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FEATURES OF PAIN IN DIABETIC PATIENTS WITH ACUTE CORONARY 

SYNDROME 

Background. According to the World Health Organization (WHO), diabetes was the 

seventh leading cause of death in 2016 and is the leading cause of blindness, kidney failure, heart 

attacks, stroke, and lower limb amputations. Cardiovascular diseases, in particular coronary artery 

disease (CAD), remain a common cause of hospitalization of diabetic patients. Thus, according to 

the Centers for Disease Control and Prevention in the United States (CDC), in 2020, among 7.8 

million adult patients who were diagnosed with diabetes at discharge from the hospital, the 

prevalence of cardiovascular pathology was 75.5:1000, the prevalence of CAD was 18.9:1000. 

There is an opinion that diabetic patients have a high frequency of atypical course of acute coronary 

syndrome (ACS), and the data on this are quite contradictory. 

Aim of the study. To determine the features of pain syndrome and the degree of its severity 

in patients with acute coronary syndrome and diabetes mellitus. 

Materials and methods. The study involved 24 diabetic patients (19 men and 5 women) 

aged 45-83 years who were urgently hospitalized with acute coronary syndrome (ACS). Pain 

assessment was performed at the time of hospitalization and immediately after revascularization of 

the coronary arteries according to the following criteria: visual analogue scale (VAS), numeric 

rating scale (NRS), clinical data (sweating, tremor, blood pressure, pulse), biochemical markers 

(blood glucose level). 

Results. Most patients (87.5%) at the time of hospitalization complained of chest pain, the 

rest were not bothered by any pain. Patients described pain as "burning" (29.17 %), "squeezing" 

(29.17 %), " tightness" (25.0 %), "tingling" (4.17 %). There were also complaints of difficulty 

breathing (12.5 %), shortness of breath (12.5 %), palpitations (41.67 %), excessive sweating (16.67 

%). There was no statistically significant difference between the results of pain assessment by VAS 

and NRS (p>0.1). The results of the subjective assessment of the pain syndrome by VAS and NRS 

indicate that before revascularization, moderate and severe pain occurred with equal frequency. 

There were no statistically significant fluctuations in blood pressure and heart rate (HR) before and 

after the intervention in patients with different pain intensities (p>0.1). At the time of 

hospitalization, the mean systolic blood pressure was 135.71±18.70 mm Hg, diastolic blood 

pressure was 83.71±14.67 mm Hg, heart rate was 73.08±11.35 bpm. The mean value of glycemia at 

the time of hospitalization was 8.19±3.45 mmol/l (8.17±3.61 mmol/l in men, 8.28±3.13 mmol/l in 

mailto:mvbolyuk0709@gmail.com


Матеріали Британо-Українського симпозіуму (БУС-13), Київ, 21-24 квітня 2021 р. 

 

7 
 

women). Blood glucose level ≥10.0 mmol/l was detected in 5 patients, which was 20.83% of all 

patients. The majority of this category had severe pain (60.0%). 

Conclusions. In patients with myocardial infarction and diabetes, the typical clinical picture 

of ACS (87.5% of patients) prevailed over the painless form. Before revascularization, moderate 

and severe pain occurred with equal frequency; there is no statistical difference between blood 

pressure, heart rate and blood glucose level (p>0.1) in patients with severe and moderate pain. 

Hyperglycemia (≥10.0 mmol/l) was detected in 20.83%, among this category of patients dominated 

by patients with severe pain (60.0%). The lack of difference between the values of the studied pain 

criteria may be due to the sample size, the low sensitivity of the criteria, the development of 

diabetic neuropathy, as a result, there is a need for further study of the phenomenon of pain in 

patients with ACS and diabetes. 

 

 

UDC 616-053.9-089:612.887 

Ploshchenko Y. 

State Institution "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine", Dnipro 

e-mail: ploshchenkoyulia@gmail.com 

СARDIOVASCULAR COMORBIDITY IN ELDERLY AND PREOPERATIVE 

MANAGEMENT OF ANAESTHESIA 

 

Background. An increase in the number of elderly patients is a serious problem for surgery 

and anesthesiology [1]. These patients are characterized by several comorbidities, especially 

cardiovascular disease [2]. This increases the operational risk and the development of perioperative 

complications. The synthesis of endothelin-1 (ET-1) determines endothelial dysfunction is a trigger 

in the pathogenesis of CVD [3]. ET-1 has a deleterious effect on the heart, can lead to cardiac 

complications in the perioperative period [4]. 

The goal of our study was to examine and evaluate the structure of comorbidity endothelial 

function in elderly patients with concomitant CV pathology in non-cardiac surgery after 

anaesthesia. 

Material and Methods. The study was performed in the clinic of the Department of 

Anesthesiology, IC, and EM. We examined 200 patients aged 60 to 82 years for abdominal surgery. 

55 patients were randomized into 2 groups according to gender - a subgroup of women (n=32) and 

men (n=23). They were representative of gender, age, ASA, BMI. 

mailto:ploshchenkoyulia@gmail.com
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Comorbidities were accounted for systems; identification of the prevailing pathology; 

identifying the causes of mortality. Preoperative patients with CVD managed following ESC 

Guidelines (2009, 2014) Guidelines for preoperative cardiac risk assessment and perioperative 

cardiac management in non-cardiac surgery. 

All patients received pharmacological treatment of hypertension and CAD according to the 

current guidelines including β-blockers, nitrate, angiotensin-converting enzyme inhibitors/BRA, 

part of the patients with the use of calcium channel blockers and diuretics. ET-1 in EDTA-plasma 

determined by enzyme immunoassay (set Biomedica) (1) preoperative, (2) 1-st day, (3) 5-s day. 

Data are presented as M±m, a statistically significant value of p<0,05. 

Results and Discussion. The severity of the patients corresponded to 58% of ASA II, 42% - 

ASA III. Coronary artery disease and cardiosclerosis occurred in 30,6 and 58,3% of patients. Nearly 

25% of patients were mentioned joint comorbidity across multiple systems. 

We compared the levels of ET-1 in elderly patients with CVD. In the preoperative period, 

the level of ET-1 in all patients was increased by 45% compared to the reference values up to 

0,556±0,02 fmol/ml. Thus, we received confirmation of endothelial dysfunction in patients. 

Increased levels of marker and 1 day after surgery. In a subgroup of men, it was higher than in 

women (0,698±0,03 and 0,583±0,9 fmol/ml, respectively). By the 5th day, the level of ET-1 in both 

groups significantly decreased to the preoperative baseline to 0,582±0,013 mmol/ml but did not 

reach the reference values. 

Conclusion. Comorbidity was found in 94% of the elderly. The most frequent one was 

cardiovascular (90%). In 42% of cases, there are multiple comorbidities. The prevalent cause of 

death was a progression of chronic cardiovascular disease, development of acute cardiovascular 

disease. Elderly patients with concomitant CVD showed a significant increase in the level of ET-1 

in plasma, indicating the presence of endothelial dysfunction. In the early postoperative period, the 

vascular endothelium responds release vasoconstrictor marker to the operative trauma, and men 

more. By the 5th day of the postoperative period, signs of endothelial dysfunction in elderly patients 

were reduced but did not disappear completely. To clarify the mechanisms and consequences of 

endothelial dysfunction further research is needed. 

References 
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WAYS TO TACKLE NEONATAL PAIN IN THE INTENSIVE CARE UNIT 

Background. Untreated pain reduces the response to treatment of underlying disease, the 

deterioration of nursing results, the formation of chronic pain and asthenia in the late periods. 

The aim of research was a comparative analysis of the effectiveness of neonatal treatment 

of pain being treated in the ICU. 

Materials and methods. Conducted cohort prospective study, which included 20 newborns 

with pain after prolonged surgery without concomitant enteric insufficiency. Children were divided 

into two groups depending on the method of anesthesia. Group I (n = 10) were newborns who 

underwent analgesia by administering morphine intravenously. Group II (n = 10) were newborns to 

whom morphine was administered enterally in combination with intravenous administration of 

paracetamol for breakthrough pain. 

Results. The results of the study show that after intravenous administration of morphine, a 

sufficient level of analgesia was immediately achieved, whereas the full effect after enteral 

administration was achieved only on the second day, and there was a need for additional analgesia 

with paracetamol. However, children who received a tablet in the form of morphine had 

significantly fewer hemodynamic complications and did not need long-term respiratory support. In 

addition, in children receiving the intravenous form of morphine, severe withdrawal symptoms were 

observed on the 7th day of the postoperative period, and newborns required analgesia with 

paracetamol, while oral administration of glucose during manipulations was sufficient for children 

of group II. The duration of stay in ICU is significantly shorter in children of group II, which also 

indicates a better tolerance of intestinal forms of morphine. Our pain monitoring checklist allows 

you to additionally conduct effective pain diagnostics, evaluate the dynamics of pain, and timely 

adjust pain therapy. 

Conclusions. Using of tablet morphine in newborns with surgical pathology without enteric 

insufficiency has fewer complications and has better tolerance. 
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EVALUATION OF “EMERGENCY MEDICINE” COURSE EFFICIENCY THROUGH THE 

EYES OF NEUROLOGY INTERNS 

Background. For 15 years Department of Anesthesiology, Intensive Care and Emergency 

Medicine FPE has been providing the "Emergency medicine" course for interns in order to prepare 

them for the licensed integrated exam "KROK-3". 

Methods. We analyzed 50 anonymous survey results, filled in by neurology interns over the 

past 2 years, to study the quality and optimize this type of training. 

Results. All educational material for self-tuition was posted on the academy website in the 

form of voiced multimedia lectures, lecture tests, test sets, training programs. 64.7% of respondents 

had high and very high material and technical capacities to process the provided information, and 

35.3% ― satisfactory. However, information availability level was rated by 72.2% of respondents as 

very high, 22.2% as high and only 5.6% as moderate. That is, the vast majority of interviewed interns 

found the opportunity to take full advantage of the training material provided. 66.6% of respondents 

used the information provided by the department for self-training fully, 22.2% ― partially and 

11.1% ― sometimes (they also used other sources insufficiently). 

The amount of educational information provided during the course was assessed as sufficient 

by 94.4% of respondents and only by 5.6% as moderate. Importance of the provided course for 

passing the license exam was rated as significant by 44.4% of respondents, viable was 50.0% and 

only 5.6% was moderate. Value of the course for further medical activity was noted as valuable by 

61.1%, and useful - another 38.9% of respondents. But only 11.1% of respondents admit the 

stimulating effect of the LIE "KROK-3" on improving medical skills, 61.1% perceive it as a forced 

necessity, and 27.8% of respondents generally deny its feasibility. 

33.3% of respondents prefer the interpretation of tasks from test bases before the theoretical 

discussion of topics, the other 66.7% consider both types of educational work equally important. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinhorn%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25919729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Steinhorn%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25919729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McPherson%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25919729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Anderson%20PJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25919729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neil%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25919729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Doyle%20LW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25919729
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inder%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25919729
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83.3% of respondents had a complete understanding between the interns and the professor, 

and 16.7% had an average level of understanding (namely, those who had the vast majority of 

negative characteristics in the survey). 

Conclusion. Thus, the quality of the course was highly appreciated by the subjects of 

education and further requires development of new pedagogical approaches from the standpoint of 

the modern youth psychological characteristics. 
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PROBLEMS OF DISTANCE LEARNING OF DENTAL INTERNS AT THE 

"EMERGENCY MEDICINE" COURSE 

Background. The COVID-19 pandemic and related quarantine measures have made 

significant changes to the educational process. Distance education in quarantine is gaining 

prominence, but its quality is currently questionable. 

Methods. We analyzed 80 anonymous surveys filled out by dental interns after finishing 

"Emergency Medicine" course remotely and getting credit. This allowed us to get mostly honest 

answers from the subjects of education. 

Results and conclusions. Generation Y mostly doesn’t build long-term plans, so for 

millennials, today's result is more important, i.e. getting credit for the course passed. To achieve 

this, most dental interns do not neglect fraudulent methods. In our previous research, we identified 

the problem of using unauthorized actions during testing and developed a number of tools to 

combat this phenomenon in classroom. The problem of academic integrity in distance learning 

proved to be even more complex. A necessary component of education is the control of acquired 

knowledge. Assessment of learned information is useful for students as an element of critical 

attitude to their own knowledge and capabilities. Unfortunately, in distance learning it’s quite 

difficult to trace the cases of interns' use of unauthorized materials during oral interviews, and in 

test control it is almost impossible. Most modern pedagogues are optimistic about the significant 

increase in test results in distance learning comparing to classroom. But this is not always true. 

According to the anonymous survey, 64.7% of dental respondents constantly use unauthorized 

methods in oral answering, 35.3% of respondents use them irregularly, and only 11.8% of young 
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colleagues never use them. At test control these indicators were 5-10% higher. It’s possible to 

eradicate this problem in classroom, but with distance education it still remains open. 
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ERECTOR SPINE PLANE BLOCK ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ, БЕЗПЕЧНИЙ ТА ЕФЕКТИВНИЙ 

КОМПОНЕНТ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ 

Сучасні підходи до анестезіологічного забезпечення хірургічних втручань мають 

тенденцію до максимального обмеження використання наркотичних анальгетиків із 

досягненням найбільшого комфорту для пацієнта. Крім відносно незначних, на перший 

погляд, ускладнень опіатів таких як нудота та блювання, існують набагато небезпечніші 

побічні дії, які можуть привести до летального наслідку. 

Одним з основних досягнень у періопераційному веденню пацієнта є глобальна 

розробка та імплементація ERAS протоколів, в основу яких ліг мультидисциплінарний підхід 

до передопераційної підготовки, інтраопераційного ведення та післяопераційної реабілітації 

з використанням мультимодальної та епідуральної анестезії. Незважаючи на свою 

ефективність, епідуральна анестезія має ряд небезпечних ускладнень та обмежень у 

використанні, особливо у пацієнтів, які отримують антикоагулянти. 

