R. et al., 2018).

Ще одним критичним станом в акушерстві, на якому ак-

центував увагу професор Р.О. Ткаченко, є сепсис, рекомендації 

щодо терапії якого базуються на протоколах Організації ве-

дення сепсису (International Guidelines for Management of Severe 

Sepsis and Septic shock, Surving Sepsis Campaign, 2016) і, зокрема, 

передбачають:

• кристалоїди є препаратами першого вибору (збалансо-

вані –  30 мл/кг маси тіла);

• застосування гідроксиетилкрохмалю протипоказане через 

можливий розвиток ГУН;

• альбумін рекомендовано використовувати у пацієнтів, які 

потребують великих об’ємів кристалоїдів;

• належний контроль гемодинаміки та тканинної перфузії.

Саме застосування альбуміну у пацієнтів, які потребують 

значного поповнення ОЦК, зменшує ризик смертності (леталь-

ність протягом 28 діб) порівняно із кристалоїдами при тяжкому 

сепсисі (SAFE Study Investigators, 2011). Зокрема, концентрова-

ний 20% розчин альбуміну значно знижує показники смертно-

сті та ризик розвитку ГУН (Wiedermann С.J. et al., 2010).

Використання закритих систем для інфузії людського альбу-

міну дозволяє швидко й якісно відновлювати онкотичний тиск 

плазми крові, здійснювати підбір концентрації та дози залежно 

від потреб та обсягу крововтрати. Закрита система ємністю 

100 мл містить 20 г альбуміну людини, ємністю 50 мл – 10 г, при-

чому альбумін можна вводити внутрішньовенно безпосередньо 

із системи, що значно знижує ризик інфікування розчину.

У своїй доповіді «Нові можливості 
 застосування альбуміну в клініці ургент-
них станів» президент Асоціації анесте-
зіологів України, завідувач кафедри 
анестезіології та інтенсивної терапії 
Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця (м. Київ), доктор 
медичних наук, професор  Сергій Олек-
сандрович Дубров широко висвітлив 

тему актуальності застосування альбу-

міну в інфузійній терапії невідкладних 

станів.

Доповідач зупинився на основних характеристиках альбуміну 

як головного білка плазми крові (Peralta R. et al., 2018):

• альбумін забезпечує понад 75% плазмового колоїдно- 

онкотичного тиску;

• його синтез відбувається лише у клітинах печінки зі швид-

кістю близько 15 г/добу у здорової людини, проте ця швидкість 

змінюється при різних клінічних патологіях;

• період напіввиведення альбуміну становить приблизно 

21 день із частотою розпаду 4% на день;

• альбумін забезпечує транспорт різних речовин, вклю-

чаючи білірубін, жирні кислоти, метали, гормони та медичні 

препарати;

• зміна концентрації альбуміну у плазмі крові впливають 

на функцію тромбоцитів.

Синтез альбуміну підтримується такими гормонами як ін-

сулін, кортизол, гормон росту, а також прозапальними факто-

рами (інтерлейкін 6, фактор некрозу пухлин α), тому він відіграє 

важливу роль не тільки в терапії поповнення ОЦК, а й у про-

тизапальній, дезінтоксикаційній терапії (альбумін зв’язується 

з токсинами, металами та оксидом азоту).

Людський альбумін також є основним джерелом позаклітинних 

відновлених сульфгідрильних груп, локалізованих в амінокислоті 

цистеїн, що сприяє потужній абсорбції активних форм кисню. 

Молекули альбуміну сприяють стабілізації ендотелію та підтримці 

нормальної проникності капілярів, має антитромботичну дію.

Серед основних причин зниження рівня альбуміну виділя-

ють наступні:

• секвестрація альбуміну у черевній порожнині  (асцит);

• перехід альбуміну в інтерстиціальний простір (опіки, 

 перитоніт);

• транскапілярні втрати альбуміну через кишечник (за-

пальні, інфекційні, онкологічні захворювання шлунково- 

кишкового тракту [ШКТ]); підвищена протеї нурія (нефро-

тичний синдром).

У результаті гіпопротеїнемії знижується онкотичний тиск 

крові, виникають інтерстиційні набряки. Зокрема, накопичення 

рідини у позасудинному просторі легень призводить до експі-

раторного закриття дихальних шляхів, збільшення шунтування 

венозної крові через легені, порушення газового складу крові 

(Kreimeier U. et al., 2000).

Сироватковий альбумін є критично важливим білком, що ви-

робляється печінкою, при ураженні якої (наприклад, при цирозі) 

синтез може зменшуватися на 30-50%, тому інфузія альбуміну 

застосовується не тільки при гіпопротеїнемії як стану, що супро-

воджує хронічні захворювання печінки, а й також при лікуванні 

порушення функції кровообігу та нирок у пацієнтів з асцитом, 

оскільки портальна гіпертензія як часте ускладнення цирозу 

сприяє збільшенню проникності судин та секвестрації альбуміну 

у черевну порожнину.

Ще один ургентний стан –  опікова хвороба супроводжу-

ється випадінням усіх функцій шкірного покриву, втратою 

плазми, розпадом еритроцитів, а також виходом в інтерстицій 

білків плазми крові. В обпечених ділянках шкіри вміст білка 

в інтерстиціальний рідині збільшується на 350%, що зумовлює 

необхідність проведення інфузії альбуміну в якості патогене-

тичної терапії.

При колоректальному раку рівень альбуміну <35 г/л є най-

точнішим передопераційним предиктором ускладнень і смерт-

ності у 30-денний період, а також підвищення частоти роз-

витку ускладнень, сепсису, ГУН, коми та збільшення терміну 

перебування пацієнтів у стаціонарі. Коефі цієнт смертності при 

гіпоальбумінемії зростає більш ніж у 3 рази. Внутрішньовенне 

введення альбуміну при онко логічних захворюваннях ШКТ по-

кращувало функції дихальної, серцево-судинної та центральної 

нервової систем. Перевагами застосування концентрованого 

20% розчину альбуміну над менш концентрованими розчинами 

є кращий гемодинамічний ефект, суттєве зниження маркерів 

запалення та зниження ризику розвитку ниркової недостатно-

сті (Hryciw N. et al., 2021).

Професор С.О. Дубров навів основні показання 

до  застосування людського альбуміну:

• шок –  при невідкладній терапії шоку та інших критичних 

станів, коли потрібне термінове відновлення ОЦК;

• опіки –  альбумін, розведений фізіологічним розчином 

або розчином глюкози, запобігає вираженій гемоконцентрації 

та підтримує належний баланс електролітів;

• гіпопротеїнемія з/без набряків –  стани, пов’язані з низь-

кою концентрацією білка, що призводить до зменшення ОЦК;

• гіпоальбумінемія –  стани, коли нестача альбуміну є на-

слідком недостатнього синтезу, надлишкового катаболізму, 

втрати внаслідок травм або в результаті перерозподілу всере-

дині організму.

Результати дослідження за участю майже 6 тис. пацієн-

тів, у якому порівнювали ефект альбуміну та кристалоїдів, 

продемонстрували суттєве зниження показників 90-денної 

смертності при сепсисі та септичному шоці (Xu J.Y. et al., 

2014). Застосування в якості інфузійної терапії альбуміну 

при сепсисі позитивно впливає на цілісність стінок судин, 

дозволяє забезпечити оптимальний колоїдний осмотичний 

тиск, що має безпосереднє значення для підтримки нор-

мальної функції нирок, допомагає підтримувати клубочкову 

фільтрацію та має нефропротекторний ефект (Vincent J.L. 

et al., 2016).

