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І
нфузійна терапія залишається

одним з наріжних каменів суча�

сного лікування хворих у най�

важливіших галузях медичної прак�

тики, а отже викликає значну зацікав�

леність серед широкого кола науков�

ців і лікарів практичної ланки охоро�

ни здоров'я. Одним із наслідків над�

звичайно широкого використання

інфузійної терапії є швидке зростан�

ня асортименту засобів для її здій�

снення – інфузійних розчинів.

Визначна кількість розчинів, що ви�

користовується як в інтенсивній те�

рапії, так і в інших галузях медицини

– це кристалоїдні розчини. Така над�

звичайна «популярність» кристалої�

дів насамперед зумовлена двома їх

якостями: невеликою вартістю та

відсутністю значних ускладнень

при застосуванні. Проте існує до�

статньо чутлива проблема вибору

тих чи інших кристалоїдів для інфу�

зійної терапії, яка зумовлена постій�

ною появою нових інфузійних роз�

чинів і відсутністю необхідної ін�

формації щодо їх практичного ви�

користання. Через це у повсякден�

ній практиці лікарі часто користу�

ються відомим емпіричним прави�

лом: «Якщо не знаєш, що капати –

капай глюкозу навпіл із фізіологіч�

ним розчином». Отже, саме найста�

ріші, найвідоміші, але, на жаль, най�

незбалансованіші та у багатьох ви�

падках неоптимальні препарати ви�

користовуються найбільш часто. 

Як відомо, головним недоліком

незбалансованих сольових розчинів

(0,9% розчину хлориду натрію, роз�

чину Рінгера) є надлишок хлоридів та

відсутність основ, що і відрізняє їх від

позаклітинної рідини. Саме за раху�

нок цих відмінностей надмірна інфу�

зія таких розчинів може викликати

розвиток гіперхлоремічного (дилю�

ційного) ацидозу. Для запобігання

цим несприятливим ефектам в інтен�

сивній терапії широко використову�

ють поліелектролітні розчини, що мі�

стять бікарбонат, лактат або ацетат

натрію (табл.). Найбільш відомі роз�

чини, що містять бікарбонат (розчин

Рінгер�Локка та трисоль), не дуже

збалансовані за своїм електролітним

складом. У розчині Рінгер�Локка мі�

ститься надлишок хлору та натрію, а у

трисолі – бікарбонату, що значно

обмежує їх клінічне використання [1]. 

Як в Україні, так і поза її межами ду�

же широко використовуються розчи�

ни, що містять лактат і ацетат (рис.1). 

Добре відомо, що органічні аніо�

ни, а саме: ацетат, лактат, піруват і

сукцинат – виконують в організмі

роль проміжних продуктів метабо�

лізму. Метаболізуючись, вони пере�

творюються на відповідну кислоту і

бікарбонат.

А�+  H
2
CO

3
НА  +  HCO

3
�

органічний органічна

аніон кислота

У результаті метаболізму кожного

моля органічного аніона утворю�

ється один моль бікарбонату. Лактат

натрію дисоціює на іон натрію (Na+)

та іон лактату (C
3
H

5
O

3
�). Потім орга�

нічні кислоти підлягають подаль�

шим перетворенням у циклі трикар�

бонових кислот (рис. 2). 

Молекулярна маса ацетату дорів�

нює 59 дальтон і майже не відріз�

няється від молекулярної маси бі�

карбонату (61 дальтон). Максималь�

на швидкість метаболічного пере�

творення ацетату у дорослої люди�

ни дорівнює 500 ммоль/год. Проте,

оскільки ацетат метаболізується пе�

реважно у периферичних тканинах,

розчини, що його містять, можна

вводити лише за умов задовільної

мікроциркуляції. У країнах Євро�

союзу достатньо широко викори�

стовують рінгер�ацетатний розчин.

В Україні добре відомі препарати

дисоль, ацесоль та хлосоль, які, на

жаль, дуже незбалансовані за своїм

складом. 