Реґіонарна анестезія може бути ефективним компонентом мультимодальної анестезії 

та покращити результати лікування пацієнта. У 2016 році Мауріціо Фореро був 

запропонований Erector spinae plane block (ERPB) для лікування грудного нейропатичного 

болю [1]. Його робота дала поштовх для багатьох дослідників знайти механізм дії та місце дії 

анестетика. Багато досліджень на трупах не завжди демонструють однакове розповсюдження 

анестетика, порівняно з дослідженнями на живих людях з використанням контрастної 

речовини з подальшою магнітно-резонансною томографією. Ці дослідження демонструють 

не тільки паравертебральне поширення анестетика а й розповсюдження його в епідуральний 

простір. Цю різницю в отриманих результатах можна пояснити тим, що у живих пацієнтів 

при диханні виникає негативний плевральний тиск, що зумовлює рух m. Erector spine в 

сторону плевральної порожнини та покращує розповсюдження анестетика у 

паравертебральний та епідуральний простір. ESPB при торакальних хірургічних втручаннях 

дозволяє зменшити кількість наркотичного анальгетика та забезпечити комфорт пацієнта в 
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післяопераційному періоді [2]. З не меншим успіхом ESPB почали використовувати при 

хірургічних втручаннях на черевній порожнині [3]. Також доведена анальгетична 

інтраоперційна ефективність навіть у старших пацієнтів з високим ризиком ускладнень при 

ендопротезуванні кульшового суглоба [4]. З’являються обнадійливі результати досліджень 

використання ESPB при операціях на відкритому серці. 

Напевно однією з найбільш багатообіцяючих ситуацій використання ESP блоку є 

хірургічні втручання на хребті. Опис багатьох клінічних випадків доводить також 

ефективність блоку при міофасціальному больовому синдромі, як в грудному, так і в 

поперековому відділі хребта. Пошуки місць використання продовжуються й актуальність 

блоку з кожним роком зростає. Так, статистика опублікованих статей, які стосуються ESP 

блоку на PubMed.gov перевищує 700 і кількість з кожним роком зростає. Крім того, чимала 

кількість досліджень зареєстрована на сайті clinicaltrials.gov і більшість з них на стадії 

набору пацієнтів. Одне з них проводиться нами на базі Рівненської обласної лікарні 

(NCT04697498), вже отримані проміжні результати і вони досить показові. 

Висновок. ESP блок є універсальним, ефективним та відносно простим методом 

реґіонарної анестезії, що ефективно покращує результати лікування пацієнта та зменшує 

кількість інтра- та постопераційних ускладнень. 
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РОЛЬ РЕСПІРАТОРНОЇ ПІДТРИМКИ У ФОРМУВАННІ ІНСОМНІЇ У ХВОРИХ НА 

COVID-19 

Вступ. Частота безсоння у пацієнтів з COVID-19 є значно вищою порівняно із 

загальною популяцією. Доступна література не містить даних щодо зв’язку вираженості 

інсомнії з тяжкістю гіпоксії та типом респіраторної підтримки. 

Матеріали та методи. У когортне дослідження увійшло 198 пацієнтів 

госпіталізованих із підтвердженою методом ПЛР інфекцією SARS-CoV-2. Неінвазивну 

вентиляцію (NIV) проводили 64 пацієнтам, оксигенотерапію за допомогою лицевої маски 

отримували 78 пацієнтів, у групу без респіраторної підтримки увійшло 56 пацієнтів. За 

гендерним, віковим складом та коморбідністю суттєвої відмінності між групами виявлено не 

було. Для оцінки вираженості гіпоксії розраховували співвідношення SpO2/FiO2. Наявність 

інсомнії оцінювалась за Афінською шкалою безсоння. 

Результати. SpO2/FiO2 для групи NIV становило 156,4 ± 32,0; для групи 

оксигенотерапії ― 186,4 ± 48,2 та без респіраторної підтримки ― 369,9 ± 56,8. Інсомнія 

виявлена у 96,9 % для групи NIV, у 82,1 % для групи оксигенотерапії та у 71,4 % пацієнтів 

групи без респіраторної підтримки. Кореляційний зв’язок між балом за Афінською шкалою 

безсоння та SpO2/FiO2 склав 0,58; між балом за Афінською шкалою безсоння та типом 

респіраторної підтримки ― 0,35. 

Висновки. Таким чином виявлена вища ступінь залежності інсомнії від SpO2/FiO2, 

ніж від типу респіраторної підтримки, може свідчити про превалювання тяжкості гіпоксії у 

формуванні інсомнії. 
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СЕДАТИВНА ТЕРАПІЯ ХВОРИХ З АЛКОГОЛЬНИМ ДЕЛІРІЄМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДЕКСМЕДЕТОМІДИНУ 

Вступ. Однією з головних проблем охорони здоров’я у світі є зловживання алкоголем, 

найважчим наслідком чого є стан відміни з делірієм. Досі продовжується пошук безпечної 

комбінації препаратів для забезпечення адекватного рівня седації. 

Мета. Порівняти ефективність і безпечність традиційної седативної терапії 

алкогольного делірію діазепамом із його комбінацєю з дексмедетомідином. 

Матеріали та методи. Обстежено та проліковано 37 пацієнтів з алкогольним делірієм 

віком більше 18 років. Рівень седації визначали за шкалою RASS. Контролювалися 

артеріальний тиск, пульс, частота дихання та сатурація. Хворі були рандомізовані на 2 групи. 

В першій групі з 19 пацієнтів седація проводилась шляхом внутрішньовенного введення 

діазепаму за симптомзалежним протоколом, за потребою додатково використовували 

галоперидол. У другій групі з 18 хворих діазепам вводився на фоні постійної інфузії 

дексмедетомідину гідрохлориду зі швидкістю 0,7 мкг/кг/год. 

Результати та їх обговорення. В групі з дексмедетомідином цільові значення рівня 

седації 0 – -1 бали за шкалою RASS не викликали розладів дихання з рівнем сатурації крові 

нижче 93% та частотою дихання нижче 9 за хвилину, а гіпотензія виявлена в 1,6 разів рідше, 

ніж у групі з діазепамом. У групі без дексмедетомідину в 6 (32 %) пацієнтів відмічено 

зниження частоти дихання, а у 7 (37 %) ― сатурації крові менше 93 %, а гіпотензія 

спостерігалась у 8 (42 %) пацієнтів. Галоперидол загалом використовувався лише у 4 

пацієнтів групи без дексмедетомідину. 

Висновки. Включення постійної інфузії дексмедетомідину гідрохлориду забезпечує 

кращі результати та більшу безпечність седативної терапії хворих з синдромом відміни 

алкоголю з делірієм. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ 

ДІАБЕТ: КЛІНІКА ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ 

 

Діабетичний кетоацидоз (ДКА) – стан вираженої декомпенсації цукрового діабету 

(ЦД), обумовлений абсолютним дефіцитом інсуліну, підвищенням рівня контрінсулярних 

гормонів, що супроводжуються активацією кетогенезу та тяжкими водно-електролітними та 

метаболічними порушеннями [1]. Наявний ДКА може ускладнювати перебіг COVID-19, 

погіршувати стан хворих та підвищувати летальність [2]. Автори обговорюють причини 

виникнення тяжкого ДКА у хворих на COVID-19, фактори ризику та особливості лікування 

таких пацієнтів. 

Власний досвід. Автори представляють власний досвід лікування 14 пацієнтів (3,55% 

від загальної кількості 394 пролікованих пацієнтів), що перебували у відділенні COVID-1 

Універсальної клініки «Оберіг», у яких під час стаціонарного лікування розвинулися ознаки 

ДКА. Серед 14 хворих було 6 жінок та 8 чоловіків, середній вік хворих жіночої статі – 70,1 

років (52-91), пацієнтів чоловічої статі – 53,5 років (52-71), ЦД типу 1 був у 4 пацієнтів, ЦД 

типу 2 – у 10 пацієнтів. Середня тривалість ЦД була – 6,4 роки, у 2 хворих ЦД був виявлений 

вперше під час стаціонарного лікування.  

Було встановлено, що картина ДКА розвивалася на фоні менш високих рівнів глікемії 

(у хворих на COVID при наявності розгорнутої картини ДКА рівень глікемії був 12-16 

ммоль/л, тоді як у хворих без інфекції – 20-22 ммоль/л, p<0,05). Виявилося, що усі хворі на 

ДКА попередньо отримували терапію глюкокортикостероїдами (дексаметазон у середній 

добовій дозі - 14 мг або солу-медрол у середній добовій дозі - 65 мг у залежності від тяжкості 

стану пацієнтів), що додатково підтверджує антиінсулінову і катаболічну роль 

глюкокортикостероїдів. У всіх хворих на ДКА рівень осмолярності крові перевищував 310 

мосмоль/л, що свідчить про наявність комбінованої декомпенсації вуглеводного обміну – 

кетоацидозу та гіперосмолярного стану. Таке поєднання вимагало більш активної тактики 

волемічної підтримки і ретельної організації режиму харчування і пиття у пацієнтів. 

Результати лікування у всіх пацієнтів були позитивними, у всіх пацієнтів з епізодами 

ДКА була досягнута нормалізація показників вуглеводного обміну. 
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕСПІРАТОРНОЇ ПІДТРИМКИ ВИСОКИМ ПОТОКОМ 

КИСНЮ ТА CPAP-ТЕРАПІЇ ПРИ ВАЖКОМУ ПЕРЕБІГУ РЕСПІРАТОРНОГО ВАРІАНТУ 

COVID-19 

Актуальність. Поширення інфекції SARS-CoV-2 (COVID-19) залишається 

проблемним питанням та вимагає комплексного підходу до вирішення проблеми інтенсивної 

терапії дихальної недостатності. Переважання синдрому гострої дихальної недостатності при 

пневмонії та ГРДС, спричинених COVID-19, ставить на перше для виживання місце 

адекватність та ефективність респіраторної підтримки [1]. Швидкість збільшення кількості та 

якості апаратів ШВЛ, термінове залучення до роботи з ними лікарів-«не анестезіологів» 

значно випереджають появу у цих спеціалістів досвіду для найбільш ефективного 

користування запропонованими режимами ШВЛ, де розплатою стає життя пацієнта. Тому 

обговорення досвіду використання різних методів респіраторної підтримки в практиці при 

COVID-19 є актуальним та своєчасним. 

Мета дослідження. Проаналізувати ефективність респіраторної підтримки високим 

потоком кисню та CPAP-терапії на перебіг респіраторного варіанту COVID-19. 

Матеріали та методи. Було проаналізовано 821 випадків перебігу тяжких пневмоній 

та ГРДС, спричинених лабораторно підтвердженою інфекцією COVID-19. Пацієнти 

знаходились на лікуванні у ВАІТ КНП МКЛ № 1 м. Вінниці. 570 пацієнтів отримували 

початкову респіраторну підтримку методом неінвазивної вентиляції в режимі CPAP, з 

подальшим переведенням на високопотокову вентиляцію у випадку позитивної динаміки та 
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зменшенню проявів дихальної недостатності. 251 пацієнтів одразу отримували підтримку 

високим потоком. Аналіз отриманих даних проводився за позитивним результатом 

пролікованих випадків у відділенні. 

Результати. Неінвазивна вентиляція в режимі CPAP, як метод респіраторної 

підтримки, мала позитивний результат у 416 пацієнтів (73 %) з прогресуючою дихальною 

недостатністю та приводила до покращення загального стану. Проте у 154 пацієнтів (27 %) 

дихальна недостатність прогресувала та закінчувалася неблагополучно. У другій групі 

хворих (n = 251) у 115 хворих (46 %), яким розпочинали респіраторну підтримку високим 

потоком, отримали покращення загального стану та не потребували подальшої підтримки в 

режимі CPAP. Хворі переведені з покращенням. Проте у 136 пацієнтів (54 %) не було 

позитивної динаміки, що вело до прогресування дихальної недостатності та закінчувалось 

летально. 

Висновки. Таким чином, раннє переведення на режим CPAP, порівняно з 

високопотоковою інсуфляцією кисню, в нашій лікарні забезпечує кращі результати 

виживання хворих з ураженням легень СOVID-19. Раннє переведення тяжких хворих на 

CPAP-терапію збільшує виживаність на 27 %. Високопотокова інсуфляція кисню доречна 

пацієнтам у періоді відновлення, які знаходились на неінвазивній штучній вентиляції легень. 

Початкова високопотокова терапія пацієнтам які поступають у ВАІТ у тяжкому стані 

очевидно вимагає більшого досвіду та догляду медичного персоналу. 
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ХАРАКТЕР СПРИЙНЯТТЯ БОЛЮ У ПАЦІЄНТІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП 

Вступ. Больове відчуття відоме всім живим організмам. Однак воно сприймається по 

різному залежно від сили та характеру травмувального фактора, чутливості організму, 

активності систем сприйняття рівня болю, зовнішніх конкуруючих факторів впливу. Так для 

новонароджених і дітей раннього віку реакція на больове подразнення відтермінована, проте 
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більш генералізована за відповідю на больове ушкодження. В підлітковому віці велика 

питома вага емоційного чинника в сприйнятті та відповіді на больовий подразник. У зрілому 

віці сприйняття болю та форма відповіді на подразник залежить від способу життя, професії, 

зовнішнього середовища. Різні відчуття та реакція на біль, що змінюються надзвичайно 

швидко, є у вагітних, роділь та породіль. Різне больове сприйняття у хворих людей, яке 

залежить як від характеру захворювання, так і від ділянки ушкодження. У похилому та 

старечому віці больові відчуття можуть характеризуватись як гіперстезією, так і анестезією 

[1]. Таким чином дослідження відповіді на больове подразнення повинно носити 

симетричний білатеральний характер, а динаміка реакції на біль в часовому градієнті, що ми 

і досліджували. 