Доповідь «Сучасні принципи інфузійної 
терапії гострого періоду опікової хво-
роби» представила завідувач кафедри 
медицини катастроф та військової меди-
цини Дніпровського державного медич-
ного університету, доктор медичних наук, 
професор Олена Юріївна Сорокіна.

О пікова хвороба –  комплексне по-

рушення діяльності органів та систем, 

яке розвивається внаслідок глибоких 

опіків. Втрата рідини відмічається ві-

дразу після опіку, проте клінічного 

значення набуває через 6-8 год. Об’єм інфузії, яку необхідної 

при веденні опікової хвороби, розраховується за формулою 

Паркланда. Протягом перших 24 год для поповнення ОЦК ви-

користовують в основному кристалоїди. Розрахунковий об’єм 

відповідає лише початковим обсягам ресусцитації, натомість 

як повний об’єм інфузії визначається основними клінічними 

параметрами проведеної терапії, головним із яких є кількість 

сечі (Blumetti J. et al., 2008).

Спікер повідомила, що одним із частих симптомів опі-

кової хвороби є ураження дихальних шляхів, а патофізіо-

логічні зміни у перші 24-48 год зачіпають майже всі органи 

та системи. Тому опікова хвороба є міждисциплінарною 

проблемою, а основні рекомендації (Legrand M. et al., 2020) 

щодо ведення пацієнтів із тяжкими опіковими ураженнями 

стосуються всіх медичних працівників, які надають допомогу 

протягом перших 24 год після травми.

Основні положення менеджменту опікової хвороби перед-

бачають:

• контроль та захист дихальних шляхів;

• підтримка вентиляції та оксигенації;

• інфузійна терапія;

• лікування супутніх захворювань та знеболення;

• захист уражених ділянок у відділенні невідкладної допо-

моги.

Рідинна реанімація при опіковій хворобі не менш важлива, 

ніж захист дихальних шляхів та знеболення. Згідно із попе-

реднім протоколом, дорослі пацієнти із загальною площею 

ураженої ділянки >20% і діти із площею >10% мають отриму-

вати інфузійну терапію розчинами збалансованих кристалоїдів 

в об’ємі 20 мл/кг маси тіла протягом першої години.

Тим не менше важливо використовувати формулу, яка вра-

ховує масу тіла та загальну площу ураженої ділянки тіла для 

оцінки стартової інфузійної терапії. Стандартизовані шкали 

для вимірювання загальної поверхні тіла  (TBSA) при терміч-

ному ураженні включають діаграму Лунда –  Браудера, «пра-

вило дев’яток» та схему Долініна для визначення площі опіку 

у стаціонарі.

Як зазначила професор О.Ю. Сорокіна, на сьогодні повністю 

не встановлені ефективні об’єми інфузійної терапії опікового 

шоку, оскільки проведення рідинної ресусцитації ускладнене 

розвитком синдрому капілярного виходу рідини, наявністю опі-

кових набряків. Залишається також відкритим питання пошуку 

нових терапев тичних підходів до нормалізації порушень мета-

болізму в період гемодинамічної нестабільності (Steven E.W. et 

al., 2008). Масивна інфузія при опіках називається агресивною 

інфузійною терапією і може привести до розвитку:

• опікових набряків (як первинних, так і вторинних);

• абдомінального компартмент-синдрому;

• набряку легень.

Об’ємне перевантаження рідиною у пацієнтів у критичному 

стані загрожує розвитком (Cancio L.C. et al., 2004):

• зниження скоротливості міокарда;

• електролітних порушень;

• внутрішньочеревної гіпертензії.

З метою зменшення ризику розвитку поліорганної недостатно-

сті необхідно встановити раціональний об’єм інфузії та її складу. 

Контроль ефективності рідинної ресусцитації базується на темпі 

діурезу. Швидкість проведення інфузії має підлягати корекції що-

години на підставі фізіологічної відповіді, заснованій на об’ємі 

погодинного діурезу, який у  дорослих має зберігатися на рівні 

0,5 мл/кг/год, у дітей –  1 мл/кг/год. Не слід використовувати до-

датково діуретичні препарати, оскільки після їх уведення об’єм 

діурезу не є точним інструментом контролю інфузійної терапії. 

Якщо незважаючи на введення рідини зберігається гіпотензія, 

рекомендовано застосовувати вазопресори (Salinas J. et al., 2011).

Для початкової реанімаційної допомоги кристалоїдні роз-

чини мають використовуватися протягом перших 24 год. Ка-

тегорично заборонено використовувати у цієї категорії паці-

єнтів гідроксиетилкрохмаль. Натомість, згідно із протоколом 

ведення пацієнтів із тяжкими опіками, експерти рекомендують 

використовувати людський альбумін у пацієнтів, у яких площа 

ураженої поверхні перевищує 30%, після перших 6 год ліку-

вання. Оскільки великі об’єми рідинної ресусцитації пов’язані 

з ятрогенними ушкодженнями та ускладненнями, пацієнти 

з опіками мають отримувати інфузії альбуміну для підтримки 

його на рівні >30 г/л. Зазвичай дози, які дозволяють досягти 

даних параметрів, складають 1-2 г/кг/день. Колоїдні розчини, 

представником яких є альбумін, дозволяють зменшити усклад-

нення, пов’язані з перевантаженням рідиною, у т.ч. гострий 

респіраторний дистрес-синдром, ГУН, абдомінальний ком-

партмент-синдром, що значно покращує прогноз при критич-

них станах. Альбумін також володіє протизапальною та анти-

оксидантною дією (Klein M.B. et al., 2007).

Перед застосуванням розчинів альбуміну різної концентра-

ції необхідно враховувати їх різну фармакологічну активність:

• 5% розчин є ізоонкотичним, його введення знижує в’яз-

кість крові, що відповідно покращує мікроциркуляцію;

• 10% розчин –  слабкий гіперонкотичний білковий розчин, 

який підтримує онкотичний тиск, утримує рідину у внутріш-

ньосудинному руслі, підвищує АТ і стабілізує гемодинаміку при 

шокових станах різного ґенезу;

• 20% розчин –  найбільш ефективний для проведення ма-

сивної інфузійної терапії, підтримки гемодинаміки, оскільки 

є гіперонкотичним по відношенню до плазми, що дозволяє 

збільшити об’єм ОЦК на 700 мл (при введенні 200 мл розчину 

альбуміну) за рахунок рідини в інтерстиціальному просторі. 

Ресусцитація 20% розчином альбуміну знижує загальну потребу 

в об’ємі рідини та кумулятивний баланс рідини через 48 год 

і не пов’язана з ускладненнями порівняно із застосуванням 

5% розчину, що підтверджує безпеку та доцільність застосу-

вання 20% розчинів альбуміну при наданні невідкладної медич-

ної допомоги в інтенсивній терапії (Martensson J. et al., 2018).

На конференції також  розглядалося питання щодо пере-

ваг застосування закритих систем для внутрішньовенного 

доступу, яких в Україні з кожним роком стає дедалі більше. 

