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Історія інфузійної терапії веде свій літопис від

10 червня 1881 р., коли Landerer вперше застосував

фізіологічний розчин хворому. Як відомо,

фізіологічний розчин солі залишається найбільш

популярним і безпечним інфузійним середовищем.

Історія колоїдних кровозамінників починається з

1915 р., коли вперше J.J. Hogan під час першої

світової війни використав препарат на основі жела#

тину, який став першим із штучних плазмо#

замінників. Під час другої світової війни інтенсивно

розроблялися колоїдні кровозамінники для ліку#

вання шоку (полівінілпіролідон, декстрани). Після

достатньо довгого й інтенсивного (протягом чверті

століття) їх використання були відмічені не дише

позитивні сторони декстранів, але й негативні, і з

1962 р. інтенсивно розробляються інші крово#

замінники на основі гідроксиетилкрохмалю [1].

Препарати, що використовуються для інфузій#

ної терапії як у дорослих, так і дітей, можна класи#

фікувати наступним чином:

1) розчини для заміщення об'єму рідини,

2) розчини для корекції складу рідини,

3) розчини, що впливають на метаболізм.

Наявний в наш час великий арсенал розчинів

для заміщення об'єму рідини в організмі загаль#

ноприйнято поділяти на дві великі групи: криста#

лоїди та колоїди. 

До кристалоїдних сольових розчинів відносять

фізіологічний розчин, розчини глюкози [1].

Розчини глюкози можуть бути ізотонічними

(5% розчин), гіпертонічними (10% і вище), гіпо#

тонічними (2,5%). Оскільки ці розчини не містять

натрію, то введена у складі цих розчинів вода роз#

поділяється між клітинними і позаклітинними

секторами у тій же пропорції, що і в нормі, тобто

більша її частина (приблизно 2/3) надходить у

внутрішньоклітинне середовище. Крім того, глю#

коза метаболізується в клітині з утворенням води в

кінцевій стадії окислення. Тому розчини глюкози

використовуються для лікування клітинної

дегідратації [1].

Гіпертонічні кристалоїдні розчини створюють

початковий волемічний ефект за рахунок надход#

ження води з інтерстицію у внутрішньосудинний

простір [4]. Внаслідок вищої концентрації натрію,

у порівнянні з ізотонічним розчином, об'єм ріди#

ни, що перемістився з інтерстицію, у стільки разів

перевищує об'єм введеної рідини, у скільки разів

концентрація натрію перевищує нормальну. Про#

те такий ефект гіпертонічних розчинів не переви#

щує 60 хв, тому для продовження волемічного

ефекту після інфузії гіпертонічних розчинів вико#

ристовують колоїдні розчини у співвідношенні 1:1

або додають в гіпертонічний розчин натрію роз#

чин сорбітолу, за рахунок якого створюється

гіперосмолярність розчину, який достатньо

повільно метаболізується в печінці [1]. 

До таких готових до застосування препаратів

відносяться Сорбілакт та Реосорбілакт, що вироб#

ляються вітчизняною фармацевтичною промис#

ловістю. Унікальність цих інфузійних середовищ

визначається вмістом як колоїдного, так і криста#
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Резюме. У представленій статті обговорюються актуальні питання щодо проведення інфузійної терапії

при патології печінки у дітей
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Резюме. В представленной статье обсуждаются ак#

туальные вопросы относительно проведения ин#

фузионной терапии при патологии печени у детей.

Ключевые слова: патология печени, дети, инфузион�

ная терапия, перспективы, патогенетические прин�

ципы.

PATHOGENETICAL PRINCIPLES OF INFUSION
THERAPY AT LIVER PATHOLOGY IN CHILDREN:

HISTORY AND PROSPECTS
N.A. Rikalo 

Summary. In the article the actual questions about the

using of infusion therapy at liver pathology in children

are discussed.
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