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Туберкульоз: пристебніть ремені безпеки,
ми входимо в зону турбулентності!
О.О. Черненко
Агентство системного консалтингу в медицині «Медкапіталгруп», БФ «Український медичний альянс», м. Київ, Україна
Конфлікт інтересів: відсутній
РЕЗЮМЕ. У статті окреслено основні аспекти впливу на ситуацію із захворюваністю на туберкульоз у Європі
внаслідок російсько-української війни. На підставі закордонних джерел виділено основні ланки цього впливу,
зокрема епідемічні, ресурсні, кадрові тощо. Авторка висловлює думку щодо проблемних аспектів реформи охорони
здоров’я в частині контролю над захворюваністю на туберкульоз в Україні, а також стосовно можливих кроків,
які дали би змогу взяти ситуацію під контроль.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: туберкульоз, війна, реформа, інфузійні препарати.

Tuberculosis: fasten your seat belts, we are entering a turbulence zone!
O.O. Chernenko
Healthcare Consulting Agency “Medcapitalgroup”, Charity Fund “Ukrainian Medical Alliance”, Kyiv, Ukraine
Conflict of interest: none
ABSTRACT. The article outlines the main aspects of the impact on the situation with the incidence of tuberculosis
in Europe as a result of the Russian-Ukrainian war. On the basis of foreign sources, the main links of this influence are
highlighted, in particular, epidemic, resource, personnel, etc. The author expresses his opinion on the problematic aspects
of the health care reform in terms of controlling the incidence of tuberculosis in Ukraine, as well as on the possible steps
that would allow the situation to be brought under control.
KEY WORDS: tuberculosis, war, reform, infusion preparations.

Туберкулез: пристегните ремни безопасности,
мы входим в зону турбулентности!
Е.А. Черненко
Агентство системного консалтинга в медицине «Медкапиталгрупп», БФ «Украинский медицинский альянс», г. Киев, Украина
Конфликт интересов: отсутствует
РЕЗЮМЕ. В статье описаны основные аспекты влияния российско-украинской войны на ситуацию с заболеваемостью
туберкулезом в Европе. На основании зарубежных источников выделены основные звенья этого влияния, в частности эпидемические, ресурсные, кадровые и т. д. Автор высказывает мнение относительно проблемных аспектов
реформы здравоохранения в части контроля над заболеваемостью туберкулезом в Украине, а также относительно
возможных мер, которые позволили бы взять ситуацию под контроль.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туберкулез, война, реформа, инфузионные препараты.
DOI: 10.32902/2663-0338-2022-2-5-7
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
Наша країна вже п’ятий місяць мужньо бореться з російськими окупантами. Повномасштабна конвенційна війна збільшила потребу в охороні здоров’я, водночас драматично зменшивши здатність системи надавати допомогу населенню,
особливо в зонах активного конфлікту. Проте вплив війни не обмежується жодними кордонами. У рецензованих медичних
журналах починають з’являтися статті, що описують нові ризики, спричинені війною в Україні, для європейських і навіть
світових спільнот. Серед нових викликів сьогодення – проблеми, які є «привидами минулого» для іноземних систем
охорони здоров’я.
У 2020 році у світі було зареєстровано близько
10 мільйонів нових випадків активного туберкульозу
(ТБ) і від 1 до 5 мільйонів летальних випадків унаслідок
цього захворювання. Згідно з розрахунками Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ), до 2025 року очікується збільшення смертей від ТБ майже вдвічі: коронавірусна хвороба (COVID-19) спрацювала потужним тригером
для зростання захворюваності.
Україна має одні з найвищих у світі рівнів поширеності
не лише ТБ, а й коінфекції ТБ + ВІЛ, а також ТБ із лікарською стійкістю [5]. Імовірно, ситуація з контролем захворюваності на ТБ погіршилася в Україні ще перед війною.
Зокрема, в ході реформи фінансування системи охорони
здоров’я було скорочено значну частину туберкульозних
диспансерів. Зі світових протоколів лікування, на які орієнтується й Україна (хоча кількість випадків ТБ в Європі,
де розміщена штаб-квартира ВООЗ, є вкрай незначною
порівняно з такою в Україні), було вилучено інфузійні
препарати, які дають змогу рятувати життя хворих із тяжкими формами ТБ, особливо протягом першого місяця
після встановлення діагнозу. Активно просувалася нова
концепція спостереження пацієнтів із ТБ, цю роль було
передано сімейним лікарям.
Воєнний стан активує чинники, що спричиняють
зростання захворюваності на ТБ. Це недоїдання, погіршення санітарно-гігієнічних умов аж до абсолютно непридатних для перебування людини, а також часта скупченість людей, серед яких, імовірно, є носії мікобактерій ТБ.
Багато українських пацієнтів із раніше встановленим
діагнозом ТБ вимушені переривати лікування, що погіршує клінічні результати та знижує прихильність до лікування в майбутньому [2].
У тих спеціалізованих закладах, які продовжують
працювати й надавати допомогу хворим на ТБ, сьогодні
гостро стоїть питання безпеки. На час повітряних тривог потрібно переводити хворих в укриття, але тримати
пацієнтів із різною резистентністю в одному підвалі озна
чає значно збільшувати епідемічні ризики.
Це дилема, яка не має вирішення, є щоденним викликом для медичних працівників у туберкульозних лікарнях.
Паличка Коха без кордонів
Міграція вимушено переміщених осіб у східноєвропейські країни та далі на захід дійсно призводить до поширення ТБ, зокрема мультирезистентного, в європейських популяціях. Згідно з оцінками, Україну могли полишити від 1 до 2 тисяч хворих на ТБ [2]. Це перший чинник,
епідемічний.
Далі вмикаються безліч людських чинників, організаційних і ресурсних проблем. Зокрема, мовний бар’єр,
психоемоційний стрес і нерозуміння біженцями закордонної системи охорони здоров’я перешкоджають зверненню
українців, хворих на ТБ, до місцевих закладів охорони
здоров’я.

У багатьох європейських країнах бракує як лікарів первинної ланки, так і кваліфікованих фахівцівпульмонологів. Спеціалізація у фтизіатрії в Європі є рідкісною. На цілу країну може бути буквально кілька лікарів-фтизіатрів. Усе це створює додаткові бар’єри в доступі
до медичної допомоги.
Додатковий пул пацієнтів із ТБ не враховано в поточних обсягах виробництва та закупівель ліків. А будь-які
зміни в європейських системах охорони здоров’я відбуваються дуже повільно.
У довгостроковій перспективі, враховуючи наслідки
війни, спричинених нею соціально-політичних та економічних криз і збіднення населення, варто очікувати
на значне погіршення умов діагностики та лікування ТБ
в усьому світі [3].
Куди йдемо?
Автори кількох статей прямо наголошують: навіть
у добре організованих системах охорони здоров’я спеціалістам може бракувати досвіду в діагностиці та лікуванні
ТБ, що загрожує гіподіагностикою й помилковими діагнозами [3]. До речі, це переконливий аргумент у численних
дискусіях про те, чи ефективні в Україні європейські практики щодо ТБ та чи варто впроваджувати їх під копірку.
Моє тверде переконання: не варто.
Очевидно, що тепер система профілактики, діагностики й лікування ТБ в Європі буде переосмислюватися
та вдосконалюватися [3]. Ідеться не лише про вдосконалення моніторингу лікування, фармакотерапевтичного нагляду за використанням протитуберкульозних препаратів,
соціального супроводу хворих. Припускаю, що в Європі
можуть навіть виникнути дискусії стосовно відновлення
вакцинації від ТБ і системних скринінгових досліджень
населення.
Що робити?
Уже сьогодні слід подбати про захист виробництва
протитуберкульозних препаратів і тест-систем, перегляд
й актуалізацію діагностичних і лікувальних протоколів,
а також доступність усього перерахованого для людей [4].
Насамперед маю на увазі систему економічного захисту
та стимулювання виробництва. На території України
та суміжних країн, зважаючи на динаміку війни, доцільним
є покращення й фізичного захисту підприємств-виробників і всіх суб’єктів постачання (від сировини до логістики).
Треба бути готовими до того, що спеціальність «фтизіатрія» набуде суспільної значущості. Тож досвід українських лікарів може стати в пригоді європейським колегам. Повноцінна інтеграція українських пульмонологівфтизіатрів, які вже перебувають за кордоном, була б
абсолютною win-win стратегією. Зазначу лише кілька тез.
• Закордонні системи охорони здоров’я отримали
би додаткових спеціалістів в умовах жорсткого дефіциту
медичних кадрів.
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• Щодо проблеми ТБ українські фахівці додали
б експертизи, яка ґрунтується на реальному клінічному
досвіді.
• Українські лікарі з числа вимушено переміщених
осіб отримали би за кордоном робочі місця та заробіток.
• Підвищилася би доступність та якість медичної допомоги «тут і зараз».
• Відбувся би позитивний вплив на віддалені епідеміологічні показники.
На шляху реалізації таких сценаріїв є два основні
бар’єри: мовний бар’єр із боку наших співвітчизників,

а також складні процедури підтвердження лікарських
дипломів у галузевому законодавстві зарубіжних країн.
Нам же в Україні варто було би док ласти максимум зусиль, щоби зберег ти спеціалістів-фтизіатрів,
які на сьогодні ще залишилися в країні й дивом не пішли
з професії, що системно знецінювалася та знищувалася
в нас протягом кількох років. І, звісно, повернути систему
повноцінної діагностики ТБ – радіологічної та лабораторної, а не за допомогою анкет-опитувальників.
В іншому разі щодо проблеми ТБ на нас усіх чекає
дуже жорстка посадка.
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Розвиток туберкульозного плевриту
у хворого на саркоїдоз: клінічний випадок
О.Д. Ніколаєва
Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Конфлікт інтересів: відсутній
РЕЗЮМЕ. Останніми роками в нашій країні спостерігається збільшення частоти саркоїдозу. Трапляються випадки
поєднання туберкульозу та саркоїдозу. У статті наведено клінічний випадок розвитку туберкульозного плевриту
у хворого на саркоїдоз легень, який отримував курс лікування з використанням кортикостероїдів. Туберкульозну
етіологію плевриту було доведено шляхом визначення мікобактерії туберкульозу в ексудаті й біоптаті та за допомогою гістологічного дослідження.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: саркоїдоз, туберкульоз, плеврит.

Clinical case of tuberculous pleurisy in sarcoidosis patient
O.D. Nikolaeva
National University of Healthcare of Ukraine named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Conflict of interest: none

ABSTRACT. In recent years, there has been an increase in cases of sarcoidosis in our country. Cases of a combination
of tuberculosis and sarcoidosis are observed. A clinical case of the development of tuberculous pleurisy in patients with
pulmonary sarcoidosis, who had previously received courses of glucocorticosteroid therapy, is presented. The tuberculous
etiology of pleurisy was established by microbiological detection of the pathogen in the exudate and biopsy and
histological examination.
KEY WORDS: sarcoidosis, tuberculosis, pleurisy.

Развитие туберкулезного плеврита у больного саркоидозом:
клинический случай
О.Д. Николаева
Национальный университет здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Конфликт интересов: отсутствует

РЕЗЮМЕ. В последние годы в нашей стране наблюдается увеличение частоты саркоидоза. Встречаются случаи
сочетания туберкулеза и саркоидоза. В статье приведен клинический случай развития туберкулезного плеврита
у больного саркоидозом легких, который получал курс лечения с использованием кортикостероидов. Туберкулезная этиология плеврита была доказана путем определения микобактерии туберкулеза в экссудате и биоптате
и при помощи гистологического исследования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: саркоидоз, туберкулез, плеврит.
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Останніми роками спостерігається збільшення частоти
саркоїдозу в нашій країні. У середньому захворюваність
на саркоїдоз в Україні становить 1,1-2,6 на 100 тис. населення.
У країнах із високим тягарем туберкульозу трапляються випадки поєднання туберкульозу та саркоїдозу. Використання
кортикостероїдів у лікуванні саркоїдозу створює умови для
розвитку туберкульозу в результаті реактивації латентної
туберкульозної інфекції. Одними з можливих чинників ризику
можуть бути післятуберкульозні зміни у хворого у вигляді
кальцинатів і щільних вогнищ.
Наводимо клінічний випадок туберкульозного плевриту,
який ми діагностували у хворого на саркоїдоз легень.
Пацієнт 1982 р. н. надійшов 10.07.2021 у району лікарню
зі скаргами на біль у грудній клітці, підвищення температури
тіла. Було діагностовано плевропневмонію. Отримував таке
лікування: левофлоксацин 0,5 внутрішньовенно, цефтріаксон
1000 мг 2 рази на добу. Зауважував незначне покращення стану.
При рентгенологічному контролі динаміка торпідна, незначне
розсмоктування ексудату. Пацієнта направили в Національний інститут фтизіатрії і пульмонології НАМН України ім. Ф.Г. Яновського.
Анамнез: лікувався з приводу саркоїдозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів і легень 2 роки тому (рис. 1).
Отримував метилпреднізолон за схемою лікування саркоїдозу
протягом року. У результаті проведеного лікування відзначалися повне розсмоктування вогнищ у легеневій тканині
та зменшення лімфатичних вузлів середостіння. Спостерігався
протягом 2 років. Рецидиву захворювання не було.

Рис. 1. Саркоїдоз внутрішньогрудних лімфатичних
вузлів і легень
Із метою верифікації діагнозу 28.07.2021 був госпіталізований у хірургічну клініку Національного інституту фтизіатрії
і пульмонології НАМН України ім. Ф.Г. Яновського з підозрою
на туберкульоз плеври.
Загальний аналіз крові: лейкоцити – 5,5×10 9 ;
еритроцити – 4,3×1012; гемоглобін – 140 г/л; тромбоцити –
312×109; гранулоцити – 70,9; лімфоцити – 24,7; швидкість
осідання еритроцитів – 55 мм/год.
Біохімічний аналіз крові: білірубін загальний –
15,5 мкмоль/л, АЛТ – 52,8 од/л, АСТ – 21,0 од/л, сечовина –
4,7 ммоль/л, креатинін – 97,9 мкмоль/л, сечова кислота –
208,7 мкммоль/л, аг. білок – 68,8 г/л.
Дослідження мокротиння за допомогою GeneXpert MTB/RIF
(29.07.2021): мікобактерій туберкульозу (МБТ) не виявлено.
Дослідження мокротиння на кислотостійкі палички:
не виявлено.

На серії КТ-зрізів (29.07.2021) у плевральній порожнині
візуалізовано випіт (близько 130 мл). Паренхіма середньої та
нижньої часток колабована. Білатерально у верхніх частках
С2 зліва ще в С8 виявлялися ділянки пневмофіброзу. Вогнищево-інфільтративні зміни не виявлялися. Трахея та бронхи
вільнопрохідні. Лімфатичні вузли – до 3 мм, параортальна
група – 4 мм, біфуркаційна група – до 6 мм (рис. 2).

Рис. 2. Ексудативний туберкульозний плеврит після
лікування саркоїдозу
30.07.2021 виконано оперативне втручання – відео
торакоскопічна часткова резекція С4 з біопсією парієтальної
плеври. Біологічний матеріал направлено на морфологічне
й бактеріологічне дослідження.
Цитоз випітної рідини: лейкоцити – до 40 у полі зору
в складі лімфоцитів, нейтрофіли/лімфоцити переважають,
еозинофіли поодинокі в препараті, еритроцити – близько
25 у полі зору, мезотелій без особливостей – 0-1 у полі
зору.
Цитологічне дослідження: в препаратах клітини мезотелію, лімфоцити – до 10 у полі зору, поодинокі фіброцити
та фібробласти, клітини типу епітеліоїдних. Висновок: підозра
на туберкульоз плеври.
Гістологічне дослідження: в легеневій тканині на тлі
дифузних помірно представлених емфізематозних змін
і вогнищевого пневмофіброзу виявлено поодинокі саркоїдного типу епітеліоїдноклітинні гранульоми з вираженою
фіброзною капсулою, без некротичних змін. Водночас виявлено гостре продуктивно-некротичне запалення ділянки
вісцеральної плеври: спостерігалися погано оконтуровані
епітеліоїдноклітинні гранульоми з центральним некрозом казеозного типу, поодинока типова гігантська клітина
Пирогова – Лангханса, значні нашарування фібринових мас.
У парієтальній плеврі – типова морфологічна картина підгострого туберкульозного запального процесу. Туберкульоз
правої плевральної порожнини. Не виключено, що раніше
був саркоїдоз легень.
Біопсійний матеріал: GeneXpert MTB/RIF – виявлено
низький рівень МБТ; RIF Resistance – МБТ не виявлено.
Діагноз: уперше виявлений туберкульоз легень 03.08.2021
плеври справа (ексудативний плеврит), МБТ+, МГ+, Ріф-, К,
Гіст+, ког. 3, 2021.
Лікування: рифампіцин 600 мг, ізоніазид 300 мг, етамбутол
1200 мг, піразинамід 2000 мг на добу, метилпреднізолон
за схемою з 20 мг на добу протягом першого місяця,
Реосорбілакт, Нейрорубін.
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КТ-контроль (29.09.2021): на серії КТ-зрізів у плевральній порожнині візуалізовано випіт із тенденцію
до осумкування в задньо-нижніх відділах у вигляді карманів, товщина шару – до 22 мм. Костальна плевра потовщена.
Білатерально у верхніх частках С2 зліва ще в С8 виявлялися
ділянки підсиленого, деформованого легеневого малюнку
з вогнищевою інфільтрацією розмірами 2-4 мм, місцями
з тенденцією до злиття. У середній частці – ділянки пневмо
фіброзу. Трахея та бронхи вільнопрохідні. Лімфатичні
вузли – до 3 мм, параортальна група – 4 мм, біфуркаційна
група – до 6 мм.
Враховуючи позитивну динаміку в результаті торакоскопії та інтенсивної фази лікування туберкульозу, подальша
терапія проводилася ізоніазидом і рифампіцином. Через
4 місяці підтримувальна фаза лікування була завершена –
випадок вилікувано.

Висновки
Наведено клінічний випадок виникнення туберкульозного плевриту у хворого, який проходив курс лікування
саркоїдозу з використанням кортикостероїдних гормонів.
Діагноз туберкульозу підтверджено визначенням МБТ
в ексудаті за допомогою GeneXpert MTB/RIF і морфологічного
дослідження. Водночас під час морфологічного дослідження
було виявлено остаточні зміни, характерні для саркоїдозу.
Враховуючи все викладене вище, поява плеврального випоту
у хворих на саркоїдоз, які отримували в складі лікування
кортикостероїдні гормони, потребує обов’язкової консультації фтизіатра та проведення прискіпливого обстеження
з використанням торакоскопії, сучасних бактеріологічних
і морфологічних методів діагностики. Своєчасна діагностика
туберкульозного плевриту дає змогу ефективно провести
лікування й уникнути ускладнень.
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ABSTRACT. Sepsis stays a common and life-threatening pathological condition; hospital mortality in patients with sepsis
exceeds 30 %. Fluid resuscitation is an important component of sepsis treatment. The purpose of this work was to evaluate
the efficacy and safety of the multicomponent infusion solution Rheosorbilact in the treatment of patients with sepsis.
The international multicenter randomized study RheoSTAT-CP0620 included 180 patients aged 18 to 60 years diagnosed
with sepsis. Patients received Rheosorbilact therapy in dosage according to the package insert. A change in the SOFA score
on day 3 of treatment was considered to be the primary endpoint. Changes in APACHE II, SAPS II, and MODS scores, as well
as changes in endogenous intoxication markers on day 3 of treatment, were considered the secondary endpoints. The safety
of the drug was assessed by analysis of adverse events and vital signs after 3 days of therapy. On day 3 of Rheosorbilact
treatment, statistically significant changes in SOFA (by 2.01±1.37 points), APACHE II (by 4.24±3.76 points), SAPS II
(by 3.40±5.30 points), and MODS (by 1.37±1.37 points) scales were recorded. In addition, there was a statistically significant
improvement in markers of endogenous intoxication (urea, creatinine and total bilirubin concentrations, leukocyte counts,
and calculated intoxication indices) on day 3 of treatment. The majority of adverse events (71.74 %) were mild. None
of the adverse events were related to the study drug and did not result in the patient’s withdrawal from the study. According
to the results of RheoSTAT-CP0620, Rheosorbilact is an effective and safe drug for the treatment of patients with sepsis.
It is advisable to include Rheosorbilact in routine treatment algorithms for patients with sepsis.
KEY WORDS: sepsis, infusion therapy, Rheosorbilact, intoxication, multiorgan failure.
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Перші результати міжнародного багатоцентрового клінічного
дослідження RheoSTAT-CP0620 щодо ефективності та безпеки
інфузійного розчину Реосорбілакт® у комплексній терапії сепсису
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Конфлікт інтересів: відсутній
РЕЗЮМЕ. Сепсис залишається поширеним і життєзагрозливим патологічним станом, госпітальна смертність за
якого перевищує 30 %. Важливою складовою лікування сепсису є інфузійна терапія. Метою цього дослідження було
оцінити ефективність і безпеку багатокомпонентного інфузійного розчину Реосорбілакт у терапії пацієнтів із сепсисом. У міжнародному багатоцентровому рандомізованому дослідженні RheoSTAT-CP0620 узяли участь 180 пацієнтів
віком від 18 до 60 років із діагнозом сепсису. Пацієнти отримували терапію препаратом Реосорбілакт у дозуванні
відповідно до інструкції для медичного застосування. Первинним показником ефективності терапії вважалася зміна
оцінки за шкалою SOFA на 3-й день терапії. Як вторинні показники розглядалися зміни оцінки за шкалами APACHE II,
SAPS II та MODS, а також зміна маркерів ендогенної інтоксикації на 3-й день терапії. Безпека препарату оцінювалася
за допомогою аналізу небажаних явищ і життєво важливих показників через 3 дні терапії. На 3-й день лікування
препаратом Реосорбілакт було зафіксовано статистично значущі зміни оцінки за шкалами SOFA (на 2,01±1,37 бала),
APACHE II (на 4,24±3,76 бала), SAPS II (на 3,40±5,30 бала) та MODS (на 1,37±1,37 бала). Крім того, було виявлено статистично значуще покращення маркерів ендогенної інтоксикації (концентрації сечовини, креатиніну та загального
білірубіну, кількості лейкоцитів і розрахункових індексів інтоксикації) на 3-й день лікування. Більшість небажаних
явищ (71,74 %) були легкими. Жодне з небажаних явищ не було пов’язане з досліджуваним препаратом і не призвело
до вибування пацієнта з дослідження. Згідно з отриманими результатами, Реосорбілакт є ефективним і безпечним
препаратом для лікування пацієнтів із сепсисом. Дослідження RheoSTAT-CP0620 обґрунтовує доцільність включення
препарату Реосорбілакт у рутинні алгоритми лікування пацієнтів із сепсисом.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: сепсис, інфузійна терапія, Реосорбілакт, інтоксикація, поліорганна недостатність.
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РЕЗЮМЕ. Сепсис остается распространенным и жизнеугрожающим патологическим состоянием, госпитальная
смертность при котором превышает 30 %. Важной составляющей лечения сепсиса является инфузионная терапия.
Целью данной работы стала оценка эффективности и безопасности поликомпонентного инфузионного раствора
Реосорбилакт в терапии пациентов с сепсисом. В международном многоцентровом рандомизированном исследовании RheoSTAT-CP0620 приняли участие 180 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет с диагнозом сепсиса. Пациенты
получали терапию препаратом Реосорбилакт в дозировке согласно инструкции для медицинского использования.
Первичным показателем эффективности терапии считалось изменение оценки по шкале SOFA на 3-й день терапии. Как вторичные показатели рассматривались изменения оценки по шкалам APACHE II, SAPS II и MODS, а также
изменение маркеров эндогенной интоксикации на 3-й день терапии. Безопасность препарата оценивалась посредством анализа нежелательных явлений и жизненно важных показателей через 3 дня терапии. На 3-й день лечения
препаратом Реосорбилакт было зафиксировано статистически значимые изменения оценки по шкалам SOFA (на
2,01±1,37 балла), APACHE II (на 4,24±3,76 балла), SAPS II (на 3,40±5,30 балла) и MODS (на 1,37±1,37 балла). Кроме
того, было выявлено статистически значимое улучшение маркеров эндогенной интоксикации (концентрации мочевины, креатинина и общего билирубина, количества лейкоцитов и расчетных индексов интоксикации) на 3-й день
лечения. Большинство нежелательных явлений (71,74 %) были легкими. Ни одно из нежелательных явлений не было
связано с исследуемым препаратом и не привело к выбыванию пациента из исследования. Согласно полученным
в исследовании RheoSTAT-CP0620 результатам, Реосорбилакт является эффективным и безопасным препаратом
для лечения пациентов с сепсисом. Целесообразным является включение препарата Реосорбилакт в рутинные
алгоритмы лечения пациентов с сепсисом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сепсис, инфузионная терапия, Реосорбилакт, интоксикация, полиорганная недостаточность.

Introduction
Sepsis remains a common and life-threatening pathological condition. Approximately 19 million people are diagnosed with sepsis each year [5, 6]. The significant prevalence
of sepsis in our time can probably be explained by the increase in the prevalence of chronic diseases in the aging
population, an increase in antibiotic resistance, as well
as an increase in the frequency of invasive procedures,
the use of immunosuppressive drugs and chemotherapy [18].
Despite significant improvements in medical care for critically
ill patients, hospital mortality in sepsis exceeds 30 % [2-4].
According to the Third International Consensus
on Definitions of Sepsis and Septic Shock (2016), sepsis
is a life-threatening organ dysfunction caused by a dysregulated host response to infection. Organ dysfunction
is considered life-threatening based on an increase in the
SOFA (Sequential [Sepsis-related] Organ Failure Assessment) score by ≥2 points [3]. Early detection and rapid
medical care in sepsis reduces morbidity and mortality.
Modern concept of sepsis treatment involves performing certain procedures at a certain time. In particular, after
checking the state of the respiratory tract and stabilizing
respiration, patients receive infusion therapy (IT), antibiotic
therapy, lactate determination, and bacterial culture inoculation [10-13].
Since the invention of solutions for infusion, there has
been a debate regarding which solution is optimal for patients
in grave conditions [36]. Ideal for use in sepsis, the infusion
product should increase intravascular volume without accumulation in tissues, have a plasma-like chemical composition,
improve the effects of treatment and be economically feasible.
Not every solution for infusion has all these properties, so the
question of optimal IT in sepsis is still acute for clinicians.
Monocomponent solutions do not make it possible
to implement all IT tasks in sepsis, so multicomponent infusion preparations are the basis of a current IT. Due to the

urgency of this issue and the lack of an unambiguously recognized optimal solution for infusion, the aim of this work
was to study IT in sepsis based on literature data and analyze the results of a phase IV randomized controlled trial
(RCT) RheoSTAT-CP0620. This multicenter RCT was performed
to evaluate the efficacy and safety of the multifunctional
drug Rheosorbilact, which includes sorbitol (60 g), sodium
lactate (19 g), sodium chloride (6 g), calcium chloride (0.1 g),
potassium chloride (0.3 g), magnesium chloride (0.2 g) and
water for injection (up to 1 liter). The osmolarity of the drug
is 891 mOsm/l, pH – 6.0-7.6.
During the course of the study in patients with sepsis
who received Rheosorbilact therapy, the dynamics of scores
based on the integral scales SOFA, MODS (Multiple Organ
Dysfunction), APACHE II (Acute Physiology And Chronic Health
Evaluation II), SAPS II (Simplified Acute Physiology Score II)
were evaluated by comparing the baseline indicator and the
indicator on day 3 of treatment; vital indicators (body temperature, heart rate – HR, systolic and diastolic blood pressure – BP, respiratory rate); dynamics of changes in indicators
of clinical and biochemical blood analysis, as well as blood
gas composition.
Materials and methods
An electronic search in English-language sources of the
PubMed database for the last 20 years using keywords “sepsis”, “septic shock”, “fluid resuscitation”, “sepsis resuscitation”,
“infusion” was conducted. A review of the results of phase IV
of the international multicenter open RCT RheoSTAT-CP0620
with a blinded assessment of the efficacy endpoints was also
analyzed based on the report provided by “Yuria-Pharm”. This
study, which lasted from 07/10/2017 to 11/12/2019, was
conducted by a contract research organization in accordance
with the principles of Good Clinical Practice (ICH GCP), ethical
standards of the Helsinki Declaration of the World Medical
Association and national standards.
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The RheoSTAT RCT included 629 patients with sepsis,
peritonitis, burn disease, and pneumonia who were treated in
37 clinical centers in 6 countries. The RheoSTAT-CP0620 sepsis sub-study involved 180 patients from 12 clinical centers
in 5 countries – Ukraine, Moldova, Georgia, Uzbekistan and
Kazakhstan. This sub-study included hospitalized adult patients of both genders with a verified sepsis diagnosis established no more than 24 hours prior to screening who met
the inclusion criteria. The latter were the age of 18-60 years;
the diagnosis of sepsis established according to ACCP/SCCM
criteria; the time from the moment of diagnosis of sepsis to
the screening visit – no more than 24 hours; signed informed
consent to participate in the study; baseline SOFA score
≥2 points.
The study included 180 patients, 89 of whom were randomized to the Rheosorbilact group. Data analysis was performed in several populations: 1) a population of all patients
included in the study (intent-to-treat, ITT), which included all
randomized patients who were prescribed and administered
at least one infusion and who had data on the SOFA score

both before and after this infusion (79/89 people, 88.76 %);
2) per protocol population (PP), which included all randomized
patients who completed the study according to the protocol (completed the prescribed period of treatment and follow-up without significant deviations from the study protocol)
(74/89 people, 83.15 %); 3) a safety population that included
all randomized patients who received at least one infusion
and at least one safety parameter assessment visit (89 people,
100 %). The main population for evaluation of the primary
efficacy parameter was the ITT population.
Main group participants (n=89) received Rheosorbilact
solution for infusion for 3 days by intravenous infusion
at a dose of 200-400 ml/day according to the drug package
insert. On day 3, their efficacy criteria were evaluated, and
after 14±2 days, safety and disease outcomes were monitored
(fig. 1).
It is worth noting a thorough and objective assessment
of the efficacy and safety of the study drug, which was carried
out on the basis of numerous evaluation scales, and clinical
and laboratory indicators presented in table 1.

