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МЕТА - ОНОВИТИ ТЕРМІНИ СЕПСИС ТА СЕПТИЧНИЙ ШОК, 
А ТАКОЖ СПРИЯТИ БІЛЬШ РАННІЙ ДІАГНОСТИЦІ СЕПСИСУ

2001-2016:
 Сепсис - наявність 

інфекції+ 2критерія ССЗВ

 Тяжкий сепсис - сепсис +  
поліорганна 
недостатность

 Септичний шок -
розвиток стійкої 
гіпотензії, незважаючи 
на достатню інфузійну 
підтримку

2016:

 Сепсис - загрозлива життю 
органна дисфункція, внаслідок 
порушення відповіді хазяїна 
на інфекцію

 Тяжкий сепсис

 Септичний шок - гіпотензія на 
фоні адекватної інфузійної 
підтрими, та приєднання 
вазопрессорів (СерАТ 65мм рт 
ст); рівень лактату ≥ 2 ммоль/л

Singer M. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) //JAMA. – 2016. – Т. 315. – №. 8. –

С. 801-810



Нова шкала qSOFA (Quick SOFA Score) 
for Sepsis Identification

 На основании: Singer M. et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) //JAMA. –

2016. – Т. 315. – №. 8. – С. 801-810



A. ПОЧАТКОВА РЕСУСЦИТАЦІЯ (initial resuscitation)

 Невідкладний початок заходів інтенсивної 
терапії.

 Довенне введення розчинів кристалоїдів, 
щонайменше - 30 мл/кг протягом перших 3 
год.

 Після початкової ресусцитації - переоцінка 
об’єму подальшої інфузійної терапії на 
основі гемодинамічного статусу хворого.

 Початковий цільовий САТ 65 мм рт.ст. у 
пацієнтів з СШ, які потребують 
вазопресорної підтримки.



D. АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ТЕРАПІЯ (antimicrobial therapy)

 Довенне введення АБП якнайшвидше, після 
визначення інфекційного агенту (протягом 1 год).

 Стратегії дозування АБП грунтуючись на 
фармакокинетиці/фармакодинаміці та 
специфічних властивостей антибіотика.

 Призначення емпіричної комбінованої 
антибактеріальної терапії, спрямованої на 
найбільш вирогідного збудника/збудників на 
початковому етапі лікування СШ (застосування 
щонайменше 2 препаратів різних класів).

 Рання деескалація (згідно результатів 
антибіотикограми).



ВИБІР АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ 

ДЛЯ ЛІКУВАННЯ Г(+) НІ

Глікопептиди
(ванкоміцин, 
тейкопланін)

Оксазолідинони 
(ЛІНЕЛІД)

Гліцилцикліни
(тігациклін)

Даптоміцин

Цефалоспроини
V покоління



ВИБІР АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ Г(-) НІ
МОНОТЕРАПІЯ

Карбапенеми

 Ертапенем

 Іміпенем

 Меропенем

 Доріпенем

Захищені цефалоспорини

цефоперазон/сульбактам

Захищені пеніциліни

піперацилін/тазобактам

КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ

Цефалоспорини III-IV

+

Аміноглікозиди

Тобраміцин (БРАКСОН)

або

Колістин

Фторхінолони II-VI

?
Гліцилцикліни

?



H. КОРТИКОСТЕРОЇДИ (corticosteroids)

 Автори не пропонують використовувати 
внутрішньовенний гідрокортизон для лікування 
пацієнтів з септичним шоком, якщо адекватна 
рідинна ресусцитація і терапія вазопресорами
здатні стабілізувати гемодинаміку. Якщо це не 
досяжною, пропонується використання 
внутрішньовенного гідрокортизону в дозі до 200 
мг/добу.



O. КОНТРОЛЬ ГЛІКЕМІЇ (glucose control)

 використовувати протоколи при контролі рівня 
глюкози крові у хворих ВІТ з сепсисом.

