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побічні ефекти, пов'язані із специфікою їх фар#

макодинаміки, та у зв'язку з цим мають протипо#

казаннями гіперчутливість, вагітність та період

лактації.

Таким чином, за абсолютною гострою ток#

сичністю С#АКС не відрізняється від своїх скла#

дових компонентів, а його застосування у хворих

повинно обмежуватись загальновідомими стана#

ми, обумовленими порушенням чутливості ор#

ганізму до дії вивчених ліків.
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Ендотоксикоз, як правило, супроводжує різні

захворювання і є найбільш розповсюдженим

синдромом у клінічній практиці. У залежності від

етіологічного фактору шляхи розвитку ендотокси#

козу можуть мати різні механізми: продукційний,

ретенційний, резорбтивний та інфекційний. У

своїй якості токсини є продуктами нормального

обміну у високих концентраціях, продуктами по#

рушеного обміну, компонентами ефекторів регу#

ляторних систем, різними продуктами розщеп#

лення пластичного матеріалу. Особливо патоген#

ними факторами ушкодження володіє бактеріаль#

на агресія: ендотоксини (ЛПС) грамнегативних та

екзотоксини грампозитивних мікроорганізмів,

пептидоглікани, суперантигени мікроорганізмів,

МСМ, активні форми кисню та інші вільні ради#

кали, компоненти плазмових систем каскадного

протеолізу, цитокіни та інші медіатори запалення в

надлишкових концентраціях, надмірно активовані

цитотоксичні клітини. Всі вони порушують мікро#

циркуляцію, викликають тканинну гіпоксію та

мітохондріальну депресію, активують коагу#

ляційний потенціал, пригнічують фібриноліз. Роз#

вивається реперфузійний синдром та, за принци#

пом "доміно", маніфестує неконтрольоване звіль#

нення медіаторів агресії, що значно обмежує

якість гомеостатичних функцій.

Інтенсивна терапія ендотоксикозу у хворих з

гнійно#септичними ускладненнями (ГСУ) є тра#

диційною актуальною проблемою медицини. Пер#

винною ланкою у формуванні ендотоксикозу при

ГСУ є дія екзо# та ендотоксинів мікроорганізмів на

різні структури функціональних систем. Надалі от#

римує розвиток вторинна токсична аутоагресія,

формується синдром системної запальної

відповіді, який трансформується в поліорганну

дисфункцію, недостатність або й неспроможність.

Найбільш дієві методи лікування ендотокси#

козу та профілактики поліорганного ушкодження

у хворих з ГСУ знаходяться в арсеналі еферент#

них методів, зокрема, таким є плазмаферез (ПФ).

Проте його детоксикаційні можливості у хворих

із ГСУ обмежені кількістю видаленої плазми. То#

му, для підсилення детоксикаційного ефекту про#

понуємо застосовувати ПФ у поєднанні з акти#

вацією природніх шляхів елімінації токсинів, а

саме, використанню можливостей впливу на ток#

синовидільну діяльність нирок.

Одним із можливих варіантів отримання та#

кого ефекту є застосування сеансів ПФ у

поєднанні з об'ємним гіпертонічним наванта#

женням у режимі підсиленого реверсу руху рідин

у позаклітинному просторі та активації волюмо#

і осморегулюючої функцій нирок. Серед гіпер#

тонічних інфузійних розчинів необхідну якість

забезпечує плазмозамінник — сорбілакт (осмо#

лярність — 1670 ммоль/л).

Досвід роботи відділення інтенсивної терапії

обласної клінічної лікарні м.Чернівці показав

високу детоксикаційну ефективність цього мето#

ду (об'єктивізація проводилася шляхом моніто#

рингу за клініко#лабораторними ознаками, в т.ч.

МСМ та прозапальних інтерлейкінів) та

доцільність подальшої роботи над вдосконален#

ням методів, що поєднують в собі інтра# та

екстракорпоральні детоксикаційні ефекти. 
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Киевская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи,

отделение острых отравлений

Специализированная медицинская помощь

взрослому населению г.Киева, пострадавшему в

результате острых отравлений химической этио#

логии, оказывается в двух специализированных

отделениях, организованных в период 1986#1988

годов на базе Киевской городской клинической

больнице скорой медицинской помощи (КГК

БСМП): отделение острых отравлений на 30 ко#

ек и отделение интенсивной терапии и экстра#

корпоральной детоксикации на 6 коек.

За последние 10 лет число вызовов бригад

скорой медицинской помощи в связи с отравле#

ниями различной этиологии значительно увели#

чилось, так, в 2000 году зарегистрировано 5,5

тыс., а в 2010 году — более 17 тысяч вызовов. По#

давляющее большинство вызовов осуществляет#

ся по поводу отравлений алкоголем (60%) и ме#

дикаментами (20%). Значительная часть постра#

давших (более 60%) получают необходимую ме#

дицинскую помощь на догоспитальном этапе

или в отделениях интенсивной терапии район#

ных больниц. Ежегодно около 2,5 тыс. пациен#

тов поступают в тяжелом состоянии в специали#
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