Мета. Порівняти динаміку показника порогу больової чутливості (ПБЧ) у пацієнтів 

різних вікових груп за допомогою градуйованого електричного подразника в 

післяопераційному періоді. 

Матеріали та методи. Проведено дослідження динаміки ПБЧ при післяопераційному 

больовому синдромі у 80 пацієнтів: 1‒5 років (1 група), 17‒20 років (2 група), 30‒36 років (3 

група) та 65‒70 років (4 група) по 20 пацієнтів в кожній групі. Дослідження проводили 

градуйованим електричним подразником на симетричних ділянках передпліччя через 24 та 

48 год. після операції. Хворі рандомізовані за статтю, характером та складністю хірургічного 

втручання за ASA. 

Результати. Дослідження рівня ПБЧ показало відсутність вірогідної відмінності між 

показниками членів кожної групи на 24 та 48 годину післяопераційного періоду (р1=0.7), 

(р2=0.8), (р1=0.6), (р1=0.7). При порівнянні між групами через 24 години після операції 

отримана відмінність в показнику ПБЧ між 1-ю та 2-ю групами (р=0.006), між 1-ю та 3-ю 

групами (р<0.001), між 1-ю та 4-ю групами (р=0.009), між 2-ю та 3-ю групами (р=0.03), між 

2-ю та 4-ю групами (р<0.005), між 3-ю та 4-ю групами (р<0.02). Аналогічна залежність 

виявлена через 48 годин після хірургічного втручання. 

Висновки. Використання методики градуювання ПБЧ на симетричних ділянках тіла 

забезпечує чутливість метода та вірогідні показники низького градієнту коливань в групі. Це 

дає можливість порівнювати ПБЧ між різними віковими групами. Підтверджена різниця в 

ПБЧ між різними віковими групами, що робить порівняння в групах по вертикалі більш 

точними. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ РОДОВ 

Эпидуральная аналгезия (ЭА) – это наиболее эффективный способ борьбы с родовой 

болью. В Украине это весьма спорная тема, не взирая на достаточное количество 

метаанализов и статей. Существует мнение, что ЭА не только продлевает роды, но и 

приводит к повышению частоты оперативных и инструментальных родоразрешений. Так же 

нет четкости в понимании, когда нужно начинать обезболивания и что делать с 

обезболиванием во втором периоде родов. В то же время в недавнем обзоре Кокрановской 

базы данных эпидуральная аналгезия была признана наиболее эффективным способом 

управления болями по сравнению с ингаляционной анестезией, опиодными и неопиоидными 

анальгетическими средствами системного действия, немедикаментозными средствами.  

В клинике «Лелека» для обезболивания родов активно используется епидуральная 

аналгезия. Для епидурального обезболивания применяется ропивакаин в концентрации от 

0,1% до 0,2% в объёме 10-12 мл в сочетании с фентанилом по методике пациент 

контролируемой аналгезии (РСА). Комбинация этих препаратов позволяет снизить дозу 

местного анестетика. В результате блокируются каналы восприятия боли, но 

чувствительность двигательных нервов сохраняется. Мы добиваемся необходимого баланса 

между степенью обезболивания и сохранением свободы движений. 

Проанализировав нашу работу за 2020 год, а это 2314 родов из них епидуральных 

аналгезий (89,2%). У обезболеных епидурально пациенток роды закончились кесаревым 

сечением у 12,4%), вакуум-экстракцией у 1,5%. Имея такие данные, мы пришли к выводам: 

1. Обезболивание родов – это очень важный аспект организации родовспоможения. 

Эффективное обезболивание с применением нейроаксиальной аналгезии растворами 

местных анестетиках в низкой концентрации – это безопасный метод обезболивания родов. 

2. Нет необходимости задерживаться с началом эпидуральной аналгезии в родах, ее 

можно начинать после первой просьбы женщины об обезболивании.  

3. ЭА не приводит к увеличению вероятности кесарева сечения по сравнению с 

парентеральным введением наркотических анальгетиков. Она может приводить к 

незначительному увеличению инструментального родоразрешения через естественные 

родовые пути. 
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4. Применение эпидуральной аналгезии не оказывает влияние на риск отрицательных 

неонатальных исходов. 

5. Нет смысла останавливать ЭА во втором периоде родов. 

6. Для епидурального обезболивания нужно использовать низкую концентрацию 

местных анестетиков в сочетании с наркотическими анальгетиками. 

7. Методика пациент контролируемой аналгезии (РСА) имеет преимущество над 

«ручными» болюсами. 
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BLOOD PATCH ЯК МЕТОД ВИБОРУ ЛІКУВАННЯ ПОСТПУНКЦІЙНОГО 

ГОЛОВНОГО БОЛЮ 

 

Періопераційна безпека реґіонарної анестезії вища, ніж загальної – і це встановлений 

факт, проте при її виконанні можливий ряд ускладнень, одним з яких є ненавмисний прокол 

твердої мозкової оболонки (ТМО) та як наслідок постпункційний головний біль (ППГБ). 

Дані різних досліджень з ППГБ сильно варіюють. Так, головний біль зустрічається в 30-50% 

випадків після діагностичної або лікувальної люмбальної пункції, в 0-5% випадків після 

спінальної анестезії, і також більше 85% випадків ненавмисної пункції твердої мозкової 

оболонки під час епідуральної анестезії / аналгезії пологів [1]. Чинниками, що впливають на 

виникнення ППГБ є: вік пацієнта, стать, розмір голки, кут напрямку голки до твердої 

мозкової оболонки та тип голки, досвід анестезіолога [2]. Причиною розвитку ППГБ є 

витікання цереброспінальної рідини через отвір у ТМО, що виникає після пункції. Головний 

біль може поєднуватись з нудотою, запамороченням, диплопією. 

Проаналізувавши нашу роботу за 2020 рік, а це 2314 пологів (89,2% епідуральних 

аналгезії в пологах), ми мали ППГБ внаслідок ненавмисного проколу ТМО у 7 пацієнток. 

Згідно з прийнятим в нашій клініці локальним протоколом ми застосували для лікування 

ППГБ пломбування аутокров’ю (blood patch). Ця процедура являє собою ін'єкцію 20 мл 

гомологічної крові в епідуральний простір. Частота успіху цих маніпуляцій (за даними 

зарубіжної літератури) досить висока (> 95%), хоча іноді їх доводиться повторювати. У 

вітчизняній літературі досить мало даних про виконання взагалі blood patch. ППГБ після 
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пломбування аутокров’ю купований на третю добу післяпологового періоду пацієнтки 

виписані до дому. Через 10 днів у телефонній розмові жінки підтвердили, що мають гарне 

самопочуття, головний біль більше не турбував. 

Список літератури: 
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2. Bezov D., Lipton R.B., Ashina S. Post-dural puncture headache: part I diagnosis, 

epidemiology, etiology, and pathophysiology // Headache. 2010. Jul.; 50(7):1144–52. 

 

 

 

 

УДК 616-085.615.38] (0.75.4) 

Жежер А.О., Недашківський С.М., Галушко О.А.
 

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, м.Київ,  

e-mail: zhezh@mail.ru 

ПРАВИЛО «7D» В ІНФУЗІЙНІЙ ТЕРАПІЇ 

 

Одні з перших спроб уніфікації термінології інфузійної терапії (ІнфТ) були зроблені у 

протоколі NICE (Великобританія, 2012), де виділили «Правило 4R» та у Національній 

настанові з інфузійної терапії (Україна, 2016), де сформулювали вже «5П». У 2020 році під 

час Конгресу «Euroanaesthesia-2020» було представлено нове правило «7D» в ІнфТ (Malbrain 

M., 2020). Що ж пропонує це нове мнемонічне правило? 

Розділ «D1 – Definitions» дає визначення таких понять, як гіповолемія, гіпергідратація, 

набряки, перевантаження рідини. Розділ D2 присвячений діагностиці станів гіповолемії та 

гіперволемії. Підкреслюється, що як гіповолемія, так і гіперволемія є небезпечними для 

хворих у періопераційному періоді [1].  

Розділ «D3 – Drugs» присвячено різним препаратам та їх можливостям при проведенні 

ІнфТ. Підкреслюється, що сьогодні не існує ідеального препарату для ІнфТ [2], проте є 

засоби, що найбільш близько підходять до вимог до ідеального препарату для ІнфТ, зокрема 

популярний в Україні та закордоном комбінований 6% розчин сорбітолу з натрію лактатом 

(реосорбілакт). Зокрема, ефектами реосорбілакту, які вигідно використовувати для ІнфТ є: 

гіперволемія (корекція гіповолемії), покращення мікроциркуляції та реології крові 

(поліпшення перфузії органів і тканин (печінки, нирок), поліпшення газообміну в тканинах, 

корекція водно-електролітних порушень та метаболічного ацидозу, посилення діурезу і 
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дезінтоксикаційний ефект. Сьогодні вже оприлюднені перші результати багатоцентрового 

клінічного дослідження RheoSTAT, яке охопило більше 800 пацієнтів у 8 країнах і показало 

ефективність застосування реосорбілакту при лікуванні хворих на пневмонію, сепсис, 

перитоніт, опікову хворобу та бактеріальний ентероколіт. 

Розділ «D4 – Dose» присвячено необхідності дотримуватися оптимальної дози і 

швидкості введення препаратів, зокрема не слід перевищувати рекомендовані максимальні 

добові дози (кристалоїди – до 50 мл/кг, колоїди до 20 мл/кг). Розділи «D5 і D6» – тривалість і 

деескалація. Зазначається, що під час ІнфТ необхідно проводити регулярний моніторинг 

стану пацієнта, який повинен включати прості й інформативні тести, зокрема: послідовне 

вимірювання маси тіла, діурезу і балансу рідини; вимірювання рівня хлоридів у сироватці 

крові. Після стабілізації і деескалації об’ємів інфузійної терапії у випадку сприятливого 

перебігу наступає етап «D7 – Discharge» - припинення інфузійної терапії і виписка. 

Зрозуміло, що не у всіх хворих спостерігається подібна закономірна етапність ІнфТ. 

Для її успішного проведення на всіх етапах терапії потрібна чітка і злагоджена робота 

команди фахівців та персоналізований підхід до проведення ІнфТ. 
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АНАЛІЗ ТЯЖКОСТІ СТАНУ ПАЦІЄНТІВ З ГОСТРИМ ОТРУЄННЯМИ ПРИ 

ПОСТУПЛЕННІ 

Вступ. Гострі отруєння алкоголем та невідомою речовиною все частіше зустрічаються 

у практиці військового лікаря. З кожним роком зростає частота та тяжкість отруєнь. Тому 

своєчасна та якісна оцінка тяжкості стану пацієнта при поступленні до стаціонару забезпечує 

можливість вибору правильного напрямку інтенсивної терапії у даної категорії пацієнтів та 

відповідно дозволить зменшити кількість ускладнень та летальних випадків під час 

госпіталізації та всього періоду лікування. 

Матеріали та методи. Проаналізовано наслідки лікування 64 пацієнтів з отруєнням 

невідомою речовиною та отруєнням алкоголем. Серед них 4 особи (6,25 %) жіночої статі та 

60 осіб (93,75 %) чоловічої статі. Пацієнти поступали до НВМКЦ «ГВКГ» потягом перших 

12‒16 годин з моменту отруєння. 

Залежно від тяжкості стану пацієнти розділені на дві групи. До першої групи увійшли 

32 пацієнта, стан яких на момент поступлення оцінювався, як тяжкий або вкрай тяжкий і 

вони потребували лікування у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії. До другої групи 

увійшли 32 пацієнта, стан яких на момент поступлення оцінювався як середнього ступеня 

тяжкості і вони перебували на лікуванні у клініці нефрології та клініці психіатрії (з палатами 

для наркологічних хворих). 

В обох групах стан свідомості оцінювався за шкалою ком Глазго. У пацієнтів першої 

групи переважало глибоке оглушення, що відповідає 11‒12 балам за шкалою ком Глазго. В 

даній групі пацієнтів діагностовано тахікардію (94 ± 2,5ударів на хвилину), підвищення САТ 

(94 ± 2,6 мм рт. ст.). У пацієнтів першої групи спостерігалось брадипное: у 29 пацієнтів ЧД 

складала в середньому 10‒11 за хв., у трьох пацієнтів – 5-6 за хв., що очевидно стало 

причиною зниження SaO2 в середньому до 82 %, і потребувало негайного забезпечення 

респіраторної підтримки. 

Пацієнти другої групи мали помірне оглушення (13-14 балів за шкалою ком Глазго). В 

даній групі пацієнтів також було діагностовано – тахікардію (85 ± 4,3 ударів на хвилину), 

підвищення САТ (95 ± 3,2 мм рт.ст.). У жодного з пацієнтів другої групи не відзначено 

дихальних розладів, показники SaO2 залишалися в межах норми і складали в середньому 97-

98%.  
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Висновки. За результатами дослідження було встановлено, що тяжке отруєння 

алкоголем приводить до порушення свідомості постраждалого (11-12 балів за ШКГ), 

брадипное, зниження сатурації, що вимагає проведення заходів інтенсивної терапії з моменту 

поступлення пацієнта у стаціонар. 
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ДЕЛІРІЙ У ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ІШЕМІЧНИЙ ІНСУЛЬТ: ОСОБЛИВОСТІ 

ДІАГНОСТИКИ 

 

В перебігу гострого ішемічного інсульту (ГІІ) одним з поширених ускладнень є 

делірій. Це ускладнення призводить до подовженої тривалості лікування та погіршення 

прогнозів лікування. Частота делірію, за різними даними, коливається від 10 до 87 % [1, 2], 

проте, проблема є недостатньо дослідженою. Нами проведено аналіз літературних даних та 

проведено власні дослідження щодо діагностики ГІІ, ускладненого делірієм. 