Головна перевага закритих систем – це виключення можливо-

сті потрапляння повітря всередину системи, що знижує ризик 

інфікування пацієнта під час внутрішньовенних інфузій. Від-

повідно до результатів дослідження, використання закритих 

систем порівняно з відкритими супроводжувалося зниженням 

частоти інфекцій кровотоку на 64%, смертності – на 91% та 

вартості лікування – на 83% (Maki et al., 2011). Метааналіз 

7 досліджень (n=4373) показав, що використання закритих 

систем поряд зі зниженням інфекцій кровотоку на 67%, асо-

ціюється зі зменшенням показників внутрішньолікарняного 

сепсису – на 73% і госпітальної смертності у відділеннях реа-

німації та інтенсивної терапії – на 23%. Важливою перевагою 

закритих систем для інфузії є більша зручність у використанні 

(вони легші на 40%, небиткі, займають менше складського 

простору на 55-60%). Завдяки конструктивним особливостям 

підготовка закритої системи до початку інфузії займає менше 

часу, усього 45 секунд, що є вкрай важливим при наданні до-

помоги хворим у критичному стані. 

Таким чином, гіпоальбумінемія є серйозним фактором ризику 
ускладнень та летальних випадків при невідкладних станах. Саме 
інфузійна терапія з використанням альбуміну може суттєво впли-
нути на перебіг захворювання та покращити прогноз при розвитку 
критичних патологічних процесів за умови індивідуального під-
ходу до кожної клінічної ситуації.

Підготувала Катерина Пашинська З
У
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У даний час спостерігається значне 

збільшення травм органів сечостатевої 

системи в загальній структурі ушкод-

жень за рахунок збільшення числа за-

критих уражень органів даної системи. 

У зоні сучасних локальних військових 

конфліктів найтяжчі ушкодження ор-

ганів таза виникають від вражаючої дії 

боєприпасів вибухової дії, які широко 

застосовуються останніми роками. 

Вибухові травми характеризуються 

особливою складністю рани та об’ємом ураження тканин-

них структур ушкодженої ділянки. При цьому тяжкість по-

ранення посилюється через потужність контузійно- 

комоційного механізму дії сучасної високо енергетичної 

мінно-вибухової зброї, а також внаслідок дистантного ура-

ження внутрішніх органів інших анатомічних ділянок. До-

повідач зазначив, що у структурі бойових травм ураження 

органів сечостатевої системи складають 3,5%. 

Класифікація тупої травми нирки, згідно з рекоменда-

ціями Американської Асоціації хірургічної травми (AAST), 

включає чотири ступені:

• ступінь 1: забій, який супроводжується мікроско-

пічною або вираженою гематурією. Можлива наявність 

субкапсулярної гематоми нирки з відсутністю її прогре-

сування; розрив паренхіми відсутній;

• ступінь 2: наявність гематоми, що обмежена заоче-

ревинним простором; розрив коркового шару паренхіми 

нирки складає менше 1 см без екстравазації сечі;

• ступінь 3: розрив паренхіми нирки без поєднання 

із збиральною системою нирки та/або розрив шару па-

ренхіми більше 1 см без екстравазації сечі;

• ступінь 4: кортикомедулярний розрив, поєднаний 

із збиральною системою; наявність судинного розриву 

(розрив сегментарної артерії або вени з обмеженою гема-

томою, нирковий розрив або тромбоз судин);

• ступінь 5: розчавлення нирки або відрив судинної 

ніжки. 

Натомість вогнепальні поранення нирок поділяються 

за наступними типами: 

 − поранення паранефральної клітковини;

 − дотичне поранення;

 − наскрізне поранення;

 − сліпе поранення;

 − повна деструкція;

 − поранення судинної ніжки. 

Одним із найпоширеніших методів первинної діа-

гностики поранень сечостатевої системи є проведення 

ультразвукового дослідження. Зокрема, при ушкодженні 

нирок можна діагностувати наступні стани:

• підкапсульний розрив паренхіми;

• напружена плащеподібна підкапсульна гематома 

 нирки;

• розрив паренхіми з ушкодженням капсули та пара-

нефральною гематомою;

• розрив нирки з ушкодженням чашко-мискової сис-

теми та паранефральною урогематомою. 

Наступним етапом діагностики є проведення комп’ю-

терної томографії, яка дозволяє максимально точно вста-

новити об’єм та локалізацію бойової травми сечостатевої 

системи. 

Мінімальний обсяг надання медичної допомоги при уш-

кодженні нирок включає розкриття паранефральної ге-

матоми, проведення нефректомії (за показаннями), арго-

ноплазмової коагуляції. Повний обсяг при ушкодженні 

нирок передбачає накладання нефростоми з ушиванням 

розриву та резекцію полюса нирки. Тактика ведення пацієн-

тів при вогнепальних пораненнях нирок насамперед вклю-

чає проведення оперативного лікування. Натомість при 

тяжких поєднаних пораненнях черевних органів рекомен-

довано розпочинати оперативне втручання з лапаротоміч-

ного доступу (частіше – серединного), при якому в першу 

чергу необхідно визначити ступінь і характер ушкодження 

паренхіми, провести оцінку ниркової судинної ніжки. 

Тимчасова оклюзія ниркової ніжки необхідна у випадку 

профузної кровотечі з подальшим вирішенням питання 

щодо обсягу оперативного втру чання. Множинні глибокі 

розриви, розчавлювання паренхіми, ушкодження ниркової 

ніжки є прямими показаннями для проведення нефректомії. 

(Видалення можливе лише за наявності й функціональної 

повноцінності іншої нирки.) Органозбері гаючі операції 

на нирці виконують при ушкодженнях фіброзної капсули, 

поверхневих або помірних пораненнях паренхіми нирки, 

невеликих розривах і крайових дефектах тканин нирки, що 

не супроводжуються значною кровотечею. 

Доповідач зауважив, що основні підходи до класифікації 

ушкоджень сечоводу поділяються залежно від:

• характеру ушкодження: узольовані та поєднані;

• відкриті ушкодження: вогнепальні (кульові, осколкові 

та мінно-вибухові поранення), колото-різані поранення, 

ятрогенні ушкодження;

• виду ушкодження: забій, неповний розрив із боку 

слизової оболонки, неповний розрив із боку зовнішніх 

шарів, переривання сечоводу (розриви) із розходженням 

його кінців.

Закрита травма сечоводів у більшості випадків зустрі-

чається в поєднанні з ушкодженнями органів черевної 

порожнини та заочеревинного простору. При цьому до-

мінують симптоми ушкодження черевних органів, зао-

черевинного простору, хребта, переломів кісток таза або 

інших тазових органів (сечовий міхур, пряма кишка), які 

проявляються вже у перші години після травми.

Відкриті ушкодження сечоводу також зустрічаються при 

множинній або поєднаній травмі, внаслідок вогнепальних 

і колото-різаних поранень. Основні симптоми поранення 

сечоводу включають наступні об’єктивні ознаки: наявність 

рани та болісна припухлість у поперековій ділянці з боку 

ушкодження, урогематома, виділення сечі з рани, гематурія.