 починати введення інсуліну при рівні глюкози крові 
після дворазового виміру > 180 мг/дл (>10 ммоль/л). 
Такий підхід повинен забезпечувати верхній рівень 
глюкози в крові ≤180 мг / дл (≤10 ммоль / л), швидше 
за ніж верхній рівень глюкози в крові ≤110 мг / дл
(≤6,1 ммоль / л).

 контролювати глікемію кожні 1-2 год до тих пір, поки 
рівень глюкози крові та швидкість інфузії інсуліну не 
будуть стабільні, а потім через кожні 4 години у 
хворих, які отримують інфузію інсуліну.

 використовувати артеріальну кров, якщо у пацієнта є
артеріальний катетер, а не капілярну кров та її 
визначення за допомогою глюкометрів



R. ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ  (venous thromboembolism prophylaxis)

 проведення фармакологічної профілактики 
венозної тромбоемболії (ВТЕ) 
нефракційованим гепарином (НФГ) або 
низькомолекулярних гепаринів (НМГ) при 
відсутності протипоказань до застосування 
цих препаратів.

 автори рекомендують НМГ, а не НФГ для 
профілактики ВТЕ при відсутності 
протипоказань до застосування НМГ.

 поєднання фармакологічної і механічної 
профілактики ВТЕ, коли це можливо.

 використовувати механічні методи 
профілактики ВТЕ, коли протипоказано 
проведення фармакологічної профілактики.



T. НУТРІТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (nutrition)

 не рекомендують застосування раннього лише ПХ або
ПХ+ЕХ (якнайшвидше розпочинати ЕХ), навіть у 
критичних хворих, які можуть харчуватись ентерально;

 розпочинати раннє ЕХ, а не лише довенне введення
глюкози у хворих з сепсисом та СШ, які можуть
ентерально харчуватись;

 застосовувати раннє трофічне/низькокалорійне або
раннє повне ЕХ у критичних хворих з сепсисом та СШ;

 не рекомендовано застосування омега-3 ЖК, аргініну
та глутаміну в якості імунної добавки критичних хворих
з сепсисом та СШ;

 використовувати прокінетики у пацієнтів, які мають
порушення засвоєння нутрієнтів;

 Рекомендовано встановлювати інтестінальний зонд 
для проведення ентерального харчування (post-pyloric
feeding tubes) у критичних хворих з сепсисом та СШ, у 
хворих з порушенням моторики шлунку та засвоєння
їжі та хворих з високим ризиком аспірації.



Віце-президент Асоціації анестезіологів України

Член-кореспондент НАМН України, 

професор Глумчер Фелікс Семенович,



СЕПСИС

Нові методи лікування

Глумчер Ф.С

Національний медичний університет імені 

О.О.Богомольця

Тернопіль, 2018



• Рання ефективна ресусцитація рідиною є критичною 

для стабілізації викликаної сепсисом недостатньої 

перфузії тканин або септичного шоку. Викликана 

сепсисом недостатня перфузія може привести до гострої 

дисфункції органів. Цей фіксований об’єм рідини 

дозволяє клінічним лікарям почати ресусцитацію без 

застосування розширенного моніторингу.

• Рекомендовано продовжувати інфузійну терапію, 

поки гемодинамічні фактори продовжують 

поліпшуватись (BPS).

Інфузійна терапія при септичному шоку



Реосорбілакт та збалансовані 

кристалоїди в терапії септ. шоку
• 60 пацієнтів із сепсисом, гіпотензією (САТ<90 

mm Hg) та гіпоперфузією (лактат >2 
ммоль\л)+потреба у вазопрессорах

• Рандомізація 1:1:1: Ресорбілакт (10-15 мл\кг), 

р-н Рінгер-малат, ізотонічний р-н NaCl

• Оцінка ефективності: СрАТ, СВ, СІ, кліренс 

лактату

• Оцінка безпеки: показники коагулограми, 

ниркової функції



Біфазна парадигма сепсису

Історично, сепсис, як вважали, складається з 

начальної гіперзапальної фази (SIRS), з

наступною антизапальною або 

імуносупресивної фази (компенсаторний

антизапальный синдром, CARS, потім 

імунопараліч – MARS) [Hotchkiss RS, Karl IE. The pathophysiology and 

treatment of sepsis. N Engl J Med. 2003; 348(2):138–150. Hotchkiss RS, Monneret G, Payen D. 