VISIT 1
Day 0

VISIT 2
Days 1, 2

VISIT 3
Day 3

VISIT 4
Day 14±2

Initial assessment,
randomization,
and initiation
of treatment

Continuation
of treatment,
including infusion
therapy

Completion
of participation
in the study, evaluation
of performance criteria

Safety control,
registration
of disease
consequences

Fig. 1. RheoSTAT-CP0620 study design

Table 1. Criteria for efficacy and safety evaluation in the RheoSTAT-CP0620 study
Efficacy assessment was performed by comparing baseline values during hospitalization
and baseline values on day 3 of therapy
Primary Outcome Measures:
change in the total score on
the SOFA scale

Secondary Outcome Measures:
• Change in the total score on the APACHE II, SAPS II and MODS scales
• Assessment of endogenous intoxication based on:
1) biochemical markers: serum concentrations of glucose, lactate, pyruvate, urea, creatinine, alanine
aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase, alkaline phosphatase,
creatine phosphokinase, gamma-glutamyltranspeptidase, medium and low molecular weight substances
and medium molecular weight oligopeptides, albumin fraction, total and effective albumin concentration,
albumin index of toxicity and binding ability, level of procalcitonin;
2) immunological criteria: quantitative content of leukocytes, lymphocytes, platelets with the calculation
of leukocyte, nuclear and hematological indices of intoxication (II), ratio of neutrophils and lymphocytes,
concentration of C-reactive protein, immunoglobulins, interleukins 1 and 2, complement components
3 and 4;
3) clinical signs (adynamia, apathy, weakness, memory and sleep disorders, irritability, anorexia),
electrocardiogram parameters, indicators of central hemodynamics and assessment of consciousness
on the Glasgow scale
Safety assessment

• Overall frequency of adverse events (AE)
• Frequency of serious AE
• Frequency of AE associated with the use of the study drug
• Frequency of AE that led to the patient’s withdrawal from the study
• Frequency of AE not previously described in the instructions for use of the study drug
• Frequency of multiorgan failure
• Overall survival of patients (%) during follow-up (day 14±2)
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Results and discussion
For a long time, aggressive large-volume IT was considered the cornerstone of sepsis treatment [11]. This approach was based on the theory that septic shock is a form
of hypovolemic shock and is therefore characterized by tissue
hypoperfusion [14]. However, it turned out that aggressive
large-volume IT inevitably leads to massive fluid overload. The
dangers of this approach have been clearly demonstrated in
three large multicenter RCTs – ProCESS, ARISE, and ProMISe
[26, 27], but unfortunately, this tactic is still used in medical
institutions. Current experimental, observational, and randomized clinical studies show that low-volume IT provides better
clinical outcomes [14-17].
The recommendations of the Surviving Sepsis Campaign
provide rapid administration of at least 30 ml/kg of crystalloid
solution for hypotension or lactate content ≥4 mmol/l, but
although the recommendation has a strong status, the quality
of its evidence base is low, i. e. this indication is based mainly
on expert opinion [11].
The tactic of prescribing 30 ml of infusion solution per
1 kg of body weight has several significant drawbacks. First
of all, the recommendations do not specify which body mass
index should be used for calculations: actual, calculated, or
ideal for a particular height. For example, if the actual weight
indicator is used, then a patient weighing 150 kg should be
injected with a liquid bolus with a volume of 4,500 ml, which
is accompanied by a high risk of complications and mortality
associated with hypervolemia, especially in the presence of
heart or renal failure [20]. In addition, in the treatment of
septic shock, it is rarely possible to accurately determine the
patient’s height and weight [28-30]. It should be noted that
the standard approach of administration of 30 ml of fluid per
1 kg of body weight contradicts with the current paradigm
of maximum individualization of any treatment, including IT
[27, 31].
Therefore, the idea of large-volume IT is based on
a misunderstanding of the pathophysiology of sepsis. In this
concept, hypoperfusion is considered the central link in the
disease pathogenesis. Typical signs of septic shock (increased
blood lactate concentrations, oliguria, liver dysfunction, and
impaired consciousness) were interpreted as consequences
of hypoperfusion of the relevant organs, and an aggressive
IT was designed to dramatically increase cardiac output,
eliminating this hypoperfusion. Now it is known that such
a concept is overly simplified and inaccurate. There is growing
evidence that brain, heart, kidney, and liver dysfunction in
sepsis is mainly caused by bioenergetic insufficiency, rather
than microcirculatory dysfunction and impaired perfusion.
This is confirmed by the fact that in patients with sepsis, the
Frank – Starling curve shifts down and to the right, that is,
in conditions of sepsis, the heart poorly reacts to fluid load
[20]. In patients with septic shock, an aggressive IT causes
a minimal increase in end-diastolic and stroke volume, but
sharply increases the pressure in the left atrium with the
subsequent development of pulmonary oedema and in the
right atrium with a further increase in pressure in the liver and
kidney veins, and therefore, the development of insufficiency
of these organs [32]. Due to the increase in hydrostatic pressure
in the pulmonary vessels and liver and kidney veins, the release of natriuretic peptides increases, and the fluid moves
into the interstitial space, provoking tissue oedema. The latter,

in turn, causes a violation of tissue microarchitecture, interferes with capillary blood flow and lymph outflow, disrupts
intercellular interaction and slows down the diffusion of oxygen and metabolites [33, 34]. The spectrum of complications
of large-volume IT includes impaired consciousness, brain and
lung oedema, pleural effusion, impaired myocardial contractility, decreased glomerular filtration rate, uremia, impaired
intestinal motor function, ascites, and impaired liver function
[20]. Low-volume IT makes it possible to avoid these complications and improve the consequences for the patient [35].
In recent decades, the use of multicomponent infusion
drugs has been the mainstay of IT. Among the sorbitol-containing medications, it is worth noting the complex infusion
preparation of polyfunctional action Rheosorbilact (“YuriaPharm”, Ukraine). In addition to sorbitol, it contains other
important electrolytes, namely potassium, calcium, and
magnesium. The chloride content in Rheosorbilact is only
112.7 mmol/l, which reduces the risk of hyperchloremic acidosis. An important component of this solution for infusion
is sodium lactate, which provides an alkalizing effect, correcting
metabolic acidosis, which often complicates severe infections,
sepsis, peritonitis, intestinal obstruction, kidney failure, burns,
shock, chronic hypoxia, etc. Rheosorbilact has a beneficial
effect on heart function, tissue regeneration and respiratory
function of blood, stimulates the functions of the mononuclear phagocyte system, has a detoxification effect, enhances
diuresis, improves kidney and liver function. Successful experience of Rheosorbilact use for detoxification and normalization
of rheological properties of blood in patients with severe
purulent-inflammatory diseases, such as peritonitis [33], destructive pancreatitis [34], diabetic foot syndrome [35], suggests an improvement in clinical outcomes in case of sepsis.
In general, the presence of sorbitol and sodium lactate
in the composition of Rheosorbilact, which can potentiate
each other’s detoxification properties, as well as correct the
acid-base state and water-electrolyte balance, puts this drug
on a par with powerful detoxification agents [37].
According to the clinical characteristics of the study population, the average age of patients in the RheoSTAT-CP0620
sepsis sub-study was 40.42±13.28 years. 69.66 % of the group
were men. Majority of participants did not smoke (69.66 %)
and did not drink alcohol (74.16 %). Comorbidities were reported in 27/89 (30.3 %) patients in the Rheosorbilact group.
The majority of cases belonged to the classes “Infections
and infestations” (7.9 %), “Heart disorders” (6.7 %), “Vascular
disorders” (5.6 %).
Dynamics analysis of the score based on the analyzed
scales revealed favorable changes on the background of
Rheosorbilact use (fig. 2, 3; table 2).
Change in the total SOFA score on day 3 compared
to the baseline
ITT population
At admission, the average SOFA value (± standard deviation) was 3.08±1.10 points, and on day 3 – 1.08±1.16 points
(fig. 2). Consequently, the average change in the SOFA score
on day 3 of treatment compared to the baseline level was
2.01±1.37 points (table 2).
Additional analysis revealed that changes in the mean SOFA
value on day 3 in patients treated with Rheosorbilact were statistically significant compared to the values at admission (p<0.001).
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PP population
At admission, the average SOFA value (± standard deviation) was 3.04±1.07 points, and on day 3 – 1.03±1.11 points
(fig. 3). Consequently, the average change in the SOFA score
on day 3 of treatment compared to the baseline level was
2.03±1.36 points (table 2).

РР population
At admission, the average APACHE II value (± standard deviation) was 7.30±3.66 points, and on day 3 – 3.36±2.79 points
(fig. 3). The average change in the score was 4.26±3.66 points.
Change in the total SAPS II score on day 3 compared
to the baseline
ITT population
At admission, the average SAPS II value (± standard deviation) was 15.62±7.20 points, and on day 3 – 12.42±5.16 points
(fig. 2). The average change in the SAPS II score on day 3
compared to the baseline score was 3.40±5.30 points (table 2).
Additional analysis revealed that changes in the mean SAPS II
value on day 3 in patients treated with Rheosorbilact were statistically significant compared to the values at admission (p<0.001).
РР population
At admission, the average SAPS II value (± standard deviation) was 15.20±7.10 points, and on day 3 – 12.26±5.16 points

Change in the total APACHE II score on day 3 compared
to the baseline
ITT population
At admission, the average APACHE II value (± standard deviation) was 7.57±3.72 points, and on day 3 – 3.36±2.79 points
(fig. 2). The average change in the APACHE II score after 3 days
of treatment was 4.24±3.76 points (table 2).
Additional analysis revealed that changes in the mean
APACHE II value on day 3 in patients treated with Rheosorbilact were statistically significant compared to the values at
admission (p<0.001).
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Fig. 2. Dynamics of scores on the scales SOFA, APACHE II,
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Fig. 3. Dynamics of scores on the scales SOFA, APACHE II,
SAPS II and MODS in the PP population

Table 2. Changing in the score based on all applicable scales
Measures

Baseline

Level on day 3
of treatment

Average change

р

SOFA score

3.08±1.10

1.08±1.16

2.01±1.37

<0.001

APACHE II score

7.57±3.72

3.36±2.79

4.24±3.76

<0.001

SAPS II score

15.62±7.20

12.42±5.16

3.40±5.30

<0.001

MODS score

2.08±1.20

0.73±1.19

1.37±1.37

<0.001
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(fig. 3). Thus, the average change in the SAPS II score was
3.15±5.16 points.
Change in the total MODS score on day 3 compared
to the baseline
ITT population
At admission, the average MODS value (± standard deviation) was 2.08±1.20 points, and on day 3 – 0.73±1.19 points
(fig. 2). The average change in the MODS score on day 3
of treatment compared to the baseline level was
1.37±1.37 points (table 2).
Additional analysis revealed that changes in the mean
MODS value on day 3 in patients treated with Rheosorbilact
were statistically significant compared to the values at admission (p<0.001).
РР population
At admission, the average MODS value (± standard devia
tion) was 2.05±1.20 points. On day 3 of treatment, this indicator was 0.73±1.19 points (fig. 3). Thus, the average change
in the MODS score was 1.36±1.41 points.
Additional analysis of changes in the studied parameters
on day 3 of treatment compared to the baseline revealed that
on the background of Rheosorbilact use there was not only
a statistically significant decrease in the severity of multiorgan failure and severity of the condition based on all applied

scales (SOFA, APACHE II, SAPS II, MODS II), but also a decrease
in the severity of endogenous intoxication in accordance with
the studied biochemical and immunological indicators, as
well as an improvement in clinical parameters (a decrease in
average body temperature and HR, an increase in systolic and
diastolic BP, reduction of respiratory rate) (table 3).
It should be noted that already on day 3 of Rheosorbilact therapy, a decrease in the frequency of deviations in
laboratory parameters of the function of elimination organs,
blood glucose and electrolyte levels, including clinically
significant ones, was observed (fig. 4). In particular, there
was a decrease in the concentration of glucose (from 6.70
(5.60-8.45) to 5.50 (4.80-6.20) mmol/l), lactate (from 1.65
(1.00-1.91) to 1.55 (1.20-1.83) mmol/l), urea (from 5.24
(3.85-7.75) to 4.50 (3.70-6.20) mmol/l; p<0.001), creatinine
(from 90.00 (69.67-112.50) to 76.28 (60.00-94.28) mmol/l;
p<0.001), total bilirubin (from 13.80 (10.01-28.40) to 10.40
(8.10-13.70) mmol/l; p<0.001). ALT and AST concentrations
did not change significantly.
In patients treated with Rheosorbilact, a significant decrease in the number of leukocytes (from 14.50 (11.00-17.10)
to 8.80 (7.09-10.80) ×109/l; p<0.001), leukocytic II (from 5.12
(3.53-9.35) to 2.35 (1.33-4.22); p<0.001), nuclear II (from 0.19
(0.10-0.42) to 0.09 (0.04-0.15); p<0.001) and hematological
II (from 5.29 (3.55-7.23) to 4.00 (2.54-5.25); p=0.002) was

Table 3. Measures of evaluation of Rheosorbilact efficacy before and after therapy
Indicators, units

Initial
n

Ме

On day 3
Midspread

n

Ме

Midspread

р

Sum of points based on the scale
SOFA

79

2

2-4

78

1

0-2

APACHE II

79

7

5-10

78

3

2-5

<0.001
<0.001

SAPS II

79

16

10-19.5

78

13

8-15

<0.001

MODS

79

2

1-3

78

0

0-1

<0.001

Body temperature, °С

79

38.2

37.0-38.7

78

36.8

36.7-37.3

<0.001

HR, bpm

79

96

82-106

78

80

74.25-88

<0.001

Systolic BP, mm Hg

79

120

110-130

78

120

115-130

<0.001

Diastolic BP, mm Hg

79

70

60-80

78

80

70-80

<0.001

Respiratory rate per 1 min

79

20

18-22

78

18

16-20

<0.001

Urea, mmol/l

79

5.24

3.85-7.75

78

4.5

3.70-6.20

0.029

Creatinine, µmol/l

79

90

69.67-112.50

78

76.28

60.00-94.28

<0.001

Total bilirubin, µmol/l

79

13.8

10.01-28.40

78

10.4

8.10-13.70

<0.001

ALT, IU/l

79

25.0

12.25-38.85

78

24.5

9.48-36.60

0.194

AST, IU/l

79

26.5

13.10-48.62

78

29.0

12.32-36.98

0.363

Albumin fraction, %

14

52.65

42.00-57.98

14

54.65

49.10-57.65

0.327
<0.001

C-reactive protein, mg/l

73

32.7

17.50-176.00

71

24.0

9.65-96.00

Lactate dehydrogenase, U/l

74

301.5

197.25-406.25

70

235.75

180.50-312.50

>0.05

Platelets, ×109/l

79

225

188.75-292.00

76

242.5

199.50-292.50

0.255

Leukocytes, ×109/l

79

14.5

11.00-17.10

77

8.8

7.09-10.80

<0.001

Nuclear ІІ

47

0.19

0.10-0.42

46

0.09

0.04-0.15

<0.001

Leukocytic II

40

5.12

3.53-9.35

44

2.35

1.33-4.22

<0.001

Hematologic II

40

5.29

3.55-7.23

44

4.0

2.54-5.25

0.002

Neutrophil/lymphocyte index

48

7.28

4.88-11.00

46

5.33

3.37-8.45

0.014

Excess of bases, mmol/l

67

-0.50

-3.75-2.10

66

1.20

-0.75-2.58

<0.001

Standard bicarbonate, mmol/l

63

23.8

20.75-25.30

62

24.3

23.25-26.35

0.013

Notes: data from the Rheostat-CP0620 RCT results report provided by “Yuria-Pharm”; n – number of observations; Мe – median.
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Sodium on day 3
Sodium at baseline
Potassium on day 3
Potassium at baseline
Glucose on day 3
Glucose at baseline
ALT on day 3
ALT at baseline
AST on day 3
AST at baseline
Bilirubin on day 3
Bilirubin at baseline
Creatinin on day 3
Creatinin at baseline
Urea on day 3
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Limits

Clinically insignificant deviations

Clinically significant deviations

Fig. 4. Percentage of deviations in the function of elimination organs, glucose and blood electrolytes before and after a 3-day course
of Rheosorbilact treatment
observed. The content of C-reactive protein also decreased
(from 32.70 (17.50-176.00) to 24.00 (9.65-96.00) mg/l; p<0.001).
At the same time the levels of immunoglobulins A (from 2.81
(1.63-4.03) to 2.89 (1.89-4.18) g/l), M (from 0.99 (0.60-1.14)
to 1.10 (0.79-1.30) g/l) and G (from 11.03 (9.16-12.64) to 11.17
(8.75-15.54) g/l) increased. The neutrophil/lymphocyte ratio
decreased from 7.28 (4.88-11.00) to 5.33 (3.37-8.45); p=0.014.
This change is very important, since, according to the literature, the ratio reflects the activity of two universal pathogenetic mechanisms – systemic non-specific inflammation and
immune system responses [21, 22].
Analysis of blood gas composition parameters revealed
a statistically significant increase in the content of standard bicarbonate (from 23.23±3.47 to 24.11±5.51 mmol/l)
and excess of bases (from -1.01±4.31 to 1.44±3.37 mmol/l)
after 3 days of Rheosorbilact administration, which indicates
a powerful alkalizing effect.
The average HR at admission was 93.15±17.69 bpm, and
on day 3 of treatment – 80.61±11.28 bpm (p<0.001). A small
but significant increase in systolic BP (from 120.00 (110.00130.00) to 120.00 (115.00-130.00) mm Hg); p=0.015) and
diastolic BP (from 70.00 (60.00-80.00) to 80.00 (70.0080.00) mm Hg; p<0.001) was recorded. These changes may
indicate an improvement in the cardiovascular system
functioning, in particular, an increase in cardiac output. The
median body temperature decreased from 38.20 (37.0038.70) to 36.80 (36.70-37.30) °C (p<0.001), which indicates
a pronounced decrease in intoxication syndrome. Another
favorable sign is a decrease in the respiratory rate, which
was observed during Rheosorbilact treatment: the initial
indicator was 20.00 (18.00-22.00) per 1 min, and the indicator on day 3 of treatment was 18.00 (16.00-20.00) per
1 min (p<0.001).
During the study, AEs were registered in 20 patients
(22.47 %). A total of 46 AEs were observed, 33 of which were

mild in severity. None of the AEs, including two reported
serious cases were associated with Rheosorbilact use.
In general, obtained results indicate that Rheosorbilact
effectively improves patients’ condition, reducing the severity
of multiorgan failure and endogenous intoxication on the
basis of the most indicators evaluated in the study in patients
with sepsis.
Conclusions
As of now, the question of optimal infusion therapy in sepsis
remains open. Various studies show that the tactics of aggres
sive large-volume infusion therapy are inferior to the tactics of
low-volume infusion therapy with the use of special multifunctional multicomponent solutions. In particular, IT with Rheosorbilact (200-400 ml/day for 3 days) makes it possible to increase
the volume of circulating blood on the background of a decrease
in the total volume of infusion necessary to achieve a therapeutic effect, thus eliminating the risk of excessive hydration
and fluid overload, which is especially important for patients
in critical condition. Exogenous lactate in the composition of
Rheosorbilact does not affect the level of endogenous lactate, which proves an excellent safety profile of the use of this
solution. AEs observed during the study were not associated
with the Rheosorbilact use. Inclusion of Rheosorbilact in the
intensive care complex contributed to a decrease in temperature, HR and the number of leukocytes that serve as markers of
endogenous intoxication. Rheosorbilact use for the first 3 days
of intensive care provided an increase in the indicators of standard bicarbonate and excess of bases, that is, it reduced the
likelihood metabolic acidosis development. It should be noted
that to achieve the effects of Rheosorbilact, obtained during
the study, it is necessary to adhere to the appropriate dose,
rate and frequency of administration according to the pres
cribing information. The RheoSTAT-CP0620 study justifies the
feasibility of Rheosorbilact use in the complex therapy of sepsis.
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Визначення ефективності короткострокової
небулайзерної терапії при бронхоектазії
К.Ю. Гашинова, К.С. Суська, В.В. Дмитриченко
Дніпровський державний медичний університет, м. Дніпро, Україна
Конфлікт інтересів: дослідження виконано за підтримки фармацевтичної корпорації «Юрія-Фарм»
ОБҐРУНТУВАННЯ. Частота діагностування бронхоектазії зростає рік у рік, натомість лікування цієї категорії
пацієнтів на сьогодні є справжнім викликом для практичної медицини, адже єдина наявна міжнародна настанова
містить тільки дані низької та середньої якості.
МЕТА. Визначити ефективність у хворих на бронхоектазію короткострокової диференційованої інгаляційної терапії
із застосуванням сальбутамолу (Небутамол®, «Юрія-Фарм»), гіпертонічного розчину натрію хлориду з натрію гіалуронатом (Лорде® гіаль, «Юрія-Фарм») і декаметоксину (Декасан®, «Юрія-Фарм»), яка була призначена чотирьом
різним підгрупам залежно від колонізації мокротиння патогенами та бронхіальної обструкції.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. В одноцентрове проспективне дослідження тривалістю 12 місяців були включені 99 дорослих із підтвердженою клінічно значущою бронхоектазією в стабільному стані. Визначалися кількість загострень
за попередній і наступний після проведеного лікування роки, суб’єктивна оцінка вираженості кашлю та кількості
мокротиння, добова кількість мокротиння, рівень C-реактивного білка в сироватці крові, виконувалися мікробіологічне дослідження мокротиння, спірометрія.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. Короткострокова персоніфікована інгаляційна терапія бронхолітиком, муколітиком і антисептиком у підгрупі пацієнтів з обструкцією та колонізацією дихальних шляхів сприяла зменшенню
вираженості основних симптомів і в 45,9 % – зниженню сумарного бактеріального навантаження, а в підгрупі пацієнтів із колонізацією дихальних шляхів, але без обструкції, забезпечила зменшення вираженості кашлю та зниження сумарного бактеріального навантаження в 76,2 % випадків. Призначена терапія виявилася ефективною щодо
статистично достовірного зменшення кількості загострень на 43 %.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бронхоектазія, небулайзерна терапія, інгаляційний муколітик, бронхолітична терапія, декаметоксин.

Determination of the effectiveness of short-term nebulizer therapy
in bronchiectasis
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BACKGROUND. While the incidence of bronchiectasis is increasing every year, the treatment of this category of patients
today is a real challenge for practical medicine, as the only existing guideline contain only low and medium quality data.
OBJECTIVE. To determine the effectiveness of short-term differentiated inhalation therapy with salbutamol
(Nebutamol®, “Yuria-Pharm”), hypertonic sodium chloride solution with sodium hyaluronate (Lorde® gial, “Yuria-Pharm”)
and decametoxinum (Decasan®, “Yuria-Pharm”) in patients with bronchiectasis, which was separated the for four different
subgroups depending on the presence of sputum colonization by pathogens and airways obstruction.
MATERIALS AND METHODS. 99 adult patients with confirmed clinically significant bronchiectasis in a stable condition
were included in a single-center prospective study lasting 12 months. The number of exacerbations in the previous year
and the year after treatment, subjective assessment of the severity of cough and sputum, amount of daily sputum, serum
C-reactive protein level, microbiological examination of sputum, and spirometry were performed.
RESULTS AND DISCUSSION. Short-term personalized inhalation therapy with bronchodilators, mucolytics and
antiseptics in the subgroup of patients with airway obstruction and colonization reduced the severity of the main symptoms
and reduced the total bacterial load by 45.9 %, and in the subgroup of patients with airway colonization without airway
obstruction reduced the severity of cough and the total bacterial load in 76.2 % of cases. Prescribed therapy was effective
in statistically significant reduction in the number of exacerbations by 43 %.
KEY WORDS: bronchiectasis, nebulizer therapy, inhaled mucolytic, bronchodilators, decametoxinum.
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Определение эффективности краткосрочной небулайзерной терапии
при бронхоэктазии
Е.Ю. Гашинова, К.С. Суская, В.В. Дмитриченко
Днепровский государственный медицинский университет, г. Днепр, Украина
Конфликт интересов: исследование проведено при поддержке фармацевтической корпорации «Юрия-Фарм»
ОБОСНОВАНИЕ. Частота диагностирования бронхоэктазии растет с каждым годом, а лечение этой категории пациентов на сегодня является настоящим вызовом для практической медицины, ведь единственное существующее
международное руководство содержит только данные низкого и среднего качества.
ЦЕЛЬ. Определить эффективность у больных бронхоэктазией краткосрочной дифференцированной ингаляционной
терапии с применением сальбутамола (Небутамол®, «Юрия-Фарм»), гипертонического раствора натрия хлорида
с натрия гиалуронатом (Лорде® гиаль, «Юрия-Фарм») и декаметоксина (Декасан®, «Юрия-Фарм»), которая была назначена четырем разным подгруппам в зависимости от колонизации мокроты патогенами и бронхиальной обструкции.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В одноцентровое проспективное исследование длительностью 12 месяцев были включены 99 взрослых с подтвержденной клинически значимой бронхоэктазией в стабильном состоянии. Определялись
количество обострений за предыдущий и последующий после проведенного лечения годы, субъективная оценка
выраженности кашля и количества мокроты, суточное количество мокроты, уровень C-реактивного белка в сыворотке
крови, выполнялись микробиологическое исследование мокроты, спирометрия.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Краткосрочная персонифицированная ингаляционная терапия бронхолитиком,
муколитиком и антисептиком в подгруппе пациентов с обструкцией и колонизацией дыхательных путей способствовала уменьшению выраженности основных симптомов и у 45,9 % – снижению суммарной бактериальной нагрузки,
а в подгруппе пациентов с колонизацией дыхательных путей, но без обструкции, обеспечила уменьшение выраженности кашля и снижение суммарной бактериальной нагрузки в 76,2 % случаев. Назначенная терапия оказалась
эффективной в отношении статистически достоверного уменьшения количества обострений на 43 %.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бронхоэктазия, небулайзерная терапия, ингаляционный муколитик, бронхолитическая терапия,
декаметоксин.