Мета. Охарактеризувати фактори, що сприяють виникненню делірію та методи його 

діагностики при гострому ішемічному інсульті. 

Матеріали і методи. Був проведений аналіз доступних публікацій за допомогою 

пошукових систем PubMed та Google Scholar, проаналізовані доступні літературні джерела за 

темами: «гострий ішемічний інсульт» і «делірій» та проведений власний аналіз пацієнтів з 

даною нозологією.  

Результати та їх обговорення. Фактори, що провокують делірій, численні, хоча і 

загальновідомі [3, 4]. Однак дослідження в цьому напрямку були зосереджені на 

провокуючих факторах, тобто характеристиках, які можуть зробити людину більш 

вразливою до делірію в присутності даного сприяючого фактору. Ми підсумували відомості 

різних джерел про основні фактори, що сприяють розвитку делірію при гострому інсульті, і 

надали їх у таблиці. Взагалі, чим більше супутніх сприяючих розвитку делірію факторів 

спостерігається у хворого, тим більша вірогідність його виникнення навіть при невеликих за 

розміром ураженнях мозку. 
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Таблиця 

Фактори ризику Супутня патологія 

Похилий вік 

Чоловіча стать 

Деменція 

Лівобічна локалізація інсульту 

Внутрішньомозковий крововилив 

Порушення зору 

Фізична слабкість 

Тяжке соматичне захворювання 

Ендокринопатії 

Гостра інфекція 

Психіатричні захворювання, 

зокрема депресія 

Зловживання алкоголем 

Синдром відміни (алкоголь, наркотичні засоби) 

 

Нами виділено два найпоширеніших інструменти скринінгу делірію — це метод 

оцінки сплутаності свідомості (Confusion Assessment Method — CAM) та рейтингова шкала 

оцінки делірію (Delirium Rating Scale — DRS). CAM – простий тест, який можна 

використовувати для швидкого та точного визначення делірію. За допомогою цього 

алгоритму діагностика делірію ґрунтується на чотирьох ознаках: гострий початок і 

флюктуюючий перебіг (1), неуважність (2) з неорганізованим мисленням (3) або зміненим 

рівнем свідомості (4). Delirium Rating Scale — це 10-бальна рейтингова шкала. DRS також 

дозволяє оцінити ступінь тяжкості делірію.  

Нами вибрано 86 пацієнтів з гострим ішемічним інсультом, що перебувають лікуванні 

в неврологічному стаціонарі з приводу гострого ішемічного інсульту. У 28 (32%) з них на 

різних термінах розвитку захворювання з допомогою вищезазначених шкал діагностовано 

діагноз делірій. 

Висновки: Делірій є поширеним ускладненням після інсульту і незалежно пов’язаний 

зі збільшенням тривалості лікування. Не існує єдиної думки щодо найкращого методу 

скринінгу делірію після інсульту. Не вистачає даних про втручання як в лікуванні, так і в 

профілактиці делірію після гострого інсульту. Незрозуміло також, як часто слід обстежувати 

пацієнтів на делірій. Необхідні додаткові дослідження для з’ясування захворюваності, 

факторів ризику та прогнозування виникнення делірію в умовах інсульту. Потрібні також 

дослідження для оптимізації профілактики і лікування делірію у хворих на гострий інсульт. 
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КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПІД ЧАС ПОСТАНОВКИ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КАТЕТЕРА, ЩО УСКЛАДНИЛАСЬ ПОВНОЮ АВ-

БЛОКАДОЮ З ПОДАЛЬШИМ ПЕРЕХОДОМ СЕРЦЕВОГО РИТМУ В 

ПАРОКСИЗМАЛЬННУ ТАХІКАРДІЮ НА ТЛІ МЕДИКАМЕНТОЗНОЇ ПІДТРИМКИ 

 

Актуальність. Порушення ритму та провідності серця займають одне з ведучих місць в 

структурі серцево-судинної патології, однак повна АВ-блокада в дітей раннього віку (до 1-го 

року), котрі не мають підтверджених вроджених вад серця, не є типовим ускладененням при 

УЗД-контрольованій катетеризації V. Jugularis interna dextra.  

Мета: дослідити клінічний випадок пацієнта з нутрітивними порушеннями 

засвоювання, народженим на 26 тижні гестації з надзвичайно низькою масою тіла, що 

ускладнився АВ-блокадою 2-го ступеня.  

Матеріали та методи. Матеріалом дослідження став клінічний випадок 6-місячної 

дитини, яка проходила стаціонарне лікування з приводу недостатнього набору маси тіла 

(фактична маса – 3670 г). Пацієнт потребував ендоскопічної постановки тонкокишкового 

нутрітивного зонда та забезпечення центрального венозного доступу для подальшого 

налагодження інфузійної терапії з елементами парантерального харчування. Результати 

передопераційних лабораторних аналізів (загальний та біохімічний аналіз крові, загальний 

аналіз сечі, коагулограма) та інструментальних методів обстеження (електрокардіограма) 

були задовільними, за винятком помірної анемії – Нb=98 г/л, та знаходились в межах вікової 

норми. Пацієнт в належний час був взятий на операційний стіл та йому була виконана 

індукція в наркоз за допомогою інгаляційного анестетику севофлурану за схемою 6-4-2 об.%, 
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внутрішньовенним введенням Emulsi Propofoli 1% – 30 mg, Sol. Fentanyli 0,005% - 0,01 mg. 

Міорелаксація здійснювалася в/в введенням Sol. Atracuriumi 1% - 0,18 mg. Вентиляція через 

лицеву маску з подальшою інтубацією трахеї (ЕТТ №3,5 з манжетою) та переводом на ШВЛ 

в режимі PCV з параметрами: ЧД – 32/хв, P insp. – 18 cm H2O, PEEP – 5 cm H2O, I:E – 1:2, 

FiO2 – 50%. Стан пацієнта почав стрімко погіршуватись після пункції V. Jugularis interna 

dextra, та заведення J-подібного провідника, що було зумовлено виникненням ускладнень: 

повної АВ-блокади та гострої серцевої недостатності. Лікування за стандартом проведення 

серцево-легеневої реанімації призвело до подальшого переходу серцевого ритму в 

пароксизмальну тахікардію – ЧСС–170 уд./хв. На ЕКГ-моніторі протягом 6 хвилин 

реєструвався ритм, що відповідає повній АВ-блокаді, на тлі чого монітор не реєстрував 

кількісний показник пульсу та рівня сатурації. Активно проводилось лікування оборотних 

причин зупинки кровообігу. Реанімаційні заходи привели до успіху та були припинені за 18 

хвилини від початку серцево-легеневої реанімації.  

Результати і висновки. Анестезіологічною бригадою проводились усі необхідні 

заходи з надання допомоги пацієнту з ускладенням: порушенням серцевого ритму на тлі 

постановки ЦВК, здійснювалися реанімаційні заходи й активне лікування зворотних причин 

критичного стану. Під час реанімації зареєстровані наступні ритми: повна АВ-блокада з 

переходом в пароксизмальну тахікардію на тлі ін’єкції Sol. Epinephrine 0,1 mg. Правильність 

дій, повна їх відповідність чинним рекомендаціям із надання допомоги обумовили позитивне 

завершення ситуації, однак було запідозрено вроджену слабкість синусового вузла та/або 

аномалії розвитку провідної системи, що потребувало подальшої діагностики. 
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ГЕМОДИНАМІКА ТА ВОДНІ СЕКТОРИ У ВАГІТНИХ З ПРЕЕКЛАМПСІЄЮ 

Мета. Дослідити зміни параметрів центральної та периферичної гемодинаміки, а 

також показників об’ємів водних секторів організму при вагітності, ускладненій 

прееклампсією. 

Матеріали та методи дослідження. Обстежено 90 пацієнток. Першу групу (n=30) 

складали вагітні жінки з неускладненою вагітністю терміном 34-40 тижнів. В другу групу 

(n=60) було включено жінок, вагітність яких була ускладнена прееклампсією середнього та 
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тяжкого ступенів. Методом неінвазивної біоімпедансометрії комплексом моніторингу 

кардіо-респіраторної системи і гідратації тканин КМ-АР-01 «Діамант» проводили оцінку 

стану центральної та периферичної гемодинаміки, а також визначали показники водних 

секторів організму. Тип гемодинаміки у вагітних встановлювали за класифікацією 

Д. В. Садчикова та Д. В. Елютіна, 2001. 

Результати та їх обговорення. Для вагітних з прееклампсією було характерним 

достовірне підвищення систолічного АТ – на 37,4% (р<0,001) та діастолічного АТ – на 54,4% 

(р<0,001) порівняно з неускладненою вагітністю. Загальний периферійний опір судин 

(ЗПОС) в другій групі становив 2377,09±66,2 дин*см
-5

*с, що на 75,7% (р<0,001) 

перевищувало цей показник в першій групі. Серцевий індекс (СІ) в групі пацієнток з 

прееклампсією мав значення 2,18±0,06 л/(хв*м
2
) і відповідно був достовірно нижчим на 

45,4% (р<0,001) проти цього ж показника при неускладненій вагітності. Щодо показників 

об’ємів водних секторів організму, то у групі пацієнток з прееклампсією загальний об’єм 

рідини становив 35,48±0,23 л і достовірно був вищим на 12,1% (р<0,001) ніж у вагітних з 

неускладненою вагітністю. Ключову роль в цих змінах відігравало саме збільшення  об’єму 

позаклітинного сектору, який був більшим на 23,3% (р<0,001) в другій групі, в основному за 

рахунок зростання об’єму інтерстицію. Цей показник у вагітних з прееклампсією збільшився 

на 34,6% (р<0,001) проти нормального перебігу вагітності і становив 8,76±0,22 л. 

Висновки. Під впливом прееклампсії формується дисоціативний тип кровообігу 

(гіпертензивно-гіподинамічний), для якого характерні низькі показники СІ та високі 

значення ЗПОС. На цьому фоні підвищується навантаження на серцевий м’яз, що приводить 

до перерозподілу рідини в організмі з розвитком гіповолемії в руслі та гіперволемії в 

інтерстиції (набряковий синдром). 
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ПРОГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ 

РОЗВИТКУ СЕПСИСУ ТА СИНДРОМУ ПОЛІОРГАННОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У 

ДІТЕЙ З ТЯЖКОЮ ОПІКОВОЇ ТРАВМОЮ 

Вступ. Особливість діагностики опікового сепсису полягає в тому, що показники 

прокальцитоніну (ПКТ) і С-реактивного білка (СРБ), які є предикторами тяжкої інфекції 

та/або сепсису в популяції загалом, у пацієнтів з тяжкою опікової травмою є показниками 

ступеня системної запальної відповіді (СЗВ) і порушення гомеостазу, а показники рівня 

лактату в сироватці крові корелюють з тяжкістю опікової травми. Збереження СЗВ у 

пацієнтів з тяжкою опіковою травмою більше 3-х днів пов'язано з ризиком розвитку 

синдрому поліорганної недостатності (СПОН) та високою летальністю. 

Мета і завдання. Провести аналіз проспективних даних і визначити діагностичну та 

прогностичну цінності показників СРБ, ПКТ і лактату у дітей з тяжкою опіковою травмою. 

Матеріали та методи. Проведено проспективний аналіз лабораторних даних і 

частоти розвитку ускладнень у дітей з тяжкою і вкрай тяжкою опіковою травмою, які 

перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії опікового відділення 

КНП «Одеський обласний клінічний медичний центр» Одеської обласної ради за період з 

2018 по 2020 роки. Критеріями включення були: вік від 0 до 6 років і модифікований індекс 

тяжкості ураження (МІТУ) від 30 до 91 од. і вище.  

Результати. Досліджувані діти (n = 40) були розділені за тяжкістю опікового 

ураження на 2 основні групи: 1 група ― діти (n = 23) з опіковим шоком легкого та 

середнього ступеня тяжкості МІТУ склав Ме (25 %;75 %) – 20,0 од (17,5; 27,0). Середній вік 

дітей ― 2,43 ± 0,41 року. Загальна площа опіку в 1 групі ― 10,4 ± 0,8 % загальної поверхні 

тіла (ЗПТ), площа глибоких опіків ― 3,9 ± 0,6 %. Середня тривалість стаціонарного 

лікування 14,6 ± 0,8 ліжко-днів (ЛД). У 4,3 % (n = 1) пацієнтів 1 групи спостерігалися 

ускладнення з боку дихальної системи (пневмонія) і був діагностований сепсис без 

летального результату. 2 група ― діти (n = 17) віком 1,8 ± 0,4 року, з опіковим шоком 

тяжкого і вкрай тяжкого ступеню, МІТУ склав Ме (25 %;75 %) – 75,0 од (46,0; 85,0). У 2 

групі загальна площа опіків ― 33,4 ± 5,4 %, а площа глибоких опіків ― 20,7 ± 5%. Загальна 

тривалість перебування в стаціонарі ― 21,5 ± 2,2 ЛД. Ускладнення з боку дихальної системи 
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(пневмонія) склали 52,9 % (n = 9), з боку гепатобіліарної системи 35,3 % (n = 6), СПОН 

відзначався в 17,7 % (n = 3) випадків, летальність склала 17,7 % (n = 3), а сепсис розвинувся у 

88,2 % (n = 15) дітей з тяжкою опіковою травмою. В 1 групі показники ПКТ в 1 добу склали 

0,28 ± 0,03 нг/мл, СРБ ― 1,03 ± 0,22 нг/мл, лактату ― 0,9 ± 0,2 ммоль/мл, що не 

перевищувало референтних значень. У 2 групі показники ПКТ в 1 добу склали 15,2 ± 7,2 

нг/мл, СРБ ― 4,6 ± 0,9 нг/мл, лактату ― 3,8 ± 0,5 ммоль/мл, що значно перевищувало 

показники 1 групи і вказувало на тяжкість опікової травми. Показники 2 групи залишалися 

високими і на 7-у добу, так рівень ПКТ склав 3,2 ± 1,5 нг/мл (р = 0,12), СРБ ― 2,8 ± 1,0 нг/мл 

(р = 0,038), лактату ― 2,7 ± 0,4 ммоль/мл (р = 0,05). Проведений кореляційно-регресійний 

аналіз залежності рівнів ПКТ і лактату показав помітний зв'язок і пряму кореляцію між цими 

значеннями в досліджуваних групах пацієнтів. 

