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Будь�який патологічний процес це порушення

гомеостазу в тому чи іншому ступені. До змін

складу і реакції внутрішнього середовища

організму при опіках призводять різні внутрішні і

зовнішні впливи (травми, інфекції, опіки,

охолодження, гравітаційні навантаження, гострі

та хронічні захворювання внутрішніх органів

тощо). Виникаючі в результаті зрушення водно�

електролітного балансу, кислотно�лужної

рівноваги, шок, дихальна, печінкова і ниркова

недостатність, коматозні стани можуть привести

до важких ускладнень і смерті хворого. У

залежності від патогенезу гострих розладів

життєво�важливих функцій потрібне

диференційоване застосування трансфузійних

середовищ. Найбільш фізіологічним вважають

використання в гострому періоди опікової

хвороби сбалансованих електролітних препаратів,

а також 10% розчину глюкози в сполученні з

розчинами 6�атомних цукрів (ксиліту, рибози,

сорбітолу). Незважаючи на зміну якісного складу

препаратів, що вводяться, загальний підхід до

лікування є — відновлення ОЦК під динамічним

контролем основних показників гемодинаміки і

рівня гіпоксії тканин з компенсацією основних

показників внутрішньовенним введенням

препаратів направленої дії. 

Мета роботи – вивчити ефективність

застосування препарату, «Лактопротеїн з

сорбітолом» виробництва ЗАТ «Біофарма», у

хворих з опіками в стадії опікового шоку.

Препарат «Лактопротеїн з сорбітолом» до скла�

ду якого входять: альбумін – 50 г, сорбітол – 60 г,

розчин натрію лактату 60% – 35 г, натрію хлориду –

0,1 г, калію хлориду — 0,075 г, натрію гідрокарбо�

нат – 0,1г, вода для ін‘єкцій до 1 л, є лікарській за�

сіб із широким спектром метаболічних та фарма�

кологічних ефектів, серед яких варто виділити

протишокову та детоксикаційну дію. При цьому

даний препарат сприяє нейтралізації метаболіч�

ного ацидозу. Основними фармакологічно актив�

ними речовинами препарату є альбумін, сорбітол

та натрію лактат.
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Реферат. Вивчена клінічна ефективність застосування препарату Лактопротеїн з сорбітолом

(виробництва ЗАТ «Біофарма», Україна) у хворих із глибокими опіками. Встановлено високу

ефективність використання даного препарату в стадії опікового шоку, яка полягає у протишоковій дії,

зниженні виразності ендогенної інтоксикації, профілактики розвитку метаболічного ацидозу. 

Ключові слова: опікова хвороба, буферні основи крові, ендотоксикоз, функціональна активність

нейтрофільних гранулоцитів.
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Реферат. Изучалась клиническая эффективность

применения препарата Лактопротеин с сорбито�

лом (производства ЗАО «Биофарма», Украина) у

больных с глубокими ожогами. Установлена вы�

сокая эффективность использования данного

препарата в стадии ожогового шока, которая ос�

нована на противошоковом действии, снижении

выраженности эндогенной интоксикации, про�

филактике развития метаболического ацидоза. 

Ключевые слова: ожоговая болезнь, буферные

основания крови, эндотоксикоз, функциональная

активность нейтрофильных гранулоцитов.

LACTOPROTEIN WITH SORBITOL PREPARATION
EFFICIENCY FOR HOMEOSTASIS DISTURBANCE

PROPHILAXIS IN PATIENTS WITH STEEP AND
WIDESPREAD BURNS

��zinets G.P.,�sadchaya �.I., Boyarskaya G.�.,
��l�shnikov V.V.

Resume. Clinical efficiency of Lactoprotein with sor�

bitol (manufactured by JSC Biiopharma, Ukraine)

preparation was studied in patients with deep burns.

High efficiency of the given praparation was found in

burn shock stage which is based on anti shock effect,

decrease in expressed endogenic intoxication, prophi�

laxis of metabolic acidosis development.

Key words: burn illness, buffer grounds of blood, endo�

toxicosis, functional activity of granulocyte.
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