Вступ
Бронхоектазію визначають як патологічний стан, що характеризується кашлем, продукцією мокротиння та рецидивними інфекціями дихальних шляхів поряд з іншими
симптомами, як-от нездужання, дискомфорт у грудній
клітці, кровохаркання та втрата ваги [1]. Обов’язковим є
підтвердження діагнозу за допомогою комп’ютерної томографії органів грудної клітки високої роздільної здатності.
Бронхоектазією вважається дилатація бронхів, що визначається за одним або кількома з таких показників: бронхоартеріальне співвідношення >1 (внутрішній просвіт бронха
проти сусідньої легеневої артерії); відсутність звуження
просвіту бронхів у напрямку до периферії; видимість бронхів у межах 1 см від реберної плеври або торкання середостінної плеври [2]. Бронхоектазія є клінічно значущою за
наявності й радіологічних, і клінічних ознак [3].
На сьогодні бронхоектазію вже не можна назвати
рідкісною хворобою, адже поширеність її є доволі високою та зростає рік у рік. Наприклад, середньорічна
поширеність цієї патології в США з 2012 по 2014 рік становила 701 на 100 тис. осіб [4]. Сучасна література свідчить
про те, що економічний тягар бронхоектазії в суспільстві
значний [5], а отже, розроблення терапевтичних алгоритмів для зменшення частоти загострень є не тільки
клінічно, а й економічно доцільним.
Лікування пацієнтів із бронхоектазією є справжнім
викликом для практичної медицини. Тільки 2017 року
було опубліковано перші міжнародні рекомендації
Європейського респіраторного товариства (ERS) із ведення

хворих на бронхоектазію [6]. Основними цілями лікування є профілактика загострень, зменшення вираженості
симптоматики, покращення якості життя та припинення
прогресування хвороби [2, 6]. Наявна терапевтична тактика ґрунтується на концепції treatable traits, тобто на корекції станів, які підлягають лікуванню [7]. Найперше це
порушення функції зовнішнього дихання (ФЗД) за обструктивним типом, що розглядають як один із можливих
проявів бронхоектазії [8]. Настанова рекомендує призначення бронходилататорів пацієнтам зі значною задишкою
та з метою поліпшення якості виконання технік очищення
дихальних шляхів перед муколітичними препаратами, дихальною гімнастикою або інгаляціями антибактеріальних
препаратів. Щодо тривалої муколітичної терапії, то застосування гіпертонічного сольового розчину в пацієнтів
із труднощами очищення дихальних шляхів розглядають
як потенційно ефективний терапевтичний метод для покращення якості життя [6]. Іншим важливим питанням є
потреба призначення ерадикаційної терапії пацієнтам,
мокротиння котрих колонізоване патогенами. Настанова
пропонує проводити ерадикаційну терапію антибіотиками з призначенням в ініціальну фазу системних препаратів із наступною пролонгацією терапії інгаляційними
препаратами [6]. Проте в Україні на сьогодні інгаляційні
антибактеріальні препарати не є широкодоступними для
клінічного застосування, насамперед через їхню вартість.
Слід зазначити, що переважна більшість рекомендацій
стосовно цих препаратів має низьку та подеколи середньої якості доказову базу, тож проведення подальших
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досліджень щодо лікувальної тактики при бронхоектазії
є надзвичайно актуальним.
Метою цього дослідження було визначення ефективності у хворих на бронхоектазію короткострокової
диференційованої інгаляційної терапії антисептичним,
муколітичним і бронхолітичним препаратами, призначеними залежно від колонізації мокротиння патогенами
та показників ФЗД.
Матеріали та методи
В одноцентрове проспективне дослідження тривалістю 12 місяців, яке виконувалося на кафедрі професійних хвороб, клінічної імунології та клінічної фармакології
Дніпровського державного медичного університету, були
включені 99 дорослих із підтвердженою клінічно значущою бронхоектазією в стабільному стані. Обстеження
пацієнтів проводилося в період із листопада 2018 року
по вересень 2021 року на базі Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 4» Дніп
ровської міської ради. Усі учасники дали згоду на участь,
збір та обробку даних і були проінформовані про мету
та завдання дослідження. Критеріями виключення були:
вагітність і лактація; муковісцидоз; тракційні бронхоектази; активна легенева кровотеча; активне злоякісне
новоутворення; підтверджене психічне захворювання;
трансплантація легень або серця в анамнезі; нездатність
виконувати тести функціональної діагностики відповідно
до міжнародних і вітчизняних стандартів; відома гіперчутливість до досліджуваних препаратів.
На першому візиті (день -14) у всіх пацієнтів проводили фізикальне обстеження, встановлювали статус куріння з підрахуванням пачка-років (П/Р) і кількості за
гострень за попередній рік (КЗПР), визначали суб’єктивну оцінку вираженості кашлю та кількості мокротиння
за допомогою шкал В.М. Савченка (2001) [9], оцінювали
вираженість задишки за модифікованою шкалою задишки Медичної дослідницької ради (mMRC) [10]. Добову
кількість мокротиння (ДКМ) вимірювали лабораторними
вагами високого рівня точності (MOMERT Model 6000).
Рівень C-реактивного білка (СРБ) визначали в сироватці крові
латекс-турбідиметричним методом за класичною технологією (референтне значення – 10 мг/л). Мікробіологічне дослідження мокротиння проводили за допомогою стандартних
методів культивування на поживних середовищах. ФЗД вимірювали за допомогою комп’ютерної спірометрії MasterLab
(Viasis, Німеччина) з оцінкою об’єму форсованого видиху
за першу секунду (ОФВ1), форсованої життєвої ємності легень
(ФЖЄЛ) і співвідношення ОФВ1/ФЖЄЛ. Показники оцінювали
до та через 15 хвилин після інгаляції 400 мкг сальбутамолу
за допомогою дозованого аерозольного інгалятора через
спейсер. Відносні значення ОФВ1 і співвідношення ОФВ1 /
ФЖЄЛ було розраховано за стандартами Американського
торакального товариства (ATS) та ERS (2005) [11].
Пацієнти були віднесені до чотирьох терапевтичних
підгруп з огляду на такі ознаки:
• підгрупа А – ОФВ1/ФЖЄЛпост <0,7, посів мокротиння
позитивний (n=37; 37,4 %);
• підгрупа B – ОФВ1/ФЖЄЛпост <0,7, посів мокротиння
негативний (n=21; 21,2 %);
• підгрупа C – ОФВ1/ФЖЄЛпост ≥0,7, посів мокротиння
позитивний (n=21; 21,2 %);

•

підгрупа D – ОФВ1/ФЖЄЛпост ≥0,7, посів мокротиння
негативний (n=20; 20,2 %).

На другому візиті (день 0) пацієнтам призначалася
додаткова інгаляційна терапія тривалістю 14 днів:
• підгрупа А – бронхолітик сальбутамол для інгаляцій
(Небутамол®, «Юрія-Фарм») у дозуванні 2 мг / 2 мл, муколітик розчин натрію хлориду 3 % із натрію гіалуронатом 30 мг (Лорде® гіаль, «Юрія-Фарм») і антисептик
декаметоксин (Декасан®, «Юрія-Фарм») у дозуванні
0,4 мг / 2 мл для небулайзерної терапії двічі на день.
Інгаляція муколітика призначалася через 20 хвилин
після інгаляції бронхолітичним препаратом;
• підгрупа В – бронхолітик сальбутамол для інгаляцій
(Небутамол®) у дозуванні 2 мг / 2 мл і муколітик розчин натрію хлориду 3 % із натрію гіалуронатом 30 мг
(Лорде® гіаль) для небулайзерної терапії двічі на день.
Інгаляція муколітика призначалася через 20 хвилин
після інгаляції бронхолітичним препаратом;
• підгрупа С – муколітик розчин натрію хлориду 3 %
із натрію гіалуронатом 30 мг (Лорде® гіаль) і антисептик декаметоксин (Декасан®) у дозуванні 0,4 мг / 2 мл
для небулайзерної терапії двічі на день;
• підгрупа D – муколітик розчин натрію хлориду 3 %
із натрію гіалуронатом 30 мг (Лорде® гіаль) для небулайзерної терапії двічі на день.
Усі пацієнти були проінструктовані щодо техніки виконання дихальної гімнастики, постурального дренажу,
вібраційного масажу. Виконання технік з очищення дихальних шляхів призначалося в режимі 2 рази на добу,
тривалість виконання – 15-20 хвилин, після інгаляції
бронхолітика та/або муколітика.
На третьому (день 14), четвертому (день 28) і п’ятому
(день 42) візитах визначали вторинні кінцеві точки: зменшення вираженості основних симптомів (кашлю, задишки,
кількості мокротиння), динаміку ОФВ1, ерадикацію патогена, що колонізує мокротиння, або зниження мікробного навантаження, зменшення вираженості загального
запалення; через 12 місяців визначали первинну кінцеву
точку – зменшення кількості загострень за рік.
Обробка результатів дослідження з використанням
біостатистичних методів проводилася за допомогою програмних продуктів Statistica v. 6.1 (Statsoft Inc., США;
ліцензійний № AGAR909E415822FA), Excel AtteStat 2010
(ліцензійний № 02260-018-0000106-48794) і MedCalc (безкоштовна пробна версія) та включала описові й аналітичні
статистичні методи [12, 13]. Гіпотеза про нормальність
розподілу перевірялася за критеріями Шапіро – Вілка та
Колмогорова – Смірнова. Залежно від характеру розподілу використовували параметричні та непараметричні
методи з визначенням кількості спостережень (n), середньої величини (М), стандартного відхилення (SD), стандартної похибки середньої (m), 95 % довірчого інтервалу,
медіани (Me) з міжквартильним інтервалом (25-75 %).
Множинне порівняння незалежних вибірок проводили
за непараметричним дисперсійним аналізом КраскелаВолліса (Н), залежних вибірок – за тестом ANNOVA Фрід
мана; відносних величин – за критерієм Хі-квадрат (c2)
і двостороннім точним критерієм Фішера. Критичним
значенням р у ході перевірки статистичних гіпотез було
прийнято <0,05, тенденцію відзначали при р<0,10.
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Результати
Пацієнти, включені в дослідження, були віком від
23 до 74 років із медіаною 55 (39-63) років, 33 із них
(33,3 %) – чоловіки.
Порівняння основних клініко-анамнестичних і антропометричних характеристик пацієнтів на скринінговому
візиті за підгрупами представлено в таблиці 1. Хворі всіх
чотирьох терапевтичних підгруп були статистично еквівалентні за статтю, віком і анамнезом куріння. Пацієнти
з обструктивними порушеннями ФЗД (підгрупи А та В)
мали більшу суб’єктивну вираженість кашлю та задишки.
Хворі підгрупи D мали найменші ДКМ і суб’єктивну оцінку
кількості мокротиння. У підгрупі А (пацієнти, які мали
й обструктивні порушення ФЗД, і колонізацію мокротиння

патогенами) відзначали найбільшу КЗПР і частку хворих
із частими загостреннями (≥3 на рік).
Докладне порівняння основних лабораторних і функціональних характеристик пацієнтів на скринінговому
візиті за підгрупами представлено в таблиці 2. Пацієнти
чотирьох підгруп не відрізнялися за рівнями СРБ. Серед
двох підгруп, до яких були включені пацієнти з мокротинням, що колонізоване патогенами (А та С), колонізація
мокротиння Pseudomonas aeruginosa траплялася частіше
серед осіб підгрупи А (які мали обструктивні порушення
ФЗД). Передбачувано, пацієнти підгруп А та В мали нижчі
показники ФЗД, аніж пацієнти підгруп С та D. Варто зазначити, що в підгрупі А частіше були пацієнти з тяжкою
обструкцією, ніж у підгрупі В.

Таблиця 1. Клініко-анамнестичні й антропометричні характеристики пацієнтів за підгрупами
Показник, одиниці вимірювання
Чоловіки, n (%)
Вік, Me (25-75 %), роки
Наявна історія куріння, n (%)
П/Р, Me (25-75 %)
Бали за шкалою mMRC, Me (25-75 %)
mMRC >1 бал, n (%)
Бали за шкалою оцінки вираженості кашлю
за Савченком, Me (25-75 %)
Оцінка вираженості кашлю за Савченком >2 бали,
n (%)
Бали за шкалою оцінки кількості мокротиння
за Савченком, Me (25-75 %)
Оцінка кількості мокротиння за Савченком >2 бали, n (%)

Підгрупа А
(n=37)
13 (35,1)
58 (51-67)
8 (21,6)
37,5
(12,3-42,5)
1 (1-2)b, c
17 (45,9)b

Підгрупа B
(n=21)
8 (38,1)
54 (39-62)
10 (47,6)

Підгрупа C
(n=21)
4 (19)
47 (38-62)
7 (33,3)

Підгрупа D
(n=20)
8 (40)
48,5 (41-60,5)
11 (55)

0,46
0,07
0,05

19 (15-25)

9 (1-25)

15 (5-30)

0,3

2 (1-2)d, e
12 (57,1)d, e

1 (0-1)b, d
2 (9,5)b, d

1 (1-1)c, e
4 (20)e

0,0001
0,003

2 (1-3)c

3 (2-3)d, e

2 (1-2)d

1 (1-2)c, e

0,01

14 (37,8)c

11 (52,4)d, e

4 (19)d

2 (10)c, e

0,02

2 (1,5-3)c

2 (1-3)e

2 (1-2)f

1 (0-1)c, e, f

0,0001

3 (14,3)
16,9
(5,9-29,8)f
12 (57,1)f
2 (2-3)b
7 (33,3)b

2 (10)c, e
5,15
(1,5-12,5)c, e, f
5 (25)c, e, f
2 (1-2,5)c
5 (25)c

0,04

7 (33,3)e
13 (35,1)c
18,8
33,4
ДКМ, Me (25-75 %), г
(5,5-45,5)e
(15,5-56,5)c
12 (57,1)e
ДКМ >11,7 г, n (%)
28 (75,7)c
3 (2-4)
КЗПР, Me (25-75 %)
4 (2-5)b, c
11 (52,4)
Кількість хворих із частими загостреннями, n (%)
25 (67,6)b, c
Примітка: a, b, c, d, e, f – статистично значущі відмінності при попарному порівнянні.

p

0,0001
0,004
0,007
0,008

Таблиця 2. Лабораторні та функціональні характеристики пацієнтів за підгрупами
Підгрупа C
Підгрупа D
(n=21)
(n=20)
СРБ, Me (25-75 %), мг/л
4,8 (4-8,2)
5 (4,1-7,1)
Колонізація мокротиння патогеном, n (%)
21 (100)
0 (0)
3 (14,3)b
0 (0)
Колонізація мокротиння P. aeruginosa, n (%)
Колонізація мокротиння Haemophilus spp., n (%)
8 (38,1)
0 (0)
116
116
ФЖЄЛпост, Me (25-75 %), %
89 (75-99)b, c 93 (80-101)d, e
(106-127)b, d
(105-122)c, e
104
106,5
60 (46-78)b, c
66 (60-72)d, e
ОФВ1пост, Me (25-75 %), %
(97-113)b, d
(98,5-112)c, e
56,9
58,3
74,8
76,6
ОФВ1/ФЖЄЛпост, Me (25-75 %), %
(45,5-68,4)b, c (52,5-68,2)d, e (70,6-79,1)b, d
(73,3-79,8)c, e
28 (75,7)b, c
17 (80,9)d, e
5 (23,8)b, d
0 (0)c, e
ОФВ1/ФЖЄЛпост <70 %, n (%)
Розподіл хворих з огляду на ступінь обструкції за ОФВ1 серед хворих із показником ОФВ1/ФЖЄЛ <70 %, n (%)
1 (3,6)b
0 (0)d
5 (100)b, d
0 (0)
ОФВ1пост ≥80 %, n (%)
a, b
a, d
16 (57)
16 (94,1)
0 (0)b, d
0 (0)
80 % > ОФВ1пост ≥ 50 %, n (%)
9 (32,1)a
1 (5,9)a
0 (0)
0 (0)
50 % > ОФВ1пост ≥ 30 %, n (%)
2 (7,3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
ОФВ1пост <30 %, n (%)
Примітка: a, b, c, d, e, f – статистично значущі відмінності при попарному порівнянні.
Показник, одиниці вимірювання

Підгрупа А
(n=37)
6,7 (4,6-19,1)
37 (100)
16 (43,2)b
12 (32,4)

Підгрупа B
(n=21)
6,1 (4,2-11,3)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

p
0,19
<0,0001
<0,0001
0,0005
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
<0,0001
0,0006
0,1
0,6
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При мікробіологічному дослідженні мокротиння пацієнтів підгрупи А (n=37) було виділено 47 клінічних ізолятів:
у 29 пацієнтів виявлено принаймні один патоген у мокротинні, 6 пацієнтів мали комбінацію з двох патогенів (16,2 %)
та 2 пацієнти мали комбінацію з трьох патогенів (5,4 %), виділених із мокротиння. Спектр клінічних ізолятів терапев
тичної підгрупи А представлено на рисунку 1. Найпоширенішим патогеном була P. aeruginosa, котра була виділена
в третини пацієнтів, а разом із Haemophilus influenzae вони
становили більш як половину випадків. Медіана сумарного
бактеріального навантаження (СБН) мокротиння дорівнювала 106 (105-107) КУО/мл.
При мікробіологічному дослідженні мокротиння пацієнтів підгрупи С (n=21) було виділено 29 клінічних ізолятів:
8 пацієнтів мали комбінацію з двох патогенів (38,1 %),
майже у чверті було виділено H. influenzae. Спектр клінічних ізолятів, виділених із мокротиння пацієнтів терапев
тичної підгрупи С, представлено на рисунку 2. Медіана
СБН мокротиння становила 105 (104-1,1×106) КУО/мл і була
1; 2 %
1; 2 %
1; 2 %
2; 4 %
2; 4 %

статистично еквівалентна медіані бактеріального навантаження мокротиння пацієнтів терапевтичної підгрупи А
(p=0,89).
У таблиці 3 представлено динаміку основних клінічних, лабораторних і функціональних показників за візитами залежно від терапевтичної групи, до якої були
включені пацієнти.
Вираженість кашлю за шкалою Савченка статистично
значущо зменшилася в цілісній когорті пацієнтів і в пацієнтів підгруп А та С, також визначалася тенденція до зменшення вираженості кашлю серед пацієнтів підгрупи В.
Суб’єктивна оцінка кількості мокротиння мала статистично значущу динаміку в когорті загалом, переважно
через динаміку серед пацієнтів терапевтичної підгрупи А.
Вираженість задишки статистично зменшилася після застосування додаткової терапії, зокрема пацієнти підгрупи
А мали достовірну позитивну динаміку.
При оцінці динаміки ДКМ виявлено, що після застосування терапії цей показник статистично значуще знизився

1; 2 %
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Haemophilus influenzae
Candida albicans
Klebsiella pneumoniae

3; 6 %

16; 34 %

3; 7 %

Aspergillus niger
Escherichia coli
Streptococcus pneumoniae
Staphylococcus aureus

6; 13 %
11; 24 %

Haemophilus parainfluenzae
Streptococcus viridans
Staphylococcus haemolyticus

Рис. 1. Мікробіологічний профіль мокротиння пацієнтів терапевтичної підгрупи А на скринінговому візиті
1; 3 %
1; 4 %
1; 4 %

Haemophilus influenzae
Candida albicans

2; 7 %

7; 24 %

Klebsiella pneumoniae
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus pneumoniae
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4; 14 %

3; 10 %

Staphylococcus aureus
Moraxella catarrhalis
Haemophilus parainfluenzae
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4; 14 %

Streptococcus pyogenes
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Рис. 2. Мікробіологічний профіль мокротиння пацієнтів терапевтичної підгрупи С на скринінговому візиті
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в цілій когорті, а хворі підгрупи А мали найвираженішу позитивну динаміку. Пацієнти підгрупи В також мали статистично значуще зниження ДКМ після застосування терапії,
а пацієнти груп C та D мали тенденцію до зменшення ДКМ.
При аналізі динаміки СРБ не було виявлено статистично значущих відмінностей між рівнями цього показника системної запальної реакції в динаміці як у цілісній
когорті, так і в жодній із терапевтичних підгруп.
Окрім того, не було встановлено статистично достовірної різниці щодо показника постбронходилатаційного
ОФВ1 ані загалом, ані в пацієнтів, яким було призначено
β-агоніст короткої дії (підгрупи А та В), ані у хворих, яким
β-агоніст короткої дії не призначався (підгрупи C та D).

Хоча статистично достовірного зниження СБН не
було досягнуто, в підгрупі А СБН на третьому візиті зменшилося порівняно з першим візитом у 45,9 % пацієнтів,
у решти зросло (27,05 %) або не змінилося (27,05 %). Частка
хворих, СБН мокротиння котрих зменшилося порівняно
зі скринінговим візитом, була статистично значущо вища,
ніж частка хворих, СБН яких зросло (p=0,0001). При дослідженні мокротиння на п’ятому візиті було виявлено
зменшення СБН у 12 пацієнтів (32,4 %), а зростання СБН –
у 5 пацієнтів підгрупи А (13,5 %) порівняно з третім візитом. Різниця була статистично достовірною (p=0,02).
СБН на третьому візиті в підгрупі С зменшилося
порівняно з першим візитом аж у 76,2 % пацієнтів,

Таблиця 3. Динаміка показників вираженості основних симптомів, СРБ та ОФВ1
Підгрупа

Показник

Підгрупа А (n=37)
Підгрупа B (n=21)
Підгрупа C (n=21)
Підгрупа D (n=20)
Загалом (n=99)
Показник
Підгрупа
Підгрупа А (n=37)
Підгрупа B (n=21)
Підгрупа C (n=21)
Підгрупа D (n=20)
Загалом (n=99)
Показник
Підгрупа
Підгрупа А (n=37)
Підгрупа B (n=21)
Підгрупа C (n=21)
Підгрупа D (n=20)
Загалом (n=99)
Показник
Підгрупа
Підгрупа А (n=37)
Підгрупа B (n=21)
Підгрупа C (n=21)

ОВК, візит 1

ОВК, візит 3

ОВК, візит 4

ОВК, візит 5

p

2 (1-3)
3 (2-3)
2 (1-2)a, b, c
1 (1-2)
2 (1,5-3)a, b, c

1,5 (1-2)
2 (1-2)
1 (1-2)a
1 (1-1)
1,5 (1-3)a

1 (1-2)
2 (1-2)
1 (1-1)b
1 (1-2)
1 (1-2)b

1 (1-2)
1 (1-3)
1 (1-1)c
1 (1-1)
1 (1-2)c

0,002
0,08
0,001
0,76
<0,0001

ОКМ, візит 1

ОКМ, візит 3

ОКМ, візит 4

ОКМ, візит 5

p

2 (1,5-3)a, b, c
2 (1-3)
2 (1-2)
1 (0-1)
2 (1-3)a, b, c
Бали за шкалою
mMRC, візит 1
1 (1-2)a, b
2 (1-2)
1 (0-1)
1 (1-1)
1(1-2)a, b, c

2 (1-2)a
1 (0-2)
1 (1-2)
0 (0-1)
2 (1-2)a
Бали за шкалою
mMRC, візит 3
1 (1-2)
2 (1-2)
1 (1-1)
1 (1-1)
1 (1-2)a

1 (1-2)b
1 (1-3)
1 (1-2)
0 (0-1)
1 (1-2)b
Бали за шкалою
mMRC, візит 4
1 (1-1)a
1 (1-2)
1 (0-1)
1 (1-2)
4 (1-1)b

1 (1-2)c
2 (1-3)
1 (1-2)
0,5 (0-1)
1 (1-2)c
Бали за шкалою
mMRC, візит 5
1 (1-1)b
1 (1-2)
1 (1-2)
1 (1-1)
1 (1-2)c

0,0002
0,13
0,14
0,46
<0,0001

ДКМ, візит 1

ДКМ, візит 3

ДКМ, візит 4

ДКМ, візит 5

p

33,4 (15,5-56,5)a, b, c
18,8 (5,5-45,5)a, b, c

15,3 (6,1-38,2)a
11,5 (5,2-20,1)a

19,4 (10,5-36,1)b
10,1 (9,3-15,6)b

18,8 (7,6-35,3)c
11,8 (0-22,6)c

<0,0001
0,01

16,9 (5,9-29,8)

10,2 (5,5-25,8)

12,5 (5-33,2)

16,9 (6,6-33,4)

0,05

a, b, c

a

b

c

p
0,01
0,89
0,51
0,39
0,004

Підгрупа D (n=20)
5,2 (1,5-12,5)
0 (0-7,6)
0 (0-7,5)
2,8 (0-8,1)
0,06
Загалом (n=99)
16,4 (5,5-45,5)a, b, c
10,5 (4,25-23,65)a
12,1 (5,5-33,2)b
11,7 (0-27,1)c
<0,0001
Показник
СРБ, візит 1
СРБ, візит 3
СРБ, візит 4
СРБ, візит 5
p
Підгрупа
Підгрупа А (n=37)
6,7 (4,6-19,1)
5,7 (4,7-11,4)
5,5 (4,2-9,4)
5,3 (4,4-11,4)
0,29
Підгрупа B (n=21)
6,1 (4,2-11,3)
5,8 (4,4-8,3)
4,9 (4,9-7,7)
5,5 (4,4-6)
0,5
Підгрупа C (n=21)
4,8 (4-8,2)
4,6 (3,7-6,6)
3,3 (3,9-6,3)
4,6 (3,9-5,7)
0,74
Підгрупа D (n=20)
5 (4,1-7,1)
4,5 (4,1-7)
5,2 (4-5,8)
5,1 (3,9-6,5)
0,34
Загалом (n=99)
9,8 (5,1-21,5)
7,3 (5,4-14,1)
6,9 (5-8,3)
6,4 (5,6-12,4)
0,4
ОФВ1пост,
ОФВ1пост,
ОФВ1пост,
Показник
ОФВ1пост,
p
% – візит 1
% – візит 3
% – візит 4
% – візит 5
Підгрупа
Підгрупа А (n=37)
60 (46-78)
60,5 (47-80)
72 (46-78)
70 (54-81)
0,38
Підгрупа B (n=21)
66 (60-72)
67 (56,5-83,5)
64 (57-76)
64 (57-88)
0,96
Підгрупа C (n=21)
104 (97-113)
102 (92-115)
105 (96-109)
105 (97-130)
0,76
Підгрупа D (n=20)
106,5 (98,5-112)
110 (95-114)
105 (95-116)
108 (83-119)
0,65
Загалом (n=99)
71,5 (51-101,5)
75,5 (45-110)
78 (52-101)
75 (54-102)
0,75
Примітка: ОВК – самооцінка вираженості кашлю за шкалою Савченка; ОКМ – оцінка кількості мокротиння за шкалою Савченка;
a, b, c
– статистично значущі відмінності при попарному порівнянні.
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у 19,05 % зросло та в 4,75 % не змінилося. Частка хворих, СБН мокротиння котрих зменшилося порівняно
зі скринінговим візитом, була статистично значущо вища,
ніж частка хворих, СБН яких зросло (p=0,0001). При дослідженні мокротиння на п’ятому візиті було виявлено
зменшення СБН у 6 пацієнтів (28,6 %), а зростання СБН –
у 4 пацієнтів підгрупи С (19,05 %). Різниця була статистично незначущою (p=0,15).
У підгрупі В, одним із критерієм розподілу до якої
була відсу тність зростання патогенів у мокротинні,
на третьому візиті в 6 пацієнтів (28,6 %) було виявлено
збудник у ході бактеріологічного дослідження мокротиння.
При дослідженні мокротиння на п’ятому візиті було виявлено зростання СБН порівняно з даними третього візиту
в 4 пацієнтів (19,05 %) і зниження СБН – в 1 пацієнта
(4,75 %). Різниця була статистично незначущою (p=0,89).
Своєю чергою, в аналогічній за цим критерієм терапевтичній підгрупі D у 2 пацієнтів (10 %) було виявлено збудник у ході бактеріологічного дослідження мокротиння
на третьому візиті, а на п’ятому візиті ці пацієнти не виділяли
мокротиння. При цьому в мокротинні інших 2 пацієнтів
на п’ятому візиті було виявлено ріст колоній патогенів (10 %).
Через 12 місяців встановлено, що пацієнти всіх терапевтичних підгруп мали статистично значуще зменшення
кількості загострень за рік (рис. 3).
9
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25-75 %
Діапазон
без викидів
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Рис. 3. Динаміка кількості щорічних загострень
у загальній когорті за попередній рік до скринінгового
візиту (КЗПР) та за 12 місяців спостереження (КЗНР)
Обговорення
Після розподілу пацієнтів когорти до чотирьох терапевтичних підгруп залежно від рівня ОФВ1 і наявності колонізації мокротиння патогеном було визначено клінікоанамнес т ичні, ан т ропоме т ричні т а лабораторнофункціональні особливості хворих кожної з підгруп. Очікувано, найвираженішу клінічну симптоматику та кількість загострень мали пацієнти підгрупи А. Серед двох
підгруп, до яких були включені пацієнти з позитивним
посівом мокротиння, P. aeruginosa траплялася частіше
в підгрупі хворих з ОФВ1/ФЖЄЛпост <0,7, тоді як питомі
частки інших патогенів були еквівалентні в підгрупах.