Висновки. Динаміка показників СРБ, ПКТ і лактату вказує на ступінь і тривалість 

СЗВ у хворих з опіковою травмою і прогнозує розвиток ранніх ускладнень, таких як СПОН 

та/або сепсис. 
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ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ВИДУ АНЕСТЕЗІЇ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 

Актуальність. Особливою медико-соціальною проблемою cеред ускладнень загальної 

анестезії є післяопераційна когнітивна дисфункція (ПОКД), яка проявляється зниженням 

інтелектуальних функцій, зокрема, пам'яті, уваги, процесів мислення. Це ускладнює перебіг 

раннього післяопераційного періоду, а в більш віддаленому терміні погіршує якість життя 

хворих з урахуванням їх професійної, соціальної та побутової дезадаптації. 

Мета. Визначення найбільш оптимального виду загальної анестезії для попередження 

розвитку когнітивних дисфункцій. 

Матеріали і методи. Дослідження проводилось на базі клініки НВМКЦ “ГВКГ” в 

період 2018-2020 рр. шляхом проспективного аналізу 40 хворих. Хворі розділені на дві 

групи, залежно від анестезіологічного забезпечення: 1 група – комбінована інгаляційна 

анестезія з севофлюраном; 2 група – тотальна внутрішньовенна анестезія на основі 
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пропофолу і фентанілу. Хворі рандомізовані за віком, статтю та видом хірургічного 

втручання. Для визначення когнітивних функцій пацієнтів використовувалась Монреальська 

шкала оцінки когнітивних функцій. 

Результати. Дослідження проводилось в два етапи. На першому етапі пацієнти 

проходили тестування Монреальською шкалою за добу до хірургічного втручання. В першій 

групі пацієнтів середні показники тесту становили 28,05±0,6 балів, в другій групі – 27,55±0,6 

балів. Тобто в обидвох групах показники відповідають нормі. 

На другому етапі дослідження тестування проводилось через дві години після 

хірургічного втручання. Отримано наступні результати: в першій групі – 24,3±0,4 бали , в 

другій – 21,8±0,7 бали. Проаналізувавши дані результати було встановлено достовірну 

різницю між видом загальної анестезії (pα<0.05) на розвиток післяопераційних когнітивних 

дисфункцій. Проведення анестезії севофлюраном показало менший ступінь когнітивних 

дисфункцій ніж при проведенні пропофолом. 

Висновок. При виборі виду загальної анестезії слід надати перевагу севофлюрану для 

профілактики виникнення когнітивних дисфункцій. Адже цей вид анестезії на 11% показав 

кращі (pα<0.05) результати Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій. 
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ЗАОЧЕРЕВИННА ГЕМАТОМА ПРИ НЕСТАБІЛЬНИХ ПЕРЕЛОМАХ ТАЗУ 

При переломах тазу може швидко розвиватися масивна кровотеча, що потребує 

негайної ідентифікації її джерела та ресусцитації. Стабільний перелом кісток тазу 

супроводжується втратою 500‒1000 мл крові, нестабільний ― до 2500‒3000 мл [1]. При цьому 

іноді єдиною ознакою, яка вказує на можливу нестабільність перелому тазу, є некерована 

гіпотензія за відсутності інших ймовірних джерел кровотечі. 

Нестабільний перелом тазу може призводити як до внутрішньочеревної кровотечі, так 

і до утворення заочеревинної гематоми. Летальність при цьому досягає 18‒60 %. 

Внутрішньочеревну кровотечу можна швидко діагностувати за допомогою FAST-протоколу 

ультразвукової діагностики (УЗД) або лапароцентезу. Заочеревинна гематома погано 

візуалізується за допомогою УЗД та недосяжна для лапароцентезу. Найінформативнішим 
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методом діагностики у цьому випадку є комп’ютерна томографія (КТ), але слід враховувати, 

що КТ ― тривала процедура, яка потребує переміщення пацієнта з реанімаційної зали. 

Керівництво ATLS 10-го перегляду рекомендує застосовувати КТ лише у гемодинамічно 

стабільних пацієнтів, у яких відсутні однозначні показання до термінової лапаротомії. 

Стабілізація перелому тазу за допомогою тазового бандажу може суттєво зменшити 

об’єм крововтрати, навіть, якщо кінцева зупинка кровотечі поки що неможлива. У 

дослідженні Wang F. et al (2013) накладання тазового бандажу дозволило стабілізувати 

гемодинаміку у 85,2 % постраждалих із заочеревинною гематомою. 

Таким чином, при наявності гіпотензії у постраждалого з переломом тазу без явних 

ознак внутрішньочеревної кровотечі завжди слід підозрювати наявність заочеревинної 

гематоми. Стабілізація перелому тазу може дозволити підтримувати гемодинаміку на рівні, 

достатньому щоб підтвердити діагноз заочеревинної гематоми за допомогою КТ та визначити 

необхідний об’єм хірургічної допомоги [1,2]. 
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АНАЛІЗ КАРДІАЛЬНИХ ТА РЕНАЛЬНИХ УСКЛАДНЕНЬ ПЕРІОПЕРАЦІЙНОГО 

ПЕРІОДУ У ПАЦІЄНТІВ З СУПУТНЬОЮ ІХС ПРИ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ РЕЖИМІВ 

ІНТРАОПЕРАЦІЙНОЇ ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ 

Вступ. Згідно з даними світової статистики, щороку одному із 30 пацієнтів 

проводиться планове хірургічне втручання високого ризику некардіохірургічного профілю. 

Більш того, збільшується кількість таких пацієнтів, їх середній вік та кількість факторів 

серцевого ризику. Немає сумніву, що оцінка періопераційних ускладнень надважлива, 

оскільки вони призводять до значної захворюваності, збільшують час перебування пацієнта у 

клініці, збільшують вартість лікування та впливають на проміжний та довгостроковий 

прогноз. Однак не існує універсальної шкали, що відрізняється високою чутливістю, 

специфічністю та легкістю для оцінки. Тому комплексний підхід до оцінки ускладнень 

періопераційного періоду є основними завданнями для вдосконалення результатів лікування, 

насамперед для пацієнтів високого кардіологічного ризику. 

Мета. Проаналізувати ускладнення періопераційного періоду у пацієнтів із 

супутньою ІХС після розширених абдомінальних хірургічних втручань при використанні 

різних режимів інтраопераційної інфузійної терапії (ІіТ). 

Матеріали та методи. В одноцентрове проспективне рандомізоване дослідження 

включено 101-го пацієнта, що були прооперовані у зв’язку з захворюваннями 

онкопроктологічного профілю. Методом сліпої рандомізації пацієнти розділені на дві групи 

залежно від тактики інтраопераційної інфузійної терапії. Перша з рестриктивним (R) 

режимом (n=51), що поділена на дві підгрупи: R1(n=26) – темп ІіТ 4,9±0,1 мл/кг/год, R2 

(n=25) - темп ІіТ 7,5±0,1 мл/кг/год, друга з ліберальним (L) режимом ІіТ (n=50), що також 

поділена на дві підгрупи: L1 (n=24) – темп ІіТ 10,1±0,1 мл/кг/год, L2 (n=26) – темп ІіТ 

15,3±0,5 мл/кг/год. Обстежувані пацієнти не мали значущих відмінностей за вихідними 

антропометричними даними, основним захворюванням, супутнім захворюванням, рівнем 

кардіологічного ризику, хірургічним втручанням, методом анестезії. Для аналізу ускладнень 

періопераційного періоду було досліджено: інциденти виникнення кардіальних ускладнень 

(аритмії, мінімальне міокардіальне ушкодження за рівнем Тропоніну I ), ускладнення з боку 

ниркової системи (гостре пошкодження нирок за шкалою KDIGO). 
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Результати. Частота виникнення кардіальних ускладнень (мінімальних ішемічних 

ушкоджень та аритмій) в періопераційному періоді становила : 8 інцидентів у пацієнтів 

підгрупи R1, 5 – у пацієнтів підгрупи R2, 6 – в підгрупі L1 та 10 в підгрупі L2. Ниркову 

дисфункцію та ознаки гострого пошкодження нирок за критеріями KDIGO виявлено у 15 

хворих підгрупи R1, 5 хворих підгрупи R2, 3 – в підгрупі L1 та 7 в підгрупі L2. 

Фатальних ускладнень з негативними наслідками лікування не було встановлено в 

жодного з пацієнтів. Всі виявлені органні дисфункції були своєчасно кореговані без розвитку 

тяжких ускладнень у вигляді серцевої або ниркової недостатності. 

Висновки. Таким чином, аналіз ускладнень периопераційного періоду у пацієнтів з 

супутньою ІХС продемонстрував, що дотримання основних принципів ведення цих хворих 

згідно сучасних рекомендацій дозволяє, в переважній більшості випадків, уникнути розвитку 

тяжких порушень з боку життєво важливих органів. Основними типами усладнень, що 

пов’язані з режимами інфузійної терапії є кардіальні та ниркові. Своєчасне їх виявлення та 

корекція дозволяє мінімізувати прояви дисфункцій та запобігати розвитку недостатності. 

За результатами дослідження встановлено, що як різке обмеження інфузії, так і 

перенавантаження рідиною під час проведення розширених абдомінальних втручань у цієї 

категорії хворих є потенційно небезпечними з погляду розвитку ниркової, серцевої 

дисфункції або їх поєднання. 
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ТИПОВІ ПОМИЛКИ В ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ ДІАБЕТИЧНОГО КЕТОАЦИДОЗУ 

 

Починаючи з 1989 р. Американська діабетична асоціація (ADA) щороку випускає 

оновлені «Стандарти медичної допомоги при діабеті», які є єдиним джерелом 

рекомендованих клінічних рекомендацій ADA [1]. У 2021 році, як і в попередні роки багато 

уваги приділяється помилкам та неточностям у проведенні інтенсивної терапії (ІТ) хворим з 

ускладненим перебігом цукрового діабету (ЦД), зокрема при лікуванні діабетичного 

кетоацидозу (ДКА). Найбільш типовими з них є наступні. 
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Часто спостерігаються технічні помилки при інсулінотерапії: Невірний набір дози, 

Надто глибоке або надто поверхове  введення інсуліну, Введення холодного інсуліну, 

Застосування підшкірних ін'єкцій при шоці і гіповолемії тощо. Все це призводить до 

зниження ефективності та змін тривалості і потужності дії інсуліну. 

Часто ігнорують дослідження НbA1C. Потрібно провести дослідження НbA1C у всіх 

пацієнтів з ЦД або гіперглікемією  (глюкоза в крові 7,8 ммоль/л), які  поступають до лікарні, 

якщо цей аналіз  не був проведений протягом попередніх 3-х місяців (В). Помилкою є 

намагання досягти нормоглікемії (менше 6,1 ммоль/л), тоді як для критично хворих пацієнтів 

та більшості інших госпіталізованих пацієнтів рекомендований цільовий діапазон глюкози в 

діапазоні 7,8-10,0 ммоль/л (А). Слід також уважно стежити за хворими, у яких рівень глікемії 

становить 3,9 ммоль/л, тому що у них часто розвивається тяжка (небезпечна для життя) 

гіпоглікемія (<2.2 ммоль/л). 

При побудові програми лікування ДКА не слід очікувати до появи 4-х «+» в аналізі на 

кетонурію. Цей тест неточно і з запізненням визначає наявність кетозу, і тому більшість ДКА 

діагностується пізно – в декомпенсованому стані. Отже, слід орієнтуєнтуватися в першу 

чергу на стан хворого і клінічні ознаки наявності ДКА (рівень глікемії натще > 13,9 ммоль/л, 

нудота, блювання, запаморочення, сонливість, глибоке шумне дихання (Куссмауля), часте 

сечовипускання) і призначати ксилітоловмісні антикетогенні препарати (ксилат), який давно 

зарекомендував себе як препарат з потужною антикетогенною дією. Доза ксилату для 

ефективної профілактики та лікування кетоацидозу становить 6-10 мл/кг/добу в/венно 

крапельно протягом 5-7 днів. Такий підхід ефективний і у хворих на ЦД, яким планується 

планове чи екстренне оперативне втручання. У таких випадках ксилітоло-вмісні розчини 

(ксилат) включають в програму періопераційної інфузійної терапії [2]. 
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ВПЛИВ МАГНЕЗІАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО 

СТАНУ ОРГАНІЗМУ У ПАЦІЄНТІВ З ЛЕГЕНЕВОЮ КОНТУЗІЄЮ 

Вступ. В теперішній час є свідчення, що терапія магнію сульфатом (MgSO4) впливає 

на кислотно-лужній стан організму, а саме, сприяє зростанню в крові вмісту буферних основ, 

збереженню бікарбонатного буфера та протидіє зменшенню рН. У водному розчині без 

додавання інших речовин MgSO4 виявляє властивості нейтральної речовини. Адже він є 

сіллю, що утворена міцною основою та міцною кислотою. При дисоціації має місце 

утворення наступних іонів: MgSO4 → Mg
2+

 + SO4
2―

. Аніон SO4
2―

 у водних розчинах існує 

долі секунди, адже негайно приєднує катіони із ступенем окислення (+1). Отже найбільш 

вірогідною подією представляється приєднання іонізованого натрію, оскільки концентрація 

цього катіона у внутрішньосудинному компартменті та й у інтерстиції є найвищою: SO4
2―

 + 

Na
+
 → NaSO4

―
. Але, можливе й приєднання протонів (Н

+
) або, вірніше, іонів гідроксонію – 

Н3О
+
: SO4

2―
 + Н3О

+
 → HSO4

―
 + H2O. 

