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Ендотоксикоз, як правило, супроводжує різні

захворювання і є найбільш розповсюдженим синд�

ромом у клінічній практиці. У залежності від етіо�

логічного фактору шляхи розвитку ендотоксикозу

можуть мати різні механізми: продукційний, ре�

тенційний, резорбтивний та інфекційний. У своїй

якості токсини є продуктами нормального обміну у

високих концентраціях, продуктами порушеного

обміну, компонентами ефекторів регуляторних сис�

тем, різними продуктами розщеплення пластично�

го матеріалу. Особливо патогенними факторами

ушкодження володіє бактеріальна агресія: ендоток�

сини (ЛПС) грамнегативних та екзотоксини грам�

позитивних мікроорганізмів, пептидоглікани, су�

перантигени мікроорганізмів, МСМ, активні фор�

ми кисню та інші вільні радикали, компоненти

плазмових систем каскадного протеолізу, цитокіни

та інші медіатори запалення в надлишкових конце�

нтраціях, надмірно активовані цитотоксичні кліти�

ни. Всі вони порушують мікроциркуляцію, викли�

кають тканинну гіпоксію та мітохондріальну деп�

ресію, активують коагуляційний потенціал, пригні�

чують фібриноліз. Розвивається реперфузійний

синдром та, за принципом «доміно», маніфестує

неконтрольоване звільнення медіаторів агресії, що

значно обмежує якість гомеостатичних функцій та

ініціює поліорганне ушкодження.

У нормі організм людини захищений від дії ен�

дотоксинів злагодженою роботою імунної системи

крові, детоксикаційними властивостями печінки,

легень, шлунково�кишкового тракту, шкіри та ни�

рок. Проте, сутність ендотоксикозу і полягає в тому,

що природні механізми детоксикації не спроможні

справитися з порушеною екологією внутрішнього

середовища. Серед численних методів інтенсивної

терапії ендотоксикозів чільне місце продовжують

займати засоби інфузійної терапії. Стратегічна

спрямованість їх механізму дії — моделювання ме�

ханізмів розведення токсичних субстанцій, забез�

печення активації та підтримки екскреторних

механізмів, заломлюється через призму функцій

нирок. В цій площині, як варіанту інфузійної деток�

сикації, перевагу віддають полііонним розчинам,

які модулюють склад позаклітинної рідини.

Разом з тим, їх можливості регламентовані

об'ємом інфузії, швидкістю уведення, якісним скла�

дом, фармакотерапевтичними застереженнями, а

головне, недостатньою інформацією про їх дію на

нирки в конкретній нозологічній ситуації та

відсутністю рекомендацій, спрямованих на оп�

тимізацію призначеної інфузійної терапії.

З метою підсилити ефективність інфузійної те�

рапії ендотоксикозів, наприклад розчином

Рінгер�лактатного (натрій�іон — 131,2 ммоль/л,

калій�іон — 5,3 ммоль/л, кальцій�іон —

1,8 ммоль/л, хлор�іон — 111,6 ммоль/л, лактат�

іон — 28,6 ммоль/л) звернули увагу на Латрен, а

саме на його фармакодинамічні властивості пок�

ращувати кровообіг та мікроциркуляцію.

Мета дослідження — вивчити вплив Латрену

на токсиковидільну функцію нирок у хворих з ен�

дотоксикозами.
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Резюме. В умовах відділення інтенсивної терапії досліджували перебіг ендотоксикозу, зумовленого

гнійно�септичними ускладненнями. Установлено, що Латрен, за умови об'ємного навантаження розчи�

ном Рінгер�лактатного, активує токсиновидільну функцію нирок та очищення позаклітинного простору

від ендотоксикозу.

Ключові слова: Латрен, Рінгер�лактатний, ендотоксикоз, функція нирок, токсична речовина.
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Резюме.В условиях отделения интенсивной тера�

пии исследовали течение эндотоксикоза, обуслов�

ленного гнойно�септическими осложнениями. Ус�

тановлено, что Латрен, при условии объемной наг�

рузки раствором Рингер�лактатным, активирует

токсиновыделительную функцию почек и очище�

ние внеклеточного пространства от эндотоксикоза.

Ключевые слова: Латрен, Рингер�лактатный, эндо�

токсикоз, функция почек, токсическое вещество.

OPTIMIZATION OF BASIC METHODS 
OF ENDOTOXICOSIS ITY TREATMENT

�V.M. Konovchuk, S.O. Aksentyev, A.I. Kovtun,
A.D. Rusnak, Yu.G. Boyko, P.M. Shenderyuk

Summary. The course of endotoxicosis, caused by

purulent�septic complications, has been studied at

intensive care unit settings. It was revealed that Latren

alonfg with Ringer lactate solution infusion activated

toxins excretion by kidneys, eliminating endotoxins

from extracellular space.

Key words: Latren, Ringer lactate, endotoxicosis, toxin�

eliminating function of kidneys, toxic substances clear�

ance.
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