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ІНФУЗІЙНАІНФУЗІЙНА ТЕРАПІЯТЕРАПІЯ ВВ
ПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІПЕРІОДІ.  .  

СУЧАСНІСУЧАСНІ ПІДХОДИПІДХОДИ



ВВ анестезіологічнійанестезіологічній практиціпрактиці існуютьіснують::

 плановіпланові операціїоперації

ургентніургентні операціїоперації

ВВ тойтой жеже часчас, , вонивони буваютьбувають::

короткочаснікороткочасні

тривалітривалі

ВеликуВелику рольроль відіграєвідіграє станстан пацієнтапацієнта::

компенсованийкомпенсований

субкомпенсованийсубкомпенсований

декомпенсованийдекомпенсований

ВсеВсе цеце корегуєкорегує нашунашу інтраопераційнуінтраопераційну інфузійнуінфузійну
програмупрограму



ЩОЩО РЕГЛАМЕНТУЄРЕГЛАМЕНТУЄ НАШІНАШІ ПІДХОДИПІДХОДИ
ПРИПРИ ВИЗНАЧЕННІВИЗНАЧЕННІ ОБОБ’’ЄМУЄМУ ТАТА

СЕРЕДНИКІВСЕРЕДНИКІВ ІНФУЗІЙНОЇІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇТЕРАПІЇ??

ЗатвердженоЗатверджено

наказнаказ МОЗМОЗ УкраїниУкраїни

відвід 03.07.2006 03.07.2006 рр. . №№ 430430

11. 11. ІнфузійнаІнфузійна терапіятерапія інтраопераційнаінтраопераційна припри
багатокомпонентнійбагатокомпонентній …………вв//вв анестезіїанестезії зз
міорелаксацієюміорелаксацією тата ШВЛШВЛ ((проводитьсяпроводиться нана фоніфоні
поповненняпоповнення крововтратикрововтрати, , припри потребіпотребі -- доповнюєтьсядоповнюється
розчинамирозчинами електролітівелектролітів) ) –– нана однуодну годинугодину операціїоперації::

 –– РінгераРінгера--ЛоккаЛокка розчинрозчин 500 500 млмл ввкввк 1 1 разраз; ; 

 –– НатріюНатрію хлоридхлорид розчинрозчин 0,9% 500 0,9% 500 млмл ввкввк 1 1 разраз..

АлеАле чичи всівсі ситуаціїситуації враховуєвраховує цейцей наказнаказ??



ТрадиційнаТрадиційна практикапрактика інтраопераційногоінтраопераційного
введеннявведення рідинирідини

МетоюМетою інтраопераційноїінтраопераційної інфузійноїінфузійної терапіїтерапії єє::

підтримкапідтримка адекватногоадекватного обоб''ємуєму циркулюючоїциркулюючої рідинирідини длядля забезпеченнязабезпечення
перфузіїперфузії органіворганів іі доставкидоставки киснюкисню додо тканинтканин. . 

ТрадиційноТрадиційно,, цеце досягалосядосягалося заза рахунокрахунок рутинноїрутинної інфузіїінфузії великихвеликих обсягівобсягів

кристалоїдівкристалоїдів. . 

ДанаДана стратегіястратегія базуваласябазувалася нана застарілійзастарілій передумовіпередумові, , щощо передперед операцієюоперацією
пацієнтпацієнт бувбув уу гіповолемічномугіповолемічному станістані черезчерез тривалетривале голодуванняголодування ( ( ««НеНе
вживативживати їжуїжу післяпісля опівночіопівночі ““) ) тата очиснійочисній підготовціпідготовці кишечникакишечника, , нана
додатокдодаток додо поточнихпоточних втратвтрат відвід потовиділенняпотовиділення іі діурезудіурезу. . 

БулаБула такожтакож поширенапоширена думкадумка пропро тете, , щощо хірургічнехірургічне впливвплив вимагаєвимагає агресивноїагресивної
замінизаміни втративтрати рідинирідини, (, (якуяку часточасто називаютьназивають втратоювтратою уу ««третійтретій простірпростір»») ) 
КрімКрім тоготого, , припри гіпотоніїгіпотонії підпід часчас загальноїзагальної іі нейроаксиальноїнейроаксиальної анестезіїанестезії
часточасто вибираласявибиралася компенсаторнакомпенсаторна ліберальналіберальна стратегіястратегія рідинноїрідинної
ресусцитаціїресусцитації. . ПротеПроте, , цяця концепціяконцепція булабула переглянутапереглянута іі прийшлиприйшли додо
висновкувисновку, , щощо вищевище зазначенізазначені втративтрати нене значнізначні, , іі натомістьнатомість, , уу подібнихподібних
випадкахвипадках нене зайвезайве залученнязалучення вазопресоріввазопресорів



