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КількістьКількість пологівпологів вв КМЦРПМКМЦРПМ
2010 2010 –– 2015 2015 рррр..



СтруктураСтруктура пологівпологів уу 2014 2014 рр. . 

КМЦРПМ – центр по наданню допомоги вагітним
з ГРВІ та грипом



Гостра респіраторна вірусна інфекція та
вагітність: аналіз клінічного досвіду

зз 29.10.2009 29.10.2009 рр. . попо
01.02.2010 01.02.2010 рр

 всього знаходилось

з гострою вірусною

інфекцією - 434434
 з них: з підтвердженим

діагнозом

 грипу А/H1N1 – 4343

 ЛетальністьЛетальність

–– 1 (1 (2,32%2,32%))

ЗЗ 01.12.2015 01.12.2015 рр. . попо
01.03.2016 01.03.2016 рр

 347 347 вагітнихвагітних тата

породільпороділь

78 78 жінокжінок

ЛетальністьЛетальність

–– 1 (1 (1,28%1,28%))



ЕпідеміологіяЕпідеміологія, , летальністьлетальність

 ЗаЗа данимиданими ВООЗВООЗ нана 66 вереснявересня 20092009::

ЛетальністьЛетальність уу ВАІТВАІТ 11,4 11,4 ––
68,4% 68,4% 

 За даними МОЗ України материнська
летальність від грипу

 2009 2009 –– 2010 2010 рррр –– 84 84 жінкижінки

 2015 2015 --2016 2016 рррр –– 44 вагітнівагітні



ОсобливостіОсобливості клінічногоклінічного перебігуперебігу
грипугрипу АА//H1N1 H1N1 уу 20152015--2016 2016 рррр..

 РізкийРізкий підйомпідйом tt°° додо 3939°° СС безбез продромупродрому

 ПроявиПрояви первиннопервинноїї імуносупрессіїімуносупрессії

 ЛейкопеніяЛейкопенія < 2 < 2 –– 3  3  тистис..

 ЗначнийЗначний інтоксикаційнийінтоксикаційний синдромсиндром

 ЧастаЧаста деструкціядеструкція легеньлегень ((спонтаннийспонтанний
пневмоторакспневмоторакс))







№ Ознака (референтне
значення)

Чутл.,
%

Спец.,
%

Відносний
ризик (RR)

95 % СІ AUC ± σ

1 SpO2 (< 94 %)
при госпіталізації

84,4 95 75,4 40,0 –145,7 0,909 ± 0,0127

2 ЧД (> 25/хв.)
при госпіталізації

61 94,9 25,2 13,7 – 46,3 0,899 ± 0,0474

3 PaO2/FiO2 (<200)
при госпіталізації

75,9 97,8 84,0 47,5 – 148,6 0,870

4 PaO2/FiO2 (<250)
при госпіталізації

55,2 98,5 48,2 30,3 – 76,7 0,769

5 ЧСС (>125 уд/хв.)
при госпіталізації

4,2 99 4,1 1,0 – 16,2 0,516 ± 0,5796

6 Шоковий індекс (більше 1) 33,3 92,3 5,7 3,2 – 10,2 0,628

7 Креатинін крові (80 
мкмоль/л та вище)

55,3 78,6 3,5 2,0 – 6,3 0,784 ± 0,0273

8 Порушення свідомості 14,6 100 4,6 3,5 – 6,2 0,573

Предиктори несприятливого перебігу ГРВІ та грипу у вагітних
при госпіталізації

Найбільш вагомими прогностичними чинниками тяжкого перебігу (смертності) у вагітних при
госпіталізації виступають:
•зниження рівня сатурації нижче 94 % , 
•зниження коефіцієнта оксигенації (PaO2/FiO2) нижче 200 
•ЧД > 25/хв
•значення креатиніну крові 80 мкмоль/л та вище під час переведення у ВІТ



ПоказанняПоказання додо госпіталізаціїгоспіталізації уу відділеннявідділення
інтенсивноїінтенсивної терапіїтерапії

1. 1. СатураціяСатурація < 94% < 94% заза умовиумови прогресуючоїпрогресуючої гіпоксеміїгіпоксемії
рефрактерноїрефрактерної додо проведенняпроведення неінвазивноїнеінвазивної кисневоїкисневої
терапіїтерапії вв обоб''єміємі 1010--15 15 лл//хвхв. . нана протязіпротязі 3 3 -- 5 5 хвилинхвилин. . 