Цей факт підтверджує гіпотезу про більшу схильність
саме пацієнтів із бронхіальною обструкцією до хронічної
колонізації мокротиння P. aeruginosa. СБН мокротиння було
еквівалентне в підгрупах А та С. Передбачувано, пацієнти
підгруп А та В мали нижчі показники ФЗД, аніж пацієнти
підгруп С та D. Варто зазначити, що в підгрупі А частіше
були пацієнти з тяжкою обструкцією, ніж у підгрупі В.
У пацієнтів із бронхіальною обструкцією та колонізацією мокротиння патогенами призначення інгаляційної
терапії сальбутамолом, декаметоксином і гіпертонічним розчином сприяло зменшенню вираженості кашлю
та задишки, зниженню кількості мокротиння, а в 45,9 %
вдалося досягти зниження СБН. У пацієнтів із бронхіальною обструкцією та без колонізації мокротиння патогенами призначення інгаляцій сальбутамолу й гіпертонічного розчину забезпечило зменшення кількості мок
ротиння та тенденцію до зниження вираженості кашлю.
У пацієнтів із колонізацією мокротиння патогенами,
але без обструкції, призначення інгаляційної терапії декаметоксином і гіпертонічним розчином дало змогу досягти
статистично значущого зменшення вираженості кашлю
та кількості мокротиння, а в 76,2 % випадків зменшення
СБН. Більша ефективність застосування декаметоксину
в пацієнтів без бронхіальної обструкції порівняно
з пацієнтами з обструкцією, вочевидь, пов’язана з меншою
поширеністю P. aeruginosa в цієї категорії хворих.
Призначення інгаляційної терапії гіпертонічним розчином пацієнтам, які не мали ані бронхообструкції,
ані колонізації мокротиння патогенами, сприяло тенденції до зменшення кількості мокротиння в цій підгрупі. Відсу тність вірогідної динаміки щодо показників ФЗД може бути пояснена домінуванням незворотного компонента бронхіальної обструкції через
ремоделювання бронхів у хворих із бронхоектазією.
Первинна кінцева точка (зменшення кількості загострень
із 3,5 до 2, p<0,0001) була досягнута в усіх терапевтичних
підгрупах. Це, безумовно, сприяє покращенню якості
життя пацієнтів, зменшенню ризику госпіталізацій і зниженню економічного тягаря на систему охорони здоров’я.
Висновки
Короткострокова персоніфікована інгаляційна терапія
бронхолітиком (Небутамол®), муколітиком (Лорде® гіаль)
і антисептиком (Декасан®) у пацієнтів з обструкцією та колонізацією дихальних шляхів у разі бронхоектазії забезпечує
зменшення вираженості основних симптомів захворювання,
а в 45,9 % осіб – зниження сумарного бактеріального навантаження. У хворих із бронхоектазією та колонізацією
дихальних шляхів, але без обструкції, під впливом короткострокової терапії муколітиком і антисептиком зменшується вираженість кашлю та знижується СБН у 76,2 % випадків. Призначена персоніфікована інгаляційна терапія
виявилася ефективною щодо статистично достовірного
зменшення кількості загострень бронхоектазії на 43 %.
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Вплив фармакотерапії тіотропієм/олодатеролом
на показники функції зовнішнього дихання
в пацієнтів із ХОЗЛ залежно
від поліморфізму Arg16Gly гена ADRB2
К.Д. Дмитрієв, Ю.М. Мостовой, Н.С. Слепченко
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Конфлікт інтересів: відсутній
ОБҐРУНТУВАННЯ. Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) – це поширене хронічне захворювання,
що можливо профілактувати та лікувати. Значний вплив на розвиток ХОЗЛ мають внутрішні, тобто генетичні чинники.
МЕТА. Вивчити відповідь на лікування тіотропієм/олодатеролом у пацієнтів із різним поліморфізмом гена ADRB2.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. У дослідження були включені 100 пацієнтів із діагнозом ХОЗЛ. На візитах у всіх
учасників оцінювали функцію зовнішнього дихання. Пацієнти отримували рекомендації відповідно до настанови
GOLD (2019), яка передбачає застосування комбінації β2-агоністів тривалої дії й антихолінергічних препаратів тривалої дії. За результатами генетичного аналізу всі пацієнти поділялися на три групи: Arg16Arg – 23 особи (23 %),
Arg16Gly – 39 (39 %), Gly16Gly – 38 (38 %).
РЕЗУЛЬТАТИ. Групи не відрізнялися за статтю, віком, часткою курців, тривалістю ХОЗЛ. Виявлялася статистично
значуща різниця щодо форсованої життєвої ємності легень (ФЖЄЛ), яка становила 66,92±4,33 % у групі Arg16Arg,
79,75±3,51 % у групі Arg16Gly та 76,59±2,73 % у групі Gly16Gly (p=0,05). Кореляційний аналіз виявив слабкий негативний
кореляційний зв’язок генотипу Arg16Arg із показником ФЖЄЛ (r=-0,204; p=0,043). У ході регресійного аналізу генотип
Arg16Arg асоціювався з у середньому на 10,52 % нижчим показником ФЖЄЛ (відношення шансів -10,523; 95 % довірчий
інтервал від -20,502 до -0,544; p=0,039). У всіх групах дослідження спостерігалося статистично значуще покращення
об’єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) та ФЖЄЛ протягом періоду участі в дослідженні (p<0,001).
ВИСНОВКИ. Генотип Arg16Arg був пов’язаний із найнижчими показниками ФЖЄЛ на всіх візитах дослідження.
Комбінація тіотропію/олодатеролу виявилася ефективною в покращенні функції зовнішнього дихання в пацієнтів
із різними генотипами гена ADRB2, що було продемонстровано значущим приростом ОФВ1 і ФЖЄЛ у всіх групах
протягом періоду участі в дослідженні.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ХОЗЛ, ген ADRB2, функція зовнішнього дихання, поліморфізм.

Impact of pharmacotherapy with tiotropium/olodaterol
on the pulmonary function in COPD patients depending
on the Arg16Gly polymorphism of ADRB2 gene
K.D. Dmytriiev, Yu.M. Mostovoy, N.S. Slepchenko
Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrogov, Vinnytsia, Ukraine
Conflict of interest: none
BACKGROUND. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a widespread chronic disease, that can be prevented
and treated. Internal or genetic factors play a significant role in the COPD development.
OBJECTIVE. To investigate a response to the tiotropium/olodaterol treatment in patients with different ADRB2 gene
polymorphism.
MATERIALS AND METHODS. 100 patients with the diagnosis of COPD were included into the study. Pulmonary function
testing was performed during all study visits. All patients received treatment according to GOLD 2019, which included
a combination of long-acting β2-agonists and long-acting muscarinic antagonists. According to the results of genetic testing
all patients were divided into three groups: Arg16Arg – 23 patients (23 %), Arg16Gly – 39 (39 %), Gly16Gly – 38 (38 %).
RESULTS. Groups did not differ by sex, age, part of smokers, COPD duration. There was a significant difference in
force vital capacity (FVC), which was 66.92±4.33 % in Arg16Arg group, 79.75±3.51 % in Arg16Gly group and 76.59±2.73 %
in Gly16Gly group (p=0.05). There was a weak negative correlation between Arg16Arg genotype and FVC (r=-0.204;
p=0.043). In regression analysis Arg16Arg genotype was associated with 10.52 % lower FVC on average (odds ratio -10.523;
95 % confidence interval from -20.502 to -0.544; p=0.039). A statistically significant improvement of forced expiratory
volume in the first second (FEV1) and FVC was observed in all groups during the study (p<0.001).
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CONCLUSIONS. Arg16Arg genotype was associated with the lowest FVC values during all study visits. Combination
of tiotropium/olodaterol was effective in improving pulmonary function in patients with different ADRB2 genotypes, which
was demonstrated by a significant improvement of FEV1 and FVC in study groups during the study.
KEY WORDS: COPD, ADRB2 gene, pulmonary function, polymorphism.

Влияние фармакотерапии тиотропием/олодатеролом
на показатели функции внешнего дыхания у пациентов с ХОЗЛ
в зависимости от полиморфизма Arg16Gly гена ADRB2
К.Д. Дмитриев, Ю.М. Мостовой, Н.С. Слепченко
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Конфликт интересов: отсутствует
ОБОСНОВАНИЕ. Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОЗЛ) – это распространенное хроническое
заболевание, которое можно предупреждать и лечить. Значительное влияние на развитие ХОЗЛ имеют внутренние,
то есть генетические факторы.
ЦЕЛЬ. Изучить ответ на лечение тиотропием/олодатеролом у пациентов с различным полиморфизмом гена ADRB2.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В исследование были включены 100 пациентов с диагнозом ХОЗЛ. На визитах у всех
участников оценивали функцию внешнего дыхания. Пациенты получали рекомендации согласно руководству GOLD
(2019), которое предусматривает использование комбинации β2-агонистов длительного действия и антихолинергических препаратов длительного действия. В соответствии с результатами генетического анализа все участники
разделялись на три группы: Arg16Arg – 23 пациента (23 %), Arg16Gly – 39 (39 %), Gly16Gly – 38 (38 %).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Группы не различались за полом, возрастом, долей курящих, длительностью ХОЗЛ. Определялась
статистически значимая разница в отношении форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), которая составляла
66,92±4,33 % в группе Arg16Arg, 79,75±3,51 % в группе Arg16Gly и 76,59±2,73 % в группе Gly16Gly (p=0,05). Корреляционный анализ определил слабую негативную корреляционную связь генотипа Arg16Arg с показателем ФЖЕЛ
(r=-0,204; p=0,043). В ходе регрессионного анализа генотип Arg16Arg ассоциировался в среднем на 10,52 % более
низким показателем ФЖЕЛ (отношение шансов -10,523; 95 % доверительный интервал от -20,502 до -0,544; p=0,039).
Во всех группах исследования наблюдалось значимое улучшение объема форсированного выдоха за первую секунду
(ОФВ1) и ФЖЕЛ в течение периода участия в исследовании (p<0,001).
ВЫВОДЫ. Генотип Arg16Arg был связан с самым низким показателем ФЖЕЛ на всех визитах исследования. Комбинация тиотропия/олодатерола была эффективной в улучшении функции внешнего дыхания у пациентов с разными
генотипами ADRB2, что было продемонстрировано значительным приростом ОФВ1 и ФЖЕЛ во всех группах в течение
периода участия в исследовании.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХОЗЛ, ген ADRB2, функция внешнего дыхания, полиморфизм.

Вступ
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) –
це поширене хронічне захворювання, що можливо профілактувати та лікувати. ХОЗЛ характеризується постійними
симптомами та зниженням функції зовнішнього дихання
(ФЗД) через патологічні зміни в дихальних шляхах та/чи
альвеолах, які зазвичай провокуються значним впливом
шкідливих частинок або газів на чутливий організм [10].
За даними дослідження BOLD (Burden of Obstructive Lung
Disease), ХОЗЛ виявляється в 10,1 % популяції (11,8 % чоловіків; 8,5 % жінок), також значною є поширеність хвороби
серед некурців (3-11 %) [7, 14]. ХОЗЛ є причиною близько
3 мільйонів смертей щорічно [9]. За наявними прогнозами,
до 2060 року ХОЗЛ стане причиною близько 5,4 мільйона
смертей, що пов’язують зі збільшенням поширеності паління

в країнах, що розвиваються, та старінням популяції в розвинених країнах [15].
Як зазначено в рекомендаціях Глобальної ініціативи
з ХОЗЛ (GOLD, 2020), значний вплив на розвиток захворювання мають внутрішні, тобто генетичні чинники. За даними
досліджень, у виникненні ХОЗЛ бере участь велика кількість
різноманітних генів, що впливають на процеси запалення,
фіброзу та регуляції реактивності бронхів [2, 18]. Зокрема,
з розвитком [20], тяжкістю перебігу ХОЗЛ [6, 12, 16] і відповіддю на β2-агоністи асоціюється поліморфізм гена ADRB2
[2, 19]. Зворотність бронхіальної обструкції безпосередньо
пов’язана з клінічним перебігом ХОЗЛ [5, 8].
У різних дослідженнях показано різну відповідь пацієн
тів на лікування β2-агоністами й інгаляційними кортико
стероїдами при поліморфізмі ADRB2 [11, 13]. Тому метою
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нашого дослідження було вивчення відповіді на лікування
тіотропієм/олодатеролом у пацієнтів із різним поліморфізмом гена ADRB2.
Матеріали та методи
Дослідження проводилося на базі кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова та Комунального
некомерційного підприємства «Вінницька міська клінічна
лікарня № 1». Було отримано дозвіл Локальної етичної
комісії до початку дослідження. Письмова інформована
згода була отримана в усіх пацієнтів до включення їх у випробування.
У дослідження були включені 100 пацієнтів із діагнозом
ХОЗЛ (середній вік – 64,09±1,94 року), з них 66 чоловіків
(66 %) і 34 жінки (34 %). Курцями було 68 пацієнтів (68 %),
середній стаж паління становив 24,44±4,84 пачкороку.
Середня тривалість ХОЗЛ – 9,35±2,42 року.
Критеріями виключення були: будь-яке клінічно значуще
захворювання, лабораторні порушення чи інші обставини
в анамнезі або на момент огляду, які могли би вплинути на
безпеку пацієнта під час участі в дослідженні, нездатність
пацієнта слідувати процедурам дослідження, зловживання
алкоголем або наркотичними речовинами в анамнезі чи
на момент огляду.
На візиті 1 у всіх пацієнтів оцінювали ФЗД із тестом
на зворотність бронхіальної обструкції. Також у пацієнтів
забирали кров для оцінки поліморфізму гена ADRB2. Усі
пацієнти отримували рекомендації відповідно до настанови
GOLD, яка передбачає застосування комбінації β2-агоністів
тривалої дії й антихолінергічних препаратів тривалої дії,
що довели свою високу ефективність у реальній клінічній
практиці [1, 3, 5]. На всіх візитах дослідження проводилися
заходи із забезпечення прихильності до лікування [17].
Візит 2 проводився через 4-6 тижнів після візиту 1,
візит 3 – через 1 рік після візиту 1. На цих візитах у пацієнтів досліджували ФЗД.
Відповідно до отриманих даних усі пацієнти поділялися на три групи: Arg16Arg – 23 особи (23 %), Arg16Gly –
39 (39 %), Gly16Gly – 38 (38 %).
Статистична обробка матеріалів дослідження проводилася за допомогою пакета статистичних програм SPSS
для Windows версії 26,0. Описова статистика була визначена
для кожної інтервальної змінної та представлена у вигляді
середнього значення (mean) ± статистична похибка (SD).
Ми використовували тест Колмогорова – Смірнова
для оцінки нормального розподілу даних у вибірці.
Тест Манна- Вітні та t-тест для незалежних вибірок застосовувалися для порівняння числових змінних у двох незалежних вибірках пацієнтів за ненормального та нормального
розподілу даних відповідно. Тест Вілксона використовувався

для порівняння двох залежних вибірок у разі ненормального розподілу даних, а t-тест для парних вибірок –
для порівняння двох залежних вибірок із нормальним розподілом даних. Порівняння ≥3 незалежних змінних здійснювалося за допомогою тесту Краскела – Волліса в рамках
аналізу one-way ANOVA. Кореляційні зв’язки між змінними
за ненормального розподілу даних та/або ординальних
змінних оцінювалися за допомогою коефіцієнта кореляції
Спірмана, за нормального розподілу даних використовувався коефіцієнт кореляції Пірсона.
Біноміальний логістичний регресивний аналіз із мето
дом включення Enter ми використовували з метою виявлення предикторів для залежних змінних, що лежать на дихотомічній шкалі. Лінійний регресивний аналіз із методом
включення Stepwise застосовувався для виявлення предикторів залежних змінних, що лежать на безперервній шкалі.
У регресивну модель включали лише ті можливі предиктори,
які мали слабкі, сильні або помірної сили позитивні й негативні кореляційні зв’язки із залежною змінною, тобто мали
коефіцієнт кореляції Спірмана чи Пірсона ≥0,2. Результати
регресивного аналізу представлені у вигляді відношення
шансів (ВШ) і 95 % довірчого інтервалу (ДІ). Рівень p<0,05
розглядали як статистично значущий.
Результати
У групі Arg16Arg було 12 (52,2 %) чоловіків та 11 (47,8 %)
жінок, у групі Arg16Gly – 29 (74,4 %) чоловіків і 10 (25,6 %)
жінок, у групі Gly16Gly – 25 (65,8 %) чоловіків і 13 (34,2 %)
жінок, що при проведенні порівняння груп методом хі-квадрат статистично не відрізнялися (р=0,204). Групи також
не відрізнялися за часткою курців, що в групі Arg16Arg
становила 16 (69,6 %), у групі Arg16Gly – 27 (69,2 %), у групі
Gly16Gly – 25 (65,8 %) осіб (р=0,933) (табл. 1). При використанні однофакторного дисперсійного аналізу досліджувані
групи не відрізнялися за віком (р=0,413), тривалістю перебігу ХОЗЛ (р=0,737) і кількістю пачкороків (р=0,685).
При порівнянні вихідних показників ФЗД у досліджуваних групах не виявлялося статистично значущої різниці
щодо об’єму форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1),
який становив 44,58±3,74 % у групі Arg16Arg, 54,03±3,32 %
у групі Arg16Gly та 50,77±3,16 % у групі Gly16Gly (р=0,193).
Виявлялася статистично значуща різниця щодо показника
форсованої життєвої ємності легень (ФЖЄЛ), який становив 66,92±4,33 % у групі Arg16Arg, 79,75±3,51 % у групі
Arg16Gly та 76,59±2,73 % у групі Gly16Gly (p=0,05). Не виявлялося статистично значущої різниці щодо індексу Тіффно
(ОФВ1/ФЖЄЛ), який дорівнював 52,52±2,80 у групі Arg16Arg,
52,23±2,14 у групі Arg16Gly та 51,44±2,3 у групі Gly16Gly
(р=0,947) (табл. 2).
У ході кореляційного аналізу було виявлено слабкий негативний кореляційний зв’язок генотипу Arg16Arg

Таблиця 1. Розподіл за статтю та статусом паління в досліджуваних групах із поліморфізмом Arg16Gly
Група Arg16Arg (n=23)
Склад
Чоловіки

Група Arg16Gly (n=39)

Група Gly16Gly (n=38)

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

12

52,2

29

74,4

25

65,8

0,204

p

Жінки

11

47,8

10

25,6

13

34,2

0,204

Курці

16

69,6

27

69,2

25

65,8

0,933
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із показником ФЖЄЛ на візиті 1 (r=-0,235; p=0,019). Регресійний аналіз встановив, що генотип Arg16Arg зменшував
показник ОФВ1 на рівні тенденції на 9,45 % (ВШ -9,451;
95 % ДІ від -19,707 до 0,805; p=0,09) і показник ФЖЄЛ
на 12,83 % (ВШ -12,830; 95 % ДІ від -23,189 до 2,471;
p=0,016) на візиті 1.
Різницю показників можна пояснити різницею активності гена ADRB2 у пацієнтів із різними видами поліморфізму Arg16Gly, що призводить до вираженішого зниження
ФЗД у пацієнтів, які мають генотип Arg16Arg.
При оцінці ФЗД на візиті 2 не виявлялося статистично
значущої різниці між показником ОФВ1, який становив
52,52±4,18 % у групі Arg16Arg, 59,08±3,42 % у групі Arg16Gly
та 55,88±3,32 % у групі Gly16Gly (р=0,48); і ФЖЄЛ, який
дорівнював 76,84±4,76 % у групі Arg16Arg, 87,36±3,12 %
у групі Arg16Gly та 84,8±2,61 % у групі Gly16Gly (p=0,11).
Групи також статистично значущо не відрізнялися за співвідношенням ОФВ1 /ФЖЄЛ (р=0,697) (табл. 3). Кореляційний
аналіз виявив слабкий негативний кореляційний зв’язок
генотипу Arg16Arg із показником ФЖЄЛ (r=-0,204; p=0,043).
У ході регресійного аналізу генотип Arg16Arg асоціювався
з у середньому на 10,52 % нижчим показником ФЖЄЛ
(ВШ -10,523; 95 % ДІ від -20,502 до -0,544; p=0,039).
Під час оцінювання ФЗД на візиті 3 не виявлялося статистично значущої різниці між показником ОФВ1, який становив 54,25±3,98 % у групі Arg16Arg, 60,83±2,87 % у групі
Arg16Gly та 59,1±3,29 % у групі Gly16Gly (р=0,421); і ФЖЄЛ,
який дорівнював 81,10±4,0 % у групі Arg16Arg, 90,33±2,63 %

у групі Arg16Gly та 88,05±2,59 % у групі Gly16Gly (p=0,116).
Групи також статистично значущо не відрізнялися
за співвідношенням ОФВ1/ФЖЄЛ (р=0,98) (табл. 4). Кореляційний аналіз виявив слабкий негативний кореляційний
зв’язок генотипу Arg16Arg із показником ФЖЄЛ (r=-0,201;
p=0,046). У ході регресійного аналізу генотип Arg16Arg
асоціювався з у середньому на 9,23 % нижчим показником
ФЖЄЛ (ВШ -9,226; 95 % ДІ від -18,066 до -0,386; p=0,041)
на візиті 3.
У групі Arg16Arg спостерігалося статистично значуще
покращення ОФВ 1 протягом періоду участі в дослід
женні – із 44,58±3,74 % до 54,25±3,98 %, тобто на 9,67 %
(F=9,558; р=0,001), і показника ФЖЄЛ – із 66,92±4,33 %
до 81,10±4,0 %, тобто на 14,18 % (F=14,561; р<0,001).
У групі Arg16Gly спостерігалося статистично значуще
покращення показника ОФВ1 – із 54,03±3,32 % до 60,83±
2,87 %, тобто на 6,8 % (F=9,731; р<0,001), і ФЖЄЛ із 79,75±
3,51 % до 90,33±2,63 %, тобто на 10,58 % (F=16,623; р<0,001),
протягом періоду участі в дослідженні.
У групі Gly16Gly спостерігалося статистично значуще покращення ОФВ1 – із 50,77±3,16 % до 59,1±3,29 %,
тобто на 8,33 % (F=14,049; р<0,001), і ФЖЄЛ – із 76,59±2,73 %
до 88,05±2,59 %, тобто на 11,46 % (F=24,907; р<0,001).
Під час аналізу відносного приросту ОФВ 1 і ФЖЄЛ
на всіх візитах дослідження не виявлялося статистично
значущої різниці між досліджуваними групами. Відносний приріст ОФВ 1 на візиті 2 становив 20,29±8,22 %
у групі Arg16Arg, 9,91±3,23 % у групі Arg16Gly та 16,8±6,06 %

Таблиця 2. Показники ФЗД у пацієнтів із поліморфізмом Arg16Gly на момент включення в дослідження
Показник ФЗД у групах дослідження

Параметр

р

Група Arg16Arg

Група Arg16Gly

Група Gly16Gly

ОФВ1, %

44,58±3,74

54,03±3,32

50,77±3,16

0,193

ФЖЄЛ, %

66,92±4,33

79,75±3,51

76,59±2,73

0,050

ОФВ1 /ФЖЄЛ

52,52±2,80

52,23±2,14

51,44±2,3

0,947

Таблиця 3. Показники ФЗД на візиті 2 у пацієнтів із поліморфізмом Arg16Gly
Параметр

Показник ФЗД у групах дослідження

р

Група Arg16Arg

Група Arg16Gly

Група Gly16Gly

ОФВ1, %

52,52±4,18

59,08±3,42

55,88±3,32

0,480

ФЖЄЛ, %

76,84±4,76

87,36±3,12

84,8±2,61

0,110

ОФВ1 /ФЖЄЛ

53,09±2,34

53,1±2,05

50,82±2,29

0,697

Таблиця 4. Показники ФЗД на візиті 3 у пацієнтів із поліморфізмом Arg16Gly
Параметр

Показник ФЗД у групах дослідження

р

Група Arg16Arg

Група Arg16Gly

Група Gly16Gly

ОФВ1, %

54,25±3,98

60,83±2,87

59,1±3,29

0,421

ФЖЄЛ, %

81,10±4,0

90,33±2,63

88,05±2,59

0,116

ОФВ1/ФЖЄЛ

51,78±2,77

52,42±1,87

52,32±2,07

0,980
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Таблиця 5. Зворотність показників ФЗД на всіх візитах дослідження в пацієнтів із поліморфізмом Arg16Gly
Параметр

Показник ФЗД у групах дослідження

р

Група 1

Група 2

Група 3

ΔОФВ1%2, мл

20,29±8,22

9,91±3,23

16,8±6,06

0,430

ΔОФВ1%3, мл

26,13±7,1

17,33±4,96

23,01±6,72

0,616

ΔФЖЄЛ%2, мл

18,56±8,87

10,34±2,29

12,22±2,86

0,440

ΔФЖЄЛ%3, мл

29,48±8,18

15,69±2,86

15,38±2,58

0,053

у групі Gly16Gly (p=0,43), а відносний приріст ФЖЄЛ –
18,56±8,87 % у групі Arg16Arg, 10,34±2,29 % у групі Arg16Gly
та 12,22±2,86 % у групі Gly16Gly (р=0,44).
Відносний приріст ОФВ 1 на візиті 3 становив
26,13±7,1 % у групі Arg16Arg, 17,33±4,96 % у групі Arg16Gly
та 23,01±6,72 % у групі Gly16Gly (р=0,616), а відносний
приріст ФЖЄЛ – 29,48±8,18 % у групі Arg16Arg, 15,69±2,86 %
у групі Arg16Gly та 15,38±2,58 % у групі Gly16Gly (р=0,053)
(табл. 5). Ми можемо спостерігати різницю на рівні тенденції
у відносному покращенні показника ФЖЄЛ між досліджуваними групами. Група Arg16Arg мала найкращий приріст
ФЖЄЛ порівняно з двома іншими групами.

Висновки
1. Поліморфізм гена ADRB2 впливає на ФЗД у пацієнтів із
ХОЗЛ. Зокрема, генотип Arg16Arg був пов’язаний із найнижчими показниками ФЖЄЛ на всіх візитах дослідження.
2. Комбінація тіотропію/олодатеролу виявилася ефективною в покращенні ФЗД у пацієнтів із різними гено
типами гена ADRB2, що було продемонстровано значущим приростом ОФВ1 і ФЖЄЛ у всіх досліджуваних
групах протягом періоду участі в дослідженні.
3. Група Arg16Arg мала кращий приріст ФЖЄЛ на рівні тенденції, що становив 29,48±8,18 %, порівняно з групами
Arg16Gly (15,69±2,86 %) та Gly16Gly (15,38±2,58 %).
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Синдром системного капілярного витоку
в пацієнтів з ендогенною інтоксикацією:
шляхи вирішення проблеми
О.А. Галушко
Національний університет охорони здоров’я України ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Конфлікт інтересів: відсутній
РЕЗЮМЕ. Обговорюється проблема розвитку синдрому системного капілярного витоку (ССКВ) у хворих на тлі ендогенної інтоксикації. Представлено патофізіологічні механізми, клінічна картина та методи лікування цих патологічних станів. Показано ефективність застосування засобів на основі L-аргініну та L-карнітину, зокрема комбінованого
препарату Тіворель, у лікуванні ССКВ у хворих на ендогенну інтоксикацію.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: ендогенна інтоксикація, синдром системного капілярного витоку, L-аргінін, L-карнітин.

Capillary leak syndrome in patients with endogenous intoxication:
ways to solve the problem
O.A. Halushko
National University of Healthcare of Ukraine named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Conflict of interest: none
ABSTRACT. The article discusses the problem of systemic capillary leakage syndrome (CLS) in patients with endogenous
intoxication. Pathophysiological mechanisms, clinical picture and methods of treatment of these pathological conditions
are presented. The effectiveness of drugs based on L-arginine and L-carnitine, in particular the combined drug Tivorel in
the treatment of CLS in patients with endogenous intoxication has been shown.
KEY WORDS: endogenous intoxication, systemic capillary leakage syndrome, L-arginine, L-carnitine.

Синдром системной капиллярной утечки у пациентов
с эндогенной интоксикацией: пути решения проблемы
А.А. Галушко
Национальный университет здравоохранения Украины им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Конфликт интересов: отсутствует
РЕЗЮМЕ. Обсуждается проблема развития синдрома системной капиллярной утечки (ССКВ) у больных на фоне
эндогенной интоксикации. Представлены патофизиологические механизмы, клиническая картина и методы лечения
этих патологических состояний. Показана эффективность применения средств на основе L-аргинина и L-карнитина,
в частности комбинированного препарата Тиворель, в лечении ССКВ у больных эндогенной интоксикацией.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эндогенная интоксикация, синдром системной капиллярной утечки, L-аргинин, L-карнитин.
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Інтоксикація – це патологічний процес, що виникає
внаслідок дії на організм токсичних речовин або ендогенних чинників [1]. Інтоксикація є одним із найпоширеніших
клінічних станів, з яким доводиться стикатися в різних
галузях медичної практики, як-от токсикологія, хірургія,
особливо гнійно-септична, різні напрями внутрішньої медицини й педіатрії, інфекційні захворювання тощо. Незважаючи на очевидність цього патологічного процесу, його
точні наукові обриси не повною мірою сформульовані
й донині. Це зумовлено низкою об’єктивних причин, серед
яких виокремлюють: надзвичайну розмаїтість токсичних
чинників і, як наслідок, великий поліморфізм симптомів
інтоксикації; складну взаємодію між процесами токсинопродукції та детоксикації в умовах цілісного організму;
домінування неспецифічних проявів інтоксикації через
універсальність метаболічних наслідків різних інтоксикаційних процесів [2].
Морфологічною основою інтоксикації є субклітинна
взаємодія між токсином і рецептором. Нас лідками
цієї взаємодії є зміна біохімічних процесів і порушення функціонального стану органів і тканин. Умовою
розвитку інтоксикації є домінування процесів надходження токсинів іззовні (або утворення їх усередині
організму) над мож ливос тями сис тем детоксикації
та їх елімінації. Залежно від д жерел над ход ження
токсинів інтоксикації поділяють на екзогенні, ендогенні й ендотоксикози.
У більшості клінічних ситуацій розвиваються ендогенні
інтоксикації, зумовлені накопиченням токсичних речовин,
що утворюються власними клітинами та мікроорганізмами, зокрема:
1) кінцеві продукти обміну речовин (аміак, сечовина,
сечова кислота, креатин, креатинін, молочна кислота,
білірубін тощо);
2) біологічно активні речовини та медіатори (інтерлейкіни, інтерферони, фактор некрозу пухлини й інші медіатори системної запальної реакції, ейкозаноїди, кініни,
серотонін, біогенні аміни тощо);
3) продукти порушеного чи спотвореного метаболізму
(ацетон, 2,3-бутиленгліколь, низькомолекулярні жирні
кислоти, метилхолантрен тощо);
4) функціонально важливі сполуки, що виявляють свою
токсичність у разі потрапляння в кров (жовчні кислоти);
5) речовини, що утворюються в тканинах під час різних патологічних процесів: продукти гідролізу білків
(пептиди) при некрозі, ліпідні й хінонові радіотоксини за
радіаційного ураження тощо;
6) бактеріальні ендотоксини (ліпополісахариди) й інші
бактеріальні модуліни (тейхоєві кислоти, пептидоглікани,
манози тощо), які є первинним біохімічним субстратом
ендотоксикозу в разі бактеріальної інфекції.
Крім цих токсичних чинників на формування інтоксикаційного синдрому та його клінічних проявів значний
вплив мають водно-електролітні, осмотичні й кислотно-основні порушення. Потрібно зазначити, що прояви
цих розладів нерідко дуже подібні до симптомів ендотоксикозу й можуть до певної міри визначати вираженість
цього симптомокомплексу.