ДослідженняДослідження, , проведеніпроведені уу періодперіод зз 2002 2002 -- 2012 2012 рррр. . 
ясноясно показалипоказали, , щощо утриманняутримання відвід прийомуприйому
твердоїтвердої їжіїжі протягомпротягом 6 6 годгод. . іі рідинирідини, , щощо
міститьмістить вуглеводивуглеводи, , заза 2 2 годгод. . передперед операцієюоперацією, , єє
безпечнимбезпечним іі дійснодійсно нене зашкоджуєзашкоджує пацієнтампацієнтам



ГіпотезаГіпотеза ""третьоготретього просторупростору""
ПоняттяПоняття ««третьоготретього просторупростору»» длядля рідинрідин організмуорганізму бувбув введенийвведений вв

19601960--хх рррр..

БувБув зробленийзроблений висновоквисновок пропро тете, , щощо зниженнязниження ОЦРОЦР, , повністюповністю нене
пояснюєтьсяпояснюється вимірюванійвимірюваній втратівтраті кровікрові..

МісцеМісце розташуваннярозташування ““третьоготретього просторупростору”” булобуло невідомоневідомо, , алеале
припускалиприпускали, , щощо цеце –– травмованітравмовані тканинитканини, , абоабо нене функціонуючіфункціонуючі
((недостатньонедостатньо функціонуючіфункціонуючі) ) тканинитканини / / відділивідділи шлунковошлунково--
кишковогокишкового трактутракту.  .  

ВливанняВливання великихвеликих обоб’’ємівємів кристалоїднихкристалоїдних розчиніврозчинів інтраопераційноінтраопераційно
сталостало стандартноюстандартною клінічноюклінічною практикоюпрактикою. . БулоБуло нене рідкістюрідкістю длядля
післяопераційнихпісляопераційних хвориххворих матимати надлишковихнадлишкових 77--10 10 кгкг вагиваги, , зз
пропорційнопропорційно підвищенимпідвищеним ризикомризиком всіхвсіх ускладненьускладнень іі смертностісмертності. . 

УУ систематичномусистематичному оглядіогляді, , бувбув зробленийзроблений висновоквисновок пропро тете, , щощо вихіднівихідні
данідані іі методологіяметодологія, , якіякі підтримуютьпідтримують концепціюконцепцію третьоготретього просторупростору
булибули фундаментальнофундаментально хибніхибні..



ПідПід часчас операціїоперації слідслід використовувативикористовувати
збалансованізбалансовані кристалоїднікристалоїдні розчинирозчини

БільшеБільше 3030--тити роківроків томутому, , пряміпрямі вимірюваннявимірювання базальноїбазальної
швидкостішвидкості випаровуваннявипаровування зз поверхніповерхні шкіришкіри іі дихальнихдихальних
шляхівшляхів підпід часчас хірургічноїхірургічної операціїоперації показалипоказали, , щощо втратавтрата
рідинирідини складаєскладає 0,50,5--1,0 1,0 млмл//кгкг//годгод.. ПрийнятнийПрийнятний рідиннийрідинний
обоб’’ємєм припри абдомінальнихабдомінальних операціяхопераціях становитьстановить 10 10 –– 15 15 
млмл//кгкг//годгод. . 

ОднакОднак, , заза відсутностівідсутності великоївеликої крововтратикрововтрати, , великийвеликий обоб’’ємєм
завантаженнязавантаження рідиноюрідиною протипоказанийпротипоказаний..

ЦеЦе можеможе призвестипризвести додо гіперволеміїгіперволемії, , викликаючивикликаючи
пошкодженняпошкодження ендотеліюендотелію гликокаликсагликокаликса, , ізіз згубнимзгубним
розвткомрозвтком інтерстиціальногоінтерстиціального набрякунабряку..



ОбмежувальнийОбмежувальний ((рестриктивнийрестриктивний) ) режимрежим
інфузіїінфузії підпід часчас операційоперацій ((ІІ))

ВВ торакальнійторакальній хірургіїхірургії, , обмеженняобмеження введеннявведення
рідинирідини єє стандартноюстандартною практикоюпрактикою..