2. 2. ЧДЧД > 25 > 25 заза хвилинухвилину

3. 3. ЧССЧСС > 120 > 120 заза хвилинухвилину. . 

4.  4.  КількістьКількість балівбалів заза шкалоюшкалою комком ГлазгоГлазго < 12 < 12 балівбалів

5. 5. СудомиСудоми. . 

6. 6. НедостатністьНедостатність іншихінших органіворганів тата системсистем ((ниркованиркова, , 
печінковапечінкова, , порушенняпорушення гемостазугемостазу, , геморагічнийгеморагічний синдромсиндром
тощотощо). ). 





ЯкЯк попередитипопередити дихальнедихальне
виснаженнявиснаження??

 ОксигенотерапіяОксигенотерапія

 РаннєРаннє проведенняпроведення СРАРСРАР

 ПоказиПокази додо РеспіраторноїРеспіраторної ПідтримкиПідтримки

ТахіпноеТахіпное ↑↑ 35 35 заза хвхв.,..,.

ГіпоксичнеГіпоксичне порушенняпорушення свідомостісвідомості

РаОРаО2 2 ↓↓ 60 60 мммм ртрт стст, , SpO2SpO2↓↓ 90%90%

PaCO2 PaCO2 ↑↑ 55 55 мммм ртрт стст



 застосування високих показників режиму ПДКВ
підвищує внутрішньогрудний тиск, зменшуючи, 
таким чином, повернення венозної крові до серця, а
також підвищуючи тиск в лівому передсерді, що вкрай
несприятливо відносно лівошлуночкової недостатності та
«виснажує» пацієнта на самостійному диханні, так як
приходиться долати значний опір газового потоку на
видиху

 виходячи з нашого досвіду, застосування режиму СРАР з
ПДКВ, значення ПДКВ повинні бути в межах 7-10 
см водного стовбчика

Ведення жінок з дихальною недостатністю

на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями



ПоказиПокази додо переводупереводу нана ШВЛШВЛ

 задишказадишка ((ЧДЧД  40 40 заза хвхв.),.),

 прогресуючепрогресуюче зниженнязниження насиченнянасичення кровікрові
киснемкиснем ((РаОРаО2 2  60 60 мммм ртрт..стст) ) припри 100% 100% 
інгаляціїінгаляції киснюкисню, , 

 рефрактернарефрактерна гіпертензіягіпертензія абоабо гіпотензіягіпотензія
тата тахікардіятахікардія ((більшебільше 120 120 удуд. . заза
хвилинухвилину), ), 

 гострегостре порушенняпорушення серцевогосерцевого ритмуритму, , 

 акроціанозакроціаноз, , 

 гіпоксичнегіпоксичне збудженнязбудження



РекомендованіРекомендовані параметрипараметри вентиляціївентиляції
легеньлегень

 РреакРреак нене вищевище 35 35 смсм..водвод..стст;;

 ДОДО 55--6 6 млмл//кгкг;;

 FiO2FiO2 додо 60%; 60%; ЗаЗа необхідностінеобхідності –– 100%100%

 РЕЕРРЕЕР (8(8--12 12 смсм..водвод..стст.);.);

 припри прогресуванніпрогресуванні гіпоксеміїгіпоксемії ((РаОРаО2/2/FiOFiO2 =200) 2 =200) 
перехідперехід нана вентиляціювентиляцію зізі співвідношеннямспіввідношенням ТіТі::ТеТе
більшебільше 1:1  1:1  тата збільшеннязбільшення FiOFiO2 2 заза необхідностінеобхідності

додо 9090--100%100%..



««Open up the Lung and Keep it OpenOpen up the Lung and Keep it Open»»

««ВідкрийВідкрий легенілегені тата тримайтримай їхїх відкритимивідкритими»»



ЦільовіЦільові показникипоказники оксигенаціїоксигенації

 РаОРаО2 2 вищевище 60 60 мммм..ртрт..стст.,.,

 SpOSpO2 2 вищевище 90%,90%,

 РРvvОО2 2 вв межахмежах 3535--45 45 мммм..ртрт..стст.,.,

 SvOSvO2 2 вищевище 60% 60% припри FiOFiO2 2 додо 60% 60% 
тата ПТКВПТКВ додо 15 15 смсм..водвод..стст. . 



