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У практиці клінічної токсикології існує багато

патологічних станів, які супроводжуються мета�

болічним ацидозом і потребують відповідної ко�

рекції. До гострих отруєнь, при яких необхідна

корекція метаболічного ацидозу відносять нас�

тупні: 1) гостре отруєння етанолом, 2) гостре от�

руєння сурогатами алкоголю (самогон, багато�

атомні спирти — аміловий, бутиловий, пропило�

вий тощо), 3) гостре отруєння метанолом, 4) гостре

отруєння етиленгліколем, 5) гостре отруєння роз�

чинниками (ацетон тощо), 6) гостре отруєння

саліцилатами, 7) гостре отруєння органічними

кислотами, при якому окрім метаболічного аци�

дозу існує загроза гострої ниркової недостатності

внаслідок гемоглобінурійного нефрозу (змен�

шується залуження крові, ступінь якого змен�

шується залуженням крові). Виділяють отруєння,

при яких залуження крові розглядається як перша

лінія допомоги (прирівнюється до засобів анти�

дотної терапії). Це, насамперед, гостре отруєння

трициклічними антидепресантами (ТЦА). При

отруєнні барбітуратами тривалої дії примусовий

лужний діурез сприяє виведенню токсиканта нир�

ками. Синдром тривалого здавлення тканин, що

іноді супроводжує тяжкі екзогенні отруєння з по�

рушенням свідомості також супроводжується ме�
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Резюме. В статті обговорено механізми впливу нового буферованого розчину натрію гідрокарбонату

4,2% — Сода�буфер — на основні ланки патогенезу гострих отруєнь різного генезу. Авторами було обсте�

жено 24 пацієнта з гострими отруєннями, серед них: отруєння етанолом — 8, отруєння сурогатами алко�

голю — 6, отруєння ацетоном — 3, отруєння барбітуратами — 4, отруєння трициклічними антидепре�

сантами — 3 хворих, яким в комплексі лікування застосовували Соду�буфер. Показано, що використання

препарату Сода�буфер у цих пацієнтів сприяє покращенню загального стану хворих, зменшенню інток�

сикації, стабілізації лабораторно�біохімічних показників, усуненню порушень кислотно�лужного ба�

лансу, є ефективним та безпечним.

Ключові слова: отруєння, метаболічний ацидоз, Сода�буфер.
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Резюме. В статье обсуждены механизмы влияния

нового буферированного раствора натрия гидро�

карбоната 4,2% — Сода�буфер — на основные

звенья патогенеза острых отравлений разного гене�

за. Авторами было обследовано 24 пациента с ост�

рыми отравлениями, среди них: отравления этано�

лом — 8, суррогатами алкоголя — 6, ацетоном — 3,

барбитуратами — 4, трициклическими антидепрес�

сантами — 3 больных, которым в комплексе лече�

ния применяли Соду�буфер. Показано, что инфу�

зия препарата Сода�буфер у этих пациентов спосо�

бствует улучшению общего состояния больных,

уменьшению интоксикации, стабилизации лабора�

торно�биохимических показателей, устранению

нарушений кислотно�щелочного баланса.

Ключевые слова: отравления, метаболический аци�

доз, Сода�буфер.

CORRECTION ACID-ALKALINE BALANCE 
IN TREATMENT PATIENTS WITH ACUTE

POISONING. THE POSSIBILITIES OF NEW 
SODIUM HYDROCARBONATE 

BUFFER-SOLUTION — SODA-BUFFER
S.M. Nedashkivsky, O.A. Galushko 

Summary. n article are discussed mechanisms of the

influence new buffer�solution of sodium hydrocarbon�

ate 4,2% — Soda�buffer — in the main section of

pathogenesis of different acute poisonings. The

authors examined 24 patients with acute poisonings:

aethanol poisoning — 8, surrogate of the alcohol — 6,

acetone — 3, barbiturate — 4, threecyclic antidepres�

sans drugs — 3 patients, which in complex of the treat�

ment used Soda�buffer. It was shown that Soda�buffer

infusion beside these patient promotes the improve�

ment of the patient`s general condition, intoxikation`s

reduction, stabilization of laboratory�biochemical fac�

tors, eliminating the breaches acid�alkaline balance.

Key words: poisoning, metabolic acidosis, Soda�buffer.