ВВ загальномузагальному хірургічномухірургічному відділеннівідділенні значнізначні
обоб’’ємиєми вв//вв розчиніврозчинів широкошироко
використовуютьсявикористовуються..



ОбмежувальнийОбмежувальний ((рестриктивнийрестриктивний) ) режимрежим
інфузіїінфузії підпід часчас операційоперацій ((ІІІІ))

РандомізованеРандомізоване багатоцентровебагатоцентрове дослідженнядослідження
порівнянялопорівняняло ліберальніліберальні іі обмежувальніобмежувальні
режимирежими вв//вв введеннявведення рідинирідини, , щощо вводиласявводилася
інтраопераційноінтраопераційно уу 141 141 пацієнтівпацієнтів, , якіякі
перенеслиперенесли колоректальніколоректальні операціїоперації

45 45 хвориххворих ((обмежувальнаобмежувальна групагрупа) ) отрималаотримала вв
середньомусередньому 2,7 2,7 лл

рештарешта, 96 , 96 хвориххворих ((ліберальналіберальна групагрупа) ) отрималиотримали
вв середньомусередньому 5,4 5,4 лл

ВводилисяВводилися кристалоїдикристалоїди



ОбмежувальнийОбмежувальний ((рестриктивнийрестриктивний) ) режимрежим
інфузіїінфузії підпід часчас операційоперацій ((ІІІІІІ))

ЧислоЧисло хвориххворих зз післяопераційнимипісляопераційними ускладненнямиускладненнями булобуло
значнозначно нижченижче вв обмежувальноїобмежувальної групігрупі, 33% , 33% протипроти 51% 51% 
p = 0,02. p = 0,02. 

РезультатиРезультати оцінюванняоцінювання включаливключали порушенняпорушення цілісностіцілісності
анастомозуанастомозу, , появапоява рановоїранової інфекціїінфекції, , серцевосерцево--судиннісудинні
тата легеневілегеневі ускладненняускладнення. . 

ВідміченоВідмічено, , щощо нене булобуло ніякогоніякого збільшеннязбільшення нирковихниркових
ускладненьускладнень вв обмежувальноїобмежувальної групігрупі. . 

ПротеПроте, , ціці двідві групигрупи отрималиотримали різнірізні рідинирідини: : 
обмежувальнаобмежувальна групагрупа отримувалаотримувала більшубільшу кількістькількість
колоїдівколоїдів, , аа ліберальналіберальна -- нормальнийнормальний фізіологічнийфізіологічний
розчинрозчин..



ОбмежувальнийОбмежувальний ((рестриктивнийрестриктивний) ) режимрежим
інфузіїінфузії підпід часчас операційоперацій ((ІІVV))

УУ 2009 2009 роціроці обоб’’ємєм інфузійноїінфузійної терапіїтерапії тата їїїї впливвплив нана
післяопераційнийпісляопераційний результатрезультат вивчалививчали сімсім
рандомізованихрандомізованих дослідженьдосліджень, 6 , 6 уу великійвеликій
абдомінальнійабдомінальній хірургіїхірургії іі 1 1 вв травматологіїтравматології
((ендопротезуванняендопротезування колінногоколінного суглобасуглоба). ). ДіапазонДіапазон
введеннявведення рідинирідини вв ліберальнихліберальних групахгрупах становивстановив відвід
2750 2750 додо 5388 5388 млмл, , аа вв обмежувальнихобмежувальних групахгрупах відвід 998 998 
додо 2740 2740 млмл. . 

ТриТри випробуваннявипробування показалипоказали перевагуперевагу вв групахгрупах
використовуваннявикористовування обмеженихобмежених режиміврежимів введеннявведення
рідинирідини. . ДваДва нене показалипоказали ніякоїніякої різницірізниці вв результатахрезультатах
іі двадва показалипоказали відмінностівідмінності тількитільки вв деякихдеяких обранихобраних
позиціяхпозиціях



ОбмежувальнийОбмежувальний ((рестриктивнийрестриктивний) ) режимрежим
інфузіїінфузії підпід часчас операційоперацій ((ІІVV))

ДослідженняДослідження, , якіякі показуютьпоказують покращеніпокращені результатирезультати зз
обмежувальнимобмежувальним режимомрежимом введеннявведення рідинирідини
повідомляютьповідомляють пропро швидшешвидше поновленняпоновлення функціїфункції
шлунковошлунково--кишковогокишкового трактутракту, , зниженнязниження тривалостітривалості
перебуванняперебування вв стаціонарістаціонарі, , зменшеннязменшення
післяопераційноїпісляопераційної гіпоксеміїгіпоксемії іі легеневихлегеневих ускладненьускладнень..