Хірургічна тактика при ушкодженнях сечоводу включає 

наступні положення:

• під час екстрених лапаротомій із приводу травми жи-

вота у разі виявлення гематом у ділянках розташування 

сечоводів виконують їх ревізію;

• проникні різані рани з рівними краями, які не пе-

ревищують за розмірами півкола сечоводу, підлягають 

зашиванню за допомогою атравматичного шовного ма-

теріалу, що розсмоктується, окремими вузловими швами. 

При проникних рваних ранах із наявністю некротичних 

вогнищ за неповного розриву сечоводу необхідно викону-

вати первинну хірургічну обробку з економним висічен-

ням нежиттєздатних тканин та накладанням первинних 

швів за умови відсутності кутових деформацій або цир-

кулярного звуження сечоводу. У випадку значних ушко-

джень сечоводу і неможливості проведення з’єднання його 

розірваних сегментів виконується уретерокута неостомія 

з подальшим виконанням реконструктивної операції, 

зокрема – пластика за допомогою тонкої кишки. При уш-

кодженні сечоводу рекомендовано накладання анастомозу 

за типом «кінець у кінець». Накла дання нефростоми є 

обов’язковим етапом при поєднанні травми з ушкоджен-

ням товстої кишки, підшлункової залози, дванадцятипалої 

кишки. Уретеро кутанео стомію рекомендовано проводити 

при нестабільному стані пацієнта.

Ушкодження сечового міхура поділяють за такими оз-

наками:

• локалізація ушкоджень: верхівка, тіло (передня, 

 задня, бокова стінка), дно, шийка;

• вид ушкодження: забій, розрив, розтрощення;

• відношення до черевної порожнини: позаочеревинні, 

внутрішньоочеревинні, поєднані.

При внутрішньоочеревинному ушкодженні сечового 

міхура рекомендовано проводити ушивання стінки мі-

хура дворядним швом, епіцистостомію або катетеризацію 

сечового міхура, дренування черевної порожнини. При 

поза очеревинному ушкодженні сечового міхура медична 

допомога передбачена у двох варіантах: 

• мінімальний обсяг втручань: необхідно зупинити 

кровотечу, накласти епіцистостому або виконати катете-

ризацію сечового міхура та дренування паравезикальної 

клітковини;

• повний обсяг: зашивання стінки сечового міхура, 

епіцистостомія або катетеризація, дренування паравези-

кальної клітковини. 

Основні принципи лікування внутрішньоочеревинних 

поранень сечового міхура передбачають наступні заходи: 

ушивання рани двохрядним кетгутовим швом; накладання 

епіцистостоми; дренування навколоміхурового прос тору, 

дренування черевної порожнини. 

До основних ускладнень внутрішньоочеревинних вогне-

пальних поранень органів сечостатевої системи  відносять: 

сечовий перитоніт, сепсис, кишкову непрохідність, абсцес 

черевної порожнини і малого таза. Прин ципи ведення 

позаочеревинних вогнепальних поранень можна звести 

до наступних заходів: накладання епіцистостоми, дре-

нування навколоміхурового простору і порожнини ма-

лого таза за Буяльським – Мак-Уор те ром та Купріяновим. 

До ускладнень позаочеревинних вогнепальних поранень 

сечостатевої системи відносять: гнійні ускладнення, сечові 

запливи, флегмони тазової клітковини. 

Доповідач звернув увагу на особливості ушкодження 

уретри, які поділяються:

• за локалізацією: ушкодження передньої уретри (вися-

чого, калиточного, промежинного відділів), задньої уретри 

(перетинчастого та передміхурового відділів);

• за видом ушкодження: забій, розрив (поранення) без 

ушкодження усіх шарів стінки уретри, розрив (поранення) 

з ушкодженням усіх шарів стінки уретри, розтрощення 

уретри. 

Об’єктивний статус пацієнта із травмою уретри включає 

наступні симптоми: гостра затримка сечі або ускладнене 

сечовипускання, уретрорагія, розтягнутий сечовий міхур, 

гематома калитки або промежини, виділення сечі через 

рану, загальні та місцеві ознаки розвитку урофлегмони.

Принципи хірургічного лікування вогнепальних пора-

нень уретри передбачають наступні заходи:

• забій або неповний розрив уретри підлягає консерва-

тивному веденню на постійному катетері;

• при повному розриві уретри – троакарна епіцисто-

стомія;

• відстрочений шов уретри за показаннями;

• дренування порожнини малого таза за Буяльським – 

Мак-Уортером або Купріяновим при ушкодженні заднього 

відділу уретри. 

Щодо ушкоджень калитки та зовнішніх статевих ор-

ганів, С.В. Головко презентував основні підходи до кла-

сифікації поранень даних анатомічних структур згідно 

з рекомендаціями Європейської асоціації урологів (2020).

Ступінь Морфологічні зміни калитки

І Забій

ІІ Розрив <25% діаметра калитки

ІІІ Розрив >25% діаметра калитки

ІV Розходження (відрив) шкіри калитки <50%

V Авульсія (відрив) шкіри калитки >50%

Ступінь Морфологічні зміни яєчка

І Забій або гематома 

ІІ Субклінічний розрив білкової оболонки

ІІІ Розрив білкової оболонки із втратою паренхіми <50%

ІV Розрив білкової оболонки із втратою паренхіми >50%

V Повне руйнування або відрив яєчка

Ступінь Морфологічні зміни статевого прутня

І Розрив шкіри, забій

ІІ Розрив фасції Бака без некрозу тканини

ІІІ Розрив (відрив) шкіри з ушкодженням головки (отвору) уретри

ІV Дефект кавернозного тіла >2 см

V Повна пенектомія

Висновки
Основними помилками у наданні хірургічної допо-

моги при вогнепальних пораненнях органів сечостатевої 

 системи є недостатній вторинний огляд та накладання 

первинних швів після закінчення первинної хірургічної 

обробки без необхідних показань. Формування первин-

ного шва уретри рекомендовано проводити не раніше 

ніж через 6 год від моменту вогнепального поранення. 

Нато мість не рекомендовано виконання оперативного 

втручання без лапаротомії та широкої ревізії черевної 

порожнини й малого таза при поєднаних вогнепальних 

пораненнях із підозрою на ураження органів сечостатевої 

системи. Таким чином, необхідність створення сучас-

ної оптимальної діагностичної та лікувальної тактики 

для постраждалих із поєднаними ушкодженнями органів 

сечостатевої системи залишається актуальною у зв’язку 

зі збільшенням частки бойової травми в ході військових 

конфліктів.

Підготувала Катерина Пашинська 
З
У
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Стресс и система гемостаза*

Стресс (от англ. stress – давление, нажим, напор) считается проблемой 
тысячелетия и является широко распространенным явлением на протяжении 
всей жизни человека, так как сегодняшняя деятельность людей связана 
со стрессом во всех его аспектах [1, 2]. Несмотря на постоянные дискуссии 
относительно точного значения этого термина, стресс признан в качестве 
центральной проблемы в человеческой жизни.