Immunosuppression in sepsis: a novel understanding of the disorder and a new therapeutic approach. Lancet 

Infect Dis. 2013; 13(3):260–268.]. Сьгодні стало ясно, що 

гіперзапальна та антизапальна фази можуть 

зустрічатися в той самий час протікання 

сепсису Monneret G, Venet F, Kullberg BJ, Netea MG. ICU-acquired 

immunosuppression and the risk for secondary fungal infections. Med Mycol. 2011; 

49(Suppl 1):S17–S23.  Otto GP, Sossdorf M, Claus RA, Rodel J, Menge K, Reinhart 



2 фази іммунного гомеостазу 

при сепсисі



Результати клінічних іспитів, в яких використовували 

блокаду прозапальних медиаторів, були невтішними. 

• Клінічні іспити включали застосування 

антагонистів TNF та IL-1β, блокаторів Толл-

подібних рецепторів (TLR), інгибітори

тромбоцитактивуючого фактору (Xigris12-14), 

антикоагулянтів, антагонистів ендотоксину, 

гемофильтрацію з метою видалити розчинні 

ендотоксини та цитокини, всі з них в кінцевому 

результаті не виявили ефективність, а, в деяких 

випадках, погіршували результат.Hotchkiss RS, Monneret

G, Payen Lancet Infect Dis 2013; 13:260-8; . Cohen J, Opal S, Calandra T. Lancet

Infect Dis 2012; 12:503-5;  Vincent JL, Sun Q, Dubois MJ. Clin Infect Dis 2002; 

34:1084-93. 



Модуляція лімфосупресії
• У більшості септичних хворих збільшується 

експресія PD-1 на Т-лимфоцитах, що сприяє  

переходу з гіперзапалення до гіпoзапалення. 

Стимуляція  PD-1 інгибує проліферацію Т-

лимфоцитів, збільшується секреція IL-10, 

викликає апоптоз та анергію,  інгибує 

цитотоксичність CD8 T кліток (Keir ME, et al. 2008;  

Sharpe AH, et al. 2007). Руйнування осі PD-1/PD-L  або 

фармакологічна блокада збільшували 

виживання при  бактеріальному та грибковому 

сепсисі у мишей (Lazar-Molnar E,, et al. 2008; Brahmamdam P, 

2010; Zhang Y, et al. 2010)



Член-кореспондент НАМН України,

професор Черній Володимир Ілліч,



Нейротравма: принципы диагностики и интенсивной 

терапии (Guidelines for the Management of Severe

Traumatic Brain Injury, Fourth Edition,  2016)

Член-корр. НАМН Украины, профессор, главный научный сотрудник 

Черний В.И. 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні 

питання анестезіології та інтенсивної терапії» IV Галицькі анестезіологічні читання"

Тернопіль , 15 - 16.02.18

http://062.ua/uploaded/Image/articles/img062/VUZi/meduniver.jpg
http://www.telemed.org.ua/eng/conference/images/imageU4G.jpg


Объемная реконструкция хода нервных волокон (белое вещество головного мозга)

Методы нейровизуализации мозга  (МРТ – трактография, ПЭТ)

здоровый доброволец
Ж., 20 лет, 

пограничные нарушения

Ж., 41 год, 

корсаковский синдром

M., 39 лет, вегетативный 

статус



Многопараметрическая  

оценка состояния больного 

с острым церебральным 

поражением



Guidelines for the Management of Severe

Traumatic Brain Injury, 3rd Edition,  2007

• Рекомендации на уровне стандартов (доказательства 

1-го уровня) для ЧМТ сформулированы для применения

глюкокортикоидов (увеличивают летальность на 4%) 

• Из доказательств 2-го уровня приняты  рекомендации :

• необходимо избегать гипотензии (САД > 100-110 мм рт. ст.; 

• избегать профилактической гипервентиляции ( рСО2 менее 35 мм рт ст);

• проводить мониторинг ВЧД (ШКГ менее 8 баллов и нарушения на КТ); 