ОднакОднак данідані, , оприлюдненіоприлюднені вв іншихінших дослідженняхдослідженнях щодощодо
ліберальноїліберальної стратегіїстратегії протипроти обмежувальноїобмежувальної інфузійноїінфузійної
терапіїтерапії, , свідчитьсвідчить пропро тете, , щощо концепціяконцепція ««одинодин підхідпідхід
підходитьпідходить всімвсім»» нене прийнятнаприйнятна длядля інфузійноїінфузійної терапіїтерапії уу
хірургічниххірургічних пацієнтівпацієнтів зз високимвисоким ризикомризиком..



ВеликіВеликі обоб’’ємиєми кристалоїдівкристалоїдів длядля
амбулаторноїамбулаторної хірургіїхірургії помірногопомірного ризикуризику ((ІІ))

УУ здоровоїздорової дорослоїдорослої людинилюдини, , якаяка підлягаєпідлягає операціямопераціям зз
низькимнизьким ризикомризиком, , введеннявведення додо 2020--30 30 млмл//кгкг//годгод. . 
кристалоїдівкристалоїдів часточасто повпов’’язанаязана зз такимитакими
післяопераційнимипісляопераційними ускладненнямиускладненнями, , якяк запамороченнязапаморочення, , 
сонливістьсонливість, , боліболі, , нудотанудота іі блюванняблювання..

БулиБули дослідженідосліджені пацієнтипацієнти, , якіякі перенеслиперенесли лапароскопічнулапароскопічну
холецистектоміюхолецистектомію. . ПорівнювавсяПорівнювався ефектефект
інтраопераційногоінтраопераційного вв//вв введеннявведення 40 40 іі 15 15 млмл//кгкг/1,5 /1,5 годгод. . 
розчинурозчину РінгераРінгера лактатулактату. . РезультатиРезультати засвідчилизасвідчили кращекраще
відновленнявідновлення зз меншоюменшою кількістюкількістю випадківвипадків нудотинудоти, , 
запамороченнязапаморочення, , сонливостісонливості іі поліпшенняполіпшення загальногозагального
самопочуттясамопочуття уу тихтих, , хтохто отримувавотримував ліберальнийліберальний режимрежим
(40 (40 млмл//кгкг/1,5 /1,5 годгод.) .) кількостікількості рідинирідини. . 



ВеликіВеликі обоб’’ємиєми кристалоїдівкристалоїдів припри тривалихтривалих тата
травматичнихтравматичних операціяхопераціях

ВченіВчені, , щощо провелипровели дослідженнядослідження вв 1990 1990 роціроці,,

прийшлиприйшли додо висновкувисновку, , щощо післяопераційнапісляопераційна
затримказатримка рідинирідини нене єє доброякіснимдоброякісним проблемоюпроблемою..

УУ пацієнтівпацієнтів, , вагавага якихяких збільшиласязбільшилася < 10% < 10% відвід масимаси
тілатіла післяпісля операціїоперації заза рахунокрахунок інфузіїінфузії, , смертністьсмертність
вв подальшомуподальшому становиластановила 10%. 10%. УУ пацієнтівпацієнтів зз
перевищеннямперевищенням відвід 10 10 щощо 20%  20%  –– 32%. 32%. УУ хвориххворих, , 
щощо отрималиотримали > 20% > 20% смертністьсмертність склаласклала 100%.100%.



ВеликіВеликі обсягиобсяги кристалоїдівкристалоїдів длядля амбулаторноїамбулаторної
хірургіїхірургії помірногопомірного ризикуризику ((ІІІІ))

ДослідженняДослідження, , проведеніпроведені припри серйознихсерйозних операціяхопераціях зз
використаннямвикористанням обмежувальногообмежувального режимурежиму, , показалипоказали, , щощо
цяця концепціяконцепція нене завждизавжди єє універсальноюуніверсальною. . ВВ однійодній зз
робітробіт булобуло використановикористано біоелектричнебіоелектричне вимірюваннявимірювання
імпедансуімпедансу уу 30 30 пацієнтівпацієнтів, , якіякі перенеслиперенесли операціюоперацію нана
черевнійчеревній порожниніпорожнині. . 