Ведення жінок з дихальною недостатністю
на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями

 ЗаЗа умовиумови відсутностівідсутності адаптаціїадаптації диханнядихання
хвороїхворої додо апаратуапарату ШВЛШВЛ проводятьпроводять
аналгоседаціюаналгоседацію..

 НаНа другудругу--третютретю добудобу ШВЛШВЛ накладаютьнакладають
трахеостомутрахеостому. . ВВ подальшомуподальшому необхіднонеобхідно
зволоженнязволоження трахеїтрахеї розчинамирозчинами зз
антибіотикамиантибіотиками. . 

 НеобхідноНеобхідно проводитипроводити систематичнийсистематичний
рентгенологічнийрентгенологічний контрольконтроль тата
фібробронхоскопіюфібробронхоскопію ((систематичнасистематична заза
показаннямипоказаннями),),



Ведення жінок з дихальною недостатністю
на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями

 ЗаЗа умовиумови відсутностівідсутності ефектуефекту відвід
проведенняпроведення респіраторноїреспіраторної підтримкипідтримки тата
наявностінаявності організаційнихорганізаційних можливостейможливостей ––

проведенняпроведення ЕКМОЕКМО










МедикаментознаМедикаментозна терапіятерапія



 обмеженняобмеження обоб’’ємуєму інфузійноїінфузійної терапіїтерапії
додо мінімумумінімуму, , якийякий життєвожиттєво
необхіднийнеобхідний длядля введеннявведення
медикаментознихмедикаментозних середниківсередників ((нене
більшебільше 500 500 млмл))

Ведення жінок з дихальною недостатністю

на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями



Об’єм інфузійної терапії в перші
п’ять діб лікування у ВІТ

Зміни гематокриту в перші
п’ять діб лікування у ВІТ

У пацієнток в групі померлих:

Об'єм інфузії достовірно збільшувався
від першої до п'ятої доби лікування у
ВІТ (Р<0,05)

Ми застосовували :

Рестриктивний тип інфузійної терапії
Добову потребу рідини вагітні отримували
ентеральним шляхом

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

Доба лікування у ВІТ

О
б
'є

м
 і

н
ф

у
зі

ї, 
м

л
/д

о
б

у

Група 1 (померлі) 866,3 1160,5 1141,5 1279,0 1257,8

Група 2 (КМЦРПМ) 464,6 406,9 389,1 490,0 404,7

1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5 доба

Р=0,004

Р=0,000003

Р=0,00029

Р=0,0025

Р=0,0027

Вплив різних стратегій інфузійної терапії у
ВІТ на виживання вагітних з ГРВІ та грипом



 застосуваннязастосування діуретиківдіуретиків ((інгібіторівінгібіторів
спіронолактонуспіронолактону абоабо салуретиківсалуретиків))

 зз нашогонашого досвідудосвіду введеннявведення діуретиківдіуретиків іі збереженнязбереження
погодинногопогодинного діурезудіурезу нене меншеменше 0,50,5млмл//кгкг//годгод єє дужедуже
важливимважливим, , післяпісля введенннявведенння фуросемідафуросеміда SpOSpO2 2 суттєвосуттєво
підвищуєтьсяпідвищується

 якщоякщо хворийхворий знаходитьсязнаходиться нана ШВЛШВЛ, , тото проведенняпроведення ШВЛШВЛ
єє додатковимдодатковим показаннямпоказанням длядля застосуваннязастосування діуретиківдіуретиків..

Ведення жінок з дихальною недостатністю

на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями



0

50

100

150

200

250

1 доба 2 доба 3 доба 4 доба 5 доба

Доба лікування у ВІТ

м
к

м
о

л
ь

/
л

Група 1

Група 2

Зміна рівня креатиніну протягом перших
п’яти діб лікування у ВІТ
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м
м

о
л

ь
/

л

Група 1

Група 2

р<0,05

У пацієнток в групі померлих:
Рівень креатиніну достовірно
збільшувався від першої до пятої доби
лікування у ВІТ
Відповідає першій стадії
пошкодження нирок за шкалою RIFLE 
(стадія “ризик”)

Ми застосовували :
Погодинний контроль діурезу
при зниженні погодинного діурезу нижче
0,5 мл/кг/год ми призначали діуретики.

