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При множинній та поєднаній травмі подальший

розвиток змін гомеостазу у більшості випадків зале�

жить від застосованих плазмозамінних розчинів [1,

2]. Перевага надається складним плазмозамінним

препаратам поліфункціональної дії, які поряд з гео�

динамічним ефектом володіють здатністю коригу�

вати водно�електролітні, білкові, енергетичні пору�

шення, зрушений в бік метаболічного ацидозу кис�

лотно�основний стан крові, форсувати діурез, змен�

шувати прояви інтоксикації, покращувати функцію

печінки та нирок [2]. Саме такі властивості харак�

терні для нового білково�сольового плазмозамінни�

ка поліфункціональної дії — лактопротеїну, створе�

ного в ДУ «Інститут патології крові та трансфузійної

медицини АМН України». Метою дослідження бу�

ло вивчення ефективності застосування лактопро�

теїну при множинній та поєднаній травмі.
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Лактопротеїн застосовували для трансфузійної

терапії 47 потерпілих (26 чоловіків і 21 жінка, віком

від 16 до 68 років) з тяжкою травмою різного характе�

ру (поєднана травма), у всіх випадках ускладнену

крововтратою. Кількісний розподіл потерпілих за�

лежно від характеру травми був наступним: поєднана

травма, пов'язана з падінням з висоти — 7 по�

терпілих; колото�різане проникаюче поранення з

ушкодженням внутрішніх органів — 11 поранених;

вогнепальне наскрізне поранення живота з пошкод�

женням органів черевної порожнини — 3 поранених;

транспортна травма, ускладнена травматичним шо�

ком ІІ — ІІІ ступеня — 23 потерпілих; травма черепа

— 3 особи. Трансфузії лактопротеїну здійснювали у

15 випадках в період травматичного і/або гемо�

рагічного шоку, у решти 32 хворих на 2�7 добу після

травми, тобто у ранньому періоді травматичної хво�

роби. Разова доза лактопротеїну складала від 200 до

400 мл. Препарат переливали зі швидкістю 30�60 кра�

пель за 1 хвилину. На курс лікування у одного хворо�

го проводили від 3 до 8 трансфузій залежно від пока�

зань. Під час курсу введення препарату інші білкові

плазмозамінники у обстежених хворих не застосову�

вали. Кров для дослідження забирали у хворих з пе�

риферичних вен до введення лактопротеїну і після

закінчення курсу лікування.
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Фармакодинаміка нового препарату зумовлена

активним впливом на гомеостаз сполук, які включені

до його складу, а саме: альбуміну, натрію лактату, глю�

кози, основних електролітів. Так, основними
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Резюме. Результати клініко�лабораторних досліджень показали високу ефективність застосування но�

вого білково�сольового плазмозамінника поліфункціональної дії лактопротеїну в лікуванні хворих з

множинною та поєднаною травмою. Отримані дані можуть стати передумовою для широкого впровад�

ження лактопротеїну в практику надання медичної допомоги потерпілим і пораненим.

Ключові слова: лактопротеїн, множинна та поєднана травма.
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Резюме. Результаты клинико�лабораторных ис�

следований показали высокую эффективность

применения нового белково�солевого плазмоза�

менителя полифункционального действия лак�

топротеина в лечении больных с множественной и

сочетанной травмой. Полученные данные могут

стать предпосылкой для широкого внедрения лак�

топротеина в практику оказания медицинской по�

мощи потерпевшим и раненым.

Ключевые слова: лактопротеин, множественная и

сочетанная травма.

LACTOPROTEIN, PLASMA SUBSTITUTE OF 
MULTIFUNCTIONAL ACTION, IN CASE OF MULTIPLE

AND JOINT TRAUMA
V.V. Orlyk

Summary. TFindings of clinical and laboratory studies

demonstrated a high efficiency of use of new albu�

minous and sault plasma substitute of multifunctional

action lactoprotein in the treatment of the patients

with multiple and joint trauma. Achieved results

should be a precondition for the wide implementation

of lactoprotein in a practice of rendering of medical

assistance to injured and stricken people.
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