Серед усіх ендогенних інтоксикацій важливе місце
посідають ті, що супроводжуються розвитком синдрому
системного капілярного витоку (ССКВ) – це втрата внут
рішньосудинної рідини до інтерстиційного сектора позаклітинного водного простору [3]. Основними клінічними
ознаками ССКВ є артеріальна гіпотензія внаслідок гіповолемії, зростання гемоконцентраційних показників, гіпоальбумінемія без альбумінурії та поява генералізованих
набряків [4]. ССКВ тією чи іншою мірою завжди присутній
у переважній більшості випадків критичних станів організму людини. Найсильніше він виражений в умовах
сепсису та шоку [5].
На сучасному етапі під ССКВ розуміють прогресивне
патологічне збільшення капілярної проникності, що спостерігається в умовах патологічних станів і призводить
до втрати рідкої частини крові в інтерстиційний сектор
позаклітинного водного простору з подальшим розвитком
гіповолемії, гіпоперфузії органів і тканин, зменшенням
транспорту кисню та швидким формуванням поліорганної
дисфункції [6]. У виникненні ССКВ головна роль належить
порушенню функцій судинного ендотелію та пов’язаним
із ним імунним реакціям і цілій низці медіаторів запалення [7]. Справжня частота ССКВ невідома. Цілком
імовірно, що багато випадків капілярного витоку нерозпізнані та позначені як культуронегативний сепсис або
пов’язані з альтернативною патофізіологією, зокрема
гіпоальбумінемією [8].
Патофізіологія та клінічна картина
Усі захворювання, що спричиняють синдром капілярного витоку, мають однакову основну патофізіологічну
аномалію – підвищення проникності капілярів для білків.
Унаслідок цього відбувається втрата багатої на білки рідини з внутрішньосудинного в інтерстиційний простір. Іще
в 70-х роках минулого століття Atkinson і співавтори показали, що вже в перші 12 годин може відбуватися вихід
із внутрішньосудинного простору в інтерстицій від 30
до 50 % молекул альбуміну [9]. Здатність ендотелію служити бар’єром між внутрішньосудинним й інтерстиційним
просторами описана в багатьох дослідженнях [10-12].
У всіх випадках вважають, що основною причиною капілярного витоку є гіперцитокінемія [8].
Описані патофізіологічні механізми спричиняють виникнення численних клінічних проявів ССКВ, як-от генералізовані набряки та гемодинамічні порушення (рис.).
Підвищення проникності капілярів сприяє переміщенню багатої на білки рідини з внутрішньосудинного
в інтерстиційний простір. Подальше зниження внутрішньосудинного об’єму зумовлює гіпотензію різного ступеня тяжкості. Гіпотензія спричиняє зниження перфузії
в нирках, що призводить до преренального гострого ураження нирок або гострого тубулярного некрозу в тяжчих
випадках [8]. Самі цитокіни також можуть зумовлювати
ураження нирок. Накопичення багатої на білки рідини
в інтерстиційному просторі спричиняє системний точковий набряк, випоти грудної та черевної порожнин, некардіогенний набряк легень та/або гострий респіраторний
дистрес-синдром у легенях, шлунку, кишківнику та його
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ВТРАТА БАГАТОЇ НА БІЛОК РІДИНИ
ЦИТОКІНИ

A

Інфузійна
терапія

Б

Втрата багатої на білок рідини
Гіпотензія

Покращує

Гостре ушкодження нирок
Преренальне або гострий тубулярний некроз

Рис. Клінічні прояви синдрому капілярного витоку (за E. Siddall і співавт., 2017)

Примітки: A – у стані спокою проникність капілярів є нормальною, а переміщення рідини та білків із внутрішньосудинного в інтерстиційний
простір обмежено.
Б – у відповідь на дію цитокінів збільшується проникність судин і розвиваються генералізовані набряки.

м’язах, що подеколи може призвести до рабдоміолізу.
Об’ємна реанімація здатна збільшити внутрішньосудинний
об’єм і таким чином покращити кров’яний тиск і функцію
нирок. Водночас об’ємна реанімація збільшує й об’єм інтерстицію, через що потенційно посилює випіт, погіршує
системний набряк, набряк легень, кишківника та його
м’язів [8].
Втрата багатої на білки рідини з внутрішньосудинного
простору зумовлює виснаження внутрішньосудинного
об’єму, що призводить до вторинної активації реніну,
ангіотензину й альдостеронової системи, симпатичної
нервової системи та вивільнення вазопресину. У результаті затримка натрію та води спричиняє системний набряк
і ексудативний серозний випіт [13]. На додаток до гіпотензії наслідком гіперцитокінемії може бути розвиток гострої
ниркової недостатності [14].
Лікування
Із практичного погляду важливими є шляхи (механізми) детоксикації, серед яких найвідомішими є:
1) екскреторні механізми (виведення із сечею, видихуваним повітрям, умістом шлунково-кишкового тракту);
2) метаболічні механізми (утилізація кетонових тіл);
3) імунні механізми (поглинання токсинів клітинами
моноцитарно-макрофагальної системи, зв’язування нейтралізувальними антитілами тощо);
Зважаючи на потенційно небезпечні результати прогресивної інтоксикації, детоксикація залишається одним
з основних напрямів сучасної інтенсивної терапії, а одним
з її головних методів є інфузійна терапія.

Інфузійна терапія
Обов’язковою в лікуванні екзо- й ендотоксикозів є гемодилюція, що передбачає парентеральне водне навантаження розчинами класичних і сучасних «збалансованих»
кристалоїдів (ізотонічний розчин натрію хлориду, розчини
Рінгера, Рінгера-лактат, Рінгера-малат тощо) та багатокомпонентними препаратами (Реосорбілакт, Ксилат). Інфузійна
програма визначається індивідуально з урахуванням рівня
гематокриту, стану хворого, тяжкості отруєння та наявної
супутньої патології. У більшості випадків добовий об’єм
інфузії становить 30-35 мл/кг маси тіла [15].
Виконується також «наводнення» рідиною перорально
або через зонд. Це сприяє зменшенню концентрації
токсичної речовини в крові та прискорює її виведення
із сечею. Форсований діурез полягає в інтенсивному «наводненні» хворого з наступною стимуляцією діурезу невеликими дозами сечогінних препаратів, що забезпечує
лікувальну поліурію й посилене виведення токсичних
речовин нирками [16].
Пацієнти із ССКВ мають високий ризик розвитку некардіогенного набряку легень під час уведення рідини.
У деяких пацієнтів набряк легень розвивається після стабілізації артеріального тиску внаслідок повернення інтерстиційної рідини у внутрішньосудинний простір. Через
це під час об’ємної реанімації рекомендується стратегія
обмеження рідини [14].
Слід зауважити, що згідно з результатами міжнародного
дослідження RheoSTAT Pneumonia розчин Реосорбілакт
не спричиняє набряку легень під час лікування позагоспітальної пневмонії [17].
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У початковій к лінічній картині часто домінують
гіпотензія, шок і гостре ураження нирок. У цих пацієнтів
пріоритетним є підвищення артеріального тиску для оптимізації перфузії органів. Початкова стратегія полягає
в уведенні болюсів кристалоїдів із метою забезпечення
мінімального ефективного об’єму, який оптимізує артеріальний тиск. Щоб обмежити розширення об’єму інтерстиційної рідини, варто застосовувати стратегію обмеження
рідини. Наступним кроком у лікуванні стійкої гіпотензії
може бути використання вазопресорів. У тяжких випадках
може знадобитися підтримувальна терапія з інвазивною
та неінвазивною вентиляцією, а також гемодіаліз [8].
На додаток до інфузійної терапії було продемонстровано ефективність стероїдної терапії. Оскільки синдром
капілярного витоку вважається цитокінопосередкованим
захворюванням, перевага стероїдів, імовірно, пов’язана
з їхньою здатністю зменшувати експресію кількох цитокінів [18].
Сучасні лікарські засоби
Крім активної інфузійної терапії у хворих на інтоксикаційний синдром у разі приєднання ССКВ, великого значення набуває застосування речовин, що мають стабілізувальну дію на функцію ендотелію. Серед цих речовин
значне місце посідають препарати на основі L-аргініну.
L-аргінін належить до класу умовно незамінних амінокислот і є активним регулятором численних функцій організму. Аргінін (α-аміно-δ-гуанідиновалеріянова кислота)
проявляється в регуляції обміну речовин і процесів енергозабезпечення, відіграє значну роль у підтриманні гормонального балансу в організмі. Відомо, що аргінін підвищує
вміст у крові інсуліну, глюкагону, СТГ і пролактину, бере
участь у синтезі проліну, поліамінів, залучається до процесів фібриногенолізу та має мембраностабілізувальну дію.
L-аргінін знижує активацію й адгезію лейкоцитів і тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез молекул
протеїнів адгезії VCAM-1 та MCP-1, попереджуючи таким
чином утворення та розвиток атеросклеротичних бляшок,
а також пригнічує синтез ендотеліну-1, який є потужним
вазоконстриктором і стимулятором проліферації клітин
судинної стінки. Унаслідок усіх цих процесів знижується
густина та покращується мікроциркуляція крові в зонах
порушеного кровопостачання, перебіг метаболічних процесів у зонах уражень [12].
L-аргінін є попередником для синтезу оксиду азоту
(NO). NO є повсюдно поширеним медіатором, утвореним сімейством ферментів, які називаються NO-синтазами
(NOS). У мозку NO діє як нейромедіатор, в імунній системі –
як посередник захисту господаря, а в серцево-судинній системі опосередковує захисні ефекти інтактного
ендотелію, діючи як вазодилататор і ендогенна, антиатерогенна молекула. Було показано, що внутрішньовенне
або дієтичне (пероральне) введення відносно великих
доз L-аргініну сприяє посиленому утворенню NO в осіб
із порушенням функції ендотелію на початковому етапі.
У кількох контрольованих клінічних дослідженнях було
показано, що тривале застосування L-аргініну покращує
симптоми серцево-судинних захворювань [19].

Аргінін чинить антигіпоксичну, мембраностабілізувальну, цитопротекторну, антиоксидантну, протирадикальну, дезінтоксикаційну дії, є активним регулятором
проміжного обміну та процесів енергозабезпечення, відіграє певну роль у підтриманні гормонального балансу
в організмі. Доза 3-8 г/добу є безпечною та не спричиняє
побічних ефектів у людей [19].
L-аргінін є основною ендогенною амінокислотою. Його
значна метаболічна роль як продукту детоксикації аміаку,
метаболіту циклу сечовини, попередника білків, орнітину, сечовини та креатиніну, а також амінокислоти, яка
бере участь у формуванні активних ферментних центрів,
дуже добре встановлена. Більшість експериментальних
і клінічних досліджень демонструють сприятливий вплив
L-аргініну на ендотелій у разі станів, пов’язаних із його
гіпофункцією, а отже, зі зниженим синтезом NO. Деякі
клінічні дослідження за участю здорових добровольців
або пацієнтів, які страждають на гіпертензію та цукровий
діабет, вказують на те, що ця амінокислота здатна регулювати судинний гемостаз. Окрім того, експерименти,
проведені на тваринах, і дані in vitro свідчать, що L-аргінін
може мати комплексну антиагрегаційну, антикоагулянтну
та профібринолітичну дію [20].
Аргінін є доведено безпечною речовиною для більшості пацієнтів. Зокрема, C.J. McNeal і співавтори (2016)
показали, що добавки аргініну безпечно використовувалися у вразливих групах населення, як-от вагітні жінки,
недоношені діти й особи з муковісцидозом. Кілька останніх досліджень продемонстрували сприятливий вплив
аргініну на людей з ожирінням, інсулінорезистентністю
та цукровим діабетом. У сукупності дані свідчать про те,
що аргінін є безпечною речовиною, яка зазвичай добре
переноситься пацієнтами [21].
Із 2008 року L-аргінін став випускатися в Україні під
назвою Тівортін і відразу знайшов своїх прихильників [22].
Відтоді його ефективність була продемонстрована при
лікуванні багатьох хворих з інтоксикаційним синдромом.
Зокрема, доведено ефективність Тівортіну при синдромі
діабетичної стопи [23], гіпертонічній хворобі в поєднанні
зі стабільною ішемічною хворобою серця та цукровим діа
бетом 2 типу [24], гіпертонічній хворобі на тлі хронічного
обструктивного захворювання легень [25], у разі хронічної
печінкової недостатності на тлі цирозу печінки [26] тощо.
Іншою речовиною, здатною покращити стан хворих
із ССКВ на тлі інтоксикації, є L-карнітин (левокарнітин).
L-карнітин – це ендогенна молекула, яка бере участь
у метаболізмі жирних кислот, транспортує ланцюги жирних кислот у мітохондріальний матрикс, даючи клітинам
змогу розщеплювати жир і отримувати енергію з накопичених жирових запасів [27]. У своєму дослідженні J. Pekala
та співавтори (2011) продемонстрували сприятливий вплив
L-карнітину в різних клінічних ситуаціях і при застосуванні
різних методів лікування. Оскільки L-карнітин і його ефіри
допомагають зменшити окислювальний стрес, їх запропонували для лікування багатьох захворювань, зокрема серцевої недостатності, стенокардії та надлишкової ваги [27].
Левокарнітин є природною речовиною, що бере
участь у енергетичному метаболізмі, а також метаболізмі
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кетонових тіл. Лише L-ізомер карнітину є біологічно активним. Левокарнітин відіграє важливу роль у серцевому
метаболізмі, оскільки окислення жирних кислот залежить від наявності достатньої кількості цієї речовини.
Експериментальні дослідження показали, що за деяких
умов, як-от стрес, гостра ішемія й міокардит, відбувається
зниження рівня левокарнітину в міокардіальній тканині
[28]. Проведено велику кількість досліджень на тваринах,
у яких підтверджено позитивну дію левокарнітину за
різних індукованих кардіальних розладів: гостра та хронічна ішемія, декомпенсація серцевої діяльності, серцева
недостатність унаслідок міокардиту, медикаментозна
кардіотоксичність (таксани, адріаміцин тощо).
У великому огляді G. Fortin (2011) було продемонстровано, що L-карнітин знижує рівень окислювального
стресу, активацію імунних клітин і цілісність епітеліального бар’єра. При цьому аналіз досліджень показує високу
безпечність застосування препарату [29].
Вивільняючи коензим-А зі складних тіоефірів, левокарнітин також посилює окислення вуглеводів у циклі
трикарбонових кислот Кребса, стимулює активність
ключового ферменту гліколізу – піруватдегідрогенази,
а в скелетних м’язах – окиснення амінокислот із розгалуженим ланцюгом. Отже, левокарнітин прямо або опосередковано бере участь у більшості енергетичних процесів,
його наявність обов’язкова для окислення жирних кислот,
амінокислот, вуглеводів і кетонових тіл [12].
Цікаво, що L-карнітин має власні детоксикувальні
властивості. Його успішно застосовують у разі отруєнь
вальпроєвою кислотою [30], а нещодавно N.A. Sherif
і співа втори (2020) продемонстрували, що L-карнітин
може використовуватися в лікуванні гострої токсичності
теофіліну [31]. Левокарнітин видаляє токсичні метаболіти
ацетил-КоА з мітохондрій, а L-аргінін зменшує негативний
вплив окислювального стресу на ендотелій коронарних
судин, індукує утворення NO, відновлює функцію ендотелію [12].
Повідомляється також про нефропротекторну роль
L-карнітину завдяки його антиоксидантним, протизапальним і антиапоптотичним властивостям у разі різних
інтоксикацій і ятрогенних ушкоджень нирок. Зокрема,
A. Jafari та співавтори (2013) показали, що інгібування
утворення активних форм кисню, перекисне окислення
ліпідів, ремоделювання й апоптоз матриксу, протизапальні властивості та покращення дефіциту карнітину
є ймовірними нефропротекторними механізмами L-карнітину при інтоксикаціях і отруєннях нефротоксичними
речовинами [32].
От же, представлений огляд літерат ури свідчить,
що L-аргінін та L-карнітин за своїми властивостями й основними клінічними ефектами можуть бути корисними
в лікуванні ССКВ. Слід зазначити, що з 2016 року в Україні

випускається комплексний препарат, що містить обидві ці
амінокислоти, – Тіворель («Юрія-Фарм») [22].
Т ів о р е л ь – п р е п а р а т н а с т у п н о г о п о ко лін н я ,
що презентували в ході ІІІ Міжнародного конгресу з інфузійної терапії в Києві в жовтні 2016 року. Це донатор
NO L-аргінін, посилений дією L-карнітину та поданий
у вигляді готового розчину для інфузії: 1 мл розчину містить
42 мг аргініну гідрохлориду та 20 мг левокарнітину. Такий
склад препарату задовольняє потребу впливу на основні
патогенетичні ланки ССКВ за інтоксикацій різного генезу –
ендотеліальну та кардіальну дисфункції (нормалізація енергозабезпечення кардіоміоцита) [33]. Зокрема,
в численних дослідженнях було показано ефективність
Тіворелю при станах, що супроводжуються інтоксикаційним синдромом та/або ССКВ: у хворих на діабетичну
ретинопатію [34]; пневмонію, спричинену COVID-19 [35];
ішемічну хворобу серця [36] та в інтенсивній терапії політравми [37].
Застосування Тіворелю в комплексному лікуванні пацієнтів із комбінованою патологією серцево-судинної
системи видається цілком обґрунтованим і перспективним. Потрібні додаткові клінічні дослідження використання цього препарату у хворих з інтоксикацією та ССКВ.
Висновки
Різноманітний набір захворювань може спричинити
ССКВ. Загальною патофізіологічною аномалією для кожного захворювання є підвищення проникності судин
для білків через гіперцитокінемію.
Це збільшення проникнос ті с удин призводить
до втрати багатої на білки рідини з внутрішньосудинного
в інтерстиційний простір, що зумовлює виснаження внутрішньосудинного об’єму та розширення інтерстиційного
об’єму. Втрата рідини з внутрішньосудинного простору
спричиняє гіповолемію та преренальну азотемію. Накопичення рідини в інтерстиційному просторі призводить
до системного точкового набряку та вісцерального випоту
в легких випадках, а в тяжких випадках розвиваються
некардіогенний набряк легень, гострий респіраторний
дистрес-синдром, рабдоміоліз і набряк кишківника [8].
Представлений огляд літератури свідчить, що одним
зі шляхів вирішення проблеми ССКВ у хворих на ендогенну інтоксикацію є застосування препаратів, які містять L-аргінін та L-карнітин. Їх використання в комплекс
ній терапії цих станів впливає на різні ланки патогенезу
ССКВ й інтоксикації (стабілізація функції ендотелію, продукція NO, власна детоксикувальна активність тощо)
й добре переноситься хворими. Потрібні подальші
дослідження, щоб оцінити біохімічні, фармакологічні
та фізіологічні реакції на введення комплексного препарату L-аргініну та L-карнітину (Тіворель) у цієї категорії
пацієнтів.
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АКТУАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендації з тактичної допомоги пораненим
в умовах бойових дій для медичного персоналу
(TCCC-MP, 2021)
РЕЗЮМЕ. Стандарти TCCC (Tactical Combat Casualty Care) розробляє Комітет TCCC, який є частиною Об’єднаної
системи надання допомоги при травмах Міністерства оборони США. Останню редакцію настанови, призначеної
для медичних працівників, переклали українською фахівці Асоціації анестезіологів України (https://aaukr.org/
rekomendatsiyi-z-taktychnoyi-dopomogy-poranenym-v-umovah-bojovyh-dij-dlya-medychnogo-personalu). Оновлення
стосуються пристроїв для зупинки вузлової кровотечі й відновлення прохідності дихальних шляхів, рекомендацій
щодо знеболення та проникних поранень черевної порожнини з евісцерацією кишечника.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: рекомендації TCCC, тактична допомога.

Tactical Combat Casualty Care: Guidelines for Medical Personnel
(TCCC-MP, 2021)
A BSTRACT. The TCCC (Tactical Combat Casualty Care) standards are developed by the TCCC Committee, which
is a part of the Joint Trauma System of the US Ministry of Defense. The latest version of the guidelines for medical
personnel was translated into Ukrainian by the specialists of the Association of Anesthesiologists of Ukraine (https://
aaukr.org/rekomendatsiyi-z-taktychnoyi-dopomogy-poranenym-v-umovah-bojovyh-dij-dlya-medychnogo-personalu). The
latest version includes updates on the devices for stopping junctional hemorrhages and restoring airway patency,
recommendations for analgesia and for penetrating abdominal injuries with intestine evisceration.
KEY WORDS: TCCC recommendations, tactical care.

Рекомендации по тактической помощи раненым в условиях
боевых действий для медицинского персонала (TCCC-MP, 2021)
РЕЗЮМЕ. Стандарты TCCC (Tactical Combat Casualty Care) разрабатывает Комитет TCCC, являющийся частью Объединенной системы оказания помощи при травмах Министерства обороны США. Последнюю редакцию руководства,
предназначенного для медицинских работников, перевели на украинский специалисты Ассоциации анестезиологов
Украины (https://aaukr.org/rekomendatsiyi-z-taktychnoyi-dopomogy-poranenym-v-umovah-bojovyh-dij-dlya-medychnogoperson). Обновления касаются устройств для остановки узлового кровотечения и восстановления проходимости
дыхательных путей, рекомендаций по обезболиванию и проникающим ранениям брюшной полости с эвисцерацией
кишечника.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рекомендации TCCC, тактическая помощь.
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Основний план дій для етапу «Допомога під вогнем / під час загрози»
1. Відкрийте вогонь у відповідь і знайдіть укриття.
2. Накажіть пораненому продовжити виконання бойового завдання або очікуйте цього від нього, якщо допустимо.
3. Накажіть пораненому рухатися в укриття й надати
собі допомогу, якщо це мож ливо, чи за тактичної
можливості перемістіть або перетягніть пораненого
до укриття.
4. Намагайтеся уникнути значних додаткових травм
у пораненого.
5. Витягніть пораненого з автомобіля чи будівлі, які горять, і перемістіть у відносно безпечне місце. Після
цього зробіть усе можливе, щоби припинити горіння
на пораненому.

6. Зупиніть зовнішню кровотечу, котра загрожує життю,
якщо це тактично здійснимо:
• накажіть пораненому самостійно зупинити кровотечу, якщо є змога;
• застосуйте рекомендовані Комітетом TCCC турнікети
для кінцівок із метою зупинки кровотечі в місцях, які
анатомічно доступні для їх використання;
• накладіть турнікет для кінцівок поверх одягу чітко
проксимально від місця кровотечі. Якщо місце загрозливої для життя кровотечі неочевидне, розмістіть турнікет
високо та щільно (якомога проксимальніше) на пошкодженій кінцівці та перемістіть пораненого в укриття.
7. Забезпечення прохідності дихальних шляхів у пораненого
краще відкласти до етапу «Допомога в тактичних умовах».

Основний план дій для етапу «Допомога в тактичних умовах»
1. Організуйте периметр безпеки відповідно до стандартної процедури вашого підрозділу та/або обставин
бою. Забезпечте контроль тактичної ситуації.
2. Здійсніть медичне сортування поранених. У поранених
із порушенням свідомості треба негайно вилучити
зброю та засоби зв’язку.
3. Масивна кровотеча.
а) Огляньте пораненого щодо невиявленої кровотечі
та контролюйте всі місця кровотечі. Якщо цього ще
не зроблено, накладіть рекомендований Комітетом
TCCC турнікет для кінцівок із метою зупинки кровотечі
з ран, які анатомічно підходять для накладання цього
турнікета, чи при будь-якій травматичній ампутації.
Накладіть турнікет просто на шкіру на 5-8 см вище
місця кровотечі. Якщо кровотеча не зупинилася після
накладання першого турнікета, накладіть другий турнікет безпосередньо поряд із першим.
б) У разі зовнішньої кровотечі, яку не можна зупинити
накладанням турнікета для кінцівок через анатомічне
розміщення рани, або як доповнення при знятті турнікета використовуйте гемостатичну марлю Combat
Gauze, що рекомендована Комітетом TCCC.
Альтернативні гемостатичні засоби:
– Celox Gauze або
– Chito Gauze або
– XStat™ (більш пристосований для використання
при глибоких пораненнях у проблемних зонах із
вузьким рановим каналом);
– iTClamp (може застосовуватися окремо чи разом
із гемостатичними пов’язками або XStat).
• Гемостатичні марлі потрібно використовувати з подальшим прямим тиском на рану протягом не менше
3 хвилин (опційно при застосуванні XStat™). Усі гемостатичні пов’язки можуть працювати по-різному,
тому в разі, якщо кровотеча залишається неконтрольованою, використана марля може бути видалена та
замінена на іншу будь-якого типу.
Увага: XStat™ не може бути видалений на полі бою, але додатково можна
використати інший XStat™, а також поверх нього можна застосувати інші
кровоспинні засоби або пов’язки.

• Якщо місце кровотечі доступне для використання вузлового турнікета, негайно накладіть вузловий турнікет.

Не відкладайте накладання готового для використання вузлового турнікета. Якщо вузловий турнікет
не доступний або не готовий до використання, під час
його підготовки до накладання слід застосувати гемо
статичну марлю в поєднанні з прямим тиском на рану.
в) Для зупинки зовнішньої кровотечі голови або шиї
в разі, якщо можна легко сумістити краї рани, як основний варіант може використовуватися iTClamp.
Перед застосуванням iTClamp рекомендовано виконати тампонаду рани гемостатичною пов’язкою або,
якщо це можливо, XStat.
• iTClamp не потребує додаткового прямого тиску на
рану, коли використовується окремо або в поєднанні
з іншими гемостатичними засобами.
• Якщо iTClamp накладається на шию, необхідно здійснювати часту переоцінку стану дихальних шляхів
і пильнувати щодо мож ливої наявності гематоми,
що збільшується, адже вона може спричинити порушення прохідності дихальних шляхів.
За наявності ознак гематоми, яка збільшується та зумовлює обструкцію дихальних шляхів, розгляньте
необхідність використання надгортанного повітропроводу або виконання інтубації трахеї.
• НЕ можна застосовувати iTClamp на оці або ділянці
біля очей (менш як 1 см від орбіти).
г) Проведіть початковий огляд щодо геморагічного
шоку (знижений рівень свідомості за відсу тності
черепно-мозкової травми (ЧМТ) та/або слабкий чи
відсутній радіальний пульс) і розгляньте потребу
негайно розпочати невідкладні заходи для лікування
шоку.
4. Прохідність дихальних шляхів.
а) Поранений притомний і не має непрохідності (об
струкції) верхніх дихальних шляхів:
– не потребує проведення додаткових заходів.
б) Поранений непритомний і не має непрохідності
(обструкції) верхніх дихальних шляхів:
– перемістити пораненого в стабільне положення;
– підняти підборіддя чи висунути нижню щелепу або
– застосувати назофарингеальний або надгортанний повітропровід.
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в) Поранений із непрохідністю чи загрозою непрохідності верхніх дихальних шляхів:
– дозволити пораненому зайняти будь-яке положення, при якому найкраще зберігається прохідність
дихальних шляхів, у тому числі сидячи, та/або нахилившись уперед;
– підняти підборіддя чи висунути нижню щелепу;
– виконати аспірацію вмісту верхніх дихальних шляхів, якщо є змога;
– ввести назофарингеальний або надгортанний
(якщо поранений непритомний) повітропровід;
– перемістити пораненого в стабільне положення.
г) Якщо попередні маніпуляції неуспішні, виконайте хірургічну крикотиреотомію, застосовуючи одне з нижченаведеного:
– хірургічно відкриту техніку за провідником, використовуючи трахеальні канюлі з манжетою зовнішнім діаметром ≤10 мм, внутрішнім діаметром 6-7 мм
і завдовжки всередині трахеї 5-8 см;
– стандартну відкриту хірургічну техніку, використовуючи трахеальні канюлі з манжетою зовнішнім діаметром ≤10 мм, внутрішнім діаметром 6-7 мм
і завдовжки всередині трахеї 5-8 см (найменш
бажаний варіант);
– лідокаїн для знеболення, коли поранений притомний.
ґ) Стабілізація шийного відділу хребта не є необхідною
в постраждалих з лише проникними пораненнями.
д) Визначте в пораненого сатурацію гемоглобіну крові
для підтвердження адекватної прохідності дихальних
шляхів.
е) Завжди пам’ятайте: з часом стан прохідності дихаль
них шляхів у поранених може змінюватися, що потребує частого проведення переоцінки.