Пошкодження нирок вдалось попередити

Зміна рівня сечовини протягом перших
п’яти діб лікування у ВІТ

Оцінка функції нирок в перші п'ять діб
лікування у ВІТ у хворих ретроспективної та

групи оптимізованого лікування



 застосуваннязастосування кортикостероїдівкортикостероїдів уу лікуваннілікуванні

легеневоголегеневого дистресдистрес--синдромусиндрому, , попо сутісуті –– ««шоковоїшокової
легенілегені»»

 доцільнодоцільно використовувативикористовувати бентаметазонбентаметазон ((БетаспанБетаспан) ) 
уу дозахдозах відвід 12 12 додо 24 24 мгмг нана добудобу, , щощо дозволяєдозволяє
проводитипроводити потинабряковупотинабрякову тата протишоковупротишокову терапіютерапію, , 
особливоособливо важливуважливу длядля відновленнявідновлення альвеолярноальвеолярно--
капілярнихкапілярних мембранмембран тата покращенняпокращення дифузіїдифузії киснюкисню

Ведення жінок з дихальною недостатністю

на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями



БетаспанБетаспан®®
протизапальнийпротизапальний ефектефект

Фосфолипаза А2, 
Гиалуронидаза

ФосфолипазаФосфолипаза АА22, , 
ГиалуронидазаГиалуронидаза

Простагландини
лейкотрієни

Простагландини
лейкотрієни

Стабілізація
мембран тучних
клітин, лізосом

Стабілізація
мембран тучних
клітин, лізосом

Поділ тучних клітинПоділ тучних клітин

Гістамін, Серотонін, 
Брадикінін

Гістамін, Серотонін, 
Брадикінін

Фактор активації тромбоцитів та
проліферації сполучної тканини

Фактор активації тромбоцитів та
проліферації сполучної тканини

БетаспанБетаспан



 МаліМалі дозидози кортикостероїдівкортикостероїдів зменшуютьзменшують
дозидози симпатоміметиківсимпатоміметиків тата інотропівінотропів, , щощо
прискорюєприскорює розрішеннярозрішення шокушоку.. John L. Moran, John L. Moran, 

Petra L. Graham, Sue Rockliff et al. UpdatingPetra L. Graham, Sue Rockliff et al. Updating the evidence for the role of the evidence for the role of 
corticosteroids in severe sepsis and septiccorticosteroids in severe sepsis and septic shock: a Bayesian metashock: a Bayesian meta--analytic analytic 
perspective // Crit. Care. perspective // Crit. Care. —— 2010. 2010. —— 14(4).14(4).

 БетаметазонБетаметазон ((БетаспанБетаспан) ) ізомерізомер
дексаметазонудексаметазону, , якяк іі дексаметазондексаметазон маємає 3030--
тити кратнукратну кортикоїднукортикоїдну активністьактивність уу
порівнянніпорівнянні зз гідрокортизономгідрокортизоном, , однакоднак
меньшуменьшу мінералокортикоїднумінералокортикоїдну активністьактивність
тата кращукращу біодоступністьбіодоступність



У пацієнток в групі померлих:
 6% отримували глюкокортикоїди

Ми застосовували :
 у 76 % вагітних дексаметазон в
середньодобовій дозі 16 ± 8 мг

ЗастосуванняЗастосування глюкокортикоїдівглюкокортикоїдів уу ванітнихванітних зз
тяжкимтяжким перебігомперебігом ГРВІГРВІ тата грипугрипу



 повноціннеповноцінне ентеральнеентеральне харчуванняхарчування ((уу

випадкувипадку проведенняпроведення ШВЛШВЛ -- зондовезондове), ), аа такожтакож
надходженнянадходження вв організморганізм рідинирідини уу кількостікількості нене меншеменше
2,0 2,0 -- 2,5 2,5 лл ентеральниментеральним шляхомшляхом

 обовобов’’язковеязкове застосуваннязастосування вв комплексномукомплексному лікуваннілікуванні
антигіпоксантівантигіпоксантів ((вітмінувітміну ЕЕ) ) ΩΩ--3 3 компонентівкомпонентів, , 
ммуколітичнуколітичноїої терапітерапіїї, , вітамінотерапівітамінотерапіїї ((вітамінвітамін СС, , 
аскорутинаскорутин))

Ведення жінок з дихальною недостатністю

на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями



АнтибіотикотерапіяАнтибіотикотерапія..