РозробленаРозроблена математичнаматематична модельмодель показалапоказала, , щощо інфузіяінфузія відвід
2 2 додо 18,5 18,5 млмл//кгкг//годгод. . вв хірургіїхірургії тривалістютривалістю < 3 < 3 годгод. . нене
викликалавикликала суттєвогосуттєвого інтерстиціальногоінтерстиціального набрякунабряку, , алеале вв
хірургіїхірургії тривалістютривалістю > 6 > 6 годгод, , терапевтичнетерапевтичне вікновікно
звужуєтьсязвужується додо відвід 5 5 додо 8 8 млмл//кгкг//годгод., ., післяпісля чогочого
реєструєтьсяреєструється значнезначне збільшеннязбільшення інтерстиціальноїінтерстиціальної
рідинирідини. . 



ІндивідуалізованаІндивідуалізована цілеспрямованацілеспрямована
інфузійнаінфузійна терапіятерапія ((ІІ))

ПроведеноПроведено проспективнепроспективне рандомізованерандомізоване дослідженнядослідження 88 88 пацієнтівпацієнтів
зз високимвисоким ризикомризиком серйозноїсерйозної операціїоперації. . ХворіХворі уу якихяких
застосовувавсязастосовувався обмежувальнийобмежувальний інфузійнийінфузійний режимрежим отримувалиотримували
інфузіюінфузію зізі швидкістюшвидкістю 4 4 млмл//кгкг//годгод., ., натомістьнатомість групагрупа зізі
звичайнимзвичайним режимомрежимом інфузіїінфузії -- 8 8 млмл//кгкг//годгод. . розчинурозчину лактатулактату
РінгераРінгера. . 

БувБув зробленийзроблений висновоквисновок, , щощо обмежувальнийобмежувальний режимрежим припри
оптимізаціїоптимізації гемодинамічнихгемодинамічних параметрівпараметрів знижуєзнижує частотучастоту
серйознихсерйозних ускладненьускладнень уу літніхлітніх пацієнтівпацієнтів ізіз супутнімисупутніми
захворюваннямизахворюваннями,, щощо піддаютьсяпіддаються великимвеликим ((заза обсягомобсягом) ) 
хірургічнимхірургічним втручаннямвтручанням. . РазомРазом зз тимтим, , обоб’’єє інфузіїінфузії слідслід
контролюватиконтролювати заза допомогоюдопомогою малоінвазивноїмалоінвазивної методикиметодики
вимірюваннявимірювання динамічнихдинамічних характеристикхарактеристик серцевосерцево--судинноїсудинної
системисистеми зз використаннямвикористанням стравохідногостравохідного доплерівськогодоплерівського
моніторумонітору (ODM), (ODM), якийякий підтримуєтьсяпідтримується більшістюбільшістю дослідженьдосліджень



ІндивідуалізованаІндивідуалізована цілеспрямованацілеспрямована інфузійнаінфузійна
терапіятерапія ((ІІІІ))

ЦілеспрямованийЦілеспрямований підхідпідхід, , щощо передбачаєпередбачає
покращенупокращену оксигенаціюоксигенацію, , показуєпоказує, , щощо
збільшеннязбільшення доставкидоставки киснюкисню (> 600 (> 600 млмл / / хвхв / / мм2), 2), 
орієнтованеорієнтоване нана високийвисокий серцевийсерцевий викидвикид (> 4,5 (> 4,5 лл
/ / хвхв / / мм2) 2) єє найбільшнайбільш істотнимістотним факторомфактором припри
визначеннівизначенні нижчоїнижчої захворюваностізахворюваності тата зниженнязниження
тривалістьтривалість перебуванняперебування вв стаціонарістаціонарі



ЩоЩо переливатипереливати??
 ВикористовуютьсяВикористовуються збалансованізбалансовані сольовісольові розчинирозчини

 ПрепаратиПрепарати ГЕКГЕК

 ПрепаратиПрепарати желатинужелатину

 ПрепаратиПрепарати, , щощо покращуютьпокращують мікроциркуляціюмікроциркуляцію тканинтканин

 ПрепаратиПрепарати кровікрові припри анеміїанемії, , порушенніпорушенні згортаннязгортання
кровікрові

 ПрепаратиПрепарати глюкозиглюкози лишелише припри гіпоглікеміїгіпоглікемії

АТАТ припри кровотечікровотечі, , щощо нене зупиненазупинена, , слідслід утримуватиутримувати нана
рівнірівні порогупорогу нирковогониркового кровотокукровотоку ((заза виключеннямвиключенням
тяжкоїтяжкої ЧМТЧМТ))



ПРИНЦИПИПРИНЦИПИ ІНФУЗІЙНОЇІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇТЕРАПІЇ

ВикористовуютьсяВикористовуються збалансованізбалансовані сольовісольові
розчинирозчини

ПрепаратиПрепарати ГЕКГЕК

ПрепаратиПрепарати желатинужелатину

ПрепаратиПрепарати, , щощо покращуютьпокращують мікроциркуляціюмікроциркуляцію
тканинтканин

ПрепаратиПрепарати кровікрові припри анеміїанемії, , порушенніпорушенні
згортаннязгортання кровікрові

ПрепаратиПрепарати глюкозиглюкози лишелише припри гіпоглікеміїгіпоглікемії

АТАТ припри кровотечікровотечі, , щощо нене зупиненазупинена, , слідслід
утримуватиутримувати нана рівнірівні порогупорогу нирковогониркового
кровотокукровотоку ((заза виключеннямвиключенням тяжкоїтяжкої ЧМТЧМТ))



ДоДо останньогоостаннього часучасу доступнідоступні клінічніклінічні

данніданні нене надаютьнадають свідоцтвсвідоцтв відносноївідносної
користікористі міжміж кристалоїдамикристалоїдами тата колоїдамиколоїдами
абоабо міжміж різнимирізними типамитипами колоїдуколоїду. . ОднакОднак, , 
правильнеправильне дозуваннядозування, , виключеннявиключення
перенавантаженняперенавантаження обоб’’ємомємом покращуютьпокращують
результатирезультати лікуваннялікування крововтратикрововтрати



НезважаючиНезважаючи нана деякідеякі недолікинедоліки кристалоїднікристалоїдні
розчинирозчини єє основоюосновою інфузійноїінфузійної терапіїтерапії. . 

НайбільшНайбільш часточасто використовуютьвикористовують 0,9% 0,9% NaCl, NaCl, алеале
йогойого інфузіяінфузія > 2 > 2 –– 3 3 лл викликаєвикликає
гіперхлоремічнийгіперхлоремічний ацидозацидоз, , аа розчинрозчин РингераРингера--
лактаталактата ((РЛРЛ) ) єє гіпотонічнимгіпотонічним. . КрімКрім тоготого, , заза
останнімиостанніми данимиданими, 0,9% NaCl , 0,9% NaCl збільшуєзбільшує
крововтратукрововтрату порівнянопорівняно зз РЛРЛ



ЗастосуванняЗастосування гідроксіетилкрохмалюгідроксіетилкрохмалю ((НАЕНАЕS)S)

ПідтверджуєтьсяПідтверджується, , щощо рр--нини HAES HAES можнаможна
використовувативикористовувати уу пацієнтівпацієнтів зз тяжкоютяжкою
гіповолемієюгіповолемією, , якаяка викликанавикликана крововтратоюкрововтратою, , 
якщоякщо рр--нини кристалоїдівкристалоїдів нене забезпечуютьзабезпечують
швидкогошвидкого ефектуефекту, , алеале тількитільки вв першіперші 24 24 годинигодини, , 
((припри умовіумові моніторуваннямоніторування функціїфункції нирокнирок нана
протязіпротязі 90 90 днівднів).).



ОптимальноюОптимальною єє ресусцитаціяресусцитація значноїзначної

втративтрати рідинирідини збалансованимизбалансованими розчинамирозчинами, , 
щощо супроводжуєтьсясупроводжується меншменш значнимзначним
ацидозомацидозом тата меншимменшим ризикомризиком гострогогострого
пошкодженняпошкодження нирокнирок іі покращуєпокращує
короткостроковекороткострокове виживаннявиживання порівнянопорівняно зз
0.9 % 0.9 % сольовимсольовим розчиномрозчином вв
експериментальнійекспериментальній моделімоделі шокашока уу тваринтварин. . 

Zhou F,et al. Effects of fluid resuscitation with 0.9% saline veZhou F,et al. Effects of fluid resuscitation with 0.9% saline versus rsus 
a balanced electrolyte solution on acute kidney injury in a rat a balanced electrolyte solution on acute kidney injury in a rat 
model of sepsis. model of sepsis. 



ЗбалансованіЗбалансовані розчинирозчини кристалоїдівкристалоїдів

ПеревагиПереваги: : ЗбалансованийЗбалансований водноводно--електролітнийелектролітний
розчинрозчин міститьмістить електролітиелектроліти вв концентраціяхконцентраціях, , 
якіякі відповідаютьвідповідають плазміплазмі кровікрові: : швидкошвидко
відновлюютьвідновлюють водноводно--електролітнийелектролітний балансбаланс; ; 
РегулюютьРегулюють порушенняпорушення КОСКОС; ; 

НормалізуютьНормалізують АТАТ тата покращуютьпокращують іншіінші
гемодинамічнігемодинамічні показникипоказники..