Ученые различных дисциплин по-своему 

относятся к концепции стресса, однако в каж-

дой из данных областей этот термин имеет 

свое значение. Например, для социолога – 

это социальное неравновесие, т. е. нарушение 

социальной структуры, внутри которой живут 

люди. Инженеры воспринимают напряжение 

как некую внешнюю силу, которая вызывает 

деформацию материалов, подвергшихся воз-

действию. Физиологи имеют дело с фактора-

ми физического стресса, которые включают 

широкий спектр раздражающих состояний, 

вредных для организма. В истории исследова-

ния психологического стресса не было четко-

го разделения между факторами физического 

стресса, которые воздействуют на системы 

биологических тканей, и психологическими 

стрессорами. Первое и наиболее четкое опре-

деление этого понятия было предложено Ган-

сом Селье: «Стресс – это неспецифический 

нейрогуморальный ответ организма на дейст-

вие стрессовых факторов разной природы 

(физических, химических, биологических, 

социальных)» [3, 4]. Для психологических 

изменений при стрессе характерны тревога, 

страх, напряжение, неуверенность, растерян-

ность, подавленность, беззащитность, пани-

ка, а из физиологических отмечаются затруд-

ненное дыхание, дрожь, учащение пульса, 

бледность или краснота кожных покровов, 

расширение зрачков, желудочный спазм. 

При стрессе нарушаются функции сердечно- 

сосудистой системы, кислородообеспечения, 

иммунитета, а также содержание катехолами-

нов, гормонов щитовидной железы, половых 

гормонов и др. Действие стрессорных реак-

ций организма осуществляется прежде всего 

через систему гормональных сдвигов, направ-

ленность которых определяется скоростью 

действия и видом стрессорного воздействия 

(острый, хронический, физический, механи-

ческий, посттравматический, психологичес-

кий, иммобилизационный стресс). Выделяют 

три стадии развития стресса – тревога, стаби-

лизация и истощение.

Биологические и физиологические 
основы стресса

Стресс – это естественная и физиологи-

ческая реакция на сложные или угрожаю-

щие обстоятельства, которая способствует 

адаптации организма и увеличивает шансы 

на выживание. Основными путями при акти-

вации стресса являются вегетативная нервная 

система (ВНС) и ось «гипоталамус – гипо-

физ – надпочечники» (ГГН). Необходимо 

отметить, что ВНС быстро (в течение не-

скольких секунд) реагирует на стрессовую си-

туацию, в то время как ось ГГН задействована 

в продолжительном ответе. Острые стрес-

совые ситуации (кратковременный стресс) ха-

рактеризуются высвобождением химических 

эффекторов или процессом, называемым 

алло стазом (буквально означает «достижение 

стабильности через изменения»). Способ-

ность справляться со стрессовыми пережи-

ваниями различается у разных людей, при-

чем большинство людей, способных успешно 

адаптироваться к сложным или угрожающим 

событиям, являются «стойкими», в то время 

как другие относятся к «восприимчивым», для 

которых сложно правильно адаптироваться 

к стрессовым ситуациям. Хотя механизмы, 

лежащие в основе этих различных реакций, 

до конца не изучены, предполагается, что дез-

адаптивный ответ зависит от индивидуальной 

генетической предрасположенности и/или 

предыдущего жизненного опыта.

ВНС делится на симпатическую (СНС) 

и парасимпатическую нервную систему 

(ПНС). В нормальных условиях стресс за-

пускает активацию СНС, которая, в свою 

очередь, способствует выработке и высво-

бождению катехоламинов из мозгового ве-

щества надпочечников. С другой стороны, 

ПНС активируется тогда, когда стрессовая 

ситуация снижается. Происходит высво-

бождение ацетилхолина, играющего ключе-

вую роль в уменьшении стрессовой реакции 

путем ингибирования СНС и ГГН.

Стрессовая реакция осуществляется 

путем активации гипоталамо-симпато- 

адреномедулярной, гипоталамо-гипофи-

зарно-надпочечниковой и ренин-ангиотен-

зиновой систем. В ответ на стресс нейроны 

гипоталамуса секретируют кортикотропин- 

рилизинг-гормон (КРГ), стимулирующий 

выработку гипофизом адренокортикотроп-

ного гормона (АКТГ), активирующего, 

в свою очередь, выработку надпочечниками 

кортизола, который мобилизирует резерв 

глюкозы из печени и способствует глюко-

неогенезу за счет катаболизма жирных кис-

лот и белков. Во время стрессового события 

повышение уровня кортизола может дать 

энергию, необходимую для решения дли-

тельных или экстремальных проблем. За-

тем, когда уровень кортизола, поступившего 

в кровоток, достигает определенного поро-

га, он запускает механизм отрицательной 

обратной связи – тормозит секрецию КРГ 

в гипоталамусе и АКТГ в гипофизе [5-8].

Важную роль во время стресса играет 

гиппокамп, так как когнитивные процес-

сы (такие, как последние воспоминания) 

могут иметь определенное воздействие 

для формирования определенной реакции 

на стресс. Кроме того, гиппокамп – это 

область мозга, которая во время воздей-

ствия стресса подвержена повреждению 

и атрофии [9, 10]. Голубое пятно, или  locus 

 coeruleus, участвует в выработке нейроме-

диатора норадреналина, играющего цент-

ральную роль в процессе обмена сообще-

ниями. В дополнение к голубому пятну, 

которое секретирует норадреналин в ЦНС, 

надпочечники могут выделять норадрена-

лин в кровь во время стресса [11, 12].

Ось ГГН представляет собой сложный 

набор взаимодействий между тремя эндо-

кринными железами гипоталамуса, гипо-

физа и надпочечников. Взаимодействие 

между этими тремя железами формирует 

ось, которая составляет большую часть 

нейроэндокринной системы, контроли-

рующая реакцию организма на стресс и ре-

гулирующая многие процессы в организме, 

включая пищеварение, настроение, работу 

аутоиммунной системы, половые циклы, 

сохранение и потребление энергии [13]. Ось 

ГГН – многоступенчатый путь, по которо-

му информация передается химическими 

посредниками из одной точки в другую [14].

Краткая история изучения влияния 
стресса на систему гемостаза

В 50-х годах XX века известный гарвард-

ский физиолог Уолтер Б. Кэннон проде-

монстрировал серией экспериментов с мле-

копитающими (кошки), что  стимуляция 

 селезеночного нерва, боль, страх и гнев 

приводят к укорочению времени кровоте-

чения. При этом время свертывания оста-

валось в нормальном интервале, если у жи-

вотного в ходе эксперимента надпочечники 

были удалены или «истощены» из-за стрес-

са (кошек держали в клетках рядом с соба-

ками). У.Б. Кэннон интерпретировал эти 

наблюдения следующим образом: «Быструю 

коагуляцию с полным основанием можно 

рассматривать как пример эволюционной 

адаптивной полезной реакции организма при 

травме, которая может быть следствием борь-

бы, причиной которой, в свою очередь, явля-

ются страх, гнев или ярость» [15]. После но-

ваторской работы У.Б. Кэннона относительно 

реакции человека на стресс, что заключается 

в выражении «бей или беги» (англ. fight-or-

flight response, т. е. атаковать источник – «бей» 

или избежать опасной ситуации – «беги»), 

получено множество экспериментальных ис-

следований, в которых показано, что стресс, 

вызванный психическим расстройством, 

приводит к изменению гемостатических ре-

акций, а именно к гиперкоагуляции  [16-19]. 