– аускультативно відсутність або істотне ослаблення
дихання з одного боку;
– зниження сатурації крові <90% за даними пульсо
ксиметрії;
– шок;
– травматична зупинка серця за відсутності інших
фатальних поранень.
Пам’ятайте: якщо своєчасно не надати допомогу, напружений пневмо
торакс може наростати та призвести до шоку та зупинки серця.

• Невідкладна допомога при очікуваному напруженому пневмотораксі:
– якщо в пораненого присутня оклюзійна наклейка,
слід або відклеїти один край наклейки, або повністю
її зняти;
– здійснюйте постійний моніторинг сатурації крові
киснем;
– перемістіть пораненого в стабільне бокове положення, поки він не отямиться, після чого посадіть
його для підтримання прохідності дихальних шляхів
у разі щелепно-лицевої травми;
– виконайте декомпресію грудної порожнини з боку
пошкодження, використовуючи голку – катетер 14G
або 10G довжиною понад 8 см;
– якщо поранений має значну проникну або закриту травму грудної клітки й ознаки травматичної
зупинки серця (відсутність пульсу, дихання, реакції
на біль або інших ознак життя), виконайте двобічну
пункційну декомпресію, перш ніж припинити подальше надання допомоги.
Примітки. Пункційну декомпресію можна виконувати як у 5-му міжреберному
проміжку по передній пахвинній лінії, так і у 2-му міжреберному проміжку
по середньоключичній лінії. Упевніться, що точка проколу голкою розміщена
не медіально (всередину) від лінії соска та голка не спрямована в бік серця.
Голка/катетер мають уводитися під кутом, перпендикулярним поверхні

Примітки. Якщо застосовуються надгортанні пристрої з манжетою,

грудної клітки, поверх краю ребра. Введіть голку/катетер до упору та

яка наповнюється повітрям, то потрібний контроль тиску всередині ман-

витримайте 5-10 секунд для того, щоби відбулася власне декомпресія.

жети для запобігання перероздуванню, особливо під час повітряної евакуації,

Після проведення декомпресії видаліть голку та залиште катетер на місці.

що супроводжується перепадами атмосферного тиску.
Надгортанні пристрої зазвичай погано переносяться пораненими з неглибоким порушенням свідомості. Якщо поранений непритомний і без прямої
травми дихальних шляхів потребує відновлення прохідності дихальних
шляхів, але реагує на надгортанні пристрої, розгляньте застосування
назофарингеального повітропроводу.
У поранених із травмами обличчя та рота, опіками обличчя й ознаками
інгаляційного ураження дихальних шляхів назофарингеальний повітропровід
і надгортанні пристрої можуть виявитися неефективними. Такі поранені
потребуватимуть хірургічної крикотиреотомії.
Не треба виконувати хірургічну крикотиреотомію непритомним пораненим, у яких не виявлено прямої травми дихальних шляхів, допоки не буде доведено неефективність застосування назофарингеального повітропроводу
та/або надгортанних пристроїв.

5. Дихання.
а) Огляньте пораненого щодо ознак напруженого пневмотораксу та за потреби надайте допомогу.
• Треба очікувати напружений пневмоторакс і надавати
допомогу, якщо поранений має значну проникну або закриту травму грудної клітки й одне чи більше з такого:
– тяжкий або прогресивний респіраторний дистрес;
– значне або прогресивне підвищення частоти дихання;

• Пункційна декомпресія вважає ться успішною,
якщо:
– зменшуються ознаки респіраторного дистресу або
– чітко відчутний звук виходу повітря з грудної
порожнини одразу після введення голки/катетера
(може бу ти важко оцінити в разі гучного шуму
навколо) або
– сатурація крові збільшилася >90% (це може відбутися лише через декілька хвилин або навіть не
відбутися на значній висоті польоту) або
– поранений, що був без ознак життя, приходить до
тями та/або в нього з’являється пульс на променевій
артерії.
• Якщо пункційна декомпресія не сприяла зменшенню
в пораненого ознак/симптомів напруженого пневмотораксу:
– виконайте другу спробу пункційної декомпресії з того самого боку грудної клітки пораненого,
де була проведена перша спроба, але в іншій точці.
Обов’язково використовуйте новий катетер на голці;
– розгляньте, чи потрібно зробити декомпресію
з іншого боку грудної клітки пораненого, зважаючи
на механізм травми та виявлені симптоми;
– продовжуйте переоцінку!
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• Якщо відразу виконана пункційна декомпресія спочатку була ефективною, але з часом відновилися ознаки напруженого пневмотораксу:
– здійсніть іще одну спробу пункційної декомпресії
на боці пораненого в тій самій точці, де була виконана перша спроба. Обов’язково використовуйте
новий катетер на голці;
– продовжуйте постійно переоцінювати стан пораненого!
• Якщо друга спроба пункційної декомпресії також
виявилася невдалою:
– перейти до розділу «Кровообіг» протоколу ТССС.
б) Усі відкриті рани грудної к літки та/або рани,
що всмоктують повітря, потрібно негайно закрити
оклюзійною наклейкою з клапаном. Якщо такої немає,
використовуйте безк лапанну. Уважно с лідкуйте
за можливим розвитком напруженого пневмотораксу.
Якщо в пораненого наростає гіпоксія, розвивається
дихальна недостатність або знижується артеріальний
тиск (АТ), що є ознаками напруженого пневмотораксу,
слід або відклеїти один край наклейки, або повністю
її зняти, або виконати голкову декомпресію.
в) Розпочніть проведення пульсоксиметрії. У всіх поранених із середньотяжкою або тяжкою ЧМТ має виконуватися пульсоксиметрія. Дані можуть бути неточними,
якщо в пораненого шок або тяжка гіпотермія.
г) Пораненим із ЧМТ середнього чи тяжкого ступеня
потрібно за можливості давати кисень і підтримувати
сатурацію крові >90%.
6. Кровообіг.
а) Кровотеча.
• За підозри на перелом кісток таза необхідно накласти тазовий бандаж:
– тяжка тупа чи вибухова травма, при якій виявляється щось із переліченого:
■ біль у ділянці таза;
■ будь-яка повна чи часткова висока ампутація
нижньої кінцівки;
■ при обстеженні виникає підозра на перелом
кісток таза;
■ непритомність;
■ тяжкий шок.
• Переоцініть попередньо застосований турнікет. Огляньте рани та вирішіть, чи турнікет потрібний. Якщо
турнікет потрібний, замініть будь-який турнікет для
кінцівки, розташований поверх уніформи, на інший,
наклавши його безпосередньо на шкіру на 5-8 см вище
місця кровотечі. Упевніться, що кровотеча зупинилася.
За відсутності травматичної ампутації перевірте периферичний пульс. Якщо кровотеча триває або дистальний пульс іще присутній, розгляньте додаткове закручування турнікета чи використайте другий турнікет,
розмістивши його безпосередньо поряд із першим, із
метою як зупинки кровотечі, так і усунення дистального пульсу. Якщо під час переоцінки виявлено, що
турнікет не потрібний, зніміть турнікет і позначте час,
коли він був знятий, у карточці пораненого ТССС.
• Турнікети для кінцівок і вузлові турнікети мають бути
замінені на гемостатичні або компресійні пов’язки якомога швидше, якщо наявні три критерії: в пораненого

відсутній шок; можливо оцінити стан найближчої
до турнікета рани – місця кровотечі; турнікет не був
використаний для зупинки кровотечі з ампутованої
кінцівки. Якщо кровотеча може контролюватися іншими
засобами, всі зусилля варто спрямувати на заміну турнікета в термін менш як 2 години. Не знімайте турнікет,
якщо він накладений більш як 6 годин. За таких обставин це припустимо, лише якщо доступні ретельний
моніторинг і можливість лабораторних досліджень.
• Чітко позначте на всіх турнікетах час їх накладання.
У карточці пораненого TCCC позначте, які турнікети
було застосовано, час їх накладання, час повторного
накладання, час конверсії турнікетів і час, коли вони
були зняті. Використовуйте незмивний маркер.
б) Здійсніть початковий огляд щодо наявності геморагічного шоку (знижений рівень свідомості за відсутності ЧМТ та/або слабкий чи відсутній радіальний пульс).
в) Внутрішньовенний (в/в) доступ.
• В/в або внутрішньокістковий (в/к) доступ показані,
якщо поранений перебуває в стані геморагічного
шоку, або має значний ризик шоку (внаслідок чого
може знадобитися проведення інфузійної терапії), або
потребує введення медикаментів, які неможливо прийняти перорально. Перевага віддається встановленню
катетера 18G або «замка з фізіологічним розчином».
• За потреби проведення інфузійної терапії та відсутнос ті мож ливос ті забезпечення периферичного
в/в доступу, використайте в/к доступ.
г) Транексамова кислота.
• Якщо пораненому, найімовірніше, знадобиться переливання значного об’єму крові (наприклад, є геморагічний шок, одна чи дві великі ампутації, проникні
поранення тулуба чи явно тяжка кровотеча)
або
• Якщо поранений має ознаки чи симптоми значної
ЧМТ або знижений рівень свідомості, асоційований
із вибуховою чи тупою травмою:
– введіть якнайшвидше (але не пізніше 3 годин
від моменту отримання травми) 2 г транексамової
кислоти повільно через в/в або в/к доступ.
ґ) Інфузійна терапія.
• Визначте в пораненого ознаки геморагічного шоку
(порушення свідомості без ЧМТ та/або слабкий чи відсутній пульс на променевій артерії).
• Інфузійними розчинами для лікування поранених
із геморагічним шоком від найбільш до найменш бажаних є:
1) цільна кров 0 групи з низьким титром аглютинінів,
що зберігалася в холодильнику;
2) свіжа цільна кров 0 групи з низьким титром аглютинінів від попередньо обстежених донорів;
3) плазма, еритроцити та тромбоцити в співвідношенні 1:1:1;
4) плазма й еритроцити в співвідношенні 1:1;
5) плазма чи еритроцити окремо.
Примітка: заходи щодо запобігання гіпотермії (Розділ 7) слід розпочати вже
під час проведення інфузійної терапії.

 Якщо немає шоку:
– не слід одразу вводити інфузійні розчини;
– можна давати пораненому пити, якщо він притомний і може ковтати.
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 Якщо є шок і наявні препарати крові, а їх викорис
тання дозволено відповідними протоколами:
– переливайте цільну кров 0 групи з низьким титром
аглютинінів, що зберігалася в холодильнику
або, якщо вона не доступна;
– свіжозаготовлену цільну кров 0 групи з низьким
титром аглютинінів від попередньо обстежених донорів
або, якщо вона не доступна;
– плазму, еритроцити та тромбоцити в співвідношенні 1:1:1
або, якщо вони не доступні;
– плазму й еритроцити в співвідношенні 1:1
або, якщо вони не доступні;
– відновлену суху плазму, рідку плазму або лише
розморожену плазму, або лише еритроцити;
– оцінюйте стан пораненого після введення кожної одиниці (500 мл) препарату. Вводьте розчини
до появи відчутного пульсу на променевій артерії,
поліпшення стану свідомості або досягнення показника систолічного АТ 100 мм рт. ст.;
– припиніть уведення розчинів, якщо виявлена одна
чи більше з вищевказаних ознак;
– якщо продукти крові вже перелито, введіть
1 г кальцію (30 мл 10% глюконату кальцію або 10 мл
10% хлориду кальцію) в/в або в/к після першої дози
крові чи її компонентів.
• Враховуючи підвищений ризик потенційно летальної
гемолітичної реакції, переливання цільної свіжої крові
0 групи від необстежених донорів або визначення
групи цільної свіжої крові має бути проведено лише
під відповідним контролем кваліфікованого медичного персоналу.
• Переливання необхідно провести якомога швидше
після виявлення кровотечі, що загрожує життю, щоб
утримати пацієнта в живих. Якщо резус-негативні
препарати крові не доступні одразу, варто вводити
резус-позитивні препарати крові за наявного геморагічного шоку.
• Якщо в пораненого з порушеною свідомістю внаслідок ЧМТ слабкий або відсутній променевий пульс, необхідно вводити інфузійні розчини до моменту появи
нормального променевого пульсу. Якщо можливо,
стежте за АТ, підтримуйте рівень систолічного АТ у діа
пазоні 100-110 мм рт. ст.
• Часто повторно оцінюйте стан пораненого щодо
відновлення ознак шоку. Якщо виявлено відновлення
шоку, перевірте всі зовнішні засоби контролю крово
течі та впевніться в їхній ефективності; повторіть уведення інфузійних розчинів, як зазначено вище.
д) Рефрактерний шок.
Якщо постраждалий перебуває в стані шоку та відсутня реакція на введення рідини, потрібно розглянути як
можливу причину шоку напружений пневмоторакс. Наявність травми грудної порожнини, значний респіраторний
дистрес, відсутність дихання на боці ураження та SpO2
<90% підтверджують цей діагноз. У такому разі виконайте
двічі пункційну декомпресію або пальцеву торакостомію / дренування грудної порожнини в 5-му міжреберному проміжку по передній пахвинній лінії, якщо маєте
відповідні навички, досвід і ліцензію на такі маніпуляції.

Пам’ятайте, що після виконання пальцевої торакостомії може виникнути необхідність повторної декомпресії
пальцем через той самий розріз. Розгляньте, чи потрібно
зробити декомпресію на іншому боці, зважаючи на механізм травми та виявлені симптоми.
7. Запобігання гіпотермії.
а) Якомога раніше й агресивніше вживайте заходів
із запобігання подальшій втраті тепла організмом пораненого та, коли це можливо, зігрівайте пораненого
в разі травм і значних опіків.
б) Зведіть до мінімуму вплив холодної поверхні, вітру
та температури повітря на пораненого. Необхідно якомога швидше розмістити ізоляційний матеріал між пораненим і будь-якою холодною поверхнею. Залиште,
якщо можливо, захисне спорядження на пораненому
або поруч із ним.
в) Замініть мокрий одяг на сухий, якщо це можливо,
щоб захистити пораненого від подальшої втрати
тепла.
г) Вкрийте пораненого теплозберігальною ковдрою
так, щоб вона покривала передню частину тулуба
та підгорніть ковдру під пахви (для запобігання опікам не розміщуйте будь-яку теплозберігальну ковдру
безпосередньо на шкірі або навколо тулуба).
ґ) Вкладіть пораненого в герметичний мішок.
д) Якомога швидше замініть терморефлекторні ковдри
на системи з кращою теплоізоляцією, використовуючи
спальний мішок із капюшоном або інші легкодоступні
утеплювачі всередині мішка / зовнішні системи зберігання тепла та вологи.
е) Перед заміною неізольованої системи засобів запобігання гіпотермії на теплоізольовану необхідно
попередньо нагріти останню; за можливості намагайтеся вдосконалювати систему засобів запобігання
гіпотермії.
є) Використовуйте нагрівальний пристрій на акумуляторі для в/в уведення інфузійних рідин відповідно до чинних вказівок Комітету TCCC, за швидкості потоку до 150 мл/хв із температурою на виході 38 °C.
ж) Захистіть пораненого від впливу вітру й атмосферних опадів у разі будь-якої евакуації на платформі.
8. Проникне поранення ока.
Якщо є проникна рана ока чи підозра на неї:
а) проведіть швидкий польовий тест на гостроту зору
та задокументуйте його результат;
б) накрийте око захисним жорстким щитком для очей
(НЕ використовуйте звичайну пов’язку, яка тисне
на око);
в) переконайтеся, що поранений прийняв 400 мг
моксифлоксацину з набору медикаментів для поранених, якщо це можливо. Коли поранений не може прийняти таблетку моксифлоксацину, введіть антибіо
тики в/в або внутрішньом’язово (в/м), як зазначено
нижче.
9. Спостереження.
Розпочніть додатковий електронний моніторинг, якщо
це необхідно та якщо потрібне обладнання є в наявності.
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10. Знеболювання.
а) Якщо допомогу надає НЕ медичний персонал, знеболювання на полі бою забезпечується таким чином:
• Слабкий і помірний біль. Поранений ще може вести
бойові дії.
Набір медикаментів для поранених:
– парацетамол 500 мг по 2 капсули кожні 8 годин
перорально;
– мелоксикам 15 мг 1 раз на добу перорально.
б) Якщо допомогу надає медичний персонал:
СПОСІБ 1.
• Слабкий і помірний біль. Поранений ще може вести
бойові дії.
Набір медикаментів для поранених:
– парацетамол 500 мг по 2 капсули кожні 8 годин
перорально;
– мелоксикам 15 мг 1 раз на добу перорально.
СПОСІБ 2.
• Слабкий і помірний біль. У пораненого НЕМАЄ шоку
чи дихальної недостатності, а також значних передумов для їх розвитку:
– фентанілу цитрат 800 мкг у пероральній формі, що
проникає крізь слизову оболонку; дозу можна повторити за 15 хвилин, якщо після введення першої
дози не досягнуто знеболювального ефекту.
Якщо допомогу надає бойовий парамедик:
– фентанілу цитрат 50 мкг в/в (0,5-1 мкг/кг), дозу
можна повторити за 30 хвилин;
– фентанілу цитрат 100 мкг інтраназально, дозу
можна повторити за 30 хвилин.
СПОСІБ 3.
• Помірний або сильний біль. Поранений МАЄ геморагічний шок або дихальну недостатність АБО значний
ризик розвитку обох цих станів:
– кетамін 20-30 мг (або 0,2-0,3 мг/кг) повільно через
в/в або в/к доступ, повторіть дозу за 20 хвилин;
Примітка: контролюйте біль або розвиток ністагму (ритмічні рухи очних
яблук зліва направо й навпаки).

– кетамін 50-100 мг (або 0,5-1 мг/кг) в/м або інтраназально, повторіть дозу за 20-30 хвилин.
СПОСІБ 4.
Якщо допомогу надає бойовий парамедик.
• Необхідна седація – значні тяжкі травми, що потре
бують седації для безпеки пацієнта чи успішного проведення місії, або потреба в інвазивній процедурі;
будьте готові забезпечити прохідність дихальних
шляхів:
– початкова доза: кетамін 1-2 мг/кг повільно через
в/в доступ, цільовий рівень: процедурна (дисоціативна) анестезія;
– початкова доза: кетамін 300 мг (або 2-3 мг/кг)
в/м, цільовий рівень: процедурна (дисоціативна)
анестезія.
 Розгляньте введення 0,5-2 мг мідазоламу, якщо
виникає збудження.
 Якщо потрібна подальша седація, перейдіть до рекомендацій щодо знеболення та седації Протоколу пролонгованої допомоги пораненим (Prolonged Casualty Care, PCC).
• Якщо потрібне триваліше знеболення:
– кетамін повільно в/в 0,3 мг/кг, розведений
у 100 мл 0,9 % хлористого натрію, вводити протягом

5-15 хвилин; повторіть дозу через 45 хвилин
для в/в або в/к введення.
Примітка: контролюйте біль або розвиток ністагму (ритмічні рухи очних
яблук зліва направо й навпаки).

Нотатки щодо знеболення та седації:
• після застосування цитрату фентанілу в пероральній
формі, фентанілу цитрату в/в, кетаміну або мідазоламу
пораненого необхідно роззброїти;
• мета знеболення полягає в зменшенні болю до допустимого рівня, на якому ще зберігаються прохідність
дихальних шляхів і свідомість;
• мета седації – припинити відчуття болісних маніпуляцій;
• запишіть стан свідомості пораненого перед уведенням опіоїдів або кетаміну, використовуючи метод
AVPU;
• у поранених, яким уведено опіоїди, кетамін або бензодіазепіни, уважно стежте за прохідністю дихальних
шляхів, диханням, кровообігом.
в) Вказівки щодо застосування фентанілу цитрату:
– помістіть пастилку між щокою та яснами;
– пастилку не жувати;
– рекомендовано прикріпити пастилку на паличці
до пальця пораненого як додатковий безпековий
захід АБО до одягу пораненого;
– повторно оцініть стан пораненого через 15 хвилин;
– якщо зберігається сильний біль, дайте другу пастилку за іншу щоку;
– стежте за можливим пригніченням дихання.
г) Кетамін випускається в різних концентраціях;
найвища концентрація (100 мг/мл) рекомендована
для інтраназального введення, щоби зменшити об’єм
застосованого розчину.
ґ) Якщо використовуються опіоїдні аналгетики, має
бути доступним налоксон (0,4 мг в/в, в/м або інтраназально).
д) ЧМТ та/або травма ока не є протипоказаннями
для використання кетаміну. Водночас з обережністю застосовуйте при ЧМТ фентаніл в/в або в пастилках, кетамін і мідазолам, бо це може призводити до ускладнення оцінки неврологічного статусу та визначення
раптового погіршення стану поранених.
е) Кетамін може знизити кількість уведення опіоїдів
для знеболення. Безпечно можна вводити кетамін
пораненому, який отримав раніше морфін або фентаніл. Уводити кетамін в/в потрібно протягом не менше
1 хвилини.
є) Якщо після введення опіоїдів або кетаміну виникає
пригнічення дихання, забезпечте дихальну підтримку
(штучне дихання) за допомогою мішка Амбу та дихальної маски.
ж) Ондансетрон 4 мг у формі ородиспергованих таб
леток, або в/в, або в/м, або в/к що 8 годин у разі виникнення нудоти або блювання. Що 8 годин можна
повторювати введення ще 4 мг через 15 хвилин, якщо
нудота та блювання зберігаються. Не вводьте більш
ніж 8 мг у кожний 8-годинний інтервал. Пероральна
форма ондансетрону не є прийнятною альтернативою
ородиспергованій формі.
з) НЕ рекомендовано рутинне використання бензодіазепінів (мідазолам) із метою знеболення. Під час
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проведення процедурної седації бензодіазепіни можуть бути застосовані для лікування розладів поведінки та непередбачуваних дій із боку пораненого.
Не використовуйте бензодіазепіни профілактично.
Зазвичай вони не потрібні в разі проведення аналгезії
кетаміном.
и) Не рекомендовано поліпрагмазію; НЕ застосовуйте
бензодіазепіни на додаток до опіоїдної аналгезії.
і) Якщо потрібно тільки частково заспокоїти пораненого, безпечніше ввести додатково кетамін, аніж
використовувати бензодіазепіни.
11. Антибіотики рекомендовані для всіх відкритих ран.
а) Якщо поранений може ковтати:
– моксифлоксацин 400 мг 1 раз на день перорально.
б) Якщо поранений не може ковтати (шок, непритомність):
– ертапенем 1 г в/в або в/м 1 раз на день.
12. Огляньте та накладіть пов’язки на всі виявлені рани.
а) Огляньте та накладіть пов’язки на всі виявлені рани.
б) Евісцерація черевної порожнини – контролюйте
кровотечу; промийте кишечник чистою (та теплою,
якщо це можливо) рідиною, щоби зменшити зараження. Контроль кровотечі – застосовуйте Combat
Gauze або рекомендовану Комітетом TCCC гемостатичну пов’язку для неконтрольованих кровотеч. Накрийте відкриту частину кишечника вологою стерильною пов’язкою або стерильною водонепроникною
серветкою.
• Зменшення евісцерації: не намагайтеся вправити
вміст черевної порожнини, якщо є ознаки розриву кишечника (шлункова/кишкова рідина чи витік калових
мас) або активна кровотеча.
• Якщо немає наявних ознак витоку вмісту кишечника
чи кровотечі, можна зробити одну коротку спробу
(<60 секунд) вправити/зменшити випотрошений вміст
черевної порожнини.
• Якщо не вдається зменшити евісцерацію – накрити
евісцеровані органи водонепроникним неклейким матеріалом (бажано прозорим, щоб мати змогу повторно
оцінити кровотечу, що триває); наприклад, можна
використовувати мішок для кишечника, пакети для
в/в розчинів, прозору харчову плівку тощо; закріпіть
непроникну пов’язку до пацієнта за допомогою клейкої пов’язки (наприклад, ioban, оклюзійна наклейка
для грудної клітки).
• НЕ намагайтеся силою заштовхнути евісцеровані органи назад у черевну порожнину або внутрішні органи,
що активно кровоточать.
• Не давайте пораненому нічого пити та ковтати.
13. Перевірте наявність додаткових поранень.
14. Опіки.
а) Проводьте оцінку та лікування пораненого як такого,
що має травми й опіки, а не такого, що горів і має
від цього ушкодження.
б) Опіки обличчя, особливо ті, що відбулися в закритих просторах, можуть поєднуватися з інгаляційним
ураженням дихальних шляхів. Постійно оцінюйте

стан прохідності дихальних шляхів і насичення крові
киснем (сатурацію) в таких поранених і розгляньте
якнайшвидше необхідність хірургічного втручання
(крикотиреотомію) при дихальній недостатності або
зниженні сатурації.
в) Порахуйте загальну площу опіків із точністю приблизно до 10%, використовуючи «Правило дев’яток».
г) Накрийте опіки сухою стерильною пов’язкою. При
великій площі опіків (>20%) розгляньте запобігання
гіпотермії шляхом використання теплоізоляційної ковдри HRS або Blizzard Survival Blanket із набору для
запобігання гіпотермії.
ґ) Інфузійна терапія («Правило десяток» Інституту
хірургічних досліджень Армії США):
– якщо площа опіків становить >20% від загальної
площі поверхні тіла, негайно розпочніть інфузійну
терапію після встановлення в/в або в/к доступу. Слід
починати з Рінгера лактату, фізіологічного розчину
або 6 % ГЕК. Якщо застосовується ГЕК, його варто
вводити в кількості не більш як 1000 мл, а потім
Рінгера лактат або фізіологічний розчин за потреби;
– початковий об’єм уведеної в/в або в/к рідини розраховують як відсоток опіку загальної площі поверхні тіла × 10 мл/год для дорослих вагою 40-80 кг;
– на кожні 10 кг понад 80 кг ваги пораненого початковий об’єм рідини, що вводиться, збільшується
на 100 мл/год;
– якщо поранений також має геморагічний шок,
інфузійна терапія геморагічного шоку переважає
над інфузійної терапією опікового шоку. Забезпечте
введення розчинів в/в або в/к відповідно до рекомендацій ТССС, викладених у розділі 6;
– розгляньте можливість давати рідину пораненому
перорально, якщо площа опіків становить <30%
і якщо поранений притомний і може ковтати.
д) Знеболення, зазначене в розділі 10, також може
бути використано при лікуванні болю в разі опіків.
е) Антибіотики на догоспітальному етапі не потрібні
для лікування виключно при опіках, але використовуються відповідно до рекомендацій, наведених у розділі 11, для запобігання інфекційним ускладненням
у разі проникних поранень.
є) Усі втручання відповідно до рекомендацій TCCC
можуть виконуватися через опікову поверхню шкіри.
ж) Пацієнти з опіками особливо схильні до перехолодження. Особливий акцент потрібно зробити на
методах запобігання втраті тепла організмом.
15. Виконайте іммобілізацію всіх переломів і перевірте
наявність дистального пульсу.
16. Серцево-легенева реанімація.
Реанімація (ресусцитація) на полі бою в поранених
із проникними або вибуховими травмами, в яких немає
пульсу, дихання й інших ознак життя, буде безуспішною
та не має проводитися. Проте пораненому з ураженням
тулуба чи множинними травмами без пульсу та дихання
на етапі «Допомога в тактичних умовах» слід виконати
голкову декомпресію плевральних порожнин з обох боків
і впевнитися, що в нього немає напруженого пневмотораксу перед відмовою в наданні допомоги. Правила
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виконання пункції аналогічні тим, які зазначені в розділі
5а цих рекомендацій.
17. Комунікація.
а) Розмовляйте з пораненим, якщо мож ливо. Підбадьорюйте, заспокоюйте. Поясніть, що збираєтеся
робити.
б) Зв’яжіться якнайшвидше з тактичним командуванням і підтримуйте зв’язок протягом усього періоду
надання допомоги пораненому. Надайте інформацію
командуванню щодо стану пораненого та відповідних
евакуаційних вимог із метою допомоги в координуванні засобами евакуації.
в) Забезпечте зв’язок із загальновійськовою системою
евакуації (наприклад, Patient Evacuation Coordination
Cell) для організації TACEVAC. Підтримуйте зв’язок
із медиками евакуаційних підрозділів, якщо це можливо, та передайте інформацію щодо механізму
травми, власне отриманих травм, ознак і симптомів,
обсяг у наданої допомоги. Надайте всю потрібну
додаткову інформацію.