Метою роботи було дослідження впливу терапії MgSO4 на кислотно-основний стан 

організму у пацієнтів з політравмою. 

Матеріали і методи. Показники кислотно-основного стану вивчали у пацієнтів 

контрольної групи (n=19) та основної групи (n=19), які отримували терапію MgSO4 з метою 

підтримання вмісту магнію в плазмі крові на рівні (1,2±0,2) ммоль/л. 

Результати дослідження. РН плазми швидше нормалізувався у пацієнтів основної групи. 

Якщо у хворих контрольної групи на 3-тю добу становив (7,357±0,014), то в пацієнтів 

основної групи дорівнював (7,370±0,024) (р=0,039). На 4-ту добу спостереження в обох 

групах хворих констатовано позитивну динаміку в кисневому забезпеченні організму. В 

умовах дихання повітрям середня величина РаО2 наближалася до 60 мм Hg. РаСО2 у хворих 

обох груп знаходилося на нормальному рівні: в контрольній становило (42,05±1,61) мм Hg, а 

в основній групі дорівнювало (41,05±1,27) мм Hg. Між тим, показник ВЕ у пацієнтів 

основної групи становив (-0,41±1,19) ммоль/л, в той час, як у хворих контрольної групи його 

середнє значення було більш негативним – (-1,14±0,74) ммоль/л (р=0,028). Можливо, що 

щоденне додавання до схеми інтенсивної терапії у пацієнтів основної групи MgSO4 зіграло в 

цьому певну роль. Отже дослідження з метою уточнення аспектів впливу терапії MgSO4 на 

кислотно-основний стан організму хворих мають тривати. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄМУ РІДИНИ В ГРУДНІЙ КЛІТЦІ У ПОСТРАЖДАЛИХ З 

ТОРАКАЛЬНОЮ ТРАВМОЮ 

Вступ. Визначення кількості рідини в грудній клітці (thoracic fluid content, TFC) на 

сучасному етапі є одним з актуальних компонентів моніторингу в практиці інтенсивної 

терапії (ІТ). Динаміка величини TFC дозволяє правильно коригувати не тільки темп та інші 

параметри інфузійної терапії, проте й параметри респіраторної підтримки та застосування 

певних медикаментів, що володіють протизапальним ефектом та сприяють зменшенню 

патологічної судинної проникності. 

Мета роботи. Визначення TFC у пацієнтів з легеневою контузією на тлі торакальної 

травми при наявності поєднаних пошкоджень та проявів синдрому гострої дихальної 

недостатності (СГДН). 

Матеріали і методи. TFC визначали за власною оригінальною методикою, що 

ґрунтується на антропометричних вимірах та визначенні електричного імпедансу грудної 

клітки при скануванні її високочастотним струмом. Об’єм грудної клітки розраховувався на 

основі моделі усіченого конуса. Порівнювали результати проведення ІТ у 38 пацієнтів з 

торакальною травмою. Пацієнтам контрольної групи (n=19) забезпечено респіраторну 

підтримку та інші компоненти ІТ згідно зі змістом настанов Керівництва Американського 

торакального товариства і Європейського товариства ІТ разом із Товариством медицини 

нагляду за хворими, що перебувають у критичних станах. Пацієнти основної групи (n=19) 

додатково отримували магнезіальну терапію з цільовою точкою підтримання концентрації 

вмісту магнію в плазмі крові на рівні (1,2±0,2) ммоль/л та N-ацетилцистеїн у дозі (1000-1200) 

мг на добу. 

Результати дослідження. Всі пацієнти мали прояви СГДН та знаходилися на ШВЛ. 

На 1-шу добу TFC у хворих контрольної групи становив (6887±1227) мл, у хворих основної 

групи – (6976±1254) мл (р=0,83) або (68,4±4,0)% та (68,5±4,5)% від розрахованого об’єму 

грудної клітки (р=0,95). На 2-гу добу TFC був (7515±1503) мл у хворих контрольної групи та 

(7502±1377) мл у хворих основної групи (р=0,98), або (71,5±5,6)% та (70,7±5,2)% 

розрахованого об’єму (р=0,66). Проте на 5-ту добу виявлено: TFC у хворих контрольної 

групи (6619±1190) мл, у хворих основної групи –(6303±1112) мл (р=0,37), або (66,2±4,5)% та 

(62,9±3,9)% розрахованого об’єму (р=0,029). 
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Висновки. Отже проведення магнезіальної терапії та додавання N-ацетилцистеїну 

забезпечили достовірне зменшення TFC у пацієнтів з легеневою контузією на тлі політравми 

порівняно з контрольною групою. 
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ПОРІВНЯННЯ АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНОВИДІВ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ АНЕСТЕЗІЇ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ 

ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ НА НИРКАХ 

Актуальність. Застосування мультимодальної малоопіоїдної анестезії є особливо 

актуальним в урологічних хворих у зв’язку з уповільненою елімінацією з їхнього організму 

лікувальних препаратів, в першу чергу, наркотичних анальгетиків, які за використання 

високих доз, можуть зумовлювати ряд небажаних побічних ефектів, таких як 

післяопераційна (п/о) гіпералгезія, нудота та блювання, центральна депресія дихання, парез 

кишківника і т.д. [1-3]. 

Основною умовою безпечного застосування малоопіоїдної загальної анестезії у 

хворих з урологічною патологією є забезпечення повноцінного антиноцицептивного захисту. 

Мета роботи. Оцінити антиноцицептивну ефективність двох різновидів 

мультимодальної малоопіоїдної загальної анестезії, де аналгетична активність малих доз 

фентанілу доповнювалась лідокаїном і дексмедетомідином. 

Матеріали та методи. Було обстежено 50 пацієнтів, яким були виконані 

лапароскопічні операції на нирках в умовах трьох різновидів загальної анестезії. У групі 1 

(контрольна група) використовувалась мультимодальна загальна анестезія зі стандартними 

дозами опіоїдів, у групі 2 використовувалась мультимодальна малоопіоїдна загальна 

анестезія з внутрішньовенним (в/в) введеням лідокаїну 1,5 мг/кг/год і субнаркотичними 

дозами кетаміну, в групі 3 використовувалась мультимодальна малоопіоїдна анестезія з 

дексмедетомідином 0,7 мкг/кг/год. Ефективність антиноцицептивного захисту оцінювали за 

динамікою змін концентрацій стресових гормонів, показників гемодинаміки, концентрації 

глюкози в крові. 

mailto:ovtetvik@gmail.com


Матеріали Британо-Українського симпозіуму (БУС-13), Київ, 21-24 квітня 2021 р. 

 

40 
 

Результати. Сумарна середня доза фентанілу, що була використана упродовж всього 

часу анестезії становила: у контрольній групі - 373,3±50,8 мкг (4,34 мкг/кг/год.), у групі 2 - 

217,39±49,1мкг (1,76 мкг/кг/год.), у групі 3 - 308,33±51,49 мкг (2,44 мкг/кг/год.). 

Рівень ендокринної відповіді для визначення адекватності анестезіологічного 

забезпечення та ступеня антиноцицептивного захисту визначався шляхом вимірювання у 

аналізах крові динаміки приросту плазмової концентрації кортизолу і глюкози до та після 

хірургічного втручання. 

Проведене порівняння динаміки концентрації кортизолу в плазмі крові в ранньому 

післяопераційному періоді показує, що в групі 1 середні показники кортизолу до операції 

становили 386±170,48 нмоль/л, після операції -576,57±177,55 нмоль/л. У групі 2 до операції 

концентрація кортизолу становила 545,52±210,85 нмоль/л, після операції – 838,82±237,66 

нмоль/л. У групі 3 до операції – 350,58±94,63 нмоль/л, після операції – 385,75±194,25 

нмоль/л. Відсотковий приріст кортизолу в групі 1 склав 56,34%, в групі 2 – 62,94%, в групі 3 

– всього 12,74%.  

Кортизол являє собою адаптаційно - компенсаторний гормон, дія якого направлена на 

зменшення вираженості запальних реакцій в травмованих тканинах і системної запальної 

реакції у відповідь на операційну травму, і його підвищення є адекватним відображенням 

реакції організму на хірургічний стрес.  

Однак в групі 3 з використанням дексмедетомідину в 6 пацієнтів з 12 ми простежили 

п/о зниження кортизолу, а саме доопераційні показники кортизолу становили 361,83±93,64 

нмоль/л, а після операції – 242,16±88,45 нмоль/л, що потребує подальшого дослідження.  

В решти 6 пацієнтів спостерігається підвищення котизолу: до операції 339,33±103,1 

нмоль/л, після операції -529,33±160,35 нмоль/л. Відсотковий приріст кортизолу в цих 6-ти 

пацієнтів становить 55,99%, що все таки менше ніж в групі 1 -56,34%, і в групі 2 - 62,94%. 

Щодо глюкози крові, у хворих у групі 1 доопераційний рівень глікемії складав 

4,49±0,83 ммоль/л, а післяопераційний – 6,1±0,88 ммоль/л. У групі 2 рівень глікемії до 

операції становив 4,35±1,13 ммоль/л, а після операції 5,92±1,23 ммоль/л. У групі 3 до 

операції – 4,8±0,84 ммоль/л, після – 6,48±1,36 ммоль/л. Відсотковий приріст глюкози крові в 

групі 1 – 38,39%, в групі 2 – 28,49%, в групі 3 – 44,44%. Високий відсотковий приріст 

глікемії в групі 3 не свідчить про виражену стрес-відповідь на операційну травму, а є лише 

проявом одного з побічних ефектів дексмедетомідину – гіперглікемії. 

Показники гемодинаміки та BIS, що підтримувався в межах 44±6,4%, свідчили про 

адекватність анестезіологічного забезпечення та достатній рівень анестезії у всіх 

досліджуваних групах. 
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Для п/о знеболення в групах 1 і 2 використовували в/м введення декскетопрофену 50 

мг за вимогою пацієнта, не більше 4-х разів на добу та парацетамол 1000 мг в/в. В групі 3 для 

п/о знеболення використовували нефопам 20мг в/м і парацетамол 1000 мг в/в за вимогою 

пацієнта. В групі 1 в п/о періоді в 6-ти пацієнтів з 21-го була необхідність додаткового 

знеболення хворих наркотичними анальгетиками (рівень болю за шкалою ВАШ перевищував 

4 бали). В групі 2 та групі 3, жоден з хворих не потребував знеболення опіоїдами. На 

наступну добу після операції всі хворі були активізовані (сідали в ліжку, ходили). 

Висновки. 

1. Використання збалансованої мультимодальної малоопіоїдної загальної 

анестезії при проведенні лапароскопічних хірургічних втручань на нирках підвищує 

ймовірність досягнення адекватної анестезії при мінімізації побічних ефектів опіоїдів, 

таких як п/о гіпералгезія, нудота і блювання, центральна депресія дихання, парез 

кишківника.  

2. Необхідно використовувати декілька антиноцицептивних агентів в 

мінімальних дозах, які діють на різних рівнях болепровідної системи, для пригнічення 

ноцицептивних імпульсів, для мінімізації пошкоджувальної дії на нирки, які вже і так 

мають скомпроментовану функцію. 

3. Використання дексметомідину в програмах мультимодальної малоопіоїдної 

загальної анестезії забезпечує більш повноцінний антиноцицептивний захист, порівняно з 

комбінацією кетаміну і лідокаїну, що проявляється меншим післяопераційним приростом 

концентрації кортизолу – одного із ключових стресових гормонів. 
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ВПЛИВ МЕТОДУ СЕДАЦІЇ ПРИ ІНТЕНСИВНІЙ ТЕРАПІЇ ДЕЛІРІЮ У ПАЦІЄНТІВ 

З ПОЛІТРАВМОЮ НА СТРОКИ ЛІКУВАННЯ 

Вступ. Щорічно травми забирають близько 6 мільйонів людських життів. За даними 

різних авторів від 25% до 85% пацієнтів перебувають у стані алкогольної інтоксикації під час 

госпіталізації до відділення травматології та політравми, а 15‒20 % страждають на хронічний 

алкоголізм [1,2]. Тяжкі симптоми стану відміни виникають у 36‒67 % пацієнтів з травмою, а 

делірій діагностують у 20 % таких постраждалих [3,4]. У свою чергу, делірій може 

призводити до зниження когнітивного статусу, збільшення термінів госпіталізації, 

збільшення витрат на лікування, і, нарешті, делірій виступає незалежним предиктором 

зростання летальності. 

Мета дослідження. Оцінити вплив методу седації для терапії делірію у постраждалих 

з поєднаною травмою на летальність і тривалість даного стану та строки госпіталізації. 

Матеріали та методи. У дослідження включено 80 пацієнтів з полісистемною 

травмою середньої тяжкості та зі станом відміни алкоголю, ускладненим алкогольним 

делірієм. Медіана віку склала 45 років [39-54]. Пацієнтам Групи 1 (n = 40) в якості методу 

седації вводили дексмедетомідин, у Групі 2 (n = 40) використовували седацію діазепамом за 

симптом-тригерним протоколом. Для діагностики делірію використовували метод CAM-ICU. 

Досліджували тривалість госпіталізації у ВІТ, строки седації, загальну тривалість 

госпіталізації та летальність. 

Результати. Загальна тривалість лікування складала 12 діб [10–19] у групі 1 та 13 діб 

[10–21] у групі 2 (р = 0.672). Тривалість госпіталізації у ВІТ становила 89 год [86-92] у Групі 

1 та 142 год [132-147] у Групі 2. (р < 0.005). Тривалість седації у Групі 1 була 77 год [63-85] 

та у Групі 2 ― 117 год [107-125].(р < 0.005). Показники летальності серед досліджуваних 

груп не відрізнялись, оскільки усі пацієнти були виписані зі стаціонару. 