ВітчизняніВітчизняні розчинирозчини длядля інфузійінфузій припри
значнійзначній втратівтраті рідинирідини, , кровікрові::

0,9% 0,9% рр--нн NaCl, NaCl, рр-- нн РінгераРінгера лактатулактату, , ГЭКГЭК
200/0,5, 200/0,5, реосорбілактреосорбілакт, , волютензволютенз, , гекатонгекатон
((ЮріяЮрія--ФармФарм) ) 

БажаноБажано: : збалансованийзбалансований кристалоїднийкристалоїдний розчинрозчин, , 
гіпертонічнийгіпертонічний розчинрозчин ((ГРГР), ), ГРГР + + ГЕКГЕК



ПриПри застосуваннізастосуванні режиміврежимів інфузіїінфузії безбез HHААES ES 

НеобхідноНеобхідно зазначитизазначити, , щощо розчинирозчини желатинужелатину
меншеменше впливаютьвпливають нана гемостазгемостаз, , алеале ризикризик
анафілактичниханафілактичних реакційреакцій, , передачіпередачі хворобихвороби
КрейтцфельдаКрейтцфельда--ЯкобаЯкоба ((коровкоров’’ячаяча губчастагубчаста
енцефалопатіяенцефалопатія), ), такожтакож можутьможуть виникативиникати
пошкодженняпошкодження нирокнирок, , ймовірноймовірно аналогічноаналогічно зз
HHААES. ES. 



ВЛАСНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Що робити при подібній ситуації?



ПриПри крововтратікрововтраті уу дорослихдорослих вв обоб’’єміємі 11--
1.5 1.5 лл

можнаможна використовувативикористовувати збалансованізбалансовані
кристалоїдикристалоїди ((вв 44--5 5 разраз більшомубільшому обоб’’єміємі ніжніж
обоб’’ємєм крововтратикрововтрати). ). 

ТакожТакож можнаможна використовувативикористовувати гіперонкотичнийгіперонкотичний
розчинрозчин альбумінуальбуміну (20 %). (20 %). УУ 20% 20% розчинурозчину
альбуминаальбумина єє деякідеякі перевагипереваги, , томутому щощо вінвін маємає
більшбільш високийвисокий обоб’’ємнийємний ефектефект ((приблизноприблизно 200 200 
%) %) іі можеможе бутибути більшбільш сприятливимсприятливим длядля
зменшеннязменшення балансубалансу рідинирідини ніжніж 5% 5% розчинрозчин..



ПрепаратиПрепарати, , щощо покращуютьпокращують
мікроциркуляціюмікроциркуляцію тканинтканин

ЯкЯк зразокзразок, , реосорбілактреосорбілакт –– додо 10 10 млмл//кгкг ВінВін єє
комплекснимкомплексним інфузійнимінфузійним розчиномрозчином, , міститьмістить
сорбитолсорбитол тата натріюнатрію лактатлактат. . ВолемічнийВолемічний ефектефект
поступаєтьсяпоступається колоїдамколоїдам, , алеале вищевище ніжніж уу
ізотонічнихізотонічних кристалоїдівкристалоїдів, , маємає енергетичнуенергетичну
цінністьцінність, , осмодіуретичнуосмодіуретичну діюдію, , зменшуєзменшує
метаболічнийметаболічний ацидозацидоз, , стимулюєстимулює
перистальтикуперистальтику кишоккишок. . 

ЄЄ данніданні пропро позитивнийпозитивний ефектефект йогойого
застосуваннязастосування вв невідкладнійневідкладній нейрохірургіїнейрохірургії. . 

ВідносноВідносно невеликаневелика цінаціна..



НаибільшийНаибільший волемічнийволемічний ефектефект маютьмають

7.5 7.5 -- 10% NaCl 10% NaCl плюсплюс 6% 6% розчинрозчин ГЕКГЕК..

ЗЗ цієюцією метоюметою такожтакож можеможе застосовуватисязастосовуватися
гекотонгекотон: : осмолярністьосмолярність 890 890 мОсммОсм//лл, , щощо
забезпечуєзабезпечує можливістьможливість використаннявикористання вв
периферічніпериферічні венивени; ; міститьмістить: : збалансованийзбалансований
розчинрозчин ГЕКГЕК 130/04, 130/04, ксилитолксилитол, , натріюнатрію лактатлактат, , 
натрійнатрій, , калійкалій, , кальційкальцій, , магніймагній..