 слідслід починатипочинати зз цефалоспоринівцефалоспоринів уу поєднанніпоєднанні зз
сумамедомсумамедом чичи клацидомклацидом, , уу подальшомуподальшому –– згіднозгідно
отриманихотриманих результатіврезультатів бактеріальнихбактеріальних посівівпосівів

 ПриПри наявностінаявності метицилінрезистентногометицилінрезистентного
стафілококустафілококу -- лінезолідлінезолід, , цефтобіпролцефтобіпрол, , 
ванкоміцинванкоміцин;;

 ПриПри встановленнівстановленні діагнозудіагнозу нозокоміальноїнозокоміальної
пневмоніїпневмонії призначаютьсяпризначаються карбопенемикарбопенеми. . 

БезБез окремихокремих показаньпоказань нене застосовуватизастосовувати
більшебільше 2 2 антибіотиківантибіотиків!!!  !!!  

антигрибковаантигрибкова терапіятерапія ((мікосістмікосіст, , флуконазолфлуконазол) ) 



Ведення жінок з дихальною недостатністю
на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями

 НезалежноНезалежно відвід термінівтермінів розвиткурозвитку
захворюваннязахворювання призначаєтьсяпризначається
озельтамівірозельтамівір уу подвійнійподвійній лікувальнійлікувальній
дозідозі –– 150 150 мгмг двічідвічі нана деньдень.  .  

 УУ разіразі рефрактерностірефрактерності додо озельтамівіруозельтамівіру
можливоможливо застосуваннязастосування потрійноїпотрійної
противірусноїпротивірусної терапіїтерапії ((озельтамівірозельтамівір -- 150 150 
мгмг двічідвічі нана деньдень + + ремантадинремантадин –– 100 100 мгмг
двічідвічі нана деньдень + + рібаверінрібаверін –– 200 200 мгмг 33--4 4 
разирази нана добудобу))



 слідслід відмітитивідмітити, , щощо клінічнийклінічний станстан такихтаких хвориххворих протікаєпротікає
хвилеподібнохвилеподібно, , періодиперіоди незначнихнезначних покращеньпокращень
чередуютьсячередуються зз різкимирізкими погіршеннямипогіршеннями загальногозагального станустану, , 
якіякі проявляютьсяпроявляються інтерстиціальнимінтерстиціальним набрякомнабряком легеньлегень, , 
падіннямпадінням гемодинамікигемодинаміки, , щощо можеможе вимагативимагати
використаннявикористання ββ--симпатоміметиківсимпатоміметиків ((добітамінудобітаміну) ) іі
додатковогододаткового введеннявведення діуретиківдіуретиків іі кортикостероїдівкортикостероїдів, , аа
такожтакож катетеризаціїкатетеризації центральноїцентральної венивени

Ведення жінок з дихальною недостатністю

на тлі грипу А/Н1N1 (пандемічного)

за власними спостереженнями



 постійнимпостійним моніторингоммоніторингом життєвожиттєво--важливихважливих функційфункцій
організмаорганізма

 беззаперечнимбеззаперечним виконаннямвиконанням лікувальнихлікувальних заходівзаходів

 достатньоюдостатньою кваліфікацієюкваліфікацією лікарівлікарів тата медичнихмедичних сестерсестер

 наявністюнаявністю необхідноїнеобхідної медичноїмедичної апаратуриапаратури, , уу томутому числічислі
длядля проведенняпроведення ШВЛШВЛ вв різноманітнихрізноманітних режимахрежимах

 наявністюнаявністю необхіднихнеобхідних лікувальнихлікувальних препаратівпрепаратів

УспіхУспіх інтенсивноїінтенсивної терапіїтерапії
визначаєтьсявизначається



Дякую
за

увагу!