Висновки. Використання десмедетомідину для седації пацієнтів з політравмою та 

алкогольним делірієм зменшує тривалість госпіталізації у ВІТ на 23 % та термін седації на 

21 %. 
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АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ РАННЬОГО ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ У ХВОРИХ З 

СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ 

Вступ. Ожиріння є порушенням обміну речовин та серйозною соціальною проблемою 

в економічно розвинутих країнах. За даними ВООЗ (2015), серед населення планети понад 

1,3 млрд. людей мають надмірну вагу (індекс маси тіла (ІМТ) – 25-30 кг/м
2
), а 600 млн. 

людей – ожиріння (ІМТ > 30 кг/м
2
) [1]. Соціальна значущість проблеми ожиріння 

визначається загрозою інвалідності пацієнтів і зменшенням загальної тривалості життя у 

зв'язку з частим розвитком тяжких супутніх захворювань [2]. 

Мета роботи. Оптимізувати анестезіологічне забезпечення у хворих з 

новоутворенням нирки та супутнім ожирінням. 

Матеріали та методи. В основу роботи покладено аналіз результатів лікування 48 

хворих, яким було проведено хірургічне втручання лапароскопічним методом з приводу 

новоутворення нирки. За наявністю супутнього ожиріння хворих було розподілено на дві 

групи. До першої групи входило 25 пацієнтів з новоутворенням нирки, без супутнього 

ожиріння. До другої групи – 23 пацієнти, котрі мали супутнє ожиріння. В обох групах 

хворих застосовувалась поєднана анестезія (загальна багатокомпонентна та епідуральна). 

Тривалість хірургічного втручання в обох групах складала 220 ± 32,4 хв. 

Результати. Було встановлено, що ефективне самостійне дихання у хворих без 

ожиріння відновлювалось в середньому через 19 ± 9,2 хв. після закінчення анестезії. Тоді як 

у хворих з ожирінням ефективне самостійне дихання відновлювалось в середньому через 149 

хв. після оперативного втручання. У трьох хворих другої групи з ІМТ > 40 кг/м
2
  тривалість 
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ШВЛ в ранньому післяопераційному періоді була найдовшою і складала в середньому 853 ± 

136,1 хв. Крім того у 1 пацієнта з ІМТ 40,7 кг/м
2 

виникла необхідність проведення повторної 

ШВЛ в ранньому післяопераційному періоді. 

Перебування у ВРІТ після проведення хірургічного втручання потребували три (12%) 

пацієнти без ожиріння. Серед пацієнтів з ожирінням – у 17 (68%) виникла потреба в 

перебуванні у ВРІТ. При цьому середній час перебування у ВРІТ складав для пацієнтів 1 

групи – 970 ± 69,2 хв., а для пацієнтів 2 групи – 1086,4 ± 419,7 хв. 

Висновок. За результатами дослідження встановлено, що переважна більшість хворих 

з ожирінням (68%) в ранньому післяопераційному періоді потребують перебування у ВРІТ та 

проведення подовженої ШВЛ (в середньому протягом 960 хвилин) після закінчення 

хірургічного втручання. 
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ПЕРІОПЕРАЦІЙНА ПРОФІЛАКТИКА ЛЕГЕНЕВИХ УСКЛАДНЕНЬ У ПАЦІЄНТІВ 

ПІСЛЯ ЕЗОФАГЕКТОМІЇ 

Вступ. Легеневі ускладнення є одними з найпоширеніших після езофагектомії. Хоча 

частота їх виникнення поступово зменшується, останні дослідження показали, що вони все 

ще зустрічаються у 26‒38 % випадків. Легеневі ускладнення також є основною причиною 

лікарняної смертності і можуть бути незалежним фактором ризику для зменшення 

довготривалого виживання (Naoya Yoshida, 2020). 

Мета дослідження. Покращити результати лікування пацієнтів після езофагектомії 

шляхом розробки алгоритму анестезіологічного забезпечення періопераційної профілактики 

легеневих ускладнень. 

Матеріали і методи. В дослідження включено 80 хворих з езофагектомією, 

оперованих в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова. 

Ретроспективна група порівняння ― 40 пацієнтів після езофагектомії, у яких використані 

загальноприйнятні методики періопераційного менеджменту. Група дослідження ― 40 

пацієнтів після езофагектомії, у яких використаний періопераційний анестезіологічний 

алгоритм профілактики легеневих ускладнень. 

Періопераційний анестезіологічний алгоритм профілактики легеневих ускладнень 

передбачає антибіотикопрофілактику з урахуванням передопераційної колонізації дихальних 

шляхів, вибір розміру двохпросвітної ендобронхіальної трубки за розробленою методикою 

(за розміром діаметру лівого головного бронха), режим однолегеневої вентиляції легень ― 

вентиляція з керованим тиском (РЕЕР 5 см вод. ст.), інтраопераційне використання 

глюкокортикостероїдів (метилпреднізолон 10 мг/кг під час індукції анестезії), 

“рестриктивний” режим інтра- та післяопераційної інфузійної терапії (загальний об’єм ― 

5 мл/кг/год). 

Результати. Встановлено, що при стандартизації за факторами ризику застосування 

алгоритму профілактики легеневих ускладнень знижує ризик їх розвитку (ВШ = 0,04), 

порівняно з використанням загальноприйнятних методик періопераційного менеджменту. 

Висновки. Завдяки розробці та впровадженню алгоритму анестезіологічного 

забезпечення періопераційної профілактики легеневих ускладнень значно покращені 

результати лікування пацієнтів після езофагектомії. 
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АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХІРУРГІЧНИХ ВТРУЧАНЬ З ПРИВОДУ 

ПАТОЛОГІЇ ЛОР-ОРГАНІВ 

Актуальність. Проблема зростання кількості опіоїдзалежних пацієнтів після 

перенесених ними загальних анестезій з використанням стандартних доз наркотичних 

анальгетиків (фентанілу, альфентанілу, реміфентанілу), а також проблема формування 

післяопераційної гіпералгезії, індукованої застосуванням під час операцій опіоїдних 

анальгетиків короткої дії, призвели до пошуку методик багатокомпонентної загальної 

анестезії з використанням мінімальних доз наркотичних анальгетиків - мультимодальної 

малоопіоїдної анестезії (ММА). 

Мета: Оптимізація методики анестезіологічного забезпечення хірургічних втручань 

при патології ЛОР-органів. 

Завдання: 1) Провести порівняльний аналіз типів анестезій з використанням 

стандартних доз наркотичних анальгетиків та малоопіоїдної мультимодальної анестезії; 2) 

Визначити варіабельність гемодинаміки при малоопіоїдній та опіоїдній анестезії; 3) На 

основі отриманих результатів, запропонувати та обґрунтувати найбільш доцільну методику 

анестезії хірургічних втручань при патології ЛОР-органів.  

Матеріали та методи. На базі НВМКЦ «ГВКГ» буде проспективно обстежено 30 

хворих, прооперованих на базі клініки отоларингології. Хворі будуть розділені на дві групи, 

залежно від анестезіологічного забезпечення:  

1 група – тотальна внутрішньовенна анестезія на основі пропофолу і фентанілу 

(опіоїдна анестезія); 

2 група – тотальна внутрішньовенна анестезія на основі пропофолу, низьких доз 

фентанілу, НПЗЗ та лідокаїну в/в (малоопіоїдна мультимодальна анестезія). 

Хворі обох груп будуть статистично співставні за віком, статтю, ІМТ та тривалістю 

хірургічного втручання. 

Обговорення та висновки. Мультимодальна загальна анестезія ― це поєднання 

різних медикаментів для створення всіх компонентів загального знеболення. Її основна 

мета ― мультимодальний підхід і контроль ноцицепції та зменшення побічних ефектів 

медичних препаратів через використання меншої їх кількості. Медикаменти, які включають в 

себе поняття мультимодальна анестезія впливають на всі ланки центральної нервової 

системи. Kожна раціональна стратегія повинна бути зосереджена на контролі ноцицепції під 
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час хірургічного втручання, та в ранньому післяопераційному періоді. Анальгезія без 

опіоїдів, або з використанням їх мінімальних дозах — один із ключових факторів у доктрині 

швидкого відновлення після операції (ERAS, Enhanced Recovery After Surgery). Протокол 

ERAS передбачає низку заходів ведення хворих у періопераційному періоді, у тому числі 

анальгезії без опіоїдів. Дотримання цих рекомендацій зменшує тривалість перебування 

пацієнтів у стаціонарі на 30%, частоту ускладнень — на 45 %, смертність — на 30 %. 

Згідно з літературними даними на даний момент можна зробити наступний висновок. 

Методика малоопіоїдної анестезії знижує інтенсивність післяопераційного болю, сприяє 

більш швидкому відновленню пацієнта, та зменшує час перебування пацієнта в стаціонарі. 
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ПЕРСОНІФІКОВАНА АНЕСТЕЗІЯ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

Вступ. Анестезіологічне забезпечення спрямоване на адекватне знеболення під час 

операціїї та прискорення післяопераційного відновлення пацієнтів. Безпека пацієнта та 

мінімізація ускладнень анестезії є пріоритетними. Сучасна періопераційна медицина здатна 

виключити передопераційну летальність, але не позбавити ризиків розвитку серцево-

судинних, пульмональних, гепато-ренальних та поліорганних дисфункцій. Медичні 

протоколи спрямовані на адекватне знеболення під час операції та прискорення 

післяопераційного відновлення пацієнтів, але не враховують індивідуальні особливості 

пацієнтів. 

Мета. Підтвердити чи спростувати переваги персоніфікованого періопераційного 

забезпечення порівняно зі стандартизованими протоколами. 

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне клінічне дослідження серед 

пацієнтів двох репрезентативних груп при хірургічних втручаннях у панкреато-дуоденальній 
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зоні. Першу групу склали десять пацієнтів, у яких застосовувався протокол ERAS, у другій 

групі пацієнтів (n=10) застосовували методику внутрішньовенного введення розчину 

лідокаїну з розрахунку 1.5 мг/кг впродовж 20 хвилин до початку анестезіологічного 

забезпечення, в подальшому підтримуюча доза – 1 мг/кг/год впродовж 72 годин. 

Гармонізацію біологічних систем визначали за співвідношення показників центральної 

гемодинаміки. Гармонізацію загального току крові визначали за співвідношенням 

діастолічного та систолічного артеріального тиску (ДАТ/АТсист). Гармонізацію сили 

органного розподілення крові розраховували за формулою АТпульс/ДАТ. Значенням 

абсолютної гармонії вважали співвідношення показників, що дорівнювало 0,62±0,03. 

Результати. У першій групі після введення тестової дози лідокаїну визначалась 

схильність до гіпотензії, що посилювалась після введення основної дози лідокаїну та 

потребували симпатоміметичної підтримки, при цьому показники гармонізації загального та 

органного кровотоку зменшувались до 0.488±0.005, що відповідає підвищенню активності 

симпатичного відділу нервової системи. Показники центральної гемодинаміки респондентів 

другої групи були стабільними без застосування симпатоміметиків, а показники гармонізації 

загального та органного току крові до ідеальних значень становили 0,617±0,02. 

Висновки. Кількість використаних медикаментів, відповідно до протоколів, в обох 

групах була однаковою. За даними результатів ретроспективного дослідження метод 

внутрішньовенного введення місцевих анестетиків (лідокаїну) можна вважати 

альтернативним при виконанні хірургічних втручань на органах панкреато-дуоденальної 

зони. Збереження гармонізації загального та органного току крові при запропонованій 

методиці внутрішньовенного введення місцевих анестетиків дає змогу вважати її більш 

керованою та персоніфікованою, а наближення показників гармонізації до ідеальних значень 

сприяє зменшенню періопераційних ризиків. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПРИ COVID-19 У ГЕМАТОЛОГІЧНИХ 

ХВОРИХ 

Вступ. Відповідно до даних ВООЗ, коронавірусна інфекція у онкологічних пацієнтів 

буде мати більш тяжкий перебіг та супроводжуватись розвитком значної кількості 

ускладнень. Це обумовлено ослабленням імунітету на тлі проведення хіміотерапії, 

гормональної терапії, хірургічного втручання. Тому питання вибору правильного напрямку 

інтенсивної терапії у даної категорії пацієнтів є актуальним. 

Матеріали і методи. Представлені результати лікування коронавірусної інфекції у 29 

онкогематологічних хворих. З них 10 хворих з лімфолейкозом, 9 хворих з мієлолейкозом, 4 

хворих з анемією різноманітного походження, 2 хворих з гемофілією, 4 хворих з мієломною 

хворобою. З анамнезу, усі онкогематологічні хворі протягом останніх 6 місяців, отримували 

різноманітні схеми інтенсивної цитостатичної та гормональної терапії з приводу лікування 

онкологічного захворювання відповідно до протоколу, затвердженого МОЗ України. 

Результати. Хворі знаходились на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії у зв’язку 

з тяжкою пневмонією, обумовленою коронавірусною інфекцією, яка була підтверджена 

результатами КТ та рентгенографії легень. На перших етапах лікування для усунення 

дихальної недостатності у хворих застосовувались високопотокова назальна 

оксигенотерапія, неінвазивна вентиляція, однак, у зв’язку з погіршенням стану та зниженням 

показників сатурації кисню до 80-85%, усі хворі були заінтубовані та переведені на ШВЛ. 