Ще в 30�ті роки ХХ сторіччя для

забезпечення більшої фізіологічності

до плазмозамінного розчину Рінге�

ра почали додавати лактат. Безумов�

ною перевагою лактату щодо ацета�

ту є менший вазодилятуючий вплив,

проте іон лактату більший за іон

ацетату (молекулярна маса 112 даль�

тон), а його метаболізм в організмі

відбувається в 4�5 разів повільніше,

ніж ацетату. Отже, для адекватної ко�

рекції ацидозу необхідні більш ви�

сокі концентрації лактату. Недолі�

ком усіх розчинів, які містять лактат,

є передумова, що існує для перетво�

рення лактату на бікарбонат (добра

перфузія, оксигенація та функціо�

нальний стан печінки та нирок), що

не завжди буває на тлі критичних

станів. 

Кожні 100 мл розчину Рінгера з

лактатом містять 600 мг хлориду

натрію, 310 мг лактату натрію, 30 мг

хлориду калію  та 20 мг дигідрату

хлориду кальцію. Для підтримання

рН у межах 6.0�7.5 до розчину дода�

ється хлористоводнева кислота

або гідрооксид натрію. Один літр

розчину містить 130 мекв натрію,

4 мекв калію, 3 мекв кальцію,

109 мекв хлоридів  та  28 мекв лак�

тату [CH
3
CH(OH)COO�], за рахунок

якого утворюється 9 калорій енергії.

Розрахована осмолярність розчину

становить 273 мосмоль/л. Таким чи�

ном, розчин Рінгера з лактатом є

майже ізотонічним. 

Як ми вже зазначали, аніон лак�

тату урівноважений із піруватом.

Залужнюючий ефект лактату нат�

рію зумовлений дисоціацією у пе�

чінці на гідроген�іон та іон лактату,

який метаболізується до глікогену

із подальшим використанням як

енергетичного субстрату. У резуль�

таті окислення глікогену утворю�

ється вода та діоксид вуглецю. Згі�

дно з дослідженнями останніх ро�

ків, окремі вчені розглядають лак�

тат як «високооктанове паливо для
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серця». Відповідно до нещодавно

отриманих експериментальних да�

них, блокування постачання лакта�

ту до міокарда призводило до сут�

тєвого погіршення гемодинаміч�

ного статусу та швидкої загибелі

тварин з експериментальним ен�

дотоксиновим шоком [2]. Нор�

мальний рівень лактату у плазмі

становить 0,9�1,9 мекв/л.

Іон натрію приєднується до бікар�

бонату з утворенням бікарбонату

натрію і відновлює основний резерв. 

Отже, якщо узагальнити напрям�

ки впливу розчину Рінгера з лакта�

том на стан гомеостазу пацієнта, ми

маємо перерахувати наступні:

• Як і будь�який ізотонічний роз�

чин, зменшує гематокритне число і

сприяє розвитку гемодилюції.

• Усуває дефіцит позаклітинної та

меншою мірою внутрішньосудин�

ної рідини, покращує переднаванта�

ження, сприяє збільшенню серцево�

го викиду.

• Зменшує дефіцит основ та сприяє

усуненню метаболічного ацидозу.

• Виступає як донатор енер�

гі ї  (головним чином підтримує

енергетичний метаболізм міо�

карда і сприяє більш ефективній

його роботі в умовах критичних

станів).

Саме ці якості (у поєднанні з неви�

сокою ціною) зробили розчин Рін�

гера з лактатом одним із найпопу�

лярніших кристалоїдних плазмо�

замінників в усьому світі. 

Проте, завдяки розробкам вітчиз�

няних вчених, розчин Рінгера з лак�

татом отримав нове життя та додат�

кові можливості як препарат Латрен®,

що поєднує рінгер�лактатний розчин

із добре відомим судинно�активним

засобом із групи похідних ксантину –

пентоксифіліном. Латрен® містить

100 мг пентоксифіліну у 200 мл рін�

гер�лактатного розчину.