Установлена роль усиления коагуляции, на-

рушения фибринолиза и гиперактивации 

тромбоцитов в развитии атерогенеза, атеро-

тромбоза и острого коронарного синдрома 

[20], причем на фоне риска приобретенных 

и наследственных протромботических состоя-

ний (например, иммобилизация, обезвожи-

вание и тромбофилия) психический стресс 

может вызвать протромботическое состояние, 

способствующее возникновению венозного 

тромбоэмболизма.

Молекулярные механизмы 
гиперкоагуляции, 
вызванные стрессом

Хотя клинические и экспериментальные 

исследования установили связь между стрес-

сом и тромбозом, лежащие в основе меха-

низмы этого явления до конца не изучены. 

В стрессовых условиях организм реализует 

адаптивный ответ через активацию оси ГГН 

и ВНС, что приводит к секреции различных 

глюкокортикоидных гормонов и катехола-

минов (норадреналин и адреналин), которые 

прямо или косвенно способствуют измене-

нию гемостаза [21]. Стресс играет ключе-

вую роль в тромботических процессах, при 

этом наблюдаются повышенная активация 

тромбоцитов, эндотелиальная дисфункция 

и коагуляция, а также отмечаются измене-

ния в системе фибринолиза и повышенная 

воспалительная реакция.

Влияние стресса на тромбоциты
Многочисленные литературные данные 

показали, что при стрессе происходят сти-

муляция тромбопоэза и активация тром-

боцитов [22-27]. Во время острого стрес-

са наблюдается повышенная экспрессия 

гликопротеинов, рецепторов фибриногена 

и Р-селектина на поверхности тромбоцитов, 

что способствует их агрегации и взаимодей-

ствию с лейко цитами для защиты организма 

от чрезмерного кровотечения в реакции «бей 

или беги». В соответствии с этими данными 

было отмечено, что у здоровых людей про-

цент агрегации тромбоцитов возвращается 

к базальному уровню между 20 и 45 мин по-

сле острой стрессовой ситуации, тогда как, 

например, у пациентов с сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями (ССЗ) этот показа-

тель увеличен до 75 мин после стресса [28]. 

Это указывает на то, что в стрессовых усло-

виях пациенты с ССЗ более склонны к дли-

тельной активации тромбоцитов по сравне-

нию со здоровыми пациентами.

Однако влияние острого стресса на реак-

тивность тромбоцитов у здоровых пациен-

тов приводило к противоположным резуль-

татам. Например, некоторые исследования 

показали повышенную активацию тромбо-

цитов в ответ на острый стресс [29-31], тогда 

как в других работах никаких значительных 

изменений в экспрессии GPIb и GPIIb/IIIa 

на поверхности тромбоцитов и способности 

связывать фибриноген у здоровых субъектов 

не было [32, 33]. Можно предположить, что 

вариация методов, используемых для изме-

рений, а также различное время для оценки 

функции тромбоцитов после стресса может 

частично объяснить эти противоречивые ре-

зультаты.

Эффект хронического стресса 
на тромбоциты

Низкий социально-экономический ста-

тус (СЭС) и высокая нагрузка на работе 

сопровождаются повышенной активацией 

тромбоцитов по сравнению с более высо-

ким социальным статусом или у пациентов 

во время отдыха [34].

Различные модели на животных опреде-

ленно показали, что постоянный и интен-

сивный стресс увеличивает продуктивность 

и активацию тромбоцитов, повышая спо-

собность тромбина и АДФ стимулировать 

агрегацию тромбоцитов и способствовать 

взаимодействию тромбоцитов и лейкоцитов 

[35]. Механизмы, при которых стрессовые 

условия могут влиять на активацию тром-

боцитов, были связаны как с осью ГГН, так 

и с активацией ВНС.

Хорошо известно, что количество 

тромбоцитов, их активация и агрега-

ция увеличиваются после экзогенного 

введения глюкокортикоидов здоровым 

добровольцам [36, 37]. Эта закономер-

ность активации наблюдается у пациен-

тов с синдромом  Кушинга – состоянием, 

характеризующимся хроническим гипер-

кортизолизмом [38-40]. В соответствии 

с этими наблюдениями высокий уровень 

кортизола, измеренный во время перио-

да высокой интенсивности в работе, был 

связан с повышенным уровнем тромбин- 

индуцированной агрегации тромбоцитов, 

что подтверждает сильную взаимосвязь 

между хроническим стрессом, кортизолом 

и функцией тромбоцитов.

Согласно уже известной серотонинерги-

ческой регуляции активности оси ГГН [41], 

положительная корреляция между концент-

рацией серотонина тромбоцитов и уровнем 

кортизола была обнаружена у здоровых су-

бъектов в стрессовых условиях, поэтому 

изменение уровня серотонина, вызывающе-

го стресс, может иметь решающее значение 

при активации тромбоцитов, что увеличива-

ет риск коронарного тромбоза [42].

Таким образом, как стрессовые состояния, 

так и введение катехоламинов стимулиру-

ют тромбопоэз и увеличивают экспрессию 

GPIb, комплекса GPIIb-IIIa и P-селектина 

за счет активации α
2
-адренорецепторов 

( α
2
-ADR), широко экспрессирующихся 

на тромбоцитах и   мегакариоцитах [43]. Тем 

не менее более высокий уровень циркули-

рующих катехоламинов, выделяемых при 

остром стрессе, может вызвать десенсиби-

лизацию α
2
-ADR, о чем свидетельствует сни-

женная аффинность связывания рецептора 

в тромбоцитах человека и животных, подвер-

женных воздействию различных стрессоров. 

Это состояние может со временем привести 

к  увеличению количества α
2
-ADR на тромбо-

цитах как компенсаторный эффект [44, 45]. 

В  табл. 1 приведены сводные данные о вли-

янии стресса на тромбоциты.

Влияние стресса на коагуляцию 
и фибринолиз

Гемостаз включает в себя набор строго 

регулируемых процессов, в которых цирку-

лирующие белки свертывания крови, тром-

боциты и эндотелий взаимодействуют между 

собой, чтобы поддерживать тонкий баланс 

между протромботическим и антитромбо-

тическим статусом. Традиционно гемостаз 

описывается как процесс, происходящий 

в три фазы: первичный гемостаз, вторич-

ный гемостаз и фибринолиз. Взаимодействие 

тромбоцитов с активированным эндотелием 

приводит к формированию нестабильной 

пробки тромбоцитов (первичный гемос-

таз) с последующей активацией системы 
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свертывания с образованием сгустка фибри-

на (вторичный гемостаз). Высвобождение 

тканевого фактора (ТФ) активированными 

эндотелиальными и гладкими мышечными 

клетками (а также нейтрофилы и моноциты 

вместе с циркулирующими микрочастицами) 

является триггером каскада коагуляции [46].

ТФ, действуя как кофактор, способству-

ет протеолизу и активации фактора FVII (a) 

и образованию внешнего комплекса теназы 

(комплекс TF/FVIIa), который индуцирует 

активацию факторов FIX и FX (FIXa и FXa). 