18. Запис наданої допомоги.
Запишіть дані клінічного огляду, втручання та зміни
в стані пораненого в його TCCC-картці (DD-форма 1380).
Передайте цю інформацію разом із пораненим на наступний етап допомоги.
19. Підготовка до евакуації.
а) Заповніть TCCC-картку (DD-форма 1380) і прикріпіть
її до пораненого.
б) Закріпіть усі кінці бандажів і пов’язок.
в) Закріпіть ковдри/накидки/ремені, що застосовувалися для запобігання гіпотермії.
г) Закріпіть ремені носилок, як передбачено інструкцією до їх застосування. Застосуйте додаткові підкладання за довготривалої евакуації.
ґ) Надайте інструкції амбулаторним пораненим, якщо
це необхідно.
д) Підготуйте поранених до евакуації відповідно
до стандартних процедур вашого підрозділу.
е) Дотримуйтеся безпеки в зоні евакуації відповідно
до стандартних процедур вашого підрозділу.
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Конфлікт інтересів: відсутній
ОБҐРУНТУВАННЯ. Незважаючи на те, що процес хемосинтезу відомий понад сто років, він є важливим і сьогодні
в перетворенні хімічних елементів у біогеохімічних циклах. Наразі потребують наукового обґрунтування та додаткових досліджень процеси життєдіяльності нітрифікувальних бактерій, у результаті яких відбувається окислення аміаку
до нітратної кислоти. Здатність бактерій перетворювати неорганічні речовини на органічні дає змогу стверджувати,
що хемосинтетики можуть накопичувати цінні ресурси для потреб людства.
МЕТА. Проаналізувати історію відкриття хемосинтезу та визначити основні шляхи його впровадження в інноваційних технологіях.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ. Узагальнення, аналіз і синтез тематичних наукових публікацій.
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ. У статті представлено історію відкриття процесу хемосинтезу та його автора
Сергія Виноградського. Наведено особливості й умови перетворення хімічних елементів у біогеохімічних циклах.
Основними напрямами наукових досліджень є аналіз особливостей перебігу процесу хемосинтезу, причин їх виникнення, а також визначення основних можливостей застосування хемосинтезу в інноваційних технологіях. Підтверджено актуальність хемосинтезу в життєвих процесах та інноваційних технологіях сьогодення.
ВИСНОВКИ. Хемосинтетичні спільноти в різних середовищах являють собою важливі біологічні системи з погляду
їхньої екології, еволюції та біогеографії, а також їхнього потенціалу як індикаторів наявності постійних джерел
енергії на основі вуглеводнів. У процесі хемосинтезу бактерії продукують органічні речовини там, де фотосинтез
неможливий. Виділення термофільних сульфатовідновлювальних бактерій Thermodesulfovibrio yellowstonii й інших
видів хемосинтетиків відкриває перспективи для подальших наукових досліджень. Отже, хемосинтез залишається
актуальним для інноваційних технологій, збереження екосистем, життєдіяльності людства загалом. Роль у відкритті
явища хемосинтезу Сергія Виноградського є недооціненою та потребує подальшого дослідження та популяризації.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: хемосинтез, мікроорганізми, біогеохімічний цикл, хемоавтотрофи, Cергій Виноградський, окиснення,
інновації.
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BACKGROUND. Despite the fact that the process of chemosynthesis has been known for more than a hundred years, its
significance and importance are still relevant today in the transformation of chemical elements in biogeochemical cycles.
Today, the vital processes of nitrifying bacteria, which lead to the oxidation of ammonia to nitric acid, require scientific
substantiation and additional research. The ability of bacteria to convert inorganic substances into organic ones suggests
that chemosynthetics can accumulate valuable resources for human needs.
OBJECTIVE. To analyze the history of the discovery of chemosynthesis and identify the main ways of its implementation
in innovative technologies.
MATERIALS AND METHODS. Generalization, analysis and synthesis of thematic scientific publications.
RESULTS AND DISCUSSION. The article is presents the history of the discovery of the process of chemosynthesis and its
author Serhiy Winogradsky. Peculiarities and conditions of transformation of chemical elements in biogeochemical cycles
are given. The main directions of scientific research are the analysis of the peculiarities of the process of chemosynthesis,
the reasons for their occurrence, as well as the definition of the main possibilities of chemosynthesis in innovative
technologies. The relevance of chemosynthesis in life processes and innovative technologies of today is confirmed.
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CONCLUSIONS. Chemosynthetic communities in different environments are important biological systems in terms of their
ecology, evolution and biogeography, as well as their potential as indicators of the availability of permanent hydrocarbonbased energy sources. In the process of chemosynthesis, bacteria produce organic matter where photosynthesis
is impossible. Isolation of thermophilic sulfate-reducing bacteria Thermodesulfovibrio yellowstonii and other types
of chemosynthetics provides prospects for further research. Thus, the importance of chemosynthesis remains relevant
for use in innovative technologies, conservation of ecosystems, human life in general. The role of Serhiy Winogradsky
in discovering the phenomenon of chemosynthesis is underestimated and needs further research and popularization.
KEY WORDS: chemosynthesis, microorganisms, biogeochemical cycle, hemophthora, Serhiy Winogradsky, oxidation, innovation.

Хемосинтез: история инноваций
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Конфликт интересов: отсутствует
ОБОСНОВАНИЕ. Несмотря на то, что процесс хемосинтеза известен более ста лет, он важен и сегодня в превращениях химических элементов в биогеохимических циклах. В настоящее время нуждаются в научном обосновании
и дополнительных исследованиях процессы жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий, в результате которых
происходит окисление аммиака до азотной кислоты. Способность бактерий превращать неорганические вещества
в органические позволяет утверждать, что хемосинтетики могут накапливать ценные ресурсы для нужд человечества.
ЦЕЛЬ. Проанализировать историю открытия хемосинтеза и определить основные пути его внедрения в инновационных технологиях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обобщение, анализ и синтез тематических научных публикаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В статье представлена история открытия процесса хемосинтеза и его автора
Сергея Виноградского. Приведены особенности и условия превращения химических элементов в биогеохимических
циклах. Основными направлениями научных исследований являются анализ особенностей процесса хемосинтеза,
причин их возникновения, а также определение основных возможностей применения хемосинтеза в инновационных технологиях. Подтверждена актуальность хемосинтеза в жизненных процессах и инновационных технологиях.
ВЫВОДЫ. Хемосинтетические сообщества в разных средах представляют важные биологические системы с точки
зрения их экологии, эволюции и биогеографии, а также их потенциала как индикаторов наличия постоянных источников энергии на основе углеводородов. В процессе хемосинтеза бактерии производят органические вещества там,
где фотосинтез невозможен. Выделение термофильных сульфатовосстанавливающих бактерий Thermodesulfovibrio
yellowstonii и других видов хемосинтетиков открывает перспективы дальнейших научных исследований. Таким
образом, хемосинтез остается актуальным для инновационных технологий, сохранения экосистем, жизнедеятельности человечества в целом. Роль Сергея Виноградского в открытии явления хемосинтеза является недооцененной
и нуждается в дальнейшем исследовании и популяризации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хемосинтез, микроорганизмы, биогеохимический цикл, хемоавтотрофы, Cергей Виноградский, окисление, инновации.
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Вступ
Незважаючи на те що хемосинтез відомий понад сто
років, цей процес є важливим і сьогодні в перетворенні
хімічних елементів у біогеохімічних циклах [1-3]. Нині потребують наукового обґрунтування та додаткових досліджень процеси життєдіяльності нітрифікувальних бактерій,
у результаті яких відбувається окислення аміаку до нітратної
кислоти [4, 5]. Здатність бактерій перетворювати неорганічні
речовини на органічні дає змогу стверджувати, що хемосинтетики можуть накопичувати цінні ресурси для потреб
людства. Ці дані підтверджують актуальність хемосинтезу
в життєвих процесах та інноваційних технологіях сьогодення.
Мета дослідження – проаналізувати історію виникнення
хемосинтезу та визначити основні шляхи його впровад
ження в інноваційних технологіях.
Результати та їх обговорення
Хемосинтезувальні мікроорганізми відіграють вагому
роль у процесах перетворення хімічних елементів у біо
геохімічних циклах. Біогеохімічні цикли – це обмін речовинами та забезпечення потоку енергії між різними компонентами біосфери завдяки життєдіяльності різноманітних
організмів, що має циклічний характер. Хемоавтотрофи
(хемосинтезувальні мікроорганізми) для синтезу органічних
речовин використовують енергію, яка вивільнюється під час
перетворення неорганічних сполук [1, 2, 6].
Процес хемосинтезу в біології є унікальним явищем,
адже це особливий тип харчування бактерій, заснований
на засвоєнні карбону діоксиду завдяки окисленню не
органічних сполук. На думку вчених, хемосинтез є найдавнішим типом автотрофного харчування (коли організм
сам синтезує органічні речовини з неорганічних), який міг
з’явитися навіть раніше, ніж фотосинтез [2, 3, 7]. Отже, хемосинтез – це синтез органічних речовин із вуглекислого газу
за допомогою енергії окислення аміаку, сірководню й інших
речовин, який здійснюється мікроорганізмами в процесі
їхньої життєдіяльності (рис. 1).
Процес хемосинтезу відкрив у 1887 р. український
мікробіолог Сергій Виноградський – авторитетний у світовому науковому середовищі вчений, постать якого небезпідставно стоїть в одному ряду з найвидатнішими науковцями
в галузі мікробіології [3, 8-12]. Виноградський народився
13 вересня 1856 р. у м. Києві. Був другим сином юриста, титулярного радника Миколи Виноградського. Мати – Наталія
Скоропадська – походила з гетьманського роду. По її лінії
вчений був 5-рідним братом гетьмана Української держави
Павла Скоропадського [8]. У 1873 р. вступає до Імператорського університету ім. святого Володимира в м. Києві.

Спочатку був студентом юридичного, а згодом перевівся
на фізико-математичний факультет. Із часом узагалі залишає університет. Починає навчання в Санкт-Петербурзькій
консерваторії, яка також невдовзі перестає задовольняти
його вимоги, поновлює навчання в університеті [10, 12, 13].
У 1877 р. Сергій Виноградський вступає на 2-й курс природничого факультету Імператорського Санкт-Петербурзького університету та віддається студіям аналітичної хімії
під керівництвом професора Меншуткіна. На 3-му курсі
обирає дослідження фізіології рослин в Інституті експериментальної медицини (в лабораторії ботаніка Фамінцина).
Восени 1884 р. отримує диплом магістра ботанічного відділення Петербурзького університету.
Усе це вказує на те, що в молодого Виноградського
відбувався драматичний пошук свого призначення в житті.
Згодом Сергій переїхав у французький Страсбург,
де головою ботанічного відділення працював відомий
німецький ботанік А. де Барі. У 1887-1888 рр., працюючи
в лабораторії де Барі, вперше показав можливість отримання енергії завдяки окисленню сірководню та використання її для асиміляції карбону діоксиду, відкривши таким
чином явище хемосинтезу. До цього єдиними автотрофними
організмами вважалися фотосинтезувальні рослини, тому
ці роботи забезпечили Виноградському світове визнання.
У 1889 р. в Інституті гігієни Цюрихського університету починає досліди з нітрифікувальними бактеріями.
Тут він підтвердив спостереження Ворінгтона про те,
що процес нітрифікації здійснюється у дві стадії та виділив
культури бактерій-нітрифікаторів. Упродовж двох років
учений розв’язує одну з найважливіших проблем тогочасної
мікробіології, як і природничих наук узагалі. Унікальність цих
бактерій полягала в тому, що, окислюючи амоній на нітрит,
вони використовували одержану при цьому енергію
для асиміляції атмосферного карбону діоксиду й інших
реакцій, потрібних для клітин рослин. Цей процес був надзвичайно важливим у галузі метаболізму рослин, трансформації речовин у ґрунтах, процесах забруднення довкілля.
За це Сергій Виноградський отримує престижні запрошення
для подальшої наукової праці [11, 13, 14].
Потім учений був директором Інституту експериментальної медицини в Санкт-Петербурзі, де в 1892 р. довів
існування анаеробних бактерій – фіксаторів азоту. Виділив
він також і чисту культуру цих бактерій, що розмножувалися
на безазотному поживному середовищі. Назвав ці бактерії Clostridium pastorianum – на честь Луї Пастера [13, 15].
У Петербурзі захворів на нефрит, а з початком Першої
російської революції 1905-1907 рр. полишає успішну на
укову кар’єру та переїжджає на Поділля (нині Хмельницька
область) до подарованого батьком помістя в Городку.

Рис. 1. Схематичне зображення процесу хемосинтезу
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Тут продовжує ґрунтознавчі дослідження. Маючи в місті
три фільварки, в 1905-1916 рр. займався інноваційною
сільськогосподарською та підприємницькою діяльністю.
У 1916 р. в умовах Першої світової війни переїжджає
в Одесу, а в 1920 р. через повсюдне встановлення більшовицької влади вченому довелося емігрувати з країни.
У цьому самому році отримав запрошення з Інституту Луї
Пастера (Франція), де одразу долучився до активної роботи, заснував при інституті відділ сільськогосподарської
біології, яким керував до останніх років життя, облаштував лабораторію [15-17], репліку якої ретельно відтворено
в експозиції Городоцького краєзнавчого музею G-museum
на Хмельниччині.
Фундаментальна робота С. Виноградського «Мікробіо
логія ґрунту» користується великою популярністю серед
мікробіологів. Сьогодні лише мізерна кількість мікроорганізмів ґрунту (близько 1 %) досліджена вченими. Багато
з них не культивуються в лабораторних умовах і доступні
лише завдяки методам метагеноміки. Нині швидкими темпами в багатьох лабораторіях світу відбувається секвенування або дослідження послідовності нуклеотидів у ДНК
геномів різних представників мікроорганізмів. Це дасть
змогу встановити таксономічні зв’язки або спорідненість
між мікроорганізмами, виявити шляхи еволюції та побудувати найприроднішу систематику останніх.
У сотнях повністю секвенованих геномів мікроорганізмів виявлено багато пучків мовчазних генів біосинтезу
невідомих продуктів, активація котрих дасть можливість
одержати в майбутньому багато біологічно активних речовин, корисних для медицини, ветеринарії та сільського
господарства. Зокрема, вже розроблено ефективні технології редагування геномів різних організмів CRISPR/Cas 9 [18]

і виявлення пучків генів біосинтезу різних речовин
antiSMASH [19], які значно прискорять можливість лікування
різних патологій у медицині й одержання різноманітних
і нових корисних сполук, які синтезуються мікроорганізмами.
Сергій Виноградський заклав фундамент ґрунтової
мікробіології й екології та сьогодні залишається сучасним
ученим за своїм світоглядом й ідеями природодослідника
[11, 14, 17].
Хемосинтез, як і фотосинтез, є типами автотрофного
харчування, коли організм утворює органічні речовини
з неорганічних. Енергія цих реакцій накопичується в аденозинтрифосфорній кислоті (АТФ) і згодом використовується
для синтезу органічних речовин. Однак між хемосинтезом
і фотосинтезом існують певні відмінності (табл.) [1, 2, 7, 8].
Процес хемосинтезу здійснюють хемоавтотрофні бактерії. Свою енергію бактерії хемосинтетики отримують завдяки окисненню гідрогену, мангану, феруму, сульфуру, аміаку
тощо. Залежно від окисленого субстрату хемоавтотрофні
бактерії мають такі назви: залізобактерії, сіркобактерії (тіобактерії), метаноутворювальні археї, нітрифікувальні, водневі бактерії (рис. 2).
До залізобактерій належать нитчасті та залізоокислювальні лептотрикси, сферотилюси, галіонели, металогеніуми.
Вони живуть у прісних і морських водоймах. Завдяки реакції
хемосинтезу утворюються відкладення залізних руд шляхом
окиснення двовалентного заліза в тривалентне:

4FeCO3 + O2 + 6H2O → Fe(OH)3 + 4CO2 + E
Крім енергії в цій реакції утворюється карбон діоксид.
У процесі окиснення залізобактерії використовують енергію

Таблиця. Характерні відмінності хемосинтезу та фотосинтезу
Хемосинтез

Фотосинтез
Первинне джерело енергії

Хімічні реакції

Сонячне світло
За участі

Бактерій і археї

Рослин
Місце в клітині, де відбувається процес
На цитоплазматичній мембрані
Хлоропласти
Наявність хлорофілу
Клітини бактерій не містять хлорофілу
Клітини бактерій містять хлорофіл
Джерело карбону для синтезу органічних речовин
Карбон діоксид (СО2), карбон оксид (СО), мурашина кислота, оцтова кислота,
Карбон діоксид (СО2)
метанол, карбонати
Використання кисню
Аеробний процес
Відбувається без використання кисню

Залізобактерії

Сіркобактерії

Нітрифікувальні

Водневі

Рис. 2. Основні види хемосинтезувальних бактерій
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на засвоєння карбону з карбону діоксиду або карбонатів. Також окрім бактерій, які окиснюють ферум, є бактерії,
що окиснюють манган.
Сіркобактерії являють собою велику групу мікроорганізмів [20, 21]. До них належать багато фототрофних,
пурпурових і зелених бактерій, деякі ціанобактерії, а також
низка нефотосинтезувальних бактерій, які живуть у прісних
і солоних водах. Ці бактерії отримують енергію шляхом
окиснення сполук із відновленим сульфуром:

2S + 3O2 + 2H2O → 2H2SO4 + E
Сульфур, одержаний у результаті реакції, може накопичуватися в самих бактеріях і виділятися в навколишнє
середовище у вигляді пластівців.
Нітрифікувальні бактерії живуть у ґрунті та воді, свою
енергію отримують завдяки аміаку та азотній кислоті, саме
вони відіграють дуже важливу роль у колообігу азоту [4, 6].
Нітрифікація відбувається у дві стадії, які здійснюються
різними мікроорганізмами. Нітрифікувальні бактерії послідовно окиснюють аміак (NH3) до нітритів (солей HNO2),
а потім – до нітратів (солей HNО3). Перша стадія – окиснення
аміаку (здійснюють нітрозні бактерії) до нітритної кислоти:

2NH3 + 3O2 → HNO2 + 2H2O + E
Нітритна кислота, отримана в ході реакції, утворює
в землі солі та нітрати, які сприяють і покращують родючість
ґрунтів.
Друга стадія – окиснення аніону нітритної кислоти (здійснюють нітратні бактерії) до нітратної кислоти:

НNО2 + Н2O2 → HNO3 + H2O
Нітрифікувальні бактерії також беруть участь в утворенні гірських порід.
Водневі бактерії окиснюють водень. Вони використовують гідроген, який утворюється внаслідок розкладання
залишків організмів іншими бактеріями. Гідроген окиснюють, а отриману енергію використовують для перетворення
карбону діоксиду на метан та інші органічні сполуки:

2Н2 + O2 → 2H2O + Е
У зв’язку зі здатністю синтезувати органічну речовину
з карбону діоксиду водневі бактерії добре розвиваються
на мінеральних середовищах. Також можуть зростати
на пептонному агарі й інших живильних середовищах.
Найвивченішою є Hydrogenomonas eutropha – поширена
в ґрунті дрібна неспороносна рухлива, з полярним джгутиком паличка, твірна гладких блискучих колоній жовтого кольору. При такому окисненні гідрогену споживається менше
оксигену, ніж виділяється при електролізі води. Тому апарати, в яких вирощуються водневі бактерії, запропоновані
для регенерації повітря в кабіні космонавтів. Також відомо
про застосування водневих бактерій для синтезу білка
(харчового й кормового).
Отже, спектр перетворення та функціонування хемосинтезувальних організмів є досить широким [1, 22-24].
Енергія, що виділяється в зазначених вище реакціях, не використовується безпосередньо для синтезу органічних

сполук. Спочатку енергія акумулюється у зв’язках молекул
АТФ, а потім використовується для синтезу органічних речовин із неорганічних.
Симбіотичні асоціації між бактеріями й еукаріотами є
основою ключових екологічних та еволюційних інновацій.
Одними з найяскравіших прикладів цих симбіозів є хемосинтезувальні бактерії та морські безхребетні, які живуть
за відсутності сонячного світла в глибоководних гідротермальних джерелах і відкладеннях, багатих на відновлені
сполуки сульфуру [21-23].
Хемоавтотрофні організми можуть жити в океанах на великих глибинах, де є отруйний сірководень. Вони окиснюють
його й отримують важливі речовини для життєдіяльності.
Значення хемосинтетиків є важливим у природі, оскільки
вони беруть участь в утворенні гірських порід, спричиняють
корозію металів.
Хемосинтезувальні бактерії, що окиснюють сполуки
феруму та мангану, поширені в прісних водоймах. Імовірно,
саме за їх участю впродовж мільйонів років на дні деяких
боліт, озер утворилися поклади залізних і манганових руд.
Окрім того, деякі хемосинтезувальні бактерії використовують у технологічних процесах очищення стічних вод.
Хемосинтезувальні спільноти в морських глибинах
можна знайти в гідротермальних джерелах, холодних водоспадах. У той час як велика частина життя в глибоководних хемосинтетичних місцях проживання може бути пов’язана із сонцем і тому не може вижити без нього, невелика
частина анаеробних хемосинтезувальних мікроорганізмів
може зберігатися за його відсутності. Ці мікроорганізми
розробили спосіб життя в морських глибинах, який передбачає використання ресурсів, що повністю походять
із наземних джерел. Наприклад, поглиблені геофізичні
й геохімічні дослідження та картографування дна найбільшого альпійського озера Єллоустоун у США виявили
численні підземні гарячі джерела та гідротермальні особ
ливості в геотермально активних ділянках на дні озера.
Також виявлено широкий спектр гідротермальних особливостей, включаючи великі гідротермальні димоходи; газові
фумароли; просочування гарячої води; мікробні килимки,
що окиснюють сульфур, які ростуть навколо труб гарячої
води та вентиляційних отворів [2, 20, 22]. Хоча систематичний аналіз гідротермальних мікробних спільнот озера
Єллоустоун перебуває на ранніх стадіях, уже продемонст
рували потенціал автотрофних, термофільних хемосинтезувальних мікробних угруповань. Зокрема, вентиляційні
отвори на північному краю озера, а також глибоководні
отвори в центрі озера містять хемосинтезувальні бактерії,
які засвоюють розчинений неорганічний вуглець у темряві.
Біорізноманіття мікробів у термальних джерелах озера
Єллоустоун майже не вивчено. Виділення термофільної
сульфатовідновлювальної бактерії Thermodesulfovibrio
yellowstonii, глибоко розгалуженої бактеріальної лінії з термальних отворів озера, передбачає невикористаний потенціал для подальших досліджень.
Висновки
Хемосинтезувальні угруповання в різних глибоководних
середовищах являють собою важливі біологічні системи
з погляду їхньої екології, еволюції та біогеографії, а також
їхнього потенціалу як індикаторів наявності постійних
джерел енергії на основі вуглеводнів.
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Хемосинтезувальні бактерії не засвоюють вуглеводні,
а тільки вуглекислий газ. Хемосинтезувальні організми
відіграють важливу роль у колообігу деяких хімічних
елементів – нітрогену, сульфуру, феруму. У процесі хемо
синтезу бактерії продукують органічні речовини там,
де фотосинтез неможливий. Наприклад, на дні океанів
існують справжні острівки життя навколо підводних гарячих джерел, насичених сполуками сульфуру. Сірко
бактерії використовують ці сполуки для свого росту,
а ними живляться інші живі організми. Залізобактерії є
творцями корисних копалин понад мільйон років. Більшість світових покладів залізних руд створено завдяки
життєдіяльності цих мікроорганізмів. Водневі бактерії
живуть у ґрунтах і відіграють важливу роль у процесах
перетворення речовин.

Інновації в сучасному світі проникли в усі сфери економіки
та життєдіяльності суспільства. Інноваційна діяльність має
безліч позитивних як матеріальних, так і нематеріальних ефектів. Економічні, інфраструктурні, політичні, правові, соціальні,
екологічні й інші позитивні ефекти інноваційної діяльності
сприяють інтенсивному людському розвитку. Можна визначити
такі інноваційні технології застосування процесу хемосинтезу:
• підвищення родючості ґрунтів;
• створення родовищ корисних копалин;
• трансформація сульфуру, нітрогену, феруму;
• виробництво білка;
• біологічне очищення води.
Отже, хемосинтез залишається актуальним для інноваційних технологій, збереження екосистем і життєдіяльності
людства загалом.
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Відновлення цілісності дихального
контуру шляхом невідкладної
черезшкірної транстрахеальної
вентиляції за допомогою голкової
крикотиреотомії в польових умовах

Contrived breathing circuit
connection for emergency
percutaneous transtracheal
ventilation by needle
cricothyrotomy in the field

R. Naftalovich, A.J. Iskander. Журнал J. Spec. Oper. Med. 2022;
22 (1): 102-103. ЦІО (doi): 10.55460/1EPK-PZLZ

R. Naftalovich, A.J. Iskander. J. Spec. Oper. Med. 2022; 22 (1):
102-103. doi: 10.55460/1EPK-PZLZ

Обґрунтування. У складних ситуаціях з ураженням дихальних шляхів хірургічні підходи до відновлення цілісності
дихального контуру іноді є заходом відчаю. У польових умовах такі втручання додатково ускладнюються порушенням
анатомії внаслідок бойової травми, екстремальними умовами проведення втручання й іноді потребою у виконанні
втручань непідготовленими особами без медичної освіти.
Методи. Аналіз літературних даних.
Результати. У таких умовах доцільно розглянути проведення голкової крикотиреотомії за допомогою внутрішньовенного катетера великого діаметра. Щоб переконатися
в тому, що голка потрапила в трахею, до неї можна приєднати невеликий шприц і втягнути ним повітря. Якщо змога,
слід уникати голок, які втягуються при натисканні кнопки.
Автори рекомендують застосовувати шприц типу Луер-Лок
об’ємом 3 мл, оскільки маленькі шприци краще підходять
для створення тиску. Крім того, після встановлення катетера
той самий шприц можна приєднати до мішка Амбу за допомогою перехідника (ендотрахеальної трубки діаметром
6,5; 7 або 7,5 мм).
Висновки. При подальших переглядах рекомендацій
із тактичної допомоги пораненим в умовах бойових дій
(TCCC) слід розглянути включення цих невеликих і легких
шприців до необхідного інвентаря.

Background. Surgical airway approaches are, at times, last
resort options in difficult airway management. In Special Operations these interventions confront distorted anatomy from
combat trauma, extreme conditions, and may be performed by
non-medically trained personnel.
Methods. Analysis of literature data.
Results. Under these circumstances, needle cricothyroidotomy using a large bore intravenous catheter can be considered. A small syringe connected to the needle can confirm
transtracheal placement through air aspiration before passing
the angiocatheter over the needle. Button activated retracting
needles should be avoided for this when possible. We recommend a 3-mL Luer-Lock syringe because a small syringe is better suited for generating pressure and once the catheter is in
the trachea, this same syringe can be connected to bag valve
ventilation by replacing its plunger with a connector from a 6.5-,
7-, or 7.5-mm endotracheal tube.
Conclusions. Adding these small and light high-yield items
to the Tactical Combat Casualty Care (TCCC) medic inventory
should be considered in future revisions.

Ефективність ванкоміцину
у формі порошку щодо протидії
інфекціям відкритих проникних
травматичних поранень
у воєнно-польових умовах:
огляд доказової бази

Efficacy of vancomycin
powder in mitigating
infection of open penetrating
trauma wounds
on the battlefield:
an evidence-based review

B.R. TerBeek і співавт. Журнал J. Spec. Oper. Med. 2022;
22 (1): 76-80. ЦІО (doi): 10.55460/W02H-UKSI

B.R. TerBeek et al. J. Spec. Oper. Med. 2022; 22 (1): 76-80.
doi: 10.55460/W02H-UKSI

Обґрунтування. Відкриті проникні травматичні поранення
кінцівок залишаються найпоширенішими ушкодженнями під
час боїв. Такі поранення часто ускладнюються бактерійними
інфекціями, що являють собою значний тягар для системи
охорони здоров’я, оскільки потребують численних додаткових заходів і часто можуть спричиняти значну інвалідизацію.
Попередні дослідження показали, що порошок ванкоміцину
зменшує ризик виникнення інфекції в чистих і контамінованих
операційних ранах після ортопедичних хірургічних втручань.
Методи. Огляд літератури щодо найпоширеніших мікроорганізмів у посттравматичних ранах, наявних рекомендацій

Background. Open penetrating trauma wounds to the
extremities remain the most common injuries encountered in
combat and are frequently complicated by bacterial infections.
These infections place a heavy burden on the Servicemember
and the healthcare system as they often require multiple
additional procedures and can frequently cause substantial
debility. Previous studies have shown that vancomycin powder has demonstrated efficacy in decreasing infection risks in
clean and contaminated orthopedic surgical wounds.
Methods. This review evaluates the most prevalent orga
nisms cultured post-trauma, the current TCCC guidelines
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TCCC з антибіотикопрофілактики та профілактичного застосування ванкоміцину.
Результати. Попередні дослідження свідчать,
що при ранньому нанесенні ванкоміцину на постхірургічні рани спостерігається часозалежне зниження бактерійного навантаження. Періоперативне нанесення ванкоміцину є економічно доцільним методом профілактики
з мінімальними побічними ефектами. Сучасні рекомендації TCCC рекомендують топічне застосування антибіотиків у разі поранень. Застосування порошку ванкоміцину
в поєднанні з дотриманням цих рекомендацій здатне
забезпечити вчасну та потужну антибіотикопрофілактику
ранових інфекцій.
Висновки. Профілактичне застосування порошку ванкоміцину є багатонадійним доповненням до чинних рекомендацій із тактичної медичної допомоги, але цей метод
потребує подальшого вивчення при травматичних бойових
пораненнях.