Пентоксифілін, який за механіз�

мом дії належить до інгібіторів

фосфодіестерази, тривалий час

застосовується у вітчизняній ме�

дичній практиці з метою покра�

щення мікроциркуляції, реології

крові, збільшення еластичності ери�

троцитів, покращення оксигенації

тканин. Пентоксифілін широко ви�

користовується у терапії і різних її

галузях (ангіології, ревматології, не�

фрології, кардіології, ендокриноло�

гії, пульмонології, неврології, хірур�

гії, педіатрії) і, звичайно, увійшов до

практики інтенсивної терапії. Най�

частіше пентоксифілін застосовува�

ли у вигляді внутрішньовенної інфу�

зії, готуючи розчин ex tempore, до�

даючи препарат до кристалоїдів. 

Попри те, що пентоксифілін ду�

же добре відомий лікарський засіб,

він залишається препаратом з да�

леко не вичерпаним переліком на�

прямків для клінічного застосуван�

ня, адже і досі він є одним з агентів,

що широко використовується в

експериментальних роботах,

присвячених профілактиці та ліку�

ванню септичних станів та поліор�

ганної недостатності у різних га�

лузях медицини.

Найбільшу зацікавленість викли�

кають протизапальні та реокоре�

гуючі ефекти пентоксифіліну. Згідно

з результатами численних дослі�

джень на тваринах, призначення

пентоксифіліну при експеримен�

тальному септичному шоку та кро�

вовтраті покращувало вентиляцій�

но�перфузійні відношення у леге�

нях, тканинну утилізацію кисню, за

рахунок збільшення вмісту внутріш�

ньоклітинного цАМФ, викликало

перед� та післягломерулярну вазо�

дилятацію, покращувало ендотеліаль�

ну функцію та функцію гепатоцитів

[3�6]. Імовірно, що частково ці ефек�

ти були зумовлені тим, що пенток�

сифілін продемонстрував можли�

вість знижувати рівні прозапальних

цитокінів (TNFα, IL�6) [5]. Проте, де�

якими дослідниками були отримані

дані, згідно з якими пентоксифілін

виявляв протективні легеневі та ге�

модинамічні ефекти при застос�
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Таблиця. Склад найбільш розповсюджених кристалоїдних розчинів, що містять буферні додатки 

Назва Осмоляльність Na+ Cl& K+ Ca++ Mg++ Буфер  (ммоль/л) Вуглевод

(мосмоль/л)

ммоль/л

Р�н Рінгер�Локка 329 156 160 2,7 1,8 � Бікарбонат 24 Глюкоза 5,5 мекв/л
Трисоль 292 133 99 13 � � Бікарбонат 47 �
Р�н Рінгера лактатний 276 130 109 4 3 � Лактат 28 �
Р�н Рінгера ацетатний 276 130 109 4 3 � Ацетат 28 �
Дисоль 252 126 103 � � � Ацетат 23 �
Хлосоль 294 124 105 23 � � Ацетат 42 �
Ацесоль 244 109 99 13 � � Ацетат 23 �

HCO-3

HCO-3

HCO-3

цикл Кребсу

ацетат

сукцинат

піруват

лактат

Рис. 2. Утворення бікарбонату з органічних аніонів

Рис. 1. Молекули ацетату і лактату

лактатацетат
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уванні лише до розвитку септично�

го шоку і був неефективним у тих

випадках, коли шок уже розвинувся

[7]. Результати цих та інших дослі�

джень, проведених у 90�ті роки ХХ

сторіччя, стали «трампліном» для

вивчення ефектів пентоксифіліну у

клінічній практиці анестезіології та

інтенсивної терапії.