Затем фактор FXa, связанный с кофактором 

FVa (комплекс протромбиназы), превращает 

протромбин (II) в тромбин (IIa) [47]. Медлен-

но накапливающееся количество тромбина 

активирует адгезию тромбоцитов в месте по-

вреждения, инициируя фазу амплификации, 

с последующей активацией FV(FVa) и прев-

ращением FVIII в FVIIIa, который действует 

как кофактор FIXa на поверхности активи-

рованных тромбоцитов. Теназный комплекс 

FIXa/FVIIIa катализирует превращение FX 

в FXa, который, в свою очередь, образует FXa/

FVa-комплекс, продуцирующий достаточное 

количество тромбина для преобразования 

фиб риногена в мономер фибрин. В конеч-

ном итоге происходит активация тромбином 

трансглутаминазы плазмы FXIIIa, которая 

катализирует образование ковалентной сшив-

ки между соседними цепями фибрина с об-

разованием эластичного полимеризованного 

фибринового сгустка. Этот процесс строго 

регулируется, чтобы предотвратить неконтро-

лируемое образование сгустков. Некоторые 

антикоагулянтные факторы (антитромбин III, 

протеины C и S, тромбомодулин, ингибитор 

пути ТФ) подавляют или способствуют дегра-

дации активированных факторов свертыва-

ния крови [48-50].

Фибринолиз – последняя фаза 
гемостаза

Активация плазминогена (PA) сериновы-

ми протеазами, включая PA тканевого типа 

(tPA), PA урокиназного типа (uPA) и кал-

ликреины (а также факторы FXIa и FXIIa), 

приводит к образованию плазмина, ко-

торый ускоряет разрушение сгустков крови, 

вызывая расщепление фибрина на продукты 

типа D-димеров [51]. Чрезмерная регуля-

ция плазмина или активности активатора 

плазминогена предотвращается ингибито-

ром активатора плазминогена 1 и 2 (PAI-1 

и PAI-2), α
2
-антиплазмином (A2AP) и ак-

тивируемым тромбином ингибитором фи-

бринолиза (TAFI) [52]. Этот тонкий баланс 

может быть нарушен из-за сверхактивации 

коагуляции или нарушения фибринолиза, 

что приводит к неконтролируемому обра-

зованию сгустка с последующей окклюзией 

артерии или вены. Аномальный гемостати-

ческий ответ был обнаружен у здоровых 

людей и пациентов с ССЗ как в остром 

периоде, так и при хроническом стрессо-

вом состоянии [53, 54]. Однако механизмы 

острого и хронического стресса, влияющие 

на гемостаз, несколько различаются. При 

остром стрессе коагуляция и фибринолиз 

одновременно  усиливаются, хотя прокоа-

гулянтные факторы увеличиваются боль-

ше, чем фибринолитические, что приводит 

к протромботическому состоянию. При 

хроническом стрессе через активацию дей-

ствует только прокоагулянтный путь [55].

Острый стресс
У здоровых людей при психологи-

ческом остром стрессе отмечается уве-

личение фильтрационной способности 

плазмы с последующим повышением 

вязкости крови, уменьшением объема 

плазмы,  повышением гематокрита и акти-

вацией факторов свертывания крови [56, 

57]. В частности, происходит увеличение 

факторов FVIIa, FVIIIa, FXIIa, фибрино-

гена, антигена фактора фон Виллебранда 

 (vWF: Ag), тромбин-антитромбинового 

комплекса (ТАТ) и D-димера (табл. 2).

Кроме активации внешнего пути (уве-

личение протромбинового времени, ПВ), 

происходило изменение факторов вну-

треннего пути свертывания крови, о чем 

свидетельствует снижение активирован-

ного частичного тромбопластинового вре-

мени (АЧТВ) [58]. Интересно, что возраст 

и пол, похоже, также играют роль в реак-

ции на стресс у здоровых людей. Была 

обнаружена положительная связь между 

возрастом и повышенным уровнем фибри-

ногена, D-димера и фактора FVIIa [59]. 

Следует отметить, что активность факто-

ра FVIIa увеличивалась только у мужчин, 

подвергшихся воздействию острого стрес-

са, тогда как у женщин было обнаружено 

значительное повышение активности t-PA 

[60]. Аналогично пациенты с ССЗ, подвер-

гшиеся острому стрессу, демонстрировали 

аномальную гиперактивацию и повыше-

ние D-димера с медленным восстановле-

нием израсходованного антитромбина III 

и снижением активации фибринолитиче-

ского пути по сравнению с контрольной 

группой здоровых пациентов [61-63].

Хронический стресс
В условиях хронического стресса повы-

шенная прокоагулянтная активность (на-

пример, высокий фибриноген, D-димер, 

FVIIa, FVIIIa и vWF: Ag) связана с нару-

шением фибринолитического пути, о чем 

свидетельствует увеличение экспрессии 

и активности PAI-1 и снижение t-PA. 

Для низкого СЭС, стресса на работе ха-

рактерны повышение уровней фибриноге-

на, факторов FVIIa, FVIIIa, vWF, D-димера 

и PAI-1 [64-67]. Кроме того, стресс, связан-

ный с работой, снижает активность t-PA без 

влияния на ПВ и АЧТВ. Напротив, стресс 

у лиц, осуществляющих уход за пациента-

ми, в основном был связан с повышением 

уровней vWF: Ag, PAI-1: Ag, TAT, D-димера, 

t-PA: Ag и значительным увеличением уров-

ня D-димера, которые остаются выше, чем 

у здоровых людей в течение 30 мес после 

завершения ухода за пациентами [68-72] 

(табл. 3).

Хронический стресс может приво-

дить к изменению системы гемостаза 

через различные механизмы. Так, введе-

ние кортикостероидов или гиперкорти-

золизм (например, синдром Кушинга) 

повышают уровни vWF в плазме, PAI-1, 

фактор FVIII и приводят к снижению мар-

керов фибри нолитической активации [73, 

74]. У здоровых людей при приеме глюко-

кортикоидов повышается уровень фибри-

ногена и vWF, тогда как во время актив-

ного воспаления увеличиваются уровни 

PAI-1 c одновременным снижением vWF 

и фиб риногена [75, 76].

Выводы
Стресс представляет собой неспецифическую адаптивную реакцию на различные стимуляторы. Гиперкоагуляция, вызванная 

стрессом, может представлять собой адаптивную реакцию на кровотечение. Многочисленные эпидемиологические ис следования 

показали, что существует корреляция между стрессом и тромботическим риском, а с биохимической точки зрения установлена 

связь между психологическим стрессом и путями коагуляции. Реакция на стресс сочетается с нейрогормональными измене-

ниями, опосредованными в основном СНС и осью ГГН. Медиаторы стрессовой реакции (нейротрансмиттеры и гормоны) могут 

напрямую влиять на тромбоциты и каскад свертывания, а также косвенно на гемостаз через изменения гемодинамики.

Реакция на стресс определяет протромботическое состояние, характеризующееся вегетативной и нейроэндокринной дис-

функцией, активацией тромбоцитов, нарушением регуляции коагуляции, фибринолиза, эндотелиальной дисфункции и воспа-

лением. Тем не менее эта физиологическая реакция на стресс может считаться патологическим триггером только у восприим-

чивых пациентов. Предложена концептуальная модель «идеального шторма», в котором только совместное возникновение 

различных патофизиологических и психосоциальных факторов, каждый из которых действует в тандеме друг с другом, может 

объяснить повышенный риск, вызванный стрессом. Эти данные могут помочь разработать программы скрининга и лечебной 

медикаментозной коррекции, чтобы внедрить стратегии, улучшающие ведение пациентов. Некоторые исследования показали, 

что такие действия как релаксация, регулирование эмоций или лекарственные средства могут помочь уменьшить протромботи-

ческие реакции на стресс. Для этого необходимы более глубокие и всесторонние исследования, чтобы в полной мере изучить 

реальную эффективность таких стратегий для улучшения управления стрессом у пациентов с различными заболеваниями, 

снижая вероятность возникновения и прогрессирования патологии.