ПоказиПокази додо гемотрансфузіїгемотрансфузії

ПроблемаПроблема показівпоказів додо гемонтрансфузіїгемонтрансфузії——цеце
проблемапроблема компенсаціїкомпенсації організмоморганізмом анемічноїанемічної
гіпоксіїгіпоксії. . ОптимальніОптимальні показипокази додо
гемотрансфузіїгемотрансфузії: : заза умовиумови нормоволеміїнормоволемії
зниженнязниження концентраціїконцентрації НвНв < 70 < 70 гг//лл. . НаНа розсудрозсуд
лікарялікаря–– припри НвНв 70 70 –– 90 90 гг//лл ((враховувативраховувати АТАТ, , 
ЧССЧСС, , лактатлактат, , ScvOScvO22, , наявністьнаявність свіжоїсвіжої кровікрові, , 
наявністьнаявність ЧМТЧМТ) ) ПриПри НвНв > 90 > 90 –– 100 100 гг//лл ––
профузнапрофузна, , неконтрольовананеконтрольована кровотечакровотеча



ТрансфузіїТрансфузії СЗПСЗП

ПереливанняПереливання свіжозамороженоїсвіжозамороженої плазмиплазми іі
тромбоцитівтромбоцитів повпов’’язаніязані ізіз розвиткомрозвитком ГРДСГРДС тата
СПОНСПОН уу критичнокритично хвориххворих пацієнтівпацієнтів

((Khan H, BelsherJ, Yilmaz M, et al.. Chest. 2007 Khan H, BelsherJ, Yilmaz M, et al.. Chest. 2007 

May;131(5):1308May;131(5):1308--14).14).

НаНа сьогоднішнійсьогоднішній деньдень єє загальновизнанимзагальновизнаним, , щощо
переливанняпереливання СЗПСЗП вв клінічнійклінічній практиціпрактиці
проводитьсяпроводиться лишелише зз метоюметою попередженняпопередження абоабо
корекціїкорекції порушеньпорушень гемостазугемостазу, , щощо повязаніповязані ізіз
дефіцитомдефіцитом факторівфакторів згортаннязгортання



ШкідливіШкідливі ефектиефекти RBC: RBC: 

ЛізисЛізис RBC RBC вивільняєвивільняє вільнийвільний гемоглобінгемоглобін, , щощо
звзв’’язуєязує окисокис азотуазоту ((NO), NO), викликаючивикликаючи
вазоконстрікціювазоконстрікцію тата гемолізгемоліз

((BennettBennett--Guerrero E, et al. Proc Natl Acad Sci USA. Guerrero E, et al. Proc Natl Acad Sci USA. 

2007;104:170632007;104:17063––17068.)17068.)

ЗменшенняЗменшення рівнярівня натріюнатрію тата збільшеннязбільшення рівнярівня каліюкалію
((Karam O, et al. Transfusion. 2009;49:2326Karam O, et al. Transfusion. 2009;49:2326––2334).2334).

ЗменшенняЗменшення pH pH тата PaO2 , PaO2 , збільшеннязбільшення лактатулактату тата
PaCO2 PaCO2 

(Bennett(Bennett--Guerrero E, et al. Proc NatlAcad SciUSA. Guerrero E, et al. Proc NatlAcad SciUSA. 

2007;104:170632007;104:17063–– 17068)17068)

КоагулопатіяКоагулопатія тата збільшеннязбільшення ризикуризику тромбозутромбозу



ЗначенняЗначення гіперкоагуляціїгіперкоагуляції

ПриблизноПриблизно уу чвертічверті травмованихтравмованих пацієнтівпацієнтів припри
госпіталізаціїгоспіталізації визначаєтьсявизначається гіперкоагуляціягіперкоагуляція. . 
ПацієнтиПацієнти цієїцієї групигрупи потребувалипотребували переливанняпереливання
меншоїменшої кількостікількості препаратівпрепаратів кровікрові, , особливоособливо
плазмиплазми. . УУ нихних такожтакож більшбільш низькиминизькими булибули
показникипоказники 2424--годинноїгодинної тата 77--денноїденної смертностісмертності, , 
тата більшбільш низьканизька частотачастота смертельнихсмертельних випадківвипадків, , 
повпов’’язанихязаних зз кровотечеюкровотечею. . 



ДякуюДякую заза увагуувагу


