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У патогенезі хронічної хвороби нирок (ХХН)

важливе значення мають  розлади гемодинаміки

та мікроциркуляції [1–6]. Зменшення інтоксика#

ції, корекція кислотно#основного стану є актуаль#

ними при лікуванні хворих з ураженнями нирок,

особливо при порушенні їх функції. Застосування

традиційної терапії в умовах резистентності до ан#

тибактеріальних препаратів часто неефективне.

Крім того, тривале застосування антибіотиків і

уросептиків сприяє розвитку  ускладнень (алер#

гійні реакції,  дисбактеріоз, кандидоз та ін.). Акту#

альною є розробка схем комплексної терапії ХХН

із застосуванням препаратів  детоксикаційної дії.

Мета роботи — вивчити вплив Реосорбілакту

на кардіогемодинамічні та мікроциркуляторні

параметри у хворих на ХХН на різних етапах роз#

витку захворювання за даними клінічних, лабо#

раторних та інструментальних методів дослід#

ження. 

Реосорбілакт (виробництва ООО «ЮРІЯ#

ФАРМ», Київ, Україна) — комплексний інфузій#

ний розчин, основу якого складають фармаколо#

гічно активні речовини — сорбітол і натрію лактат

в ізотонічній концентрації, що забезпечує реоло#

гічну, протишокову, дезінтоксикаційну та олуж#

нюючу дію.

Хворі обстежені за допомогою комплексу су#

часних клініко#лабораторних методів досліджен#

ня. Показники внутрішньосерцевої гемодинаміки

оцінювали до лікування та через 3–4 тиж в ди#

наміці. Проводили ЕхоКГ в В та М режимах за до#

помогою апаратів Radmir (Харків) та Sonoline SL#1

(Siemens, Німеччина). Методом біомікроскопії

бульбарної кон'юнктиви вивчали позасудинні

зміни: наявність, ступінь вираженості і розпов#

сюдженості (локально, дифузно) периваскуляр#

ного набряку, наявність екстравазатів, геморагій,

відкладання ліпідів і гемосидерина. Оцінка су#
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Резюме. У роботі викладені результати дослідження впливу Реосорбілакту на кардіогемодинамічні па#

раметри та мікроциркуляцію у хворих на хронічну хворобу нирок як із збереженою їх функцією, так і з

наявністю хронічної ниркової недостатності. Виявлено позитивний вплив інфузійної терапії на струк#

турно#функціональний стан серцево#судинної системи та покращення мікроциркуляції на різних ета#

пах розвитку хронічної ниркової недостатності.

Ключові  слова: інфузійна терапія, хронічна хвороба нирок, гемодинаміка, мікроциркуляція, Реосорбілакт.
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Резюме. В работе изложены результаты исследова#

ния влияния Реосорбилакта на кардиогемодинами#

ческие параметры и микроциркуляцию в больных

хронической болезнью почек с наличием хрони#

ческой почечной недостаточности и при ее отсут#

ствии. Выявлено положительное влияние инфу#

зионной терапии на структурно#функциональное

состояние сердечно#сосудистой системы и улуч#

шение микроциркуляции на разных этапах разви#

тия хронической почечной недостаточности.

Ключевые слова: инфузионная терапия, хроническая

болезнь почек, гемодинамика, микроциркуляция,

Реосорбилакт.

INFLUENCE REOSORBILAKT ON 
CARDIOHEMODYNAMICS AND MICROCIRCULATION

PARAMETERS AT THE PATIENTS WITH 
CHRONICKIDNEY DISEASE

T.D. Nykula, B.I. Palamar, V.A. Moyseyenko,
E.�. Krasyuk 

Summary. In work the results of research of influence

Reosorbilakt on cardiohemodynamics parameters and

microcirculation in the patients by chronic kidney dis#

ease with presence chronic kidneys of insufficiency are

stated and at its absence. The positive influence infu#

sion of therapy on a structurally functional status inti#

mately # vessel systems and improvement of microcir#

culation at different stages of development chronic

kidneys of insufficiency is revealed.

Key words: infusion therapy, chronic kidney disease,

hemodynamics, microcirculation, Reosorbilakt.