Визначення ідеального
надгортанного повітропроводу
для включення до аптечки:
оцінка користувачів
за допомогою різних методів

for antibiotic prophylaxis, and relevant research of vancomycin's prophylactic use.
Results. Results from previous studies have shown
a time-dependent reduction in bacterial load when vancomycin powder is introduced early post injury in traumatic
orthopedic wounds. Furthermore, perioperative application
affords a cost-effective method to prevent infection with
minimal adverse effects. The current TCCC guidelines advocate
for the use of antibiotics at the point of injury. When vancomycin powder is used in synergy with these guidelines,
it can contribute a timely and powerful antibiotic to prevent
infection.
Conclusions. The prophylactic use of vancomycin powder is a promising adjunctive agent to current Clinical Practice Guidelines, but it cannot be conclusively determined
to be effective without further research into its application
in traumatic combat wounds.

A mixed methods end-user
assessment to determine
the ideal supraglottic airway
device for inclusion
into the medic’s aid bag

S.G. Schauer і співавт. Журнал J. Trauma Acute Care Surg.
2022. ЦІО (doi): 10.1097/TA.0000000000003596.
Опубліковано в інтернеті до виходу в друк

S.G. Schauer et al. J. Trauma Acute Care Surg. 2022.
doi: 10.1097/TA.0000000000003596.
Epub ahead of print

Обґрунтування. Від початку глобальної війни з тероризмом відбулася низка вдосконалень у технології надгортанних повітропроводів (НПП). Хоча настанова TCCC радить
застосовувати пристрій i-gel, ця рекомендація ґрунтується
на мінімумі даних і не має зворотного зв’язку від користувачів.
Методи. Було проведено серію проспективних якісних
досліджень, спрямованих на обговорення застосування НПП
із військовими медиками, які пройшли прицільне навчання
щодо лікування бойових травм. Лікарі з досвідом відновлення прохідності дихальних шляхів продемонстрували
застосування кожного пристрою та провели формальні тренінги з користування ними, після чого фокус-групи надали
зворотний зв’язок і пройшли опитування.
Результати. У дослідженні взяли участь 250 медиків, лише 35 % з яких коли-небудь встановлювали НПП
живій людині. За зручністю в користуванні найвищу оцінку
отримав пристрій i-gel, оскільки йому були притаманні
простота в користуванні, зручність тримання в руці, легкість встановлення. Потреба в навчанні користуванню
i-gel є мінімальною. Узагальнення якісних даних виявило,
що найкращі оцінки виставлені НПП Baska Mask та/або i-gel,
а найгірші – AirQ та Fastrach.
Висновки. За результатами оцінювання, перевагу мають
два види НПП: Baska Mask та i-gel. Утім, багато медиків повідомили про попередній досвід користування лише i-gel,
що могло викликати в них упередження стосовно переваги
i-gel над іншими НПП. Загалом існує потреба у створенні
інноваційного НПП, який поєднає в собі найкраще з кількох
пристроїв.

Background. Many advancements in supraglottic airway
(SGA) technology have occurred since the start of the Global
War on Terrorism. While the TCCC guidelines previously recommend the i-gel device, this is based on little data and minimal
end-user input.
Methods. We performed prospective, serial qualitative
studies to uncover and articulate themes relative to airway
device usability with 68W combat medics. 68W are trained
roughly to the level of a civilian Advanced Emergency Medical
Technician with a heavier focus on trauma care. Physicians
with airway expertise demonstrated the use of each device
and provided formal training on all the presented devices.
We then administered performed focus groups to solicit enduser feedback along with survey data.
Results. We enrolled 250 medics during the study. Only
35 % reported ever placing an SGA in a real human. When
reporting on usability, the i-gel had the highest median score,
ease of manipulation, grip comfort and ease of insertion while
also scoring the best in regard to requiring minimal training.
The other compared devices had no clear highest score. Qualitative data saturated around a strong preference for the Baska
Mask and/or the i-gel airway device, with the least favorite
being the AirQ and the LMA Fastrach airway devises.
Conclusions. There were strong qualitative preferences
for two specific airway devices: Baska Mask and i-gel. However, many medics commented on their previous experience
with the i-gel compared to the other devices which may have
biased them towards the i-gel. The overall data suggests that
medics would prefer a device engineered with features from
several devices.
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Абдомінальна евісцерація
в рекомендаціях із надання
тактичної медичної допомоги:
зміна настанови TCCC 20-02

The management
of abdominal evisceration
in Tactical Combat Casualty Care:
TCCC guideline change 20-02

J.C. Riesberg і співавт. Журнал J. Spec. Oper. Med. 2021;
21 (4): 138-142

J.C. Riesberg et al. J. Spec. Oper. Med. 2021;
21 (4): 138-142

Обґрунтування. Історично 20 % госпіталізованих пацієнтів із бойовими пораненнями мають травму живота. Евісцерація органів черевної порожнини (ОЧП) ускладнює близько
третини ран черевної порожнини, отриманих у бою. Наслідки
бойових поранень з евісцерацією можна значно покращити
за допомогою належного догоспітального лікування. Хоча
абдомінальна евісцерація (АЕ) не так масштабно вивчається,
як інші форми бойових поранень, рекомендації з лікування
таких станів уперше було створено в часи Першої світової
війни, коли такі поранення, зазвичай спричинені застосуванням багнетів, були значущою причиною захворюваності.
У наші часи АЕ є частим результатом пенетрувальної балістичної травми. Початкове ведення осіб з АЕ на догоспітальному етапі передбачає оцінку та контроль асоційованої
з АЕ кровотечі, виявлення проникних поранень кишківника,
закриття евісцерованого вмісту черевної порожнини вологим
стерильним матеріалом і регулярну повторну оцінку стану пацієнта. Смертність при АЕ частіше є наслідком асоційованих
ушкоджень, а не самої евісцерації.
Методи. Систематичний огляд історичних рекомендацій
і нещодавніх медичних досліджень щодо АЕ.
Результати. За наявності АЕ слід застосувати наведені
нижче принципи: 1) проконтролюйте асоційовану з травмою кровотечу, видиму в рані; 2) якщо ознаки ушкодження
спинного мозку відсутні, допоможіть пацієнту набути комфортного положення; 3) промийте евісцерований кишківник
чистою рідиною для зменшення забруднення; 4) прикрийте
евісцерований кишківник стерильною вологою пов’язкою.
Дуже важливо зберігати рану вологою, за потреби зволожуйте пов’язку теплою водою; 5) якщо стінка черевної
порожнини більшою мірою збережена, можна спробувати
вправити евісцерований вміст. Якщо вміст черевної порожнини легко не вправляється, не робіть це силою й не намагайтеся вправляти нутрощі більш як 60 секунд. Якщо евісцерований вміст вдалося вправити, стягніть шкіру на краях
рани за допомогою наявних матеріалів, бажано – клейкої
пов’язки, як-от плівки для герметизації поранень грудної
клітки (якщо вона відсутня, можна застосувати булавки, шви,
скоби тощо). Не намагайтеся вправити кишківник у разі активної кровотечі або протікання вмісту кишківника; 6) якщо
вправити неможливо, накрийте евісцерований вміст водонепроникним неадгезивним матеріалом (бажано прозорим,
щоб уможливити подальшу оцінку кровотеч, наприклад, спеціальним пакетом для кишківника, пакетом від інфузійних
розчинів, чистою харчовою плівкою тощо) та приклейте цю
пов’язку до шкіри пацієнта; 7) не вправляйте вміст черевної
порожнини силою, не вправляйте органи за активної кровотечі; 8) за наявності будь-яких відкритих ран, включаючи
ушкодження з АЕ, варто призначати антибіотики. Оптимальним варіантом при евісцерації ОЧП є парентеральне
введення ертапенему.

Background. Historically, about 20 % of hospitalized
combat injured patients have an abdominal injury. Abdominal evisceration may be expected to complicate as many as
one-third of battle-related abdominal wounds. The outcomes
for casualties with eviscerating injuries may be significantly
improved with appropriate prehospital management. While
not as extensively studied as other forms of combat injury,
abdominal evisceration management recommendations extend back to at least World War I, when it was recognized as
a significant cause of morbidity and was especially associated
with bayonet injury. More recently, abdominal evisceration
has been noted as a frequent result of penetrating, ballistic
trauma. Initial management of abdominal evisceration for prehospital providers consists of assessing for and controlling
associated hemorrhage, assessing for bowel content leakage,
covering the eviscerated abdominal contents with a moist,
sterile barrier, and carefully reassessing the patient. Mortality
in abdominal evisceration is more likely to be secondary to associated injuries than to the evisceration itself.
Methods. Systematic review of historical Service guidelines and recent medical studies that include abdominal evisceration.
Results. For abdominal evisceration injuries, the following
principles of management apply: 1) control any associated
bleeding visible in the wound; 2) if there is no evidence of spinal cord injury, allow the patient to take the position of most
comfort; 3) rinse the eviscerated bowel with clean fluid
to reduce gross contamination; 4) cover exposed bowel with
a moist, sterile dressing. It is important to keep the wound
moist, irrigate the dressing with warm water if available;
5) for reduction in wounds that do not have a substantial loss
of abdominal wall, a brief attempt may be made to replace/
reduce the eviscerated abdominal contents. If the external
contents do not easily go back into the abdominal cavity,
do not force or spend more than 60 seconds attempting
to reduce contents. If reduction of eviscerated contents
is successful, reapproximate the skin using available material,
preferably an adhesive dressing like a chest seal (other examples include safety pins, suture, staples, etc.). Do not attempt
to reduce bowel that is actively bleeding or leaking enteric
contents; 6) if unable to reduce, cover the eviscerated organs
with water-impermeable, non-adhesive material (transparent
preferred to allow ability to reassess for ongoing bleeding;
examples include a bowel bag, IV bag, clear food wrap, etc.),
and then secure the impermeable dressing to the patient
using an adhesive dressing; 7) do not force contents back into
abdomen or actively bleeding viscera; 8) antibiotics should
be administered for any open wounds, including abdominal
eviscerating injuries. Parenteral ertapenem is the preferred
antibiotic for these injuries.
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АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ

Резолюція телемосту
«5-та Міждисциплінарна школа інфузійної терапії:
можливості в умовах воєнного часу»
19 травня 2022 року, м. Київ, Україна
Для участі в телемості «5-та Міждисциплінарна школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєнного часу»
зареєструвалося близько 6800 фахівців системи охорони здоров’я.
Задача школи – допомогти лікарям терапевтичних спеціальностей покращити навички проведення інфузійної терапії
згідно з останніми тенденціями, вітчизняними та міжнародними настановами.
До обговорення учасникам було запропоновано 8 доповідей, у яких висвітлено підходи до терапії та реабілітації
пацієнтів із черепно-мозковою травмою (ЧМТ), лікування
болю в період війни, питання кетоацидозу в ендокринології
й терапії та проблему капілярного витоку, а також менеджмент пацієнтів із тривожними розладами, гострим інфарктом
міокарда та хронічною ішемічною хворобою серця (ІХС).
Під час телемосту працював чат, завдяки якому кожен
учасник мав змогу поставити спікерам запитання й отримати
відповідь. Також у чаті було написано багато слів подяки
шановним спікерам за змістовні доповіді.
Висновки та рішення
за результатами обговорення доповідей
1. Легка ЧМТ (також відома як струс головного мозку)
внаслідок впливу вибуху на полі бою або травми тупим предметом викликає дедалі більше занепокоєння
в науковому світі. Симптоми залишаються нерозпізнаними, не існує специфічних методів лікування, а подальша втрата працездатності від травми триваліша.
Це суперечить загальноприйнятому переконанню,
що легка ЧМТ є гострою травмою та що стійкі симптоми
(понад 3-6 місяців) виникають у дуже невеликої кількості
осіб. Патогенез ЧМТ формують первинні пошкодження
кровоносних судин і клітинних мембран або вторинні
(перевантаження кальцієм, оксидативний стрес, набряк
мозку). Активні форми кисню (АФК) можуть додатково
сприяти вивільненню цитокінів і хемокінів, впливаючи на подальший шлях перекисного окислення ліпідів.
Це призводить до мітохондріальних стресових реакцій
і механізмів цитотоксичності з наступним вивільненням
цитокінів і хемокінів, які спричиняють активацію астроцитів і мікроглії та залучення циркулювальних імунних
клітин, як-от нейтрофіли, макрофаги й лімфоцити. Також
дослідження показали, що ЧМТ може призвести до різних невропатологічних змін, включаючи накопичення
α-синуклеїну, мультифокальних нейрофібрилярних клубків і гіперфосфорилювання тау-білка.
2. Симптомокомплекс, характерний для постконтузійного
синдрому, має абсолютно неспецифічні прояви, важко
підлягає лікуванню та значно порушує якість життя. Перспективним підходом додаткового лікування ЧМТ та її
віддалених наслідків є захист нейроваскулярного юніту,
оскільки під час ішемії пошкоджуються не тільки нервові
клітини, а й ендотеліальна ланка. Нейроваскулярний
юніт – це структурно (тобто анатомічно) та функціонально
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взаємозалежний комплекс, який складається з мікроциркуляторної ланки (ендотеліальних клітин, базальної
мембрани ендотелію, перицитів) і нервової тканини
(астроцитів і нейронів). Захист нейроваскулярного юніту –
це комплексний підхід для блокування ішемічного каскаду, зменшення набряку мозку та відновлення при нейротравмі. Патогенетичний підхід передбачає застосування
едаравону, який поліпшує результати лікування ЧМТ
і віддалених наслідків за допомогою протизапальної
й антиоксидантної модуляції, а саме гальмує надлишкове
вироблення медіаторів запалення, зумовлене ЧМТ, активує ферменти антиоксидантного захисту, нейтралізує
найагресивніші АФК та вільні радикали, зменшує набряк мозку, пригнічує гіперфосфорилювання тау-білка;
збалансованого розчину електролітів і цитиколіну, який
пришвидшує передачу нервового імпульсу з відновленням функцій центральної нервової системи та корегує метаболічний ацидоз завдяки лактату в складі;
лівообертального донатора оксиду азоту для судинної
реабілітації, а також універсального органопротектора
з ефектом денного транквілізатора для забезпечення
анксіолітичної та ноотропної дій.
3. Тривога – це нормальна реакція, коли ми в небезпеці
чи під загрозою. Постійне занепокоєння може розпочатися, коли ми виснажені та не почуваємося під захистом. Серед «класичних» психосоматичних захворювань,
у розвитку яких важливу роль відіграє стрес, – артеріальна
гіпертензія, ІХС, виразкова хвороба, тиреотоксикоз та ін.
Етилметилгідроксипирідину сукцинат у вигляді розчину
для ін’єкцій – це універсальний органопротектор з ефектом денного транквілізатора. Він забезпечує зниження
рівня тривоги на 3 бали за шкалою HADS на 8-му добу
лікування, а ефект починається на 2-3-тю добу. З метою
зниження рівня тривоги етилметилгідроксипирідину
сукцинат призначають по 5 мл двічі на добу. Тривожні
розлади зазвичай супроводжуються ендотеліальною
дисфункцією, що потребує відповідної корекції із застосуванням ендотеліопротектора – лівообертального донатора
оксиду азоту (L-аргініну гідрохлориду). За супутньої ІХС
рекомендовано застосовувати фіксовану комбінацію
левокарнітину та L-аргініну.
4. Кетоацидоз – невідкладний стан, який розвивається
зазвичай на тлі декомпенсації цукрового діабету. Проте
гіперпродукція кетонових тіл починається значно раніше, ніж пацієнт потрапляє до відділення реанімації. Для
визначення рівня кетонових тіл зазвичай використовують
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АКТУАЛЬНІ ПОДІЇ
нітропрусидний метод, який визначає рівень ацетооцтової
кислоти. Водночас тяжкість стану пацієнта зумовлена насамперед β-оксимасляною кислотою, рівень якої значно
підвищується при нормальному рівні ацетооцтової кислоти та погіршує стан пацієнта. Тому потрібно знизити
кетогенез іще до того, як нітропрусидний метод покаже
наявність кетонових тіл у сечі. Для цього в програму інфузійної терапії додають збалансований кристалоїдний
розчин на основі ксилітолу. Він знижує кетогенез, корегує
метаболічний ацидоз (завдяки ацетату натрію), відновлює
водно-електролітний баланс, а також покращує живлення
клітин унаслідок того, що ксилітол метаболізується без
участі інсуліну.
5. Під час війни біль – найпоширеніший симптом. Важливо
довіряти повідомленням пацієнта про біль і те, що полегшує біль, своєчасно здійснювати втручання. Ефективне
лікування гострого болю потребує мультимодального підходу. Це забезпечує можливість зменшити дозу аналгетиків (у тому числі опіоїдних), адекватно контролювати біль
і зменшити ризик виникнення побічних ефектів. Декскетопрофен відповідає вимогам до сучасного нестероїдного
протизапального засобу. Ін’єкційний декскетопрофен –
це стартова терапія при болю в спині та постконтузійному
синдромі, оскільки починає діяти вже через 20 хвилин,
не зумовлює ризику розвитку тромбоемболічних серцевосудинних подій, має високий рівень гастробезпеки
з найменшими ризиками гастроінтестинальних кровотеч, а також безпечний при одночасному застосуванні
з низькомолекулярними гепаринами. Парацетамол –
це базовий компонент мультимодальної аналгезії,
що знижує інтенсивність післяопераційного болю в першу
добу та потребу в додатковому введені опіоїдних аналгетиків. Для люмбальної епідуральної анестезії, блокад
плечового сплетіння та невеликих нервів рекомендовано
застосовувати ропівакаїн, який забезпечує достатній
і тривалий рівень хірургічної анестезії з високим профілем
безпеки.
6. Реакції гіперчутливості до лікарських засобів становлять
15 % усіх побічних реакцій. Гострі токсико-алергічні реак
ції на лікарські засоби можуть супроводжуватися розвитком синдрому капілярного витоку, який проявляється
переходом альбуміну та плазми крові до інтерстиційного
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простору. В основі патогенезу капілярного витоку –
хибне коло: порушення функції ендотелію – імунні
реакції – медіатори запалення. Важливу роль також відіграє тканинна гіпоксія. Призначення фіксованої комбінації
L-карнітину та L-аргініну забезпечує антигіпоксичну дію
й ендотеліопротекцію, таким чином зменшуючи прояви
капілярного витоку. Додавання гіперосмолярного кристалоїдного розчину на основі сорбітолу допомагає усунути
інтоксикацію – причину розвитку капілярного витоку.
7. ІХС – одна з головних причин високої смертності, втрати працездатності та зниження якості життя дорослого
населення в Україні. Згідно з рекомендаціями Європейського кардіологічного товариства, при ІХС потрібно
знизити рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності для зменшення ризику розвитку кардіоваскулярних подій і смерті, тому статинотерапія вкрай важлива,
але неідеальна. Статини можуть спричиняти побічні
ефекти, серед яких – ураження печінки, м’язів, розвиток
цукрового діабету 2 типу тощо. Згідно з метааналізом
55 рандомізованих контрольованих досліджень, L-карнітин сприятливо впливає на ліпідний профіль. Окрім того,
L-карнітин знижує рівень печінкових ферментів (АЛТ, АСТ,
ГГТ), що підтверджують два метааналізи. L-аргінін також
сприятливо впливає на ліпідний профіль і покращує
функцію ендотелію. Тому при хронічній ІХС патогенетично
обґрунтованим є застосування фіксованої комбінації
L-карнітину та L-аргініну в складі комплексної терапії.
8. Гострий інфаркт міокарда запускає в кардіоміоцитах
розвиток ішемічного каскаду. Головними ланками його
є перевантаження клітин іонами кальцію, гіперпродукція вільними кисневими радикалами, перекисне
окислення ліпідів і ураження ендотелію. На ці процеси
може подіяти едаравон – блокатор ішемічного каскаду.
При гострому інфаркті міокарда застосування едаравону
супроводжується зменшенням ензиматичного розміру
інфаркту, зниженням ризику розвитку реперфузійних
аритмій, полегшенням реперфузійного ураження міо
карда, послабленням апоптозу кардіоміоцитів. У разі
гострого інфаркту міокарда першу дозу едаравону вводять протягом 10 хвилин перед реперфузією, після цього
застосовують по 30 мг (1 ампула) двічі на добу курсом
до 14 днів.
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ВИМОГИ ДО АВТОРІВ
До журналу «Інфузія & Хіміотерапія» подаються роботи, які не друкувалися раніше і не перебувають на розгляді щодо публікації в інших видавничих структурах.
Робота повинна мати візу керівника, офіційне направлення та експертний висновок про можливість публікації
від закладу, в якому вона виконана, а також рецензію.
Відповідальність за вірогідність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів.
У процесі редагування робіт редакція зберігає за собою
право змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені
без дотримання вимог редакції, не реєструються.
Відмова від публікації може не супроводжуватися
поясненням її причин і не вважатиметься негативним
висновком стосовно наукової та практичної цінності
роботи. Подані до редакції роботи не повертаються.
Після публікації всі авторські права належать редакції.
Обов’язкові елементи роботи:
1. УДК;
2. повна назва;
3. прізвище (-а) та ініціали автора (-ів);
4. повна назва організації (-й), де працює (-ють) автор (-и);
5. резюме трьома мовами (українською, англійською,
російською);
6. ключові слова;
7. адреса для листування (поштова та/або електронна);
8. ORCID iD автора (-ів);
9. текст роботи з таблицями та ілюстраціями;
10. перелік посилань (список літератури).
Короткі повідомлення (тези) можуть бути подані без пунктів 5, 6 та 10.
Повні імена авторів, академічні звання та професійні
посади, повні адреси повинні бути представлені на окремій сторінці. Необхідно також зазначити адресу, телефон,
факс та е-mail автора, який отримуватиме кореспонденцію.
Рукопис подається у двох примірниках, надрукованих
з одного боку аркуша через два інтервали гарнітурою
«Times New Roman», 12 пунктів, з відступом від лівого
краю не менше 3 см на білому папері формату А4.
Рукопис може бути написаний українською або англійською мовою і повинен супроводжуватися 6-8 ключовими словами та резюме (150-200 слів), викладеним
двома мовами (українською та англійською). У резюме
необхідно чітко зазначити мету, об’єкт і методи дослідження, результати та висновки.
Оригінальні та проблемні роботи повинні бути чітко
структуровані й розбиті на секції із заголовками: вступ;
об’єкт (матеріали) і методи дослідження; результати; дискусія; висновки; подяки; список літературних джерел,
конфлікт інтересів.
Електронний рукопис подається на будь-якому носії
(CD-диск, USB-носій, електронною поштою) у будь-яких
текстових редакторах з обов’язковим зазначенням використаного редактора. Не слід розбивати статтю на окремі
файли. Бажано не робити переносу слів у текстовому
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редакторі. Знаки, що не доступні у текстовому редакторі автора (грецькі літери, математичні формули
та ін.), не бажано писати від руки, краще позначити
уніфікованим кодом (наприклад, альфа, @, # та ін.
для грецької літери α). Список кодів та ключ до них
обов’язково повинні додаватися.
Усі фізичні величини та одиниці слід наводити за SI,
терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб — за чинною Міжнародною класифікацією хвороб.
Експериментальні дослідження: слід зазначити вид
(згідно з Міжнародною біологічною номенклатурою),
стать та кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із спричиненням болю тваринам, способи
умертвіння тварин або взяття у них матеріалів для лабораторних досліджень відповідно до «Правил виконання
робіт із використанням експериментальних тварин»,
затверджених наказом МОЗ України.
Літературні посилання в тексті здійснюють шляхом
наведення номерів у квадратних дужках відповідно
до переліку посилань. Можливе також цитування у вигляді:
«...на думку I.I. Іванова та співавторів [4]...».
Усі посилання, наведені в роботі, повинні бути представлені в кінці тексту в списку першоджерел, поданому
на окремих сторінках (надрукованому через два інтервали), оформленому відповідно до Ванкуверського стилю.
Докладну інструкцію можна знайти за посиланням:
українською:
http://ru.incure.info/news/vankuver_21.html
англійською:
http://incure.info/news/vankuver_21.html
Ілюстрації
Ілюстрації подаються у двох примірниках у формі, доступній для репродукції. Ілюстрації нумеруються арабськими
цифрами на звороті в порядку їх розміщення в тексті:
рис. 1, рис. 2 тощо. Лінії повинні наводитися чорним.
Написання букв має бути чітким, адекватного розміру для
зручності читання після зменшення зображення.
На зворотному боці всіх ілюстрацій повинні бути наведені прізвище (-ща) автора (-ів), назва роботи, позначки
«верх», «низ» м’яким простим олівцем.
Таблиці
Таблиці цифрових даних друкуються через два інтервали
на окремих сторінках, вони повинні мати заголовки
і бути пронумеровані арабськими цифрами (табл. 1,
табл. 2 тощо).
Примірники
Автору (-ам) надаються 3 примірники журналу, в якому
надрукована його (їхня) робота.
Адреса редакції:
10, вул. М. Амосова, м. Київ, 03038, Україна.
Електронна адреса: info@incure.info
Тел.: +380665134849
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REQUIREMENTS FOR AUTHORS
The “Infusion & Chemotherapy” accepts works that have
not been published before and are not being considered for
publication in other publishing structures.
The work should have a visa of the head, an official
direction and an expert opinion about the possibility of
publication from the institution in which it was performed,
as well as a review.
The responsibility for the reliability of the information
and the originality of the submitted materials lays on the
authors. In the process of editing works, the editor retains
the right to change the style, but not the content. Works
executed without observance of editorial requirements will
not be registered.
Refusal to publish may not be accompanied by an explanation of its causes and will not be considered as
a negative conclusion regarding the scientific and practical
value of the work. Works, submitted to the editorial office
will not be return. After publication, all copyrights belong
to the editorial office.
Required Elements of Work:
1. UDC;
2. full name of scientific work;
3. the surname (s) and initials of the author (s);
4. full name of the organization (s) where the author (s) is
working;
5. summary in three languages (in Ukrainian, English, Russian);
6. keywords;
7. address for correspondence (postal and/or electronic);
8. ORCID iD;
9. text of work with tables and illustrations;
10. references list.
Short messages (theses) can be submitted without items
5, 6 and 10.
Full author names, academic titles and professional positions, full addresses must be presented on a separate page.
It is also necessary to indicate the address, telephone, fax
and E-mail of the author who will receive correspondence.
The manuscript should be prese nted in two copies,
printed on one side of the sheet in two intervals with the
”Times New Roman” headset, 12 points, with a margin of at
least 3 cm on the white paper of the A4 format.
The manuscript can be written in Ukrainian or English
and should be accompanied by 6-8 key words and a summary (150-200 words), which is presented in two languages
(in Ukrainian and in English). The summary should clearly
indicate the purpose, object and methods of research, findings and conclusions.
The original and problem work should be clearly structured and broken into section titles: introduction; object
(materials) and methods of research; results; discussion;
conclusions; express gratitude; list of literary sources, conflict of interests.
An electronic manuscript can provided on any medium
(CD-ROM, USB-media, e-mail) in any text editor with the
obligatory indication of the used editor. The author should
not split the article into separate files. It is advisable not

INFUSION & CHEMOTHERAPY

to wrap words in text editor. Signs that are not available
author’s text editor (Greek letters, mathematical formulas,
etc.), should not be written by hand, it is better to label them
with unified code (for example, alpha, @, #, etc. for the Greek
alphabet α). The list of codes and the key must be added.
All physical quantities and units should be given
a cco r d i n g to S I , te r m i n o l o g y – a cco r d i n g to t h e
anatomical and histological nomenclatures, the names
of the diseases – according to the current International
Classification of Diseases.
Experimental studies: the species (according to the International Biological Nomenclature), the sex and number
of animals, the methods of anesthesia during manipulations related to animal pain, methods of killing animals, or
the taking of materials for laboratory testing in accordance
with the “Rules for the performance of work on using experimental animals”, approved by the order of the Ministry
of Health of Ukraine, Directive 2010/63/EU, or according
to author’s local Animal testing regulations.
Literature references in the text are carried out by
drawing numbers in square brackets according to the list
of references. It is also possible to quote in the form:
“… according to I. I. Ivanov and co-authors [4] … ”.
All the links in the work should be presented at the
end of the text in the list of primary sources appearing
on separate pages (printed in two intervals), drawn up in
accordance with the Vancouver style. Detailed instructions
can be found at the link:
Ukrainian:
http://ru.incure.info/news/vankuver_21.html
English:
http://incure.info/news/vankuver_21.html
Illustrations
Two copies of illustrations should be presented
in a form available for reproduction. Illustrations are
numbered in Arabic numerals on the back in the order
of their placement in the text: fig. 1, fig. 2 and so on.
The lines should be black. Writing of the letters should
be clear, of adequate size, easy for reading after image
size reduction.
On the reverse side of all illustrations should be given
the surname (s) of the author (s), the name of the work,
the marks “top”, “bottom” with a soft simple pencil.
Tables
The tables with digital data are printed in two intervals
on separate pages, they must have headers and be numbered with Arabic numerals (table 1, table 2, etc.).
Copies
The author (s) will be provided with 3 copies of the magazine, in which his (their) work is published.
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