Проводилось дослідження показників коагуляційного гемостазу, визначення рівня 

мономерних комплексів та продуктів деградації фібрину, визначення рівня Д-димеру; 

бактеріологічне дослідження крові та мокроти; оцінка функціонального стану печінки та 

нирок. Аналіз показників лабораторного обстеження свідчить про зменшення кількості 

тромбоцитів; збільшення кількості лімфоцитів, зсув лейкоцитарної формули вліво за рахунок 

збільшення кількості паличкоядерних та мієлоцитів, що є свідченням наявності інфекційних 

ускладнень. Відмічено також зростання рівня прокальцитоніну, С реактивного білка. У 

восьми хворих підвищувався рівень інтерлейкіну-6. У двох хворих відмічено значне 

збільшення рівня сечовини, креатиніну та рівня калію у зв’язку з чим їм було проведено 

чотири сеанси гемодіалізу. У 26 пацієнтів перебіг захворювання ускладнювався розвитком 

септичного стану та згодом поліорганної недостатності. 
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Незважаючи на проведення ІТ, спрямованої на корекцію та лікування дихальної 

недостатності, тромбогеморагічних порушень, інфекційних ускладнень, проведена терапія не 

сприяла покращенню стану, що призвело до смертельного наслідку хвороби у 90 % хворих, у 

зв’язку з розвитком сепсису та септичного шоку. 

Висновок. Таким чином, можна стверджувати, що коронавірусна інфекція у 

онкогематологічних хворих має тяжкий перебіг, що очевидно обумовлено наявним 

імунодефіцитом та попередньою інтенсивною цитостатичною та гормональною терапією. 

Приєднання бактеріальної інфекції призводить у онкогематологічних хворих до розвитку 

поліорганної недостатності та таких ускладнень, як сепсис та септичний шок, що підвищує 

рівень смертності серед даної категорії пацієнтів і вимагає своєчасної госпіталізації їх у 

відділення реанімації та оптимізації напрямків інтенсивної терапії. 

Література  

1. Глобальная платформа регистрации клинических данных по COVID-19. 

Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2020 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331768/WHO-2019-nCoV-Clinical_CRF-2020.3-

rus.pdf, по состоянию на 28 мая 2020 г.) 

2. Living mapping and living systematic review of Covid-19 studies [website]. Geneva: 

World Health Organization; 2020 (https://covid-nma.com/, accessed 20 May 2020). 209. 
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ГЕМОСТАЗУ ПРИ АБДОМІНАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЯХ У 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ СУПУТНЬОЮ ІХС 

Мета. Дослідити динаміку показників гемостазу в периопераційному періоді у хворих 

із супутньою ІХС. 

Матеріали та методи. Обстежено 92 пацієнтів, яким проводились абдомінальні 

операції в умовах комбінованої загальної анестезії з ШВЛ. 

Результати. У більшості обстежених пацієнтів у вихідному стані відзначено нормо- 

та гіперагрегацію тромбоцитів, нормо- та гіперкоагуляцію та нормальні значення розчинних 

фібрин-мономерних комплексів (РФМК) та Д-димеру. Цим пацієнтам у класичному складі 
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периопераційної інтенсивної терапії виконували помірну гемодилюцію, призначали НМГ 

згідно з сучасними рекомендаціями. У складі знеболення під час операції та в 

післяопераційному періоді застосовували комбінацію наркотичних анальгетиків та 

нестероїдних протизапальних препаратів. 

У частини пацієнтів (n = 22; 24 % від загальної кількості) відзначено пригнічення 

агрегації тромбоцитів на тлі нормо- та гіперкоагуляції плазмового гемостазу. Це може бути 

пов’язано з прийомом перед операцією препаратів, що мають дезагрегантну дію (НПЗП, 

інгібітори АПФ, АСК та інші) або з іншими чинниками. Рівні РФМК та Д-димеру у них були 

в межах нормальних значень. Ці пацієнти мали підвищений ризик інтраопераційної 

крововтрати, тому під час операції були виключені препарати НПЗП, використовували 

рестриктивний режим інфузійної терапії. Додатково вводили етамзилат 12,5 %, 4,0 мл, 

далі ― до добової дози 1500 мг. 

При обстеженні в динаміці у пацієнтів з вихідними нормо- та гіперагрегацією 

відзначено нормалізацію ступеня агрегації тромбоцитів при збереженні нормо- та 

гіперкоагуляції та помірному зниженні активності фібринолізу. Рівні РФМК та Д-димеру 

залишались стабільними без суттєвої динаміки. 

У пацієнтів з вихідною гіпоагрегацією тромбоцитів спостерігалось підвищення 

ступеня агрегації тромбоцитів у межах норми при збереженні нормокоагуляції та помірному 

пригніченні фібринолізу. 

Крововтрата, що вимірювалась інтраопераційно, та динаміка показників Hb, Ht в 

групах суттєво не вирізнялись. 

Висновки. Таким чином, пацієнти із супутньою ІХС потребували динамічного 

моніторингу показників гемокоагуляції для своєчасної корекції порушень для зниження 

кількості тромбо-геморагічних ускладнень. 
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ВИДОВА СТРУКТУРА ГРИБІВ РОДУ CANDIDA У ВІДДІЛЕННІ РЕАНІМАЦІЇ ТА 

ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

Актуальність. Частота інвазивного кандидозу в економічно розвинутих країнах 

складає 72–228 випадків на 1 млн. населення за рік. У пацієнтів відділень реанімації та 

інтенсивної терапії (ВРІТ) цей патологічний стан є поширеною нозокоміальною інфекцією та 

характеризується високою летальністю. Основний етіологічний чинник грибкових інфекцій у 

пацієнтів ВРІТ це дріжджеподібні гриби роду Candida, а найважчими формами 

нозокоміального ураження є інвазивний кандидоз, що протікає у вигляді кандідемії або 

гострого дисеменованого кандидозу. Летальність при інвазивному кандидозі надзвичайно 

висока і складає з даних різних авторів від 26 до 60 %. 

Мета: вивчити етіологічну структуру та частоту виділення грибів у пацієнтів ВРІТ 

хірургічного профілю НВМКЦ «ГВКГ» МО України. 

Матеріали та методи. Протягом чотирьох місяців (з травня по серпень 2020 р.) 

проводили бактеріологічні дослідження клінічного матеріалу (кров, харкотиння, виділення з 

ран, сеча, центральні венозні та сечові катетери) пацієнтів ВРІТ хірургічного профілю. 

Бактеріологічні дослідження виконували відповідно до методології та критеріїв, викладених 

в актуальних міжнародних  керівництвах і рекомендаціях. Первинний посів клінічного 

матеріалу проводили на кров'яний агар та додатково на селективне середовище Сабуро, що 

призначене для виділення грибів. Позитивним вважався посів при рості мікрофлори з числом 

колоніє утворюючих одиниць >10
6
/мл. 

Результати та обговорення. За період дослідження отримано 486 зразків клінічного 

матеріалу від 44 пацієнтів з різними формами післяопераційних ускладнень. Позитивними на 

наявність грибів виявились 78 (16,7%) досліджень. Середній термін перебування хворого у 

стаціонарі до моменту отримання позитивного на наявність грибів результату дослідження 

зразка становив15 ± 3доби. Слід зазначити, що при додатковому посіві клінічного 

матеріалу(кров, виділення з ран, центральні та сечові катетери) на середовище Сабуро 

виділення грибів спостерігалось суттєво частіше, а саме у 16 % проти 3 % за звичайною 

методикою (χ
2
, р = 0,003), переважно за рахунок видів, що не відносяться до Candida 

albicans.  
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У дослідженнях мокротиння домінуючим видом виявились Candida glabrata 45 

культур (57,7%), за яким слідували Candida  albicans – 20 культур (25,6%), та 5 ізолятів 

інших представників Candida spp. Частка Trichosporon spp. склала 10,2% або 8 культур. 

За рахунок вдосконалення методу діагностики, частота реєстрації кандидемій у ВРІТ 

збільшилась в три рази у порівнянні між першим та останнім місяцями спостереження. 

Найчастіше з крові виділяли дріжджоподібні гриби роду Candida. Загалом було виділено 18 

штамів Candida spp., серед яких 5 штамів Candida  albicans, а у 4 випадках висівали 

Trichosporon spp. 

Висновки. Впровадження для первинного посіву клінічного матеріалу додаткової 

чашки зі спеціальним селективним середовищем для виявлення грибів (середовище Сабуро) 

значно збільшує діагностичну чутливість бактеріологічних посівів. Найбільш поширеними 

штамами, що циркулюють у ВРІТ хірургічного профілю були гриби родів Candida spp. та 

дещо менше Trichosporon spp. 

Список літератури: 

1. Н.В. Белобородова, Т.Ю. Вострикова Мониторинг грибковых инфекций в ОРИТ. 

Журнал «Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия».2019. Том 22(2) 

с.137-141. 
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МІЖФАСЦІАЛЬНІ БЛОКАДИ ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ ЯК КОМПОНЕНТ 

РАННЬОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ В 

ГІНЕКОЛОГІЇ 

Мета роботи: оцінка ефективності відновлення пацієнток в післяопераційному 

періоді лапароскопічних хірургічних втручань в гінекології залежно від застосування в 

складі анестезіологічного забезпечення міжфасціальних блокад передньої черевної стінки. 

Матеріали та методи. На базі хірургічного відділення ТОВ «Медичний лікувально-

діагностичний центр «МЕДІОН» (м. Полтава, Україна) протягом 2020 року було проведене 
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проспективне порівняльне дослідження ефективності відновлення 56 пацієнток в 

післяопераційному періоді лапароскопічних хірургічних втручань в гінекології. Залежно від 

застосування в складі анестезіологічного забезпечення міжфасціальних блокад передньої 

черевної стінки пацієнтки було поділені на 2 групи: в основній групі (32 особи) в складі 

анестезіологічного інтраопераційного супроводу (інтубаційний інгаляційний наркоз 

севофлюраном, центральна аналгезія фентанілом) додатково проводились квадратно-

поперекові блокади та блокади піхов прямих м’язів живота; в групі порівняння (24 особи) 

додаткових міжфасціальних блокад не проводилось. 

Оцінювались інтраопераційні витрати фентанілу, потреба в додатковому введенні 

анальгетиків в післяопераційному періоді, оцінка післяопераційного болю за візуально-

аналоговою шкалою (ВАШ), час відновлення рухової активності в межах палати, час 

виписки із стаціонару. 

Результати дослідження. У пацієнток основної групи відносно групи порівняння 

констатували таке: за умови використання міжфасціальних блоків передньої черевної стінки 

інтраопераційні витрати фентанілу зменшились в 2,3 рази, частота додаткового введення 

анальгетиків в післяопераційному періоді була меншою в 1,8 рази, оцінка післяопераційного 

болю за ВАШ була меншою в 1,5 рази, відновлення рухової активності в межах палати 

відбувалось раніше в середньому на 2,4 год., час виписки із стаціонару зменшився в 1,6 рази. 

Висновки. Міжфасціальні блокади передньої черевної стінки в складі 

анестезіологічного забезпечення є ефективним компонентом раннього відновлення пацієнток 

в післяопераційному періоді гінекологічних лапароскопічних хірургічних втручань. 
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ЗБУДНИКИ ГОСПІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ: «ПʼЯТА КОЛОНА» У ВІДДІЛЕННЯХ 

ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

Мета роботи: оцінка сучасного стану проблеми госпітальної інфекції у відділеннях 

інтенсивної терапії (ВІТ). 

Матеріали та методи. Проведений аналіз літературних джерел електронних баз 

даних наукової літератури PubMed, Google Scholar, Index Copernicus щодо сучсаного спектру 

збудників госпітальної інфекції і її реалізації у ВІТ в період з 2011 по 2021 роки. 

Результати та їх обговорення. В останні 10 років госпітальне інфікування набуває 

ознак прогредієнтності, не зважаючи на заходи з її профілактики. Так в США щороку 

реєструється близько 1,7 мільйона випадків госпітальної інфекції. У стаціонарах загального 

профілю поширеність випадків госпітального інфікування сягає близько 9%. 

Сучасними загальновідомими особливостями збудників госпітальних інфекцій є їх 

стійкість до антибактеріальних препаратів, що утруднює лікування цієї інфекції, але наразі 

все частіше фіксуються випадки формування резистентності не лише до антибактеріальних, 

але і до антисептичних засобів, що знижує ефективність профілактичних заходів. У даний 

час основними збудниками госпітальної інфекції у ВІТ є резистентні штами кокової Гр(+)-

флори, які характерні для країн із високим рівнем соціально-економічного розвитку і Гр(-)-

флора, представлена переважно бактеріями ряду Pseudomonadales, представники якого 

представляють  загрозу в усіх країнах не залежно від рівня достатку. Але, в сучасних умовах 

як потенційно загрозливих збудників доцільно розглядати представників т.зв. атипових 

збудників госпітальної інфекції,  зокрема, можуть стати Brevundimonas diminuta et 

vesicularis, Burkholderia cepacia, Ralstonia pickettii, Sphingomonas pauciomobilis et maltophilia, 

Achromobacter xylosoxidans та інші. На даний час ці бактерії, набувають поширення в 

медичних стаціонарах, і хоча наразі не розглядаються як облігатні збудники госпітальних 

інфекцій, тим не менш уже зафіксовані поодинокі госпітальні спалахи, викликані цими 

збудниками, а їх клініко-епідеміологічні характеристики, такі як відсутність чіткої клінічної 

картини, стійкість до антибактеріальних препаратів, високий рівень виживаємості  в 

потенційно агресивних середовищах, широкий спектр шляхів їх розповсюдження, змушують 
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розглядати їх як можливі чинники госпітальних інфекцій в майбутньому. Загострює цю 

проблему мале поширення сучасної лабораторної верифікації цих збудників. 

Висновки. Госпітальне інфікування у ВІТ продовжує представляти загрозу, в т.ч., через 

атипових збудників госпітальних інфекцій, відсутність клінічної настороги щодо їх 

реалізації, можливості широкого виявлення цих збудників рутинними бактеріологічними 

методами, заходів цільової профілактики і лікування. 