• профилактическое применение антиконвульсантов (до 7 дней) ;

• кормление больных с ЧМТ необходимо начинать в первые трое суток;

• аналгоседация: рекомендуется пропофол для седации и контроля за ВЧД;

• поддержание церебральной перфузии (ЦПД до 70 мм рт. ст.);

• введение маннитола в дозе 0,25-1,0 г/кг для снижения ВЧД; введение 

маннитола, гидроксиэтилкрахмала и гипертонических растворов;

• Из доказательств 3-го уровня приняты следующие рекомендации :

• избегать гипоксии: рО2 >60 мм рт ст, а SO2 > 90% (SjO2, ptiO2, rSO2);

• профилактика инфекционных осложнений и венозных тромбозов;

• гипотермия до уровня 32-35°С более 48 часов снижает смертность.

Guidelines of severetraumatic brain injury .3rd edition. // Journal of Neurotrauma. - 2007. – Vol. 24. – P 43-52.

Christiansen T., Soreide K., Ringdal K. Injury, Int. J. Care Injured.- 2009.



Larry B. Goldstein
Lancet 2004; 363:414-415.

СНИЖЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ АЦЕТИЛХОЛИНА
ведет к ремоделированию синапсов, 

уменьшению плотности рецепторов,

дегенерации структур головного мозга,

прогрессированию когнитивной дисфункции



доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НМАПО 

ім. П.Л. Шупика М.М. Пилипенко
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Секції присвячені рспіраторній підтримці, які доступні

на сайті Європейської Спілки Анестезіологівв (ESA)

https://academy.esahq.org/esa
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Кожен четвертий обідній симпозіум був  присвячений 

респіраторній тематиці
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На виставці можна було щось нове подивитися, 

а в респіраторній тематиці попрактикуватися
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Критичні ситуації з дихальними шляхами:

не можна інтубувати, не можна вентилювати
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Транстрахеальна струминна вентиляція на певний час 

відійшла на другий план на користь хірургічної конікотомії



39

Видих через тонку ЕТТ забезпечується створенням

негативного тиску (jet-пристроєм чи аппаратом)

https://www.youtube.com/watch?v=ZJbTcXEH-Hw



40

Навчання фіброоптичній інтубації: реальність для базових

навиків + віртуальність для експертних (Paul Baker)
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Чи впливає інтраопераційний рівень FiO2 та ПТКВ на 

післяопераційний об'єм ателектазів? (Paolo Pelosi)



професор Ткаченко Руслан Опанасович



Антибіотикорезистетність в акушерстві та 

шляхи їх подолання
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Антибіотикорезистетність в акушерстві та 
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Лісний І.І.

н/д відділ анестезіології та ІТ, 

Національний інститут раку  м. Київ



Варіації превентивної анестезії / 

аналгезії в онкохірургії

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ»

IV ГАЛИЦЬКІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ
15 – 16 лютого 2018 р.

м. Тернопіль

Лісний І.І.
н/д відділ анестезіології та ІТ, 
Національний інститут раку

м. Київ



Резюме по исследованию

Введение Дексалгина и Инфулгана за 30 минут до начала 
хирургического вмешательства по сравнению введением 
этих препаратов в конце операции способствует: 

1. более стабильному уровню обезболивания (по ANI 
монитору), 

2. снижению общей дозы фентанила во время операции 

3. менее выраженной стресс-реакции (по уровню 
кортизола и  глюкозы во время операции)



ОТ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ

НОЦИЦЕПЦИИ

К ОПТИМАЛЬНОМУ  

ОБЕЗБОЛИВАНИЮ

ANALGESIA 

NOCICEPTION

INDEX

Е.ЧУМАЧЕНКО   (Франція)                                               

16.02.2018   



ПАРАДОКС ОПИОИДОВ

• ОПИОИДЫ 

ОДНОВРЕМЕННО ЯВЛЯЮТСЯ:

➢ АНАЛЬГЕТИКАМИ

➢ ГИПЕРАЛЬГЕТИКАМИ

➢ ИММУНОМОДУЛЯТОРАМИ.