Клінічні спостереження підтвер�

дили, що пентоксифілін попереджає

респіраторний вибух у нейтрофілах

септичних пацієнтів [8]. Отримані

дані щодо можливості інфузії пен�

токсифіліну на 0,9% розчині NaCl

дозою 5 мг/кг протягом трьох го�

дин збільшувати частоту серцевих

скорочень (ЧСС), серцевий викид,

знижувати периферичний судин�

ний опір, покращувати постачання

та споживання кисню у пацієнтів із

септичним шоком [9]. В іншому

клінічному дослідженні інфузія

пентоксифіліну дозою 1 мг/кг/год

(1800 мг/добу) пацієнтам з тяжким

сепсисом зменшувала серцево�су�

динну дисфункцію і не супрово�

джувалась негативними ефектами.

Госпітальна летальність у групі хво�

рих, що отримувала пентоксифілін,

складала 41%, у групі контролю –

54% [10].

Отримані також дані про те, що

болюс 300 мг пентоксифіліну з по�

дальшою інфузією 1,5 мг/кг/год

протягом двох діб пацієнтам віком

понад 80 років, що оперувались в

умовах штучного кровообігу, змен�

шував виразність запальної відпові�

ді, збільшував серцевий індекс [11].

Згідно з іншим дослідженням,

одноразове введення пентоксифі�

ліну дозою 5 мг/кг до початку кар�

діопульмонального байпасу знижу�

вало рівень TNFα у плазмі. У хворих,

що отримували пентоксифілін, бу�

ло відзначено тенденцію до ско�

рочення тривалості штучної вен�

тиляції легень [12]. Можливість

пентоксифіліну знижувати про�

дукцію прокальцитоніну, IL�1, IL�6

та інших медіаторів запальної від�

повіді було підтверджено й інши�

ми клінічними дослідженнями

[13�15]. Ймовірно, що внаслідок

цих ефектів використання пен�

токсифіліну попереджало перехід

гіпердинамічної фази септичного

шоку до гіподинамічної [16].

Отже, Латрен® є дуже перспектив�

ним препаратом, який може актив�

но застосовуватися у сучасній прак�

тиці.  Поєднання пентоксифіліну з

рінгер�лактатним розчином має

сприяти потенціюванню гемодина�

мічних та реологічних ефектів цих

засобів, покращити якість ліків

завдяки промисловому виготовлен�

ню цього лікарського комплексу.

Цей важливий аспект здатний змен�

шити кількість ускладнень, пов'яза�

них з інфікуванням розчинів, заоща�

дити час медичного персоналу, адже

призначення препарату Латрен®

споживає менше часу, ніж приготу�

вання препарату ex tempore з рін�

гер�лактатного розчину та пенток�

сифіліну, що міститься в ампулах. 

Як нова лікарська форма, що по�

єднує два відомих препарати, Ла�

трен® потребує додаткових клініч�

них досліджень з метою з'ясуван�

ня його клініко�фармакологічних

властивостей та розширення ймо�

вірного кола патологічних станів,

при яких використання цього

препарату буде доцільним та

ефективним.  

Отже, з огляду на існуючі на сьо�

годнішній день дані, комплекс Ла�

трен®, що містить розчин Рінгера з

лактатом та пентоксифілін, має зай�

няти належне місце у лікуванні ши�

рокого кола патологічних станів,

що супроводжуються розвитком

розладів мікроциркуляції, централь�

ної і периферичної гемодинаміки,

системною або місцевою запаль�

ною відповіддю.

• Інтенсивна терапія під час трав�

матичних хірургічних втручань (у

тому числі з використанням штуч�

ного кровообігу).

•Сепсис, тяжкий сепсис, септич�

ний шок.

• Захворювання, що супроводжу�

ються розладами ниркового крово�

обігу (гостра ниркова недостатність,

«шокова нирка», гломерулонефрити).

• Захворювання, що супроводжу�

ються розладами церебрального

кровообігу (дисциркуляторні енце�

фалопатії, нейроінфекції, черепно�

мозкова травма).

• Респіраторний дистрес�синдром

та інші стани, що супроводжуються

погіршенням мікроциркуляції.

• Судинні захворювання кінцівок. 
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