Таблица 1. Изменение тромбоцитов в зависимости 
от типа стресса и статуса испытуемых

Параметр Влияние на тромбоз
Тип 

стресса
Статус 

субъектов
Изменения

GP-Ib
Повышение уровня приводит к более 
высокой адгезии тромбоцитов

Острый Здоровые ↑

GP-IIb-IIIa
Повышение уровня приводит к более 
высокой активации тромбоцитов

Острый Здоровые ↑

P-селектин

Повышение уровня ведет к более высокой 
адгезии тромбоцитов к поверхности 
активированных эндотелиальных клеток 
и высокой активации тромбоцитов

Острый Здоровые ↑

Тромбоцитарно-
лейкоцитарные 
агрегаты 

Повышение уровней считается маркером 
протромботического состояния

Острый Здоровые ↑

Тромбоцитарные 
агрегаты

Повышение уровней способствует 
образованию артериального тромба

Острый Здоровые ↑

Количество 
тромбоцитов

Повышение уровня приводит к более 
высокому тромботическому риску

Острый Здоровые ↑

Таблица 2. Изменения факторов свертывания и фибринолиза, 
вызванные острым стрессом

Острый стресс

Параметр Анализируемый параметр Изменения

Коагуляционные
параметры

FVIIa ↑
FVII: Ag =
FVIIIa ↑
FVIII: Ag =
FXIIa ↑
FXII: Ag =
Фибриноген ↑/=
Фактор фон Виллебранда ↑
Тромбин-антитромбиновый комплекс ↑
D-димер ↑
% протромбиновое время ↑
АЧТВ ↓/=

Фибринолиз

t-PAa ↑

PAI-1 (активность) =

PAI-1 (антиген) ↓

Таблица 3. Изменения факторов свертывания и фибринолиза, 
вызванные хроническим стрессом

Хронический стресс

Параметр
Анализируемый 

параметр
Причина стресса Изменения

Коагуляционные 
параметры

FVIIa
Низкий СЭС ↑
Стресс на работе ↑

FVIIIa Стресс на работе ↑
FVIII: Ag ↑
FXIIa ↑

Фибриноген

Низкий СЭС ↑

Стресс на работе ↑

Фактор фон Виллебранда Лица, ухаживающие за пациентами ↑
Тромбин-антитромбиновый 
комплекс

Лица, ухаживающие за пациентами ↑

D-димер Низкий СЭС ↑
% протромбиновое время Стресс на работе =
АЧТВ Стресс на работе =

Фибринолиз

t-PAa Стресс на работе ↓
PAI-1 (активность) Низкий СЭС ↑
PAI-1 (антиген) Низкий СЭС ↑

А. А. Мельник, к.б.н., г. Киев

Стресс и система гемостаза
Продолжение. Начало на стр. 35.
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на 73% зниження
частоти клінічного сепсису 2

на 23% зниження
смертностi пацієнтів 2

при отриманні інтенсивної інфузійної 
терапії завдяки переходу з відкритої 
на закриту інфузійну систему

 ПЕРШИЙ АЛЬБУМІН
В ЗАКРИТІЙ СИСТЕМІ  1*

* Закрита система – пакетна система з розчином для інфузій, що має здатність до самостійного спадання протягом введення препарату без додаткового потрапляння до 
системи повітря (Graves N. et al. BMJ Open 2011;2:e000188). 1. Державний реєстр лікарських засобів України (http://www.drlz.com.ua/). 2. Maki DG, Rosenthal VD, Salomao R, 
Franzetti F, Rangel-Frausto MS. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2011 Jan; 32(1): 50-8 .
ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ препарата Флексбумін є людський альбумін (human albumin). ЛІКАРСЬКА ФОРМА. Розчин для інфузій. ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА: кров та 
споріднені препарати; кровозамінники та білкові фракції плазми крові; альбумін. Код АТС В05А А01. ПОКАЗАННЯ. Відновлення і підтримання об’єму циркуляції крові при 
проявах недостатності об’єму і необхідності застосування колоїдів. Вибір альбуміну, а не штучних колоїдів, залежить від індивідуальної клінічної ситуації для кожного 
пацієнта на основі офіційних рекомендацій. ПРОТИПОКАЗАННЯ. Підвищена чутливість до альбуміну або до будь-якої з допоміжних речовин препарату. СПОСІБ ЗАСТОСУ-
ВАННЯ ТА ДОЗИ. Концентрацію альбуміну, дозування та швидкість інфузії необхідно підбирати залежно від індивідуальних потреб пацієнта. Мішок об’ємом 100 мл містить 
20 г альбуміну людини. Мішок об’ємом 50 мл містить 10 г альбуміну людини. Необхідна доза залежить від маси тіла пацієнта, ступеня тяжкості травми або хвороби, від три-
валості втрат рідини та протеїну. Щоб визначити необхідну дозу, треба встановити відповідність об’єму циркулюючої крові і рівень неплазмового альбуміну. При введенні 
альбуміну людини необхідно регулярно перевіряти гемодинамічні характеристики, що включають: артеріальний тиск крові і частоту пульсу; центральний венозний тиск; 
тиск заклинювання легеневої артерії; діурез; концентрацію електролітів; гематокрит/гемоглобін; клінічні прояви кардіологічної/респіраторної недостатності (наприклад, 
диспное); клінічні прояви підвищення внутрішньочерепного тиску (наприклад, головний біль). Флексбумін можна вводити внутрішньовенно безпосередньо або після 
розведення ізотонічним розчином (наприклад, 5 % розчином глюкози або 0,9 % розчином натрію хлориду). Швидкість інфузії необхідно підбирати згідно з індивідуаль-
ними обставинами і показаннями. При плазмаферезі швидкість інфузії необхідно підбирати відповідно до швидкості виведення. ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ. Анафілактичні реакції, 
підвищена чутливість/алергічні реакції; головний біль, дисгевзія; інфаркт міокарда, фібриляція передсердь, тахікардія; артеріальна гіпотензія; набряк легень, задишка; 
блювання; кропив’янка, свербіж; озноб. КАТЕГОРІЯ ВІДПУСКУ. За рецептом. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: зберігати при температурі не вище 25°С! 
Зберігати у недоступному для дітей місці! РП UA/18128/01/01, затверджено Наказом МОЗ України №1285 від 01.06.2020. Повна інформація 
міститься в інструкції для медичного застосування лікарського засобу. Інформація для медичних і фармацевтичних працівників для розмі-
щення у спеціалізованих виданнях для медичних закладів і лікарів, а також для розповсюдження на семінарах, конференціях, симпозіумах з 
медичної тематики. Повідомити про небажане явище, або про скаргу на якість лікарського засобу Ви можете до  TOB «Такеда Україна» за тел. 
(044) 390 0909. E-mail: AE.Ukraine@takeda.com. ТОВ «Такеда Україна»: 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 11, тел.: (044) 390 0909, www.takeda.uaC
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