ПРЕВЕНТИВНАЯ 

АНАЛЬГЕЗИЯ
ЦЕЛЬ:

ПЕРИОПЕРАЦИОННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ОПИОИДОВ

ПОСТОПЕРАЦИОННУЮ 

ГИПЕРАЛЬГЕЗИЮ

ПРЕВЕНТИВНАЯ АНТИГИПЕРАЛЬГЕЗИЯ



Клиническая оценка глубины анестезии

и её лимиты

‒ АД, ЧСС , потоотделение, слезотечение                

‒ Двигательная реакция

‒ Диаметр зрачка

• Отсутствие предварительных признаков: анализ a posteriori

• Гемодинамический ответ:  
✓ низкая чувствительность, слабая специфичность

✓ Гиповолемия, артериальная гипертония, фармблокада

✓ Лапароскопия, Феохромоцитома

✓ Сильные дозы морфиномиметиков

• Движения, альвеолярная вентиляция
✓ Мышечные релаксанты





Морфиномиметики

Дисперсия может достигать 500%!!!

Индивидуальная чувствительность ! 



Мониторинг боли и баланс NAN

• EEG: BIS и Entropy…. Index « Cortical 

Imput »,  CVI (Composite Variability Index)

• Индекс SPI – амплитуда пульсовой волны

• Пупилометрия – рефлекс расширения 

зрачка (Algiscan*)

• IRSN – Index de Réponse aux Stimuli 

Nociceptivfs (SmartPilot*)

• Conductence cutanée (Medstorm)

• Вариабельность сердечного ритма 

(Analgesia Nociception Index*)



Периоперационный мониторинг 

аналгезии. Что нового?

• ANI базируется исключительно на 

определении парасимпатического тонуса.

Попытки определения 

вагосимпатического 

баланса  

предпринимались и ранее.



Непрерывная оценка индекса

• Процесс анализа  10 сек. 

• Перерасчёт каждую 1 сек.

• Непрерывная оценка анальгезии 

• Индекс ANI от 0 до 100 

• Два  графика: мгновенное (i) и 

среднее (m) значения 



"Зелёный коридор" индекса





Клиническое применение ANI



Интерпретация ANI

Передозировка *

Адекватная анальгезия

Умеренная боль

Сильная боль

* риск послеоперационной гиперальгезии

зона комфорта



професор Фесенко  Володимир Сергійович



професор Фесенко Володимир Сергійович



професор Фесенко Володимир Сергійович









Синдром Мендельсона в 

акушерстве

Запорожская медицинская академия 
последипломного образования

Профессор С.Н. Гриценко

2018, Тернополь 



ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕГІОНАРНИХ 

ТЕХНІК ЗНЕБОЛЕННЯ В ЛАПАРОСКОПІЧНІЙ 

ХІРУРГІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

С.Воротинцев

Тернопіль, 16.02.2018

ІV Галицькі

анестезіологічні

читання



Періопераційна
тромбопрофілактика
(гайдлайни ESA-2017)

проф. Улболган Фесенко
Конфлікт інтересів: 

Я не маю ніякого конфлікту інтересів!

Тернопіль – 15-16.02.2018. 

Львівський національний медичний 
університет імені Данила Галицького



Неперервна професійна освіта 
анестезіолога: дискусійні

питання

Юрій Кучин

Інститут післядипломної освіти НМУ імені О.О. 
Богомольця

IV НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

«ГАЛИЦЬКІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНІ 
ЧИТАННЯ:АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ 

ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ»м. Тернопіль 

16.02.2018

12.30-12.45



КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ



Президент Асоціації анестезіологів України

професор Дубров Сергій Олександрович



Дякую за увагу!



ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас до участі в 

II Подільській міжрегіональній науково-практичній

конференції:

«Актуальні питання невідкладної допомоги, інтенсивної

терапії та анестезіологічного забезпечення важких

хворих», яка відбудеться

11-12 жовтня 2018  року

в м. Вінниця

Виконавчий директор:

проф. Гомон М.Л.

0677243107;  0637780660;  

mgomon@